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پ تحتفظ المجلة بحقها في ن�شر المادة المجازة وفق خطة التحرير.
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املناعة الوطنية
العقيد الركن �شربل فرام

ً
بع�ضا ب�إ�سم الدين.
نغار على الدين ونقتل بع�ضنا
نغار على احلقيقة وننحرها عند مفرتق � ّأول كلمة.

نغار على الأخالق وندو�سها عند مغيب كلّ �شم�س.
هل نحن �شعوب ال تعرف من الإميان �إال الق�شور؟
هل نحن �شعوب ال تعرف من الأوطان �إال الطريق �إىل الرحيل؟
هل نحن �شعوب تق ّد�س ناحريها وتقتل �صانعي ال�سالم؟

إلها وجتل�س يف الزاوية تلعنه
هل نحن �شعوب جتعل من الزعيم � ً
بخوف؟

كان لنا وطن فجعلناه م�ساحات �صغرية على قيا�س �أفكارنا.
كان لنا مفكرون فا�ستبدلناهم مبنظّ رين غوغائيني.
فدمرناه ب�سيا�ساتنا املرجتلة.
كان لنا ازدهار ّ

كان لنا الع ّز واملجد ف�رصنا مرتهنني مرتزقة على قارعة النكران.
�آن الأوان لإ�سدال ال�ستارة على مرحلة طويلة من الب�ؤ�س والتقهقر.
�آن الأوان لإ�سدال ال�ستارة على ف�صل املعاناة واملوت البطيء.
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�آن الأوان ال�ستعادة الكرامة وال�شهامة والعنفوان.
�آن الأوان ال�ستعادة الإرادة والقرار.
الأمرا�ض ت�أتي ومت�ضي.
اجلوع ي�أتي ومي�ضي.
احلزن ي�أتي ومي�ضي.
كلّ الأخطار ت�أتي ومت�ضي عندما تكون املناعة قوية.
بوحدتنا ن�صنع املناعة.
ب�إ�رصارنا ن�صنع املناعة.
بن�ضالنا و�شجاعتنا ن�صنع املناعة.
بتفكرينا ال�صحيح ن�صنع املناعة.
مبناعتنا نحمي م�ستقبلنا وم�ستقبل �أجيالنا.
مبناعتنا نحمي الكيان والهوية.
مبناعتنا نحمي الوطن.
فمن دون مناعة ي�أتي املوت وال مي�ضي..
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القيم احل�ضارية يف
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يف لبنان
م�سعود �ضاهر
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التاري ��خ الح�ض ��اري هو الحا�ض ��ن الأمين للإبداع الإن�س ��اني الذي �أنتجت ��ه الطاقات الخالقة
ل ��دى جميع �ش ��عوب العالم  .لذا تعتبر كتابة تاريخ الح�ض ��ارات م�س� ��ؤولية علمي ��ة و�أخالقية في �آن
واحد .فهي تتجاوز �أخبار المعارك الع�سكرية ،و�سرد �أحداث الما�ضي الم�ؤلمة ،وتتجاهل القيادات
الدموي ��ة الت ��ي �إ�ستعب ��دت �شعوبا و�أبادت جماعات ب�شري ��ة بدوافع عن�صرية �أو ديني ��ة �أو عرقية �أو
�إ�ستعمارية وغيرها.
يب ��رز التاريخ الح�ض ��اري كل ما هو �إيجابي في عادات وتقاليد �شع ��وب عبر التركيز على نظام
القي ��م الإن�سانية والأخالقية ،والتركيز على الإبداعات العلمية والأدبية والفنية .وهو ثمرة �إ�ستقرار
ال�شع ��وب في �أماك ��ن ثابتة ،وتجنبه ��ا م�آ�سي الحروب عل ��ى �أنواعها ،ومواجهة الك ��وارث الطبيعية.
فاال�ستق ��رار الإجتماعي ي�ساعد على الإزدهار الإقت�صادي وبناء مجتم ��ع المعرفة المحلي ،و�إنجاز
التنمي ��ة الب�شرية والإقت�صادية الم�ستدامة ،والإنتقال ال�سل�س والمبرمج من التحديث المكت�سب �إلى
الحداثة الرا�سخة بف�ضل تفاعل النخب المحلية مع تجارب الحداثة الناجحة على الم�ستوى الكوني.
تاريخ لبنان ما بين الح�ضاري وال�سيا�سي
�ش ��دد م�ؤرخ ��و لبنان الح�ضاري على �إب ��راز الأعمال الإبداعية التي �أنتجته ��ا جماعات �سكانية
متنوع ��ة �أقام ��ت على �أر�ض لبنان الحالية ،قبل وبعد قيام الدول ��ة اللبنانية التي �أعلنها الفرن�سيون
ع ��ام  .192٠وحللوا مواقف النخب اللبنانية الإبداعية ،و�أ�شادوا بالقيم الأخالقية والإن�سانية التي
تربى عليها اللبناني ��ون .بالإ�ضافة �إلى تقديم �شخ�صيات مميزة في تاريخ لبنان الح�ضاري ،منهم
ق ��ادة كبار �أنتجوا �شرائع وقوانين ذات �أبعاد �إن�سانية ،وعلم ��اء و�أدباء وفنانين �أنجزوا روائع �أدبية
وفني ��ة خال ��دة .و�أ�شادوا بحكمة المتنوري ��ن الذين كتبوا مخطوطات علمي ��ة و�أدبية ،وحافظوا على
المعاب ��د والآث ��ار القديمة بو�صفها ملكا للإن�سانية جمعاء .ومنهم م ��ن دافع عن حق اللبنانيين في
التعبي ��ر عن �أرائهم ومواقفهم بحرية ،وندد بالحكام الظالمين الذين �أحرقوا المكتبات� ،أو دمروا
المدن� ،أو �أتلفوا المخطوطات� ،أو قتلوا العلماء.
بعب ��ارة موج ��زة ،التاري ��خ الح�ض ��اري �سجل حاف ��ل بالقيم الإن�ساني ��ة الم�شترك ��ة التي �شكلت
ترا ًث ��ا جام ًعا م�شتر ًكا بين اللبنانيي ��ن ،على اختالف �أعراقهم ،و�أديانه ��م ،ومعتقداتهم .وتبلورت
تل ��ك القيم من خالل الدع ��وة �إلى العي�ش الم�شترك ب�سالم ،ون�شر الت�سام ��ح ،والعدالة ،والرحمة،
والإ�صالح ،و�إغاثة المله ��وف ،و�إحترام الم�سنين ،وحماية المر�أة ،والعناية بالأوالد ،ورف�ض الظلم
والتحذي ��ر م ��ن مغبته ،وتنبيه الحاكم �إلى تبدل ال�سلطة لأنه ��ا ال تدوم لأحد« ،فلو دامت لغيرك ما
و�صلت �إليك».
بالمقاب ��ل ،تاري ��خ لبن ��ان ال�سيا�س ��ي حاف ��ل بالنزاعات الدموي ��ة التي طالت جمي ��ع العائالت
والمناط ��ق والطوائف والمذاهب في لبنان ،و�أنتجت ثقافة الف�س ��اد والإف�ساد التي حولت الهويات
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القيم احل�ضارية يف مواجهة ثقافة الف�ساد يف لبنان
م�سعود �ضاهر

الطائفية �إلى «هويات قاتلة» كما و�صفها الروائي �أمين معلوف في كتابه الذي حمل العنوان نف�سه.
دالل ��ة ذلك �أن تاريخ لبن ��ان الح�ضاري يتمايز ب�شكل وا�ضح عن تاريخ ��ه ال�سيا�سي .و�أن غالبية
اللبنانيي ��ن يدركون الأ�ضرار الكبيرة التي خلفها هذا الإنق�س ��ام الحاد منذ قيام دولة لبنان الكبير.
وكان جب ��ران خلي ��ل جبران في طليعة المفكري ��ن اللبنانيين الذين ر�سموا ح ��دود التمايز بين لبنان
ال�سيا�س ��ي ولبن ��ان الح�ضاري في مقالته الرائعة«:لكم لبنانكم ول ��ي لبناني» ،المن�شورة في كتابه «
البدائ ��ع والطرائف» ال�صادرفي بيروت عام  .1923وما زال بع�ض المثقفين اللبنانيين ي�سيرون على
خطاه في التنديد بالف�ساد ال�سيا�سي والإداري والمالي الذي �إنت�شر على نطاق وا�سع في تاريخ لبنان
ال�سيا�سي� ،إلى جانب التم�سك بنظام القيم الإن�سانية والأخالقية التي ميزت تاريخ لبنان الح�ضاري.
فع ��ن تاريخ لبنان الحافل بالف�ساد،والقمع،وه ��در الطاقات ،وتهجير ال�شباب اللبناني ،وغياب
العقاب ،وتجويع اللبنانيين ،وغيرها من الآفات ال�سلبيىة ،كتب جبران« :لكم لبنانكم بكل ما فيه
م ��ن الأغرا� ��ض والمنازع....لبنانكم عق ��دة �سيا�سية تحاول حلها الأي ��ام ...لبنانكم م�شكلة دولية
تتقاذفه ��ا الليال ��ي  ...لبنانك ��م حكومة ذات ر�ؤو�س ال ع ��داد لها  ...لبنانكم طوائ ��ف و�أحزاب....
لبنانك ��م خط ��ب ومحا�ض ��رات ومناق�شات والذي ��ن ولدت �أرواحهم ف ��ي م�ست�شفي ��ات الغربيين ...
لبنانكم �شرائع وبنود على �أوراق وعقود في دفاتر ..لبنانكم عجوز قاب�ض على لحيته قاطب ما بين
عينيه وال يفكر �إال بذاته ..لبنانكم الأ�شداء الف�صحاء البلغاء ولكن بع�ضهم لدى بع�ض ،وال�ضعفاء
الخر�س ��ان �أمام الإفرنج...هم الأحرار الم�صلحون المتحم�سون ولكن في �صحفهم وفوق منابرهم
والمنافق ��ون الرجعيون �أم ��ام الغربيِين...هم �أولئك العبيد الذين تبدل الأي ��ام قيودهم الم�صد�أة
بقي ��ود المعة فيظنون �أنهم �أ�صبح ��وا �أحرارا مطلقين....ه�ؤالء هم �أبن ��اء لبنانكم فهل بينهم من
يمثل العزم في �صخور لبنان؟ هل بينهم من يتجر�أ �أن يقول�« :إذا ما مت تركت وطني �أف�ضل قليلاً
مم ��ا وجدته عندما ول ��دت»؟ هل بينهم من يتجر�أ �أن يقول« :لقد كان ��ت حياتي قطرة من الدم في
عروق لبنان� ،أو دمعة بين �أجفانه� ،أو ابت�سامة على ثغره؟»
بالمقاب ��ل ،ر�سم جبران �ص ��ورة لبنان الح�ضاري ،لبن ��ان الثقافة والإبداع ف ��ي زمانه ،والذي
تح ��ول الحقا �إلى نموذج يحتذى على الم�ستوى العربي ،و�إلى ر�سالة ح�ضارية في العي�ش الم�شترك
بي ��ن الجماعات الدينية والعرقية ع ��ىل الم�ستوى الكوني بقوله « :قفوا قليلاً وانظروا لأُريكم �أبناء
لبنان ��ي ه ��م الفالحون الذي ��ن يحولون الوعر �إلى حدائ ��ق وب�ساتين  ...هم الرع ��اة الذين يقودون
الكرامون
قطعانه ��م من واد �إل ��ى واد فتنمو وتتكاثر وتعطيكم لحومها غ ��ذاء و�صوفها رداء  ...هم َ
الذي ��ن يع�ص ��رون العنب خمرا ويعق ��دون الخمر دب�سا...ه ��م الآباء الذين يرب ��ون �أن�صاب التوت
والأمه ��ات اللواتي يغزلن الحرير...هم الرجال الذين يح�صدون الزرع والزوجات اللواتي يجمعن
الأغمار .هم البنا�ؤون والفخارون والحائكون و�صانعو الأجرا�س والنواقي�س  ...هم ال�شعراء الذين
ؤو�س جديدة ،وهم �شعراء الفطرة الذين ين�شدون العتابا والمعنى والزجل...
ي�سكبون �أرواحهم في ك� ٍ
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ه ��م الذي ��ن يغادرون لبنان ولي�س لهم �سوى حما�سة في قلوبهم وع ��زم في �سواعدهم ويعودون �إليه
وخي ��رات الأر�ض ف ��ي �أك ِفه ��م و�أكاليل الغار عل ��ى ر�ؤو�سهم ...ه ��م الذين يتغلب ��ون على محيطهم
�أينم ��ا حل ��وا ويجتذبون القلوب �إليه ��م �أينما وجدوا ...وهم الذين يولدون ف ��ي الأكواخ ويموتون في
أقدام ثابتة نحو الحقيقة والجمال
ق�صور العلم  ...ه�ؤالء هم �أبناء لبنان ...ه�ؤالء هم ال�سائرون ب� ٍ
والكمال  .وماذا ع�سى �أن يبقى من لبنانكم و�أبناء لبنانكم بعد مائة �سنة؟ �أخبروني ..م�إذا تتركون
للغ ��د �سوى الدعوى والتلفيق والبالدة؟ هل تح�سب ��ون �أن الزمن يحفظ في ذاكرته مظاهر الخداع
والمداهنة والتدلي�س؟»...
�سجال حاد حول ق�ضايا �أ�سا�سية في تاريخ لبنان المعا�صر
تمي ��ز ال�سج ��ال الثقافي وال�سيا�سي حول هوية لبنان الح�ضاري ��ة بكثير من الحدة ب�سبب تباين
المواق ��ف ف ��ي النظر �إلى �إنتم ��اء اللبناني �إل ��ى الأر�ض التي �أب ��دع عليها .فعند الإع�ل�ان عن دولة
لبن ��ان الكبير تح ��ول زعماء الطوائف �إلى ممثلي ��ن لها في م�ؤ�س�سات الدول ��ة الر�سمية ،وذلك على
ح�ساب تمثيل لبنان الوطن الح�ضاري الموحد .وذاكرة اللبنانيين مح�صنة بالوثائق العلمية لتنمية
معرفتهم الدقيق ��ة بتاريخ وطنهم ،بجميع مناطقه ،وطوائفه ،ومنظماته الر�سمية والخا�صة .وهي
تب ��رز تط ��ور �إنتمائهم للبنان الوطن الح ��ر الم�ستقل بعد توحيد المقاطع ��ات اللبنانية المفككة في
دولة مركزية عام  1920لكنها ال تزال تعي�ش مرحلة حافلة بالنزاعات الأهلية.
�سع ��ى بع�ض القادة المتنورين �إلى تر�سيخ الإنتماء للبنان الح�ض ��ارة ولبننة الوافدين �إليه من
المناطق المجاورة ،والعمل على بناء دولة لبنانية م�ستقلة وذات �سيادة تامة على �أرا�ضيها .وتبلور
�شع ��ور اللبنانيين الوطني في مرحلة الإنتداب الفرن�سي بتر�سيخ الإنتماء �إلى �أر�ضهم .كما طالبوا
بها وحددتها لهم ع�صبة الأمم ودافعوا عنها ب�صالبة ،وطالبوا بالوالء للبنان الوطن الحر والعمل
على تحريره من القوات الأجنبية والإرتقاء بالدولة اللبنانية من دولة ذات ن�صف �سيادة ح�سب
تو�صيف الدكتور �أدمون رباط �إلى دولة م�ستقلة.
لك ��ن زعماء لبنان الم�ستقل تم�سكوا بنظام �سيا�سي طوائفي متعدد الأقطاب بذريعة منع تفرد
طائف ��ة واحدة بال�سلط ��ة ،فف�شلوا في �إقامة دول ��ة مركزية ذات ركائز �صلبة .فق ��د ت�أ�س�س النظام
ال�سيا�س ��ي الطائفي على ركائ ��ز �سلبية �أ�شعلت الكثير من الفتن الطائفية .و�شارك اللبنانيون ،على
�إخت�ل�اف طوائفهم وطبقاتهم الإجتماعية ،في �صنع تاريخهم ال�سيا�سي في ظروف �إقليمية ودولية
تمي ��زت بتراجع الح�ض ��ور الفرن�سي والبريطاني في ال�شرق الأو�س ��ط ل�صالح ح�ضور قوي للواليات
المتحدة الأميركية والإتحاد ال�سوفياتي .وقد �إكت�سبواخبرة �سيا�سية جديدة �ساعدت على �إنتقالهم
من المرحلة المقاطعجية �إلى مرحلة الديموقراطية التوافقية على �أ�س�س طائفية .و�أبرز مظاهرها:
تعزي ��ز الحرية الفردية في المعتق ��د والفكر والتي ميزت المجتمع اللبنان ��ي و�أنتجت �شرئح فاعلة
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م ��ن المثقفين المتنورين والعمال والفالحي ��ن الأحرار ا�إلى جانب بورجوازي ��ة الحرير التي تبنت
ر�أ�سمالية الخدمات المعولمة ونمط �إنتاج ريعي يغلب ال�صفقات الم�شبوهة على العمل المنتج.
�إلى جان ��ب التم�سك بالنظام ال�سيا�سي الطائفي و�أ�ضاف ق ��ادة الإ�ستقالل ميثاقا طائفيا بني
عل ��ى الأع ��راف وا�ستند �إلى نفي م ��زدوج :التخلي عن الحماية الفرن�سي ��ة والتخلي عن الوحدة مع
�سوري ��ا .فن�ش ��ر ال�صحافي ج ��ورج نقا�ش مقالة رائعة بعن ��وان« :نافيتان ال ت�صنع ��ان �أمة لبنانية»،
حل ��ل فيها �أخطاء ومخاطر الفكر ال�سيا�س ��ي اللبناني الذي �إهتم بتر�سيخ التمايز الطائفي وحماية
مكا�سب زعماء الطوائف على ح�ساب الإندماج الوطني الجامع .ف�أدخل ال�سجن لمدة ثالثة �أ�شهر
و�أغلقت �صحيفة «الأوريان» ل�ستة �أ�شهر.
عان ��ى لبن ��ان ال�سيا�سي بع ��د الإ�ستقالل تجاذب ��ات �إقليمية ودولية ب�س�سب الن ��زاع بين زعماء
الطوائ ��ف الكبرى على توزيع مغان ��م ال�سلطة فواجه اللبنانيون ق�ضاي ��ا م�صيرية باتت اليوم تهدد
بق ��اء لبنان وف ��ي طليعتها حماية الأرا�ض ��ي اللبنانية التي ر�سمت بع�ض حدوده ��ا ب�إ�شراف ع�صبة
الأم ��م .وم ��ا زالت م�شكل ��ة تر�سيم حدود لبنان البري ��ة والبحرية قيد المفاو�ض ��ات .كما �أن الهوية
المميزة لل�شعب اللبناني باتت عر�ضة لتجاذبات طائفية تهدد التنوع ال�سكاني والتعددية الثقافية.
وب ��رزت م�شكلة الحفاظ عل ��ى لبنانية �أحفاد اللبنانيي ��ن الذين نالوا الجن�سي ��ة بموجب الإح�صاء
الر�سم ��ي لع ��ام  1932وهاجروا �إل ��ى الخارج .وما زال ه ��ذا الحق �ساري المفع ��ول ،ويعتبر م�س�ألة
وطنية ب�إمتياز .فقد �إعترف بحق �أبناء اللبنانيين المنت�شرين في جميع دول العالم بالح�صول على
الجن�سية اللبنانية مهما بعد الزمن �شرط تقديم الوثائق التي تبرز �إنت�سابهم �إلى �أ�صول لبنانية.
وم ��ع دخول قي ��ادات �سيا�سية جديدة م ��ن منابت �إجتماعي ��ة متنوعة �إلى البرلم ��ان والوزارة
تعر�ضت زعامة �أبناء الأ�سر المقاطعجية القديمة لمناف�سة حادة من �أ�صحاب المهن الحرة ورجال
الم ��ال والأعمال .وتبل ��ورت زعامة �سيا�سية لبناني ��ة ذات طابع �إجتماعي وثقاف ��ي من نوع جديد.
وق ��د عملت على تر�سيخ زعام ��ة وطنية جامعة وغير طائفية في مواجه ��ة زعماء الطوائف الكبرى
الذين �أقاموا تحالفات وثيقة مع دول �إقليمية ودولية ل�ضمان م�صالحهم و�سيطرتهم على م�ؤ�س�سات
الدول ��ة اللبنانية وموارده ��ا المالية وروجوا لديموقراطية توافقية وف ��ق �صيغة ميثاقية قامت على
المحا�ص�ص ��ة الطائفية التي ن�سفت ركائز الوح ��دة الوطنية الجامعة والوالء للبنان الوطن الواحد
والموحد بجميع �أبنائه وطوائفه و�أرا�ضيه.
نخل� ��ص �إلى الق ��ول �إن الممار�سة ال�سيا�سة ف ��ي عهد الإ�ستقالل بنت ت�ضام ��ن اللبنانيين على
قاع ��دة تعزيز وحدة الجماعة الطائفية باعتبارها هوية قائم ��ة بذاتها في مواجهة هويات طائفية
�أخ ��رى وفق �أوهام ما �أ�سموها هوي ��ة لبنانية جامعة ما �أ�ضعف الوح ��دة الوطنية ب�صورة متزايدة،
و�سه ��ل �إن ��زالق اللبنانيين �إلى نزاعات داخلية ب�أبعاد طائفية ،و�إقليمي ��ة ودولية مت�شابكة .وتحالف
الأعي ��ان من �أبن ��اء العائالت القديمة مع زعماء جدد من جميع الطوائ ��ف ف�شكلوا قوة �ضاربة في
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الف�س ��اد والإف�ساد حددت وظيفة النظام ال�سيا�سي الطائفي بالحفاظ على م�صالحهم ال�شخ�صية،
وتزويده ��م بكل مظاهر النفوذ لل�سيطرة على رعاياه ��م .وبات المواطن اللبناني ،طوعا �أو ق�سرا،
ع�ض ��وا ف ��ي جماع ��ة طائفية يدافع ع ��ن م�صالح زعمائه ��ا دون �أن ينال الحد الأدن ��ى من الحماية
لحقوقه الفردية والعائلية .في حين �أن القيم الوطنية الجديدة التي �أطلقتها الإيديولوجيا ال�سيا�سية
اللبنانية في مرحلة الإ�ستقالل كانت تب�شر بالم�ساواة بين اللبنانيين في الحقوق والواجبات بمعزل
ع ��ن الإنتم ��اء الطائفي� ،أو العرقي� ،أو ال�سيا�سي .ومع �أن القيادة ال�سيا�سية في لبنان لم تعد حكر ًا
على �أبناء الزعامات القديمة بل �أف�سحت المجال �أمام قيادات �سيا�سية جديدة جاءت من �صفوف
رجال المال والأعمال ،والمهن الحرة ،والإعالميين ،والمثقفين ،وكبار الع�سكريين� .إال �أن القرار
التنفي ��ذي فيه ��ا بقي لتحالف زعماء الطوائ ��ف الكبيرة الذين حافظ ��وا ب�شرا�سة على مكا�سبهم
ونجحوا في �إ�ضعاف القوى الوطنية الجامعة التي كانت ت�شدد على دور الكفاءة ال�شخ�صية والقيم
الأخالقية في بناء لبنان الح�ضاري في مواجهة لبنان المحا�ص�صة الطائفية.
المجتمع اللبناني والقيم الح�ضارية الموروثة
ف ��ي محا�ضرة هامة للم�ؤرخ البريطاني ارنولد توينبي ع ��ن تاريخ لبنان الح�ضاري يبدو نظام
القيم ال�ضارية هو البديل الوحيد القادر على مواجهة الف�ساد ال�سيا�سي في تاريخ لبنان المعا�صر.
فتوينب ��ي ذو �شه ��رة عالمية و�صاحب مو�سوعة «تاريخ الح�ض ��ارات» ،التي در�س فيها  21ح�ضارة،
و�أف ��رد فيها مج ّلدا للح�ض ��ارة الفينيقية .وقد �إ�ستنبط مقولة «التح ��دي والإ�ستجابة» التي �شكلت
معلما بارزا في كتابة التاريخ الح�ضاري لجميع �شعوب العالم التي خ�ضعت للإحتالل الأجنبي.
زار توينب ��ي لبن ��ان و�ألقى محا�ضرة متميزة باللغة الفرن�سية ف ��ي دار «الندوة اللبنانية» بتاريخ
� 8أيار 1957تحت عنوان «لبنان كلمة التاريخ» .وقد نقلها م�ؤخرا �إلى العربية ال�شاعر هنري زغيب.
و�أب ��رز ما جاء فيها �أن «لبنان» ،بالمعنى الجغرافي ،لي�س مجرد م�صطلح تاريخي بل و�صف لموقع
جغراف ��ي طبيعي .فمعالمه الطبيعية �أَ�سا�س ثروته الب�شرية :البحر ،الجبال ،الثلوج ،والغابات .هي
مواق ��ع مادي ��ة ال تده�ش �سكان ال�ضفة الأخ ��رى من المتو�سط طالما �أن الظواه ��ر الطبيعية ذاتها
موج ��ودة ف ��ي اليونان و�إيطالي ��ا والمغرب� .أبينما �س ��كان م�صر والعراق وخ�صو�ص ��ا دول الجزيرة
العربية يعتبرون لبنان بلدا �إ�ستثنائيا وذا م�سحة عجائبية .و�أ�ضاف :لبنان �أي�ضا ت�ألق التاريخ حين
تف�سر كلمة «لبنان» في معناها الإن�ساني .في هذا المعنى هو نتاج من �سكنوه عبر الع�صور .ف�شكل
تاريخَ ��ه الإن�ساني وحدة اجتماعية وثقافية من ��ذ جذور الح�ضارة حتى اليوم .لكن اللبنانيين اليوم
لي�سوا �أحفاد الفينيقيين بالمعنى المبا�شر� .إذ كان الفينيقيون بحارة �سكناهم الجزيرة ال الجبل،
كما في �صور و�أرواد وما �شابهها من مدن بحرية .وهم لم ي�ضموا الجبل �إليهم � اّإل في مرحلة الحقة
م ��ن التاري ��خ الفينيقي .بينما اللبنانيون اليوم ،على العك�س� ،أبناء جبال لم ينجحوا قبل  � ،1920اّإل
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عاب ��را ،ف ��ي �أن ي�ضموا �إلى م�ساحاتهم موانىء ومدنا �ساحلية .مع �أن ما يجمع بين فينيقيي الأم�س
ولبناني ��ي اليوم عادات وطاقات مهمة .فقد �أفادوا من الملج� � ِ�إ الطبيعي  -البحر للقدامى والجبل
للمعا�صري ��ن  -لمزاول ��ة الأعمال التجارية .ف�أقام ��وا امبراطورية اقت�صادية ف ��ي الغرب ،و�أ�س�سوا
�سالالت تجار لدى معظم العالم الغربي في زمانهم.
فموق ��ع لبنان الطبيعي عن�ص ��ر �أ�سا�س في نموه الب�شري .لكن الخارط ��ة اال�صطالحية م�ض ِّللة
لأنه ��ا تمثل لبنان �صل ��ة و�صل بين بحر وقارة ،بينم ��ا الواقع �أن منطقة لبن ��ان الخلفية لي�ست قارة
ً
متو�سطا ،مدى وا�س ��ع جاف من �سهوب �أكب ��ر و�صحارى �أو�سع،
ب ��ل ب ��رزخ .فقبالة البح ��ر الم�سمى
تمت ��د من بادية ال�شام و�سهوب �إيران و�آ�سيا الو�سط ��ى حتى الحدود الغربية للهند وال�صين .ويمتد
لبن ��ان على ال�شاطىء المتو�سطي للبرزخ ال�سوري .لكن ال�ضف ��ة المقابلة ،ال�ضفة ال�صحراوية ،لها
�أي�ض ��ا مرافئه ��ا .وقبالة را�س �شمرا و�أرواد وبيروت و�صيدون و�ص ��ور وعكا وحيفا ،ثمة حلب وحماة
وحم� ��ص ودم�شق و ُب�صرى ،تتقابل فيه ��ا موانيء البحر ومرافىء ال�صحراء ف ��ي �صفين متوازيين
يدي ��ر كل منهما ظهره للآخر .والن�شاط االقت�صادي اللبناني اليوم َيفي�ض عن البرزخ ال�سوري في
االتجاهي ��ن :ال نح ��و الغرب فقط بل نحو ال�شرق �أي�ضا .ووا�ضح �إت�س ��اع الإمبراطورية اال�ستعمارية
اللبناني ��ة بامتدادها نح ��و الغرب .وحيثما �شعت الح�ض ��ارة الغربية �إنت�شر التج ��ار اللبنانيون :في
م�ص ��ر و�أوروبا الغربي ��ة و�إفريقيا الغربية والأمير َكتي ��ن و�أُ�ستراليا .ومنذ ن�ش ��وء المنطقة النفطية
حدي ًث ��ا في العراق وفي الجهة العربية من الخلي ��ج الفار�سي ،نرى رجال الأعمال اللبنانيين و�سعوا
الغرب لدى
�إمتداده ��م �شر ًقا �إلى جميع الدول العربية .وكان م ��ن �صالح اللبنانيين في مناف�ستهم
َ
ال ��دول العربية النفطية �أنهم يتكلمون اللغة ذاتها م ��ع زبائنهم العرب في ال�شرق ،ويعرفون تقاليد
جيرانهم العرب ،وجيرانهم العرب ال يخ�شونهم ،ويغنم لبنان من كونه لي�س قوة ع�سكرية عظمى،
م ��ا يم ّكن ��ه من �أن يكون ق ��وة اقت�صادية كب ��رى .و�إمبراطورية لبنان االقت�صادي ��ة المزدوجة اليوم
ظاه ��رة �إ�ستثنائي ��ة .هي في الغرب ظاه ��رة عادية .ففي معظ ��م حقبات التاريخ امت ��دت التجارة
اللبنانية غربا حتى م�ضيق جبل طارق وبلغَت �ضفاف المحيط الأطل�سي ،فيما �إمبراطورية المدى
الجاف في ال�سهوب بقيت في �أيدي �سكان منطقة البرزخ ال�سوري ال�صحراوية.
كان ��ت محا�ضرة توينبي عن لبنان منا�سب ��ة لتنبيه ن�سبة كبيرة من النخب ال�سيا�سية والثقافية
والإقت�صادية والمالية اللبنانية التي ح�ضرتها �إلى �إحترام تاريخ لبنان الح�ضاري الذي يرقى �إلى
�آالف ال�سني ��ن لأن م ��ا يثيره قادته اليوم م ��ن نزاعات �سيا�سية وطائفية �إل ��ى زوال ولن ي�ستطيعوا
ت�شويه �صورة لبنان الح�ضاري.
فال�ساح ��ة اللبناني ��ة بعد الإ�ستقالل وحت ��ى الحرب اللبناني ��ة �شهدت حرك ��ة ثقافية ح�ضارية
تمي ��ز بها تاري ��خ لبنان المعا�ص ��ر .و�إنت�شرت على نطاق وا�س ��ع مقوالت فل�سفي ��ة ع�صرية من على
المناب ��ر الجامعي ��ة وفي و�سائ ��ل الإعالم  .وتبلور نم ��ط ح�ضاري �أ�صيل بني عل ��ى تقدي�س الحرية
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والكلم ��ة الحرة ف ��ي مواجهة القمع والإرهاب الذي مار�سته الق ��وى ال�سلطوية .وعرف مثقفو لبنان
اال�ضطه ��اد ،وال�سجن ،والقمع ،والطرد من العمل ،والتهجير �إلى الخارج .و�شكلت ظاهرة المثقف
الح ��ر والمدافع عن موقفه ب�صالبة المدماك الأول في �صرح الثقافة النقدية العربية التي ن�شرها
المثقف ��ون العرب في بي ��روت و�شكلت معلما بارزا من معالم الجمع بين الإبداع بالموقف والإبداع
بالكلمة الحرة .وو�صفت بيروت بملتقى التفاعل الثقافي بين �أوروبا والم�شرق العربي.
�ضم ��ن الد�ست ��ور اللبنان ��ي مبد�أ حري ��ة الق ��ول والن�شر والتعلي ��م لجميع الطوائ ��ف .فانت�شرت
الم�ؤ�س�س ��ات الثقافية على نطاق وا�سع في لبنان ،وفتحت مئات المدار�س الجديدة ،الر�سمية منها
والخا�ص ��ة ،مع زيادة كبيرة في عدد طالب المدار� ��س الثانوية والمهنية ،وفي الجامعة الأميركية،
وجامع ��ة القدي� ��س يو�س ��ف ،والجامع ��ة اللبنانية ،وجامع ��ة بي ��روت العربية ،وغيره ��ا .تزايد عدد
المثقفي ��ن من حملة ال�شهادات الجامعي ��ة ب�شكل ملحوظ .ف�ساهموا في ن�شر ثقافة ع�صرية جعلت
لبن ��ان مركزا هاما لن�شر الثقافة الحرة على �إمت ��داد الوطن العربي .وبرزت زيادة كبيرة في عدد
ال�صح ��ف والمجالت اليومي ��ة والأ�سبوعية وال�شهري ��ة ،وباللغات العربي ��ة والفرن�سية،والإنكليزية،
والأرمني ��ة ،وغيرها .بالإ�ضافة �إل ��ى ت�أ�سي�س عدد كبير من المطاب ��ع ودور الن�شر .وتبلورت حركة
�أدبي ��ة وا�سعة �إ�ستقطب ��ت كبار الأدباء وال�شعراء العرب ،و�إلى جانبه ��ا حركة فنية رائعة على �أيدي
نخبة موهوبة من كبار الفنانين اللبنانيين من ذوي ال�شهرة العالمية .ون�شطت المهرجانات الفنية
الدولي ��ة في بعلبك ،وبيت الدي ��ن ،وبيروت ،و�صور ،وجبيل ،والأرز ،وغيرها من المناطق اللبنانية.
و�إزده ��رت حرك ��ة الترجم ��ة على نطاق وا�س ��ع من و�إل ��ى اللغة العربي ��ة ،وحركة الت�ألي ��ف باللغات
الأوروبي ��ة ،بخا�صة الفرن�سي ��ة والإنكليزية والألماني ��ة والرو�سية .و�إحت�ضنت بي ��روت نخبا ثقافية
عربي ��ة و�أوروبي ��ة من خريجي الجامعات الأجنبية في لبنان وم ��ن خارجه .ي�ضاف �إلى ذلك ن�شاط
ثقاف ��ي مميز في مج ��ال �إعداد المو�سوعات �أو ترجمتها ،ودوائر المعارف ،والمعاجم على �أنواعها
وبلغات عدة ،بالإ�ضافة �إلى �أنواع �أدبية �أخرى .
عل ��ى الجان ��ب ال�سيا�سي� ،شهد لبن ��ان حركة نا�شطة لأح ��زاب علمانية ،وقومي ��ة ،و�إ�شتراكية،
وجمعي ��ات ونقاب ��ات مهني ��ة وعمالي ��ة متنوع ��ة .ف�ساهم ��ت جميعها في تحفي ��ز الح ��وار ال�سيا�سي
الإيديولوج ��ي عل ��ى �أ�س� ��س ديموقراطية �سلمية بعيدا ع ��ن العنف والنزاعات الطائفي ��ة التقليدية.
و�إنت�شرت بكثرة ترجمة الكتب العقائدية .واحت�ضن لبنان �سجاال فكريا على غاية في الأهمية حول
الدع ��وات المتو�سطية ،والفينيقية ،والفرعونية ،والفا�شية ،والنازي ��ة ،وال�صهيونية .بالإ�ضافة �إلى
�سجال معمق حول �أهم المدار� ��س الأدبية والفنية العالمية كالرومان�سية ،والرمزية ،واالنطباعية،
والواقعية ،وال�سريالية ،والتكعيبية،غيره ��ا .و�شكلت المنابر الثقافية ملتقى جامعا لأف�ضل النخب
الإبداعية والفنية في الوطن العربي ،مع تفاعل حقيقي ودائم مع كبار الأدباء العالميين.
وعرف ��ت بي ��روت ظاهرة الن�ش ��اط الأدبي الجماعي عبر تحل ��ق الأدباء وال�شع ��راء في وحدات
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ممي ��زة للم�شاركة في �سجال �أدبي و�شعري معمق �أبرزه ��ا «ع�صبة الع�شرة» ،و«جماعة �أهل القلم»،
وجماعة «�أ�صدقاء الكتاب» ،وغيرها .ومن الظاهرات الثقافية التي نمت ب�سرعة �إبان تلك المرحلة
�أن الر�س ��م الكاريكات ��وري في ال�صحف اليومية والمجالت الأ�سبوعي ��ة بات من �أرقى فنون التعبير
عن الم�شكالت ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية ،وحافظت �صحف ومجالت بيروت عليها حتى
الآن.
ن�شير �أخيرا �إلى الن�شاطات الفنية والح�ضارية الكثيرة التي عا�شتها بيروت خالل تلك المرحلة
و�أبرزه ��ا العرو�ض الم�سرحية المتالحق ��ة على م�سرح التياترو الكبير ،وب�شكل خا�ص عرو�ض لأهم
الفرق الم�سرحية الفنية في العالم العربي وبع�ض الفرق العالمية .ما �أدى �إلى �إرتفاع عدد الم�سارح
في لبنان �إلى �أكثر من ع�شرين م�سرحا كان بع�ضها يعمل ب�شكل منتظم طوال ال�سنة .بالإ�ضافة �إلى
حفالت الغناء والطرب الأ�صيل التي �أحياها كبار المطربين من مختلف الدول العربية والعالمية،
وب ��روز ن�ش ��اط ملحوظ لعر�ض الأفالم العربي ��ة والأجنبية في دور ال�سينما الت ��ي �أن�شئت خ�صي�صا
لهذه الغاية .
لق ��د كان لبن ��ان الح�ض ��اري على ال ��دوام م�ص ��در �إ�شعاع ثقافي بال ��غ الأهمية بع ��د �أن �شكلت
مناب ��ره الثقافية ومجالته الطليعية م�صادر لثقافة ع�صرية ذات �أبعاد عالمية ر�سمت تاريخ لبنان
الح�ض ��اري المميز في ن�شر االتجاه ��ات الثقافية والفكرية والأدبية والفني ��ة الجديدة على �إمتداد
الوطن العربي طوال الفترة التي �سبقت �إندالع الحرب اللبنانية.
التحدي والإ�ستجابة في تاريخ لبنان المعا�صر
دم ��رت الح ��رب البنى الثقافية في بع� ��ض المناطق وتعر�ضت ل�ضرر بال ��غ في مناطق �أخرى.
فتوقفت حركة الم�سرح التي كانت نا�شطة جدا قبيل الحرب ،وتعطلت معظم دور ال�سينما والمراكز
الثقافي ��ة ،و�أ�صيب القطاع الفني ب�أزمات ح ��ادة �إنعك�ست �سلبا على حياة الفنانين اللبنانيين وعلى
م�ست ��وى �إنتاجه ��م الفني .وتوق ��ف التدري�س المنتظم ف ��ي غالبية الجامعات والمدار� ��س اللبنانية
لفت ��رات طويل ��ة في العام الواح ��د .وتدنى م�ستوى التعلي ��م ب�شكل مريع ،وعلى جمي ��ع الم�ستويات.
وتعر� ��ض العامل ��ون في الحق ��ل التربوي والثقافي لم�ضايق ��ات كبيرة ،وخطف وقت ��ل الكثير منهم.
ي�ض ��اف �إل ��ى ذلك �أن �سن ��وات الحرب الطويلة �إنعك�س ��ت �سلبا على �سلوك الط�ل�اب الذين عا�شوا
ب�شاع ��ة �سلوك ميلي�شيات الح ��رب ،و�شاهدوا ممار�ساتها الطائفية وغي ��ر الأخالقية .وتراجع ن�شر
القي ��م الح�ضاري ��ة التي تب�شر به ��ا الم�ؤ�س�سات الثقافي ��ة التربوية وتح�ض عل ��ى المحبة ،والحرية،
والت�سام ��ح ،والغفران ،والمبادىء الوطنية والقيم الإن�سانية .وتم ت�شويه البنى التحتية ،والمبادىء
ال�سامي ��ة للتربي ��ة والثقافة والفنون في لبنان .وبالإ�ضافة �إلى النتائ ��ج ال�سلبية المبا�شرة التي نتج
عنها تعطيل العملية التربوية والتثقيفية في لبنان ،وتغليب منطق ال�سالح على �سالح المنطق داخل
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الأح ��زاب العقائدي ��ة والعلمانية نف�سه ��ا .ف�إنعك�ست تلك النتائج على ق ��وى التغيير الديموقراطي
العقالني التي ما تزال تعاني م�أزقا حادا في عملها التثقيفي.
عل ��ى الجانب الح�ض ��اري ،ن�شرت درا�س ��ات تاريخية و�سيا�سي ��ة و�أنطروبولوجي ��ة معمقة حول
دور الطوائ ��ف في تاريخ لبنان المعا�صر بو�صفها هوي ��ات محلية قادرة على التكيف مع المتغيرات
الإقليمي ��ة والدولية وممار�سة العي�ش الم�شترك .لكن تل ��ك الع�صبيات تحولت في زمن الحرب �إلى
«هوي ��ات قاتلة».ولعب بع�ض زعماء الطوائف دورا بالغ ال�سوء في �إ�ضعاف الهوية الوطنية للمجتمع
اللبناني ،وفي �إف�ساد م�ؤ�س�سات الدولة اللبنانية التي باتت اليوم مهددة بالإنهيار ما يطرح ت�سا�ؤالت
مهجية كثيرة في هذا المجال.
فقد باتت الهوية الطائفية فردية وجماعية لأن زعماء الطوائف ف�ضلوا الدفاع عن م�صالحهم
ال�شخ�صية على ح�ساب الوحدة الوطنية الجامعة .ف�أنتجوا مجتمعا لبنانيا مفككا �أنهكته النزاعات
الدموية الم�ستمرة .وحر�ص الغرب على دعم الهويات المتناحرة بديال من الهوية الوطنية الجامعة
ف�ساه ��م في �إف�شال الدولة المركزية في لبنان بعد �أن و�صفها خ�صومها ب�أنها �صنيعة الغرب الذي
ي�سعى �إلى ن�سف ركائز الوحدة العربية عبر تفكيك المجتمعات العربية ب�أ�شكال و�أدوات مختلفة.
ولعل �أخطر تلك النتائج �أن الجيل الجديد من ال�شباب اللبناني لم يعد متحم�سا للتعليم والثقافة
كطري ��ق موثوقة للترقي االجتماعي ،في حين �شكلت هذه المقولة القاعدة الأكثر �صالبة في نظام
القي ��م اللبناني منذ القدم وحتى اندالع الحرب .فا�شتد الع ��داء الم�ستحكم بين المثقف وال�سلطة
لأن المثقف قبل �سيطرة الميلي�شيات كان يحظى باحترام كبير في جميع الأو�ساط ،ويعتبر «�ضمير
ال�شع ��ب» .ل ��ذا �إنحازت غالبية المثقفين اللبنانيين �إلى جانب قي ��م العدالة االجتماعية ،والحرية،
والم�س ��اواة ،ودعت �إلى نب ��ذ الطائفية والتفرقة المذهبية والعرقية ،و�إل ��ى تغيير النظام ال�سيا�سي
اللبناني القائم على الطائفية وعدم الم�ساواة بين اللبنانيين في الحقوق والواجبات ،والى الدفاع
عن الق�ضايا الوطنية والقومية ب�صالبة .
وتعر� ��ض نظام القيم الثقافية الذي كان �سائدا في لبنان قبل الحرب لتغيير �سلبي،على جميع
الم�ستويات.فتوقف ��ت� ،أو تعطلت غالبي ��ة البنى التربوية والثقافية والفني ��ة التي كانت تعبر �أ�صدق
تعبي ��ر ع ��ن نظام المثل الأخالقي ��ة الإيجابية ،وحلت مكانه ��ا بنى جدي ��دة  ،ميلي�شياوية وطائفية،
تمج ��د �سم ��ات مناق�ضة للثقافة الإن�سانية ،وتحلل قتل الآخر المخال ��ف في الر�أي ،وت�ؤمن بالعنف،
وتعتم ��د �أ�ساليب التهجير ،وال�سرقة ،والف�ساد ،والر�شوة ،وا�ستغالل ال�سلطة لجني الثروات الطائلة
عل ��ى ح�ساب �إفق ��ار ال�شعب اللبناني .ف�سلبي ��ات الحرب في المجالين الترب ��وي والثقافي �أكثر من
�أن تح�ص ��ى .لذل ��ك واج ��ه المجتم ��ع اللبنان ��ي �إمتحانا ع�سيرا في م ��دى قدرته ف ��ي الحفاظ على
وحدت ��ه الداخلي ��ة والوطنية .لكنه عرف كيف يحمي نف�سه من التف ��كك واالنهيار .ون�شطت غالبية
م�ؤ�س�سات المجتمع المدني ،كالأحزاب العلمانية ،والنقابات ،والجمعيات ،والروابط ،واالتحادات،
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والمنظمات ال�شبابية والن�سائية ،لتن�سيق جهودها بهدف حماية لبنان من التفكك بعد �إنهيار دولته
المركزية وتفكك غالبية م�ؤ�س�ساتها و�أجهزتها الإدارية.
كانت ردود فعل النخب الثقافية متباينة تجاه النظام ال�سيا�سي الطائفي في لبنان وما �إذا كان
بحاج ��ة �إل ��ى تطوير �أم �إلى �إلى تغيير جذري عبر تجاوزه بعد ف�شل جميع محاوالت �إ�صالحه .وبات
اللبنانيون على ثقة تامة ب�أن الطبقة ال�سيا�سية الفا�سدة ال ترغب في �إ�صالح نظام �سيا�سي طائفي
�ضم ��ن لها مكا�سب كثي ��رة ومتنوعة دون محا�سبة �أو م�ساءلة .فغياب العقاب وت�سيي�س الق�ضاء عبر
�إلحاق ��ه بزعم ��اء الطبقة ال�سيا�سي ��ة الفا�سدة ي�ؤكد عدم رغبة هذه الطبقة ف ��ي بناء دولة ع�صرية
وعادل ��ة ف ��ي لبنان .لذل ��ك تبدو اليوم عاجزة عن وق ��ف �إنهيار الدولة بع ��د �أن فقدت القدرة على
ج ��ر الجماعات الطائفية في لبنان �إلى حرب داخلية تدمر ركائز العي�ش الم�شترك ،وتهدد م�صير
لبنان الوطن الح�ضاري ووطن الر�سالة.
كان �أقط ��اب الطبق ��ة ال�سيا�سي ��ة الفا�سدة �أكث ��ر الم�ستفيدين من تحويل الدول ��ة اللبنانية �إلى
دول ��ة رخ ��وة وفا�سدة لأنهم كانوا �أبرز �صانعيه ��ا .وعلى مدى مائة �سنة من تاري ��خ لبنان المعا�صر
ل ��م ي�ستخل�ص زعماء الطوائ ��ف والميلي�شيات الدرو�س الم�ستفادة م ��ن �أن غياب الدولة المركزية
القوية يولد م�آ�س ب�شرية ،ودمارا �إقت�صاديا ،و�أزمات نف�سية ،و�إنعدام الثقة بين م�ؤ�س�سات المجتمع
التقلي ��دي الممثل ��ة بزعماء الطوائف وبي ��ن النخب ال�سيا�سي ��ة والإقت�صادية والثقافي ��ة في الدولة
المركزي ��ة القوي ��ة .هذا بالإ�ضافة �إل ��ى �أن �سيا�سة القمع والترهيب والتجوي ��ع تعطي نتائج عك�سية
�ضد م�صالحهم لأنها تلعب دورا �أ�سا�سيا في والدة قوى عقالنية تتح�ضر لحماية م�ؤ�س�سات الدولة
الحديث ��ة م ��ن نفوذ الطبق ��ة ال�سيا�سة الفا�س ��دة �إلى �أبعد الح ��دود .وبعد �أن ن�ش ��ر زعماء الطبقة
ال�سيا�س ��ة ثقافة الف�ساد كنموذج فج لتدمي ��ر الثقافة الوطنية في لبنان ف�إن قوى التغيير العقالني
والديمووقراط ��ي تنم ��ي ثقافة التنوي ��ر والتغيير ال�سلمي ،وتعمل على �إع ��ادة الإعتبار لتاريخ لبنان
الح�ضاري بما يتالءم مع متطلبات الح�ضارة الكونية في ع�صر العولمة.
�صراع القيم الح�ضارية والف�ساد ال�سيا�سي في لبنان
منذ ن�ش�أة دولة لبنان الكبير ما زالت الم�ؤ�س�سات اللبنانية تواجه مع�ضالت بنيوية ب�سبب كثافة
الف�س ��اد ال�سيا�سي والمالي والإداري الناجم عن المحا�ص�صة الطائفية وهيمنة ذهنية الميلي�شيات
على مقدرات الدولة المركزية .ونظرا لغياب الم�ساءلة الق�ضائية الفاعلة يعي�ش اللبنانيون هاج�س
الخ ��وف من تج ��دد النزاعات الدموية في الداخل و�إنتهاك �إ�سرائي ��ل لل�سيادة اللبنانية برا وبحرا
وج ��وا .وهم بحاج ��ة ما�سة لإ�ستعادة نظام القي ��م الح�ضارية التي تميز به ��ا المجتمع اللبناني في
مرحلة الإ�ستقرار الإجتماعي والإزدهار الإقت�صادي.
لذل ��ك تعددت الدعوات المطالبة بالحفاظ على التما�سك الوطني من خالل تعزيز م�ؤ�س�سات

18

الدرا�سات الأمنية
العدد 89

المجتمع المدني العلماني بالدرجة الأولى .وقد حافظت على وحدتها نقابات الأطباء ،والمهند�سين،
وال�صيادل ��ة ،و�أ�صحاب الم�ص ��ارف ،واتحاد الكتاب اللبنانيين ،ورابط ��ة الأ�ساتذة المتفرغين في
الجامع ��ة اللبنانية ،وروابط المعلمين في القطاعي ��ن الخا�ص والر�سمي ،ونقابة ال�صحافة ،ونقابة
المحررين ،ونقابة النا�شرين ،وغيرها .ويحاول االتحاد العمالي العام �إ�سترجاع وحدته في ظروف
�صعبة جعلته عاجزا عن لعب دوره الطليعي الذي مار�سه بكفاءة عالية قبل الحرب.
لم تكت ��ف بع�ض الم�ؤ�س�سات الثقافية بالحفاظ على وحدتها وع ��دم االنجرار �إلى االنق�سامات
المذهبي ��ة وال�سيا�سية بل فتح ��ت منابرها الحت�ضان مقوالت ثقافية تح� ��ض على التوحيد الوطني
والتحذير من مخاطر الم�شروع ال�صهيوني الذي �أدخل لبنان في دائرة االحتالل الإ�سرائيلي .لكن
الأزم ��ة الراهنة ف ��ي القطاع الم�صرفي اللبنان ��ي ،وم�صادرة البنوك لأم ��وال المودعين ،والتحكم
ب�سع ��ر �صرف الدوالر دلت على ج�شع �أ�صحاب البن ��وك ومحاولة تعويم �سيا�ستهم المالية الفا�سدة
بال�سيط ��رة على مالي ��ة الدولة وممتلكاتها .م ��ا �أدى �إلى انهي ��ار م�ؤ�س�سات الدول ��ة المالية وتجويع
اللبنانيي ��ن و�إفقاره ��م .ونظ ��را لكثافة الف�س ��اد ال�سيا�سي الداع ��م للر�أ�سمال الريع ��ي غير المنتج
�إنه ��ارت �أ�سط ��ورة القط ��اع الم�صرفي القوي وم ��ا رافقها من �إع�ل�ام م�ضلل ي ��روج لمتانة القطاع
الم�صرف ��ي اللبناني .فطال ��ت الأزمة المالية الح ��ادة الغالبية ال�ساحقة م ��ن اللبنانيين وتزامنت
م ��ع �سل�سلة من التدابير ال�سلبية والأعم ��ال غير الأخالقية التي مار�ستها الطبقة الفا�سدة و�أبرزها
الهند�سات المالية ب�أ�سلوب لم ت�شهد الم�ؤ�س�سات المالية العالمية مثله في عملية ال�سطو على �أموال
الدول ��ة و�أموال المودعين ف ��ي الم�صارف والتي كانت من الأ�سباب الرئي�سي ��ة لإنهيار �سعر �صرف
الليرة اللبنانية .ومع غياب الهيئات الق�ضائية الفاعلة ،وتقاع�س الرقابة البرلمانية والحكومية عن
ممار�س ��ة دورها في معاقبة الفا�سدين ،تزايد حجم الف�س ��اد ب�سرعة قيا�سية وفقد النظام المالي
في لبنان مناعته.
وتح ��ت وط�أة تحالف قوى الف�ساد الإف�ساد الم�سيطر على البرلمان والوزارة وم�ؤ�س�سات الدولة
اللبناني ��ة ت�ض ��اءل حجم المعار�ض ��ة ال�سيا�سية الديموقراطي ��ة المطالبة بتغيي ��ر النظام الطائفي
الفا�سد ،وتحول بع�ض رموزها للبحث عن موقع عبر الإلتحاق بالطبقة ال�سيا�سية الفا�سدة وو�سائل
الإعالم الملحقة بها.
وم ��ع توزي ��ع الأموال على �أم ��راء الحرب و�سلطات الأم ��ر الواقع �إنهارت مدخ ��رات اللبنانيين
و�إنت�ش ��رت الدع ��وات المطالب ��ة بالإ�ستغاثة من الخارج لحماي ��ة اللبنانيين من الج ��وع ،والمر�ض،
والبطال ��ة ،مع الدعوة �إلى دعم التعليم ،وال�صناع ��ة ،والزراعة .في حين هرب كبار �أغنياء لبنان
�أمواله ��م �إلى الخارج ول ��م يبادروا �إلى م�ساعدة �شعبهم ووطنهم .ما جعلهم عر�ضة لل�سخرية امام
ق ��ادة الدول الراغبة في م�ساعدة اللبنانيين على �إ�سترج ��اع حياتهم الطبيعة .فممار�سات الطبقة
ال�سيا�سية الفا�سدة في لبنان تفتقر �إلى �أب�سط مقومات القيم الإن�سانية والأخالقية .وقبيل تفجير
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الأزم ��ة المالية ،جمع ��وا �أكبر كمية ممكنة من العمالت الأجنبية المودع ��ة في البنوك العاملة في
لبن ��ان وحولوه ��ا لح�ساباته ��م الخا�صة لدى البن ��وك الأجنبية .ففقد الدوالر م ��ن الأ�سواق بعد �أن
�إرتفع �سعره من  1500ليرة للدوالر الواحد �إلى �أكثر من ع�شرين �ألف ليرة.
ويالح ��ظ ان الإنتقادات الموجهة اليوم للطبقة ال�سيا�سي ��ة الحاكمة لم تعد ت�ستثني �أحدا من
رموزه ��ا ،رغم كث ��رة ثرواتهم .وهي ت�ؤكد �أن الممار�سة العملية لجميع �أفرادها �أبرزت خلال حادا
في �أخالقيات الطبقة ال�سيا�سية الفا�سدة ،وتراجع م�صداقيتها الإن�سانية كثيرا عما كانت عليه في
مرحل ��ة الإ�ستقالل .فلم يعد الفكر ال�سيا�س ��ي اللبناني وطنيا جامعا بل توافقيا يعتمد �أ�سو�أ �أ�شكال
المحا�ص�صة الطائفية والمذهبية.
وت����درك القوى الإجتماعية الفاعلة في لبنان �أن النظام الطائفي لم يعد قادرا على اقامة
العدال����ة االجتماعية �أو التوازن بين المناط����ق والطوائف والطبقات االجتماعية .ودلت �أبحاث
علمي����ة معمق����ة على ان التم�س����ك بالنظ����ام الطوائفي� ،س����واء بن�سخته اال�صلي����ة الم�سندة �إلى
الميث����اق الوطني �أو بالن�سخة الجدي����دة مع وثيقة الطائف �أو ب�أية ن�سخ����ة �أخرى� ،سيقود حتما
الى االنفجار االجتماعي عبر نزاعات �أهلية و�صدامات دموية ت�ستدرج تدخالت �إقليمية تهدد
بق����اء لبنان كدولة م�ستقلة وذات �سيادة تامة على �أرا�ضيها .كما �أن �سيطرة الر�أ�سمال الريعي
الكبير على مقدرات لبنان المالية واالقت�صادية والعقارية عبر �شركات محلية وعربية ودولية
ال تخ�ضع لرقابة لبنانية �صارمة �سبب دعم الطبقة ال�سيا�سية الفا�سدة الم�شاركة في ر�ساميلها
و�أرباحها .فوجدت تلك ال�شركات في لبنان واحة خ�صبة للتوظيف المجزي بفوائد عالية جدا
دون ان تدف����ع �ضرائ����ب تذكر قيا�سا لما تدفعه تلك ال�شركات ف����ي الدولة ذات الرقابة المالية
الفاعلة.
علم����ا �أنه بعد �أن تم ربط لبنان تبعي����ا بالمراكز المالية العالمية حظي نظامه المالي بثقة
تلك المراك����ز ،و�إعتبرها بع�ض المحللين �أنها كانت ثقة مفيدة ال�ستنها�ض الإقت�صاد اللبناني
ف����ي حال �إع����داد البرنام����ج االقت�ص����ادي واالجتماعي العقالن����ي الذي ينطلق م����ن تعزيز دور
االن�س����ان اللبناني كقوة ا�سا�سية في االنماء واالعمار ،ولي�س لتغطية م�شاريع غير منتجة تعطي
الأولوي����ة للم�شاري����ع المنتجة .ف�شهد الفك����ر ال�سيا�سي في مرحلة ما بع����د �صراعات حادة على
مختل����ف الم�ستويات� :صراع بي����ن �أركان ال�سلطة ،و�صراع بين جماع����ة الطائف داخل الحكم،
و�صراع بين ال�سلطة والمعار�ضة البرلمانية ،و�صراع بين ال�سلطة والمعار�ضة ال�شعبية .ودخلت
�صيغ����ة الطائف مرحلة االحت�ضار بعد ان تخلى عنها دعاته����ا ،وباتت الكتابات النظرية ت�شير
�إليها بو�صفها �صيغة وفاقية مرحلية �أنجزت وظيفتها بانهاء الحرب في لبنان دون �أن تح�صن
�شعب����ه من حروب محتملة� .إذ لم تك����ن في اال�سا�س �صيغة للتغيير الجذري بل لوقف الحرب.
و�أ�صبح����ت االدارة اللبناني����ة مرتعا للفا�سدي����ن والمف�سدين بعد تعطيل كل �أجه����زة الرقابة �أو
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�شله����ا .ولم تج����د الدولة و�سيلة لمعالج����ة االزمات الح����ادة ،والف�ضائح المتالحق����ة ،والف�ساد
بكم االفواه ،ومنع التظاهر ،والت�ضييق على و�سائل االعالم .وكلها تدابير تقود
الم�ست�شري اال ّ
الى زيادة االحتقان ال�شعبي وتهدد ب�سل�سلة من �أعمال العنف المدمر ،ب�أ�شكال مختلفة .
بع�ض المالحظات الختامية
�أمعن النظام ال�سيا�سي الطائفي في لبنان في تر�سيخ توازنات مذهبية تعزز الوالء للزعيم
الطائف����ي عل����ى ح�ساب الوالء للوطن الموحد .ورف�ض زعم����اء الطوائف �أي تغيير جذري يطول
بني����ة ه����ذا النظام ال�سيا�س����ي �أو يمنع خالفة الأبن����اء للآباء في �سل�سلة م����ن الوراثة ال�سيا�سية
العائلية الم�ستمرة منذ مئات ال�سنين .فكان على حركة التغيير الديموقراطي ال�سلمي المطالبة
بتطوي����ره عل����ى �أ�س�س وطنية غير طائفية لتحق����ق الإ�صالح ال�شمولي عبر نق����ل اللبنانيين من
رعاي����ا �إلى مواطنين �أحرار ومت�ساوين في الحق����وق والواجبات في دولة القانون والم�ؤ�س�سات.
وتبن����ت مقول����ة �سليمة ت�شدد على �أن ال�شباب هم قوة التغيير الأ�سا�سية و�أنهم الأكثر قدرة على
بناء نظام �سيا�سي وطني جامع.
جمع زعم����اء الطوائف بين الزعام����ة ال�سيا�سي����ة ،والع�صبية الطائفي����ة ،والنفوذ المالي،
والترهي����ب الميلي�شياوي في �صراع م�ستم����ر لإ�ضعاف الدولة المركزي����ة وم�ؤ�س�ساتها .ون�شرت
درا�س����ات علمية ر�صينة حول الظاه����رة الطائفية التي تحولت في لبنان والمنطقة العربية �إلى
ع�صبي����ات قاتل����ة ،داخ����ل الطائفة الواحدة وفي م����ا بينها .وما زالت حت����ى الآن تتحكم بم�سار
الدول����ة والمجتمع ف����ي تاريخ لبن����ان المعا�صر .ونظ����را لتفجر الأزم����ات المعي�شي����ة والتربوية
وال�صحي����ة والإجتماعي����ة يعي�����ش المجتمع اللبناني الي����وم حالة ركود ح�ضاري لأن����ه ي�سير في
االتج����اه المعاك�����س لم�س����ار التاريخ المعا�ص����ر .فكان بد م����ن ال خو�ض معرك����ة م�صيرية تعيد
للبن����ان القي����م الح�ضاري����ة ف����ي الممار�س����ة اليومية .وق����د و�صف بع�����ض الم�ؤرخي����ن المرحلة
الراهن����ة ب�أنه����ا عودة من الدولة الوطني����ة �إلى الدولة الطائفية ال ب����ل المذهبية ،ومن الإنتماء
الوطن����ي �إلى االنتماء الطائفي ب�شكل����ه الأكثر تزمتا .وهناك م�ؤ�شرات ال ح�صر لها ت�ؤكد ف�شل
الدول����ة الحديثة ف����ي لبنان ب�سبب خ�ضوعه����ا لزعماء الطوائف وميلي�شي����ات الحرب ،والف�ساد
الم�ست�ش����ري ف����ي غالبي����ة م�ؤ�س�ساتها الر�سمية والخا�ص����ة ،وهيمنة ر�أ�سمالي����ة ريعية تقوم على
الربح ال�سريع،وال�صفقات،وال�سم�سرات ،والم�ضاربات العقارية وغيرها .وهي تمتلك ع�شرات
ملي����ارات الدوالرات المكد�سة في البنوك اللبنانية وخارجها دون توظف الحد الأدنى منها في
م�شاريع �إنتاجية ت�ساهم في التنمية الب�شرية والإقت�صادية الم�ستدامة في لبنان .وبات وا�ضحا
�أن ن�ش����ر التفا�ؤل الخادع بزوال النظ����ام الطائفي هو مجرد �أوهام طالما �أن النظام ال�سيا�سي
اللبناني ما زال يبنى على الطائفية .
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ل����ذا دع����ا المتنورون اللبناني����ون مرارا �إل����ى بناء دول����ة ديموقراطية علماني����ة ت�ساوي بين
المواطني����ن في الحق����وق والواجبات .مع التنبيه �إل����ى �أن القوى الديموقراطي����ة والعلمانية لم
تثبت كفاءة عالية في مواجهة القوى الطائفية المدعومة بقوة من الطبقة ال�سيا�سية الفا�سدة.
�ساهم����ت ثقافة المقاومة لالحتالل الإ�سرائيلي وللف�ساد ال�سيا�س����ي والإداري والمالي ب�إدخال
تغيي����ر ج����ذري في النظام ال�سيا�سي اللبناني تجلى ب�إجم����اع اللبنانيين على العداء لإ�سرائيل،
والدع����وة لتثقي����ف ال�شباب ف����ي الأحزاب والمنظم����ات والطالبية والن�سائية ف����ي لبنان بثقافة
وطني����ة وقومية معادي����ة لإ�سرائيل .وهي ثقافة ح�ضارية ترف�����ض كل �أ�شكال االحتالل ،وتقد�س
الحري����ة ،وتتم�سك با�ستقالل لبنان التام ،و�سيادت����ه الوطنية على كامل �أرا�ضيه .ولبنان اليوم
منحاز بقوة �إلى جانب قيم الحرية ،والإبداع بالكلمة وبالموقف العملي .واللبنانيون متم�سكون
بتراثه����م المقاوم بو�صفه �أوال فعل الت����زام بتحرير الأر�ض والإرادة معا .و�أن اللبناني مواطن
ح����ر ،ينت�س����ب �إلى �شعب يع�شق الحري����ة ،ويمار�س حقه الطبيعي في الحي����اة على �أر�ض حرة ال
يدن�سه����ا �أي احتالل من �أي ن����وع كان ،وال ت�شاد عليها قواعد ع�سكرية تكب����ل الإرادة اللبنانية.
ولي�س بمقدور �أي مثقف لبناني حر �أن ي�صافح اليد التي �إغتالت دور لبنان الح�ضاري وحولت
بي����روت �إلى مدين����ة �أ�شباح بعد �إنفج����ار مرف�إها ،وهج����رة ق�سم كبير م����ن مبدعيها ،و�إغالق
منابرها الثقافية الواحدة تلو الأخرى.
تخو�ض القوى الديمقراطي����ة في لبنان معركة الحرية ،والإ�ستقرار الإجتماعي ،و�إ�ستعادة
الإزدهار الإقت�صادي .وتنخرط و�سائل الإعالم اللبنانية �إلى جانب القوى الحية في الدفاع عن
حرية الثقافة والمثقفين .وتتالقى المنابر الثقافية المتباعدة جغرافيا والمتجان�سة من حيث
الأه����داف والتطلعات و�أ�ساليب الن�ضال عل����ى طريق الفعل الثقافي الموحد .والمثقفون العرب
معنيون بتجديد دور لبنان كم�ساحة للثقافة والإبداع بعد �أن �إمتلأت المنافي في الخارج ب�آالف
المثقفين المنا�ضلين بالكلمة ،و اللوحة ،والم�سرحية ،و�سالح الموقف الثقافي والإعالم الحر.
ويبقى لبنان على الدوام ف�سحة ثقافية عربية بامتياز لأن التنوع الب�شري والثقافي فيه م�صدر
غن����ى �إن�ساني وح�ضاري .فقد تبنى منذ بداية النه�ض����ة العربية ثقافة وطنية وقومية و�إن�سانية
كانت نتاج تاريخ طويل من التفاعل الخالق بين الح�ضارات وال�شعوب .وبالتالي ،فتهمي�ش دور
لبن����ان الح�ضاري في مرحلة الدولة الفا�شلة والطبقة ال�سيا�سية الفا�سدة ،والنزاعات الدموية
الم�ستم����رة ب�أ�ش����كال متنوعة يقود �إلى نتائ����ج وخيمة تجرد الجماع����ات اللبنانية من مخزونها
الثقافي والنف�سي وتحولها �إلى كتل ب�شرية عدائية م�ستنفرة دوما للنزاعات الطائفية المدمرة
والت����ي حول����ت الجماعات اللبنانية �إلى كتل ب�شرية متجاورة مع بع�ضها دون تفاعل حر ،وتعي�ش
حالة من الإرتياب المتبادل في النظرة الهجينة �إلى التراث الثقافي الملتب�س لكل منها .وهي
الآن منهك����ة بثقاف����ة �إ�ستهالكية متفلتة م����ن ال�ضوابط والقيم الأخالقي����ة ،تبثها و�سائل �إعالم
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تجارية تخ�ضع لإغراء الربح ال�سريع.
ال ب����د �إذن من التعاط����ي الإيجابي مع القي����م الإن�سانية والأخالقية ل����دى المجتمع الأهلي
للحف����اظ على التما�س����ك الإجتماعي في لبنان .وهناك مقوالت نظري����ة في التاريخ الح�ضاري
ت�ساع����د عل����ى تطوير الهويات الطوائفية ودف����ع جماهيرها للم�شاركة في بن����اء الهوية الوطنية
الجامع����ة .فم�ستقب����ل لبنان الح�ضاري ره����ن بتهدئة الهويات الطائفي����ة والإ�ستفادة من القيم
الديني����ة والإن�ساني����ة في �إعادة بن����اء الإ�ستقرار الإجتماع����ي والإزدهار الإقت�ص����ادي فيه .وهو
بحاجة ملحة �إلى م�شروع ثقافي كبير يعيد �إليه دوره الرائد في �إقامة التوا�صل بين المثقفين
الع����رب والمناب����ر الثقافي����ة العالمية المهتم����ة بقي����م الحرية،والعدالة االجتماعي����ة ،و�إحترام
الثقاف����ات المحلية .والم�شروع الح�ض����اري الذي يحتاجه لبنان في مواجه����ة تحديات العولمة
وثقافته����ا الكوني����ة يقوم �أوال على تعزي����ز موقعه في ن�شر ثقافة �إن�ساني����ة ت�شكل النقي�ض لثقافة
العنف الدموي ،والتمييز العن�صري ،وعدم تغليب م�صالح زعماء الطوائف على م�صلحة لبنان
الوطن والمواطنيين الأحرار فيه .وتاريخ لبنان الح�ضاري حافل بالدرو�س التي ت�ؤكد �أن العنف
عاج����ز عن حل �أي من الم�شكالت الكب����رى بل يزيدها تعقيدا .كما �أن فر�ض ثقافة �إ�ستهالكية
كوني����ة عل����ى الثقافات المحلية يق����ود �إلى تدمير الركائز البنيوية لح�ض����ارة لبنان مع الخوف
م����ن التم�سك الغوغائي بالثقافات المحلية من منطل����ق الحفاظ على التراث والأ�صالة ورف�ض
التغريب واال�ست��ل�اب .وبعد �أن عاث الف�ساد ال�سيا�سي والإداري والمالي ،والدمارالإقت�صادي،
والإفق����ار الإجتماع����ي ،والت�شويه البيئي ،يحت����اج لبنان �إلى تغيير جذري ف����ي نظامه ال�سيا�سي
الطائفي الذي �شوه وجه لبنان الح�ضاري ل�صالح زعماء الطوائف والميلي�شيات .ويكمن الحل
ال�سلي����م بتبن����ي ثقافة عقالنية وعلمانية من نوع جديد ت�ستند �إل����ى التراث الح�ضاري ،والقيم
الأخالقي����ة والإن�سانية .فرغم الأزم����ات ال�سيا�سية والإقت�صادية والمالي����ة والإجتماعية مازال
نظ����ام القيم الثقافية والح�ضارية ف����ي لبنان قادرا على �إطالق م�ؤ�س�س����ات جديدة ت�ساهم في
ن�شر الثقافة الجادة ،و�إحت�ضان المبدعين من المثقفين والفنانين وحماية الأعمال الإبداعية،
الفردي����ة منه����ا والجماعي����ة ،للحفاظ على ركائز تاري����خ لبنان الح�ضاري ف����ي وقت عملت فيه
الطبق����ة ال�سيا�سية الفا�سدة تراكم الأموال المنهوبة و�إفقار اللبنانيين وحرمانهم من الن�شاط
الثقافي والإبداع الفني.
ختاما� ،أ�صيبت م�ؤ�س�سات الدولة المركزية بنزف حاد جعلها عاجزة عن ال�صمود.و�أ�صاب
ال�شل����ل م�ؤ�س�س����ات المجتمع المدني ب�سب����ب هيمنة الطبقة ال�سيا�سية الفا�س����دة على م�ؤ�س�سات
المجتم����ع والدول����ة .وذل����ك يتطلب تفعيل م�ؤ�س�س����ات الدولة المركزي����ة وتما�سكها في ظروف
م�صيرية الحفاظ على وحدة ال�شعب والأر�ض والم�ؤ�س�سات في هذه المرحلة البالغة الخطورة
من تاريخ لبنان ال�سيا�سي والح�ضاري� .أما �شعارات الإ�صالح ،ومحاربة الف�ساد ،وبناء الدولة
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القيم احل�ضارية يف مواجهة ثقافة الف�ساد يف لبنان
م�سعود �ضاهر

الديموقرطي����ة العادلة ،ومحاكم����ة الفا�سدين وناهبي ودائ����ع اللبنانيين فتب����دو م�ؤجلة �إلى ما
بعد حل م�شكالت المهجري����ن ،ومعالجة الدمار الإقت�صادي ،وتوافق الدول الكبرى المتحكمة
بم�صي����ر منطقة ال�شرق الأو�سط ودولها و�شعوبها .ويعان����ي النظام ال�سيا�سي اللبنااني تراجعا
كبي����را في دور الق����وى الديموقراطية والعلمانية .وهي ظاهرة خطي����رة منت�شرة في جميع دول
ال�ش����رق الأو�س����ط وت�ؤ�شر لوجود مخطط����ات �أميركية جاهزة لإعادة تق�سي����م المنطقة وتجاوز
الح����دود التي ر�سهه����ا التحالف الفرن�س����ي  -البريطاني عبر �إتفاقي����ات �سايك�س-بيكو .وذلك
يتطل����ب الت�صدي ل�صراع الع�صبيات المذهبية المنغلقة في لبنان وعلى �إمتداد العام العربي.
وتتحم����ل منظمات المجتمع المدني م�س�ؤولية كبيرة في ن�شر ثقافة التنوير الديني وال�سيا�سي.
وعليها �أن تبلور مقوالت نظرية جديدة يمكن الإ�ستفادة منها في تنظيم ن�ضاالت م�شتركة تجمع
�أبناء الطوائ����ف في �ساحة الن�ضال من �أجل الإ�صالح ال�سيا�س����ي ،والإقت�صادي ،والإجتماعي،
والترب����وي ،والإعالم����ي ،والديني  .وهي مدعوة �إلى توثي����ق عالقاتها مع القوى الديموقراطية
الفاعلة ،داخل النظام ال�سيا�سي وخارجه� ،إلى جانب نخب �سيا�سية وثقافية و�إقت�صادية تريد
فع��ل�ا بناء دول����ة ديموقراطية ع�صري����ة وعادلة في لبن����ان .ودعاة لبنان الح�ض����اري مطالبون
بحماي����ة المجتم����ع التعددي والتن����وع الثقافي في����ه .فم�صير القيم الح�ضاري����ة والأخالقية في
لبن����ان رهن بتوليد تيار عقالني علماني يتجاوز جمي����ع الطوائف والمناطق ،ويحافظ على كل
م����ا هو �إيجابي لدى اللبنانيين على �إختالف طوائفه����م .والقوى ال�شبابية المتنورة مدعوة �إلى
و�أد النزاع����ات الطائفية والفتن المذهبية ،و�إقامة التوازن الدقيق بين قيم الأ�صالة وتحديات
ثقاف����ة العولمة ،والم�شاركة الفاعلة في ثورات العلم والإعالم والتوا�صل .و�إقامة تحالف وا�سع
ي�ضم القوى الوطني����ة والديموقراطية للعمل معا على قيام الدولة الوطنية العادلة على قاعدة
�صلبة تحترم تاريخ لبنان الح�ضاري وتفتح �آفاقا م�ستقبلية للم�شاركة في عولمة �أكثر �إن�سانية.
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�أوال :تقديم البحث واال�شكالية
ل ��م تظهر الدول ��ة اللبنانية الحديثة نتيج ��ة طبيعية لتطورات ذاتي ��ة دفعت بالمقاطع ��ات اللبنانية قبل
والتوح ��د في اجتماع �سيا�سي لبناني واحد ،وقيام دول ��ة لبنانية في �إطار جغرافية
( )1920ال ��ى االندماج ّ
اجتماعية و�سيا�سية جديدة ،و�إ ّنما كانت والدتها التي �أعلنت في الأول من �أيلول (�سبتمبر) 1920ا�ستجابة
لتقاط ��ع م�صلحي اقت�صادي – �سيا�سي بين م�شروعين اثنين :الأول ،فرن�سي ،في ت�أمين نفوذ ح�ضوري وازن
ف ��ي الم�شرق العرب ��ي انطالقا من ال�سيطرة االنتدابية على لبنان و�سوري ��ا وبغطاء من ع�صبة الأمم �آنذاك،
والثان ��ي ،م�ش ��روع ر�أ�سمالية تجارية طموحة ( تتجير الحرير) النا�شطة في مت�صرفية جبل لبنان والمنفتحة
على الأ�سواق الفرن�سية في مر�سيليا وليون وبوردو وغيرها ،والتي وجدت فر�صتها في تكبير لبنان تحت �ضغط
الحاج ��ة ال ��ى التمدّد الى المرافىء ال�ساحلية ف ��ي بيروت وطرابل�س و�صيدا و�صور ،وال ��ى الأرا�ضي الزراعية
الخ�صبة في �سهول البقاع وع ّكار والجنوب.
جاء �إعالن الدولة الجديدة لي�ش ّكل تحوال نوعيا في االنتقال من جغرافية المقاطعات العثمانية ال�سابقة
كوح ��دات �إدارية غير م�ستق ّرة وغير ثابتة ،ال ��ى جغرافية �إدارية – �سيا�سية لدولة مركزية محدّدة من حيث
الم�ساح ��ة المتري ��ة (نحو  10452كلم )2و�ضمن ح ��دود طبيعية ودولية من جهة ،وم ��ن حيث التق�سيمات
االدارية المتكاملة في �إطار من الهرمية الوظائفية من جهة �أخرى( . ) 1
اعتم ��دت �سلطات االنت ��داب الفرن�سي منهجية الم�أ�س�سة للدولة النا�شئة وفاق ��ا لنمط الدولة ال�سائد في
فرن�س ��ا وغيره ��ا من دول غرب �أوروبا ذي الطبيعة الر�أ�سمالي ��ة� ،إ ّال �أنّ هذه المنهجية لم تلبث �أن ا�صطدمت
بمع ّوق ��ات مانع ��ة لقي ��ام مثل هذه الدول ��ة الحديثة ،مع ّوق ��ات كانت مخزونة ف ��ي البني ��ة المجتمعية لجماعة
المقاطع ��ات ال�سابق ��ة ،والتي لم تكن م�ؤهّ لة بثقافته ��ا التقليدية المحافظة للتفاعل م ��ع كيان �سيا�سي جديد
وم�ؤ�س�س ��ات ادارية ود�ستوري ��ة وحقوقية ،ومع �سلطة مركزي ��ة تمار�س الرقابة والظب ��ط المركزي على �سائر
ت�ش ّكالت الهرم االداري وال�سيا�سي في الدولة وم�ؤ�س�ساتها ووظائفها .
انته ��ت المرحل ��ة االنتدابية من غي ��ر �أن تنتهي معها المع ّوقات التي ا�ستمرت تحك ��م ب�أزماتها المرحلة
اال�ستقاللي ��ة الممت ��دة من ��ذ الع ��ام  1943و�صوال الى الي ��وم ،فقد ظه ��رت خاللها ازمات ح ��ادّة كادت �أن
تطي ��ح بكيان الدولة كاجتماع �سيا�سي غير قاب ��ل لال�ستمرار .من �أبرز هذه الأزمات كانت �أزمة الخم�سينيات
م ��ن الق ��رن الما�ضي (القرن الع�شرين) عل ��ى �أثر االنق�سام العم ��ودي الطائفي – ال�سيا�س ��ي من حالة الم ّد
القومي على �أثر قيام الوحدة الم�صرية – ال�سورية ،ومن ّثم �أزمة ال�ستينيات في االنق�سام نف�سه من الوجود
الفل�سطين ��ي الم�سلح على �أر�ض لبنان ،والذي ر�أت فيه الق ��وى الم�سيحية على �أ ّنه ي�ش ّكل اختالال في معادالت
الت ��وازن الديمغرافي وال�سيا�س ��ي والأمني التي ارتكز اليها ميثاق الدولة اال�ستقاللية ،وقد كان هذا االختالل
�أح ��د �أبرز الأ�سباب لأزمتي الحرب :الأولى ،الحرب الأهلية التي توا�صلت بين  ،1990 – 1975والثانية،
الح ��رب اال�سرائيلية  ،1982الت ��ي �أخرجت المقاومة الفل�سطينية من لبنان ،والت ��ي ا�ستمر معها االحتالل
اال�سرائيل ��ي لثماني ع�ش ��رة �سنة ( ،)2000 – 1982بعده ��ا كانت �أزمة اغتيال رئي�س ال ��وزراء اللبناني
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الأ�سب ��ق رفيق الحريري (� 14شب ��اط  )2005لي�شهد معها لبنان ال�سيا�س ��ي انق�ساما عموديا بين  8و14
�آذار ،وتعثرا في م�سل�سل ت�أليف الحكومات اللبنانية و�صوال الى الأزمة الكبرى التي انفجرت في ت�شرين الأول
 ،2019والتي مازالت تتزايد تعقيدا في الو�ضع ال�سيا�سي واالقت�صادي والمالي والمعي�شي الى حد بات
معها االجتماع اللبناني بكليته �أمام م�صير حذر� ،إذ بات ينذر بنهائية الكيان وطنا ومجتمعا ودولة معا .
اال�شكالية :ظاهرة التراكمية في الأزمات اللبنانية
ي�سعى هذا البحث الى معالجة �إ�شكالية �أ�سا�سية ا�ستمرت تحكم تاريخ لبنان الحديث والمعا�صر في ظل
دولت ��ه الحديثة التي م�ضى على قيامها قرن ون ّيف من ال�سن ��وات  .تتم ّثل هذه اال�شكالية بالظاهرة التراكمية
الت�صاعدي ��ة للمع ّوقات التي حالت دون حدوث متغ ّيرات نوعية قادرة على احتواء الأزمات من ناحية ،وتوفير
المعطي ��ات الكفيلة بالتطوير الكلي وبناء مداميك الدولة الوطنية اللبناني ��ة العميقة والع�صية على التفكيك
ّ
والت�شظي واالنتهاء من ناحية �أخرى .
�إنّ الم�سار الذي حكم تطور الدولة اللبنانية منذ قيامها وحتى اليوم هو م�سار �أزماتي – تراكمي ،ظ ّلت
�أزماته م�ستمرة بفعل �أ�سبابها المعادة االنتاج والناجمة عن مخزون احتياطي ثقيل من مر ّكب بنية مجتمعية
م ��ن والءات �أولية طائفي ��ة ومذهبية وع�شائرية وعائلية ومناطقية ،ومن ريعي ��ة حاكمة لعالقات انتاج ما قبل
الر�أ�سمالي ��ة ،وخدمية تجارية وزبائنية لي�ست في م�صلح ��ة االقت�صاد الوطني ،ومن ت�سلطية �سيا�سية حكمت
الدول ��ة ومجتمعه ��ا بعقلية الالدولة ،والتي راحت تتو ّزع ال�سلطة والثروة العا ّم ��ة �أن�صبة طائفية �سيا�سية على
قاع ��دة المحا�ص�صة وفي االتجاه الذي ي�سمح لها بتجدي ��د مواقعها على كل م�ستويات هرم ال�سلطة والبنيان
ال�سيا�سي العام .
ل ��م ت�ستطع ق ��وى المجتمع المدني ب ��كل هيئاته ��ا وت�ش ّكالتها ال�سيا�سي ��ة والنقابية وطروح ��ات �أحزابها
العلماني ��ة والي�ساري ��ة والوطنية ،لم ت�ستطع مجابهة المع ّوق الأزماتي – التراكمي الذي ا�ستمر يطبع الم�شهد
اللبنان ��ي العام بد ّوامة من الأزم ��ة – الت�سوية ،وهي دورية م�ستم ّرة حتى �أ ّنه ��ا باتت ظاهرة ذات خ�صو�صية
لبناني ��ة قائم ��ة على جدلية تربط بين الأزم ��ة والت�سوية ،بحيث كانت الأزمة تنتهي ال ��ى ت�سوية ظرفية ت� ّؤجل
الأزمة دون �أن تلغيها لتعود بعدها الأزمة من جديد توا�صل �صعودها التراكمي بانتظار ت�سوية جديدة وهكذا
دوالي ��ك ف ��ي حلقة دورية من الأزمات – الت�سويات الم�ستم ��رة � .إنّ تاريخ لبنان حافل بالأزمات – الت�سويات
على �أ�سا�س ال�شراكات الطائفية ،كان �أبرزها ثالث :
الأولى� ،شراكة القائمقاميتين  1843ومحورها ثنائية درزية – مارونية.
الثانية� ،شراكة  1943اال�ستقاللية ،ومحورها ثنائية مارونية – �س ّنية.
الثالثة� ،شراكة الطائف  ،1989ومحورها ثالثية �شيعية – �س ّنية – مارونية.
حالت ال�شراكات الم�شار اليها دون تغليب الخيار الوطني و�صوال الى ت�أكيد نهائية الدولة الوطنية كخيار
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ا�ستراتيجي �ضامن لوحدة الدولة والوطن وال�شعب اللبناني الواحد .
�أهداف البحث
يح ��اول هذا البحث تحديد المع ّوقات الكبرى التي منعت االجتم ��اع ال�سيا�سي اللبناني من �سلوكه م�سار
التحدي ��ث والتجدي ��د ،و�إبقائه في دائ ��رة المراوحة والتع ّثر ،مانع ��ة عليه قيام دولته الوطني ��ة العميقة وفاقا
لمرتك ��زات المدني ��ة والديمقراطية والعدالة التوزيعية ،واال�ستقالل في قراراته ��ا ال�سيادية الوطنية �سيا�سيا
واقت�صاديا واجتماعيا وا�ستراتيجيا .
ثانيا :المعوّقات المانعة للتغيير والبناء الوطني للدولة
كثي ��رة ه ��ي المع ّوقات التي حالت دون ح ��دوث متغ ّيرات في الواقع االجتماع ��ي واالقت�صادي وال�سيا�سي
وبن ��اء الدول ��ة الوطنية العميقة في لبنان� ،س�أكتف ��ي بتناول ثالثة هي بمثابة المع ّوق ��ات – الم�شكالت الأكثر
بروزا والأكثر مقاومة للتغيير والبناء الوطني للدولة ،وهي التالية :
الأول ،الم�شكلة في وعي الدولة وفي تحوّلها الى ثقافة مجتمعية لبنانية عامّة
الثاني ،الم�شكلة في التجنيد الطائفي والتطييف ال�سيا�سي لل�سلطة
الثالث ،الم�شكلة في الفجوات القطاعية والعجز االقت�صادي والف�ساد االداري والمالي .
�أوال  :الم�شكلة في وعي الدولة وفي تحوّلها الى ثقافة مجتمعية لبنانية عامّة .
مع االعالن عن «دولة لبنان الكبير» تحت االنتداب الفرن�سي� ،سارعت ال�سلطات االنتدابية الى هيكلة
الدول ��ة الجديدة عبر �إ�صدارها للعديد م ��ن القوانين التنظيمية االدارية والقانونية والت�شريعات االقت�صادية
والمالية والعقارية ( ،)2وكل ما من �ش�أنه الم�ساعدة على �إر�ساء بنية م�ؤ�س�سية للدولة النا�شئة تتكامل في �إطار
الوظيف ��ة العا ّمة لهذه الدول ��ة  .كان الدافع الفرن�سي وراء �سيا�سة الم�أ�س�س ��ة ينطلق من اعتبارات الم�صلحة
الفرن�سي ��ة العليا في ان�شاء دولة لبنانية ت�أتي متوافقة مع النم ��وذج الرا�سمالي للدولة في غرب �أوروبا ،الأمر
ال ��ذي يح ّقق اال�ستجابة المطلوبة للرا�سمالية الفرن�سية ف ��ي الربط ال�سوقي للدولة الجديدة بحركة ا�سواقها
و�شركاتها التجارية والمالية وم�شاريعها اال�ستثمارية.
والتوجه ��ات الفرن�سية �سرع ��ان �أن ا�صطدمت بمع ّوقات بن ��ى مجتمعية تقليدية لم
غي ��ر �أنّ المنطلق ��ات ّ
ي�سب ��ق له ��ا ان اكت�سبت تجربة في االنتظام الم�ؤ�س�سي العام ،والعمل في ظ ��ل ممار�سة رقابية وظبط مركزي
من قبل �سلطة مركزية عليا هي ال�سلطة الحاكمة للدولة وم�ؤ�س�ساتها  .دفعت هذه المع ّوقات �سلطات االنتداب
المعنية الى التك ّيف مع الواقع االجتماعي وال�سيا�سي والثقافي ال�سائد داخليا ،ال �س ّيما في المناطق الطرفية
ف ��ي البقاع وال�شم ��ال والجنوب ،حيث ع ّبرت جماعات من �شيوخ الع�شائر والعائالت ،ومعها جماعات اعيانية
مدينية في بيروت العا�صمة والمدن – المراكز في ال�ساحل والداخل ،ع ّبرت عن تم�س ّكها بتقاليدها المتوارثة
لممار�س ��ة ال�سلطة ارتكازا الى اعتبارات الوجاهة والزعامة والمبايع ��ة والأعراف الع�شائرية والعائلية ،والى
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عالقات انتاج قائمة على المقا�سمة واال�ستتباع االجتماعي وال�سيا�سي للقوى المنتجة الفالحية والحرفية في
الأ�سرياف والمدن على ال�سواء .
هكذا باتت الدولة اللبنانية النا�شئة بين مفهومين متغايرين :الأول ،فرن�سي حداثوي ينزع نحو الما�س�سة
وعلمنة الدولة ،والآخر� ،أعياني تقليدي محافظ ينزع نحو الأعراف والتقاليد المخزونة في ثقافته التقليدية
هن ��ا كان ��ت اال�شكالية الت ��ي واجهت مجتم ��ع المقاطعات اللبناني ��ة ال�سابقة على قي ��ام الدولة الحديثة،
وه ��و مجتمع اهلي بوالءاته الأولية من طائفية ومذهبية ومل ّية وعرقي ��ة وع�شائرية ومناطقية� ،إ�شكالية تكمن
ف ��ي �صعوب ��ة اندماجه في مجتمع مدني حداث ��وي م�ؤ�س�ساتي ،الأمر ال ��ذي جعل منه مع ّوق ��ا �إداريا و�سيا�سيا
واقت�صادي ��ا لعم ��ل الدول ��ة الحديثة ،وحائ�ل�ا دون قيامها بوظائفها م ��ن اجل قيادة المجتم ��ع والنهو�ض به .
فثقاف ��ة ه ��ذا المجتمع القدي ��م ،وكذلك ثقافة النخ ��ب التي تب� � ّو�أت مقاليد ال�سلطة في الدول ��ة الجديدة في
العهدي ��ن االنتدابي الفرن�سي واال�ستق�ل�ال الوطني فيما بعد (انتخابات ،د�ساتي ��ر ،برلمانات ،حكومات الخ
 ،)...ظ ّل ��ت ثقافة محكومة بنزعة المحافظ ��ة على البنى التقليدية المتم ّثل ��ة بالطائفة والمذهب والجماعة
االثنية والع�شيرة والعائلة و�سواها .
لم ت�ستطع دولة لبنان الحديثة �أن تحدث انقالبا ثقافيا ومفهوميا في بنى مجتمعية قديمة ،فقد ا�ستمرت
ه ��ذه البن ��ى تم ّث ��ل العن�صر الأبرز ف ��ي المواجهة ال�صراعي ��ة بين المفهومي ��ن الحداثوي الواف ��د والتقليدي
المحاف ��ظ ،وه ��ي مواجهة نالت وما تزال ،من تطور الدولة الحديثة ف ��ي ادائها ووظيفتها ،الأمر الذي جعلها
تختلف،ح�س ��ب الباح ��ث الفرن�سي «ج ��اك فالير�س» عن مثيلتها ف ��ي الغرب الأوروبي ،ويزع ��م «فالير�س» �أنّ
«الدول ��ة – الأ ّم ��ة» هي ظاهرة �أوروبية لم يعرفها ال�شرق العربي – اال�سالمي ،وكذلك فانّ الم�سار التاريخي
الخا�صة للدول ��ة وال�سلطة في هذا ال�شرق العرب ��ي – اال�سالمي هو م�سار مختلف عن
ال ��ذي عرفت ��ه الطبيعة ّ
الغ ��رب ،وبالتال ��ي ،ال يمكن ��ه انتاج نف�س نموذج الدول ��ة  .فقد ظ ّلت الدولة الغربية ظاه ��رة غريبة عن الفكر
ال�سيا�س ��ي العربي عبر مختلف المراحل والحقبات التاريخية .ففي ر�أيه «لم يح�صل في ال�شرق هذا التدامج
والتماث ��ل التدريجي بي ��ن العنا�صر المك ّونة الثالثة :الأر� ��ض ،الأ ّمة ،الهيئة ال�سيا�سية ،والت ��ي �أدّت الى تك ّون
بل ��دان �أوروب ��ا الغربية التي تعتبر فرن�س ��ا �أكثرها ن�ضجا واكتماال .ففي ال�شرق بقي ��ت الدولة ترتبط بالأمير،
والدول ��ة – الأر� ��ض هي مج ّرد تجاور مقاطع ��ات ( )Juxtaposéesتعود للأمي ��ر نف�سه .وهذا التعريف
يبق ��ى ذات ��ه �إن كان ��ت الدولة عب ��ارة عن امبراطوري ��ة امتدت الى الق ��ارات الثالث ،كما هي ح ��ال الأمويين
والع ّبا�سيين والحقا العثمانيين� ،أو كانت عبارة عن تكوين �أ�صغر كما هو الحال مع المماليك� ،أو �إن اقت�صرت
عل ��ى مدين ��ة و احدة و�ضواحيها» .وع ��ن طبيعة الحاكم ي�ضي ��ف «فالير�س»�« :أنّ هذا الحاك ��م ،خليفة كان �أو
�سلطان ��ا� ،أو با�شا �أو �أميرا ،ال �أهمية للقب ،يبق ��ى المبد�أ واحدا :فالأمير وحده هو الذي يم ّثل حقيقة الدولة،
والتبعية للأمير وقومه ت�ش ّكل المنطلق»(.)3
ويط ��رح «فالير�س» م�شكلة االنتماء في الم�شرق العربي مت�سائال« :واذا ما �س�ألت فالحا من الجزيرة �أو
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م ��ن المنطق ��ة ال�شرقية من لبنان (� ،)Anti-Libanأو عجلتون من يك ��ون؟ يجيبك �أ ّنه من هذه القبيلة
�أو تل ��ك� ،أو م ��ن تلك القرية ،يجيبك �أ ّنه م�سلم� ،أرثوذك�سي� ،أو درزي  ...لكن ال يجيبك بعفوية �أ ّنه عراقي� ،أو
�سوري� ،أو �أردني  ...قد يقال �إنّ هذه دول حديثة وكيانات ا�صطناعية هذا ال ّ
�شك فيه ،ولكن �ألي�س من الم�ؤ ّكد
�أننا نح�صل على النتيجة نف�سها في حال مالحظتنا للف ّالح في م�صر؟ هو �أي�ضا يجهل وطنه بالرغم �أنّ م�صر
هي �أكثر بالد العالم تهيوءا النتاج هوية وطنية» (.)4
ال ينطلق «فالير�س» في نظرته لمفهوم الدولة في ال�شرق من نف�س الآليات التي حكمت ن�ش�أتها في الغرب،
تل ��ك الآليات التي �أنتجت في �سي ��اق ال�صراعات الطبقية التي انتهت بتهديم بن ��ى النظام القديم ،و�سيطرة
والمح�صل ��ة الثقافية وتكامل وان�سج ��ام الم�ؤ�س�سات
العالق ��ات الر�أ�سمالي ��ة بالكامل مع ّززة توحي ��د ال�سوق،
ّ
وت�أطيرها عبر �أجهزة متداخلة ومتكاملة� .إنّ مثل هذه الآليات غير متو ّفرة في ال�شرق العربي ،وهذا ما جعل
الدول ��ة العربية في النظام االقليمي العربي تعي�ش م�أزق م�شروعه ��ا في البناء الوطني وفي الت�أ�سي�س لتجربة
في البناء االجتماعي واالقت�صادي وال�سيا�سي تكون كافية ل�ضمان بقائها وا�ستمرارها (. )5
انته ��ت المرحل ��ة االنتدابية بعد مايقرب من الربع قرن على والدة الدول ��ة لتتوا�صل بعدها هذه الأخيرة
ف ��ي ظ ��ل عقود وعهود تعاقبت م ��ن الحكم اال�ستقاللي الوطن ��ي ،وفي ظل حاجة الدولة ال ��ى التزود بخبرات
�إداري ��ة وتطويرية ت�ستجي ��ب لق�ضايا وم�صالح �أهل الدول ��ة في مجتمعها المحلي ،فكان ��ت اال�ستعانة الدائمة
المتخ�ص�ص ��ة في علوم القانون والحق ��وق والت�شريع واالدارة
بالبعث ��ات الدولية وبتوفير ال ��كادرات اللبنانية
ّ
والتعلي ��م والخدم ��ات على اختالفه ��ا ،فقد �أفادت الدولة م ��ن درا�سات وتقارير عدي ��دة ،فكانت «بعثة جيب»
( ،JEEB) 1948وبعده ��ا «بعثة �إيرفد» (�� � )IRFEDس  ،1961 – 1960هذا الى جانب دورات
متتالي ��ة من خريجي «معهد االدارة والتدريب» ،واعتماد �آلي ��ات تطويرية لإدارة الم�ؤ�س�سات والمرافق العا ّمة
م ��ن خالل مجل�س الخدمة المدنية والتفتي�ش المركزي والتنظي ��م المدني والجامعة اللبنانية وغيرها الكثير
من م�ؤ�س�سات التحديث والتطوير لوظائف الدولة.
هن ��ا ،ينبغي التفريق بي ��ن الدولة وال�سلطة التي حكمت الدولة منذ  1943و�ص ��وال الى اليوم  .ال�سلطة
الت ��ي قامت بادارة الدول ��ة كم�ؤ�س�سات م�ش ّرعة ومقوننة في �صياغات قانوني ��ة وت�شريعية ود�ستورية ،الم�شكلة
تكم ��ن في االلتبا�س الحا�صل بين الدول ��ة والهيئة الحاكمة للدولة� ،أي ال�سلطات المنت�شرة على هياكل الدولة
الم�ؤ�س�سي ��ة واالداري ��ة ،فالم�ؤ�س�سة لي�ست هي الفا�سدة �أو الفا�شلة �أو المته ّرب ��ة من ال�ضريبة ،و�إ ّنما جماعات
ال�سلطة التي تدير الم�ؤ�س�سة وت�س ّيرها .
�إذن ،المدخل الأ�سا�س لال�صالح ينبغي �أن يتر ّكز على توفير �سلطات كفوءة ونظيفة وواعية الدارة الدولة
ومرافقها العا ّمة ،وهذا الأمر ين�سحب ب�صورة مبا�شرة على ال�سلطة الر�أ�سية الحاكمة (ر�ؤ�ساء ،وزراء ،ن ّواب،
ق�ضاة الخ .)...
�إنّ المنظوم ��ة ال�سيا�سية واالدارية التي حكمت الدول ��ة لمرحلتي ما قبل الحرب الأهلية وما بعد ت�سوية
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بعد مئة �سنة و�سنة على قيام الدولة اللبنانية احلديثة
املعوّقات املانعة للتغيري وبناء الدولة الوطنية
�أ.د .حممد مراد

الطائ ��ف ،حكم ��ت الدولة وادارتها بعقلي ��ة ت�سلطية قامت عل ��ى المحا�ص�صة والتطيي ��ف ال�سيا�سي والتجنيد
الطائف ��ي من �أجل محافظة المنظومة على الثبات في مواقعها و�إعادة انتاج نف�سها في غير مجل�س وزاري �أو
نيابي �أو تولي مفا�صل االدارة والم�ؤ�س�سات المختلفة .
قب ��ل الح ��رب الأهلية تر ّكب ��ت ال�سلطة الحاكمة من تحال ��ف زعامات عائلية وع�شائري ��ة من كبار م ّالك
الأرا�ض ��ي الزراعية (�إقط ��اع �سيا�سي) مع ّتجار ورجال �أعم ��ال من �أ�صحاب الر�أ�سم ��ال المديني في بيروت
وباقي المدن – المراكز� .أما بعد الحرب� ،أي بعد ت�سوية �ألطائف وحتى اليوم� ،صعدت الى حكم الدولة قوى
و�أحزاب طائفية �سيا�سية كانت بمعظمها ميلي�شيات م�س ّلحة م�شاركة ميدانيا في الحرب وجبهاتها الع�سكرية
والطائفية .ا�ستغ ّلت هذه القوى وجودها على ر�أ�س ال�سلطة الحاكمة للدولة وراحت تزيد من عمليات التجنيد
الطائفي – ال�سيا�سي في محاولة ا�ستئثارية هي الأعنف لطوائفها ،حتى باتت الطائفة بقيادة حزبها ال�سيا�سي
هي ال�سمة البارزة التي طبعت �صورة الدولة وجغرافيتها االجتماعية والمناطقية والوظائفية وال�سيا�سية .
ا�ستم ��رت ق ��وى و�أح ��زاب الطوائ ��ف ال�سيا�سية تربط بق� � ّوة بين بنيته ��ا الطائفية من جه ��ة ،واال�ستئثار
بح�صته ��ا ال�سيا�سي ��ة والمغانمية من جهة ثانية ،واحتكار امتيازاتها في تجمي ��ع الثروات وتكدي�سها من جهة
ّ
ثالث ��ة ،واع ��ادة انتاج نف�سها كنخبة ا�ستئثاري ��ة للوظائف ولمقاعد الع�ضوية في المجال� ��س الوزارية والنيابية
م ��ن جهة رابعة  .وهذا ما ّ
تدل عليه انتخابات المجال�س النيابية ال�ست التي �أجريت بعد الطائف ( ،1992
 2009 ،2005 ،2000 ،1996و ،) 2018من حيث محدودية التجديد للنخب البرلمانية في ظل
هيمنة القوى والأحزاب على المجال�س ال�ست المذكورة .
ال�شكل البياني الرقم ()1
الحجم الن�سبي لتجدد النخبة النيابية في برلمانات ما بعد الحرب

الم�ص ��در :محمد مراد ،االنتخاب ��ات النيابية في لبنان  :القوانين ،الدوائ ��ر ،الن ّواب ،من�شورات
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الجامع ��ة اللبناني ��ة و ق�سم الدرا�سات التاريخي ��ة الرقم ( ،)53بيروت ،طبع ��ة اولى� ،2013 ،ص،
 ،694مع �إ�ضافة برلمان  2018من محا�ضرة �ألقاها الباحث في المعهد العالي للدكتوراه� ،سنّ
الفيل� ،أيار . 2018
ع ��ام  1992بلغ ��ت ن�سب ��ة التج ��دد  % 82ع ّم ��ا كان ��ت عليه في �آخ ��ر برلمان ما قب ��ل الحرب
( ،)1972وهذا ّ
يدل على �إحدى �أبرز النتائج التي �أفرزتها الحرب الأهلية (،)1990 – 1975
والت ��ي تم ّثلت ب�سقوط وانهيار القوى ال�سيا�سية التقليدية (قوى ما قبل الحرب – االقطاع ال�سيا�سي)
م ��ن جه ��ة ،وتراج ��ع ف�صائل الي�س ��ار والق ��وى الوطني ��ة والتقدمية من جهة اخ ��رى � .أ ّما م ��ع النخبة
النيابي ��ة الجدي ��دة فلم تزد ن�سبة التجدد عن  % 28لمجل� ��س العام  ،2000وعن  % 20لمجل�س
 2018الأخير ،مع اال�شارة الى �أنّ التجدد هو فقط في الأ�سماء دون �أن ي�أتي على م�ستوى الثقافة
والفكر ال�سيا�سي والبرنامج االنتخابي والر�ؤية الم�ستقبلية للبناء الوطني وتطوير الدولة  .تبقى ا�شارة
مف�صلة على
مه ّمة على هذا ال�صعيد وهي �أنّ القوانين االنتخابية لدورات ما بعد الحرب جاءت ك ّلها ّ
قيا� ��س قوى الطوائف ال�سيا�سية الحاكم ��ة للدولة ،ولي�س على قيا�س الديمقراطية ال�شعبية والم�شاركة
متخ�ص�صة ف ��ي االقت�صاد وال�سيا�س ��ة واالدارة والتنمية والتخطيط،
المو�سع ��ة لنخ ��ب وطنية جديدة
ّ
ّ
وقادرة على ا�ستيعاب حاجات المجتمع اللباني الى التطوير والتنمية الم�ستدامة.
ثانيا :الم�شكلة في التجنيد الطائفي والتطييف ال�سيا�سي لل�سلطة
ان�سحب ��ت المقايي�س الطائفية في توزعات ال�سلطة عل ��ى البنيان العام ال�سيا�سي والإداري للدولة
اللبناني ��ة الحديثة من ��ذ الن�ش�أة الأولى له ��ذه الأخيرة في العام  ،1920م ��رور ًا بالإ�ستقالل الوطني
لع ��ام  1943و�ص ��و ًال �إل ��ى �صيغ ��ة الطائف الت ��ي �أوقفت الح ��رب الأهلية ف ��ي الع ��ام  .1989فقد
ا�ستم ��رت المحا�ص�ص ��ة قاع ��دة ثابتة في كل م ��رة يعاد فيها ت�ش ��كل ال�سلطة،ال�سيما ت ��و ّزع المنا�صب
الحكومي ��ة والبرلماني ��ة بين النخب الطائفي ��ة التي عرفت ثبات ًا طوي ًال في الحك ��م ،والتي كانت ت�ضع
نف�سها فوق الدولة وفوق القوانين العامة التي اعتمدت ك�آليات لت�سيير الدولة و�ش�ؤونها.
�ضم حوالي ت�سعة ع�شر مذهب ًا طائفي ًا ،فقد كان من الطبيعي �أن
ولم ��ا كان لبنان مجتمع ًا تعددي ًا َّ
ت�صادف عملية تو ّزع ال�سلطة �إلى �أن�صبة بين الطوائف المختلفة عقبات ال بل �صعوبات جمة ،ال�سيما
و�أنَّ عملية المحا�ص�صة بحد ذاتها كانت على �إرتباط وثيق بمتغيرات القوى الطائفية في �صعودها �أو
هبوطها من ناحية ،وبدور العوامل الخارجية الإقليمية والدولية ذات الت�أثير البالغ على حركة الو�ضع
اللبنان ��ي الداخل ��ي من ناحية �أخرى .من هنا ،كان م�سل�سل الأزم ��ات اللبنانية ظاهرة ثابتة في تاريخ
لبن ��ان الحدي ��ث والمعا�صر ،فم ��ا كادت تختفي �أزمة حتى كانت تطل �أزمة جدي ��دة وذلك في كل مرة
تتعثر فيه ��ا عملية،محا�ص�صة ال�سلطة بفعل المتغ ّيرات الحا�صلة على م�ستوى القوى الطائفية نف�سها
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�أ.د .حممد مراد

على م�ستويين:
الأول ،داخل ��ي ويتمث ��ل بمتغي ��رات �سكانية واجتماعي ��ة واقت�صادية وثقافي ��ة وع�سكرية من جهة،
الثان ��ي ،خارج ��ي ويعك� ��س المتغيرات الإقليمي ��ة والدولية وتقاطعاته ��ا مع الداخ ��ل اللبناني من جهة
�أخرى .لقد ا�ستمرت البنية ال�سيا�سية اللبنانية ،وهذا هو الأخطر في تطور لبنان ال�سيا�سي منذ قيام
الدولة الحديثة وحتى اليوم ،في كونها بنية مخزونة بعنا�صر خارجية .فالعنا�صر الحاملة لهذه البنية
من داخلية وخارجية كانت تتحول با�ستمرار �إلى عنا�صر ت�ضاد داخل البنية نف�سها مع مجرد �أي ت�أزم
يط ��ر�أ داخلي� � ًا �أو خارجي ًا ،ذلك �أنَّ �أي �أزمة داخلية كانت تجد لها �أ�صداء �سريعة في الخارج الإقليمي
�أو الدول ��ي ،وكذلك ف�إنّ �أي �أزمة في هذا الخارج كان ��ت تثير �أزمة موازية �أو امتدادية لها في الداخل
اللبناني المحلي.
�إنَّ تو�صيف� � ًا مو�ضوعي ًا لحركة المتغيرات الطائفية ،وكيف �أنَّ هذه المتغيرات �أف�ضت �إلى اختالل
الت ��وازن ف ��ي تو ّزعات ال�سلطة ،يظهر� ،إلى ح ��دٍ بعيد� ،أنّ ثمة قانون ًا تاريخي� � ًا طائفي ًا – �سيا�سي ًا حكم
�إنت ��اج �أزم ��ات لبن ��ان الم�ستمرة بحيث ب ��ات معها المجتم ��ع اللبناني �أق ��رب �إلى االنق�س ��ام العمودي
ال�سيا�س ��ي – الطائفي ،وهو انق�سام كان ،يهدد،في كل مرة ،م�ستقبل الكيان الوطني اللبناني وي�ضعه
�أمام المجهول.
�سنكتف ��ي بالتوق ��ف عند ثالث محطات تاريخي ��ة �أ�سهمت في �إحداث متغي ��رات مف�صلية ت�شابك
فيها الطائفي – ال�سيا�سي الداخلي مع الخارجي الإقليمي والدولي.
المحطة الأولى :ت�سوية  1943وطوائف دولة اال�ستقالل
�إرتكزت ت�سوية � 1943إلى معادلتين �إثنتين :الأولى ،ظهور ثنائية قطبية طائفية جديدة مارونية
– �س ّنية بد ًال من الثنائية المارونية – الدرزية التي �سادت �سابق ًا في عهدي الإمارة والمت�صرفية،
الثاني ��ة ،الخ ��روج ب�صيغ ��ة ميثاقية توافقي ��ة(  ) 6عك�ست التالزم بي ��ن المتغيرين الداخل ��ي والإقليمي
وتمثل ��ت با�ستعداد م�سيح ��ي للإنفتاح الإيجاب ��ي على المحي ��ط العربي (العربنة) ،مقاب ��ل ا�ستعداد
�إ�سالم ��ي بقب ��ول ال�شراكة واالندماج في الدول ��ة اللبنانية (اللبننة) بعد �أن كان ��ت مرفو�ضة �إ�سالمي ًا
منذ �إعالنها تحت االنتداب الفرن�سي في الأول من �أيلول .1920
كيف كان واقع الطوائف اللبنانية مع والدة دولة الإ�ستقالل عام 1943؟ �سنكتفي بالتوقف عند
�أربع منها:
الطائفة المارونية :هي الطائفة الأكثر وزن ًا �سيا�سي ًا في الدولة اال�ستقاللية� ،أ�سندت �إليها رئا�سة
الجمهوري ��ة ب�صالحيات وا�سعة قادرة على الإم�ساك بكل الدولة وم�ؤ�س�ساتها� ،إ�ضافة �إلى تمثيل وازن
في ال�سلطتين التنفيذية (مجل�س الوزراء) والت�شريعية (مجل�س النواب) وفي غير وظيفة من وظائف
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الدولة (القطاع العام) والم�ؤ�س�سة الع�سكرية (قيادة الجي�ش) و�سائر وظائف القطاع الخا�ص.
الق ��وى الماروني ��ة الفاعلة في الحي ��اة ال�سيا�سية تمثل ��ت بالبطريركية الماروني ��ة التي لعبت دور
المرجعي ��ة الدينية وال�سيا�سية� ،إ�ضاف ��ة �إلى �أحزاب �سيا�سية �أبرزها �إثن ��ان رئي�سيان :حزب الكتائب
اللبناني ��ة ال ��ذي ت� ّأ�س�س ف ��ي العام  1936برئا�س ��ة ال�شيخ بيار الجميل ،وح ��زب الوطنيين الأحرار
 1949برئا�سة كميل �شمعون الذي تولى رئا�سة الجمهورية ( .)1952-1958امتيازات هذه
الطائفة على �صعيد ح�صتها في الدولة عك�ست المقولة التالية « :كل ما لها في الدولة فهو لها ،وكل ما
هو لغيرها فهو لغيرها»(. )7ال�سند الخارجي لهذه الطائفة كانت فرن�سا ،بريطانيا والواليات المتحدة
الأمريكية.
الطائف ��ة ال�س ّني ��ة :م ّثلت القطبية الإ�سالمية على م�ستوى �شراكتها ف ��ي تو ّزعات ال�سلطة .فرئي�س
مجل� ��س ال ��وزراء هو منه ��ا و�أ َّمنت ح�ضور ًا معتبر ًا لها ف ��ي مجل�سي الوزراء والن ��واب ،وكذلك في غير
وظيف ��ة م ��ن وظائف القطاعي ��ن العام والخا� ��ص� .إال �أنَّ �شراكة ه ��ذه الطائفة ظ َّل ��ت دون التكاف�ؤ مع
الطائف ��ة المارونية ،فرئي�س مجل�س الوزراء ال�سن ��ي لم يكن في الواقع العملي يتمتع ب�صالحيات ذات
�ش� ��أن ،كان عملي� � ًا من�صب ًا فخري ًا و�شكلي� � ًا �أكثر منه من�صب ًا يتمتع ب�صالحي ��ات مميزة ،لذلك في كل
ال ��وزارات الت ��ي ت�ألفت بين اال�ستق�ل�ال ( )1943والطائف ( )1989كان رئي� ��س الوزراء يحتفظ
ب ��وزارة حت ��ى يكون م�شارك ًا عملي ًا في الحكومة والحكم( .) 8من هن ��ا ظ َّلت تطرح هذه الطائفة �شعار ًا
مركزي ًا عنوانه رفع الغبن الالحق بها خ�صو�ص ًا وبالم�سلمين عموم ًا.
ب ��رز من ه ��ذه الطائفة زعامات بارزة تنتمي �إلى عائالت مديني ��ة عريقة �أمثال عائالت :ال�صلح
(�صيدا)� ،سالم (بيروت)،كرامي (طرابل�س)� .أما ال�سند الإقليمي لهذه الطائفة فكان العمق العربي
ذي الأغلبية ال�سنية .وهناك �أربعة مرتكزات قوة لها في العمق العربي هي:
 ال ��وزن القوم ��ي الذي مثله الرئي�س جم ��ال عبد النا�صر والذي انعك�س ف ��ي لبنان على ظهورف�صائل نا�صرية ،ال�سيما في الأو�ساط ال�سنية المدينية بيروت طرابل�س �صيدا وفي البقاع.
 الوزن االقت�صادي والإ�سالمي الذي مثلته المملكة العربية ال�سعودية. الوزن الإ�سالمي الذي مثلته م�ؤ�س�سة الأزهر كمرجعية �إ�سالمية عربية. الوج ��ود الفل�سطيني الم�س َّلح عل ��ى �أر�ض لبنان بعد العام  ،1967حي ��ث م َّثل قوة ع�سكريةو�سيا�سي ��ة و�سكانية انعك�ست �إيجاب� � ًا على �أهل ال�س َّنة في لبنان قبل غيره ��م من الطوائف الإ�سالمية
الأخرى.
الطائف ��ة ال�شيعي ��ة� :شراكة �ضعيفة في توزع ��ات ال�سلطة ،و�شراكة �إلى ح� � ّد التهمي�ش في �إدارات
الدول ��ة وم�ؤ�س�ساتها .احتفظت هذه الطائفة منذ الع ��ام  1943بمن�صب رئي�س مجل�س النواب ،غير
�أن ��ه ل ��م يكن في الواقع �سوى من�صب ًا فخري ًا �إذ لم يك�سب ال�شيع ��ة منه �سوى ترديدهم عبارة «عطوفة
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الرئي� ��س» .م َّثـ ��ل الطائفة في مجل�سي الن ��واب والوزراء زعامات ارتكزت ف ��ي �صعودها االجتماعي –
ال�سيا�س ��ي �إلى ملكي ��ات الأرا�ضي في الأرياف الزراعي ��ة في الجنوب والبقاع� .أ�شه ��ر هذه الزعامات
الأعياني ��ة التي ظ ّلت �أ�سماء عائالتها تتردد في غير مجل�س نيابي �أو وزاري بين اال�ستقالل والطائف:
الأ�سع ��د ،ع�سي ��ران ،حم ��اده ،الزين ،الخلي ��ل ،بي�ضون ،الح�سين ��ي� ،شاهين ،ال�ص َّب ��اح ،عرب� ،صفي
الدين...
�إنخرط العديد من �أبناء هذه الطائفة في �صفوف الأحزاب الوطنية التي تنادي ب�إلغاء الطائفية
وب�إقام ��ة دولة الع ��دل والم�ساواة الإجتماعي ��ة .وقد و�صل الأم ��ر باالنتماء الحزب ��ي لعنا�صر من هذه
الطائف ��ة �إل ��ى �أن �شكلوا الم�ساحة الأو�سع م ��ن القاعدة الحزبية ل�سائر الأح ��زاب الوطنية والتقدمية
من المنظم ��ات ال�شيوعية� ،إلى الحركات النا�صرية ،و�أحزاب البع ��ث ،والقومي ال�سوري الإجتماعي،
والتقدمي الإ�شتراكي و�سواه.
�شكل ��ت �سوري ��ا ال�سند الإقليمي لهذه الطائفة بدء ًا من الدخ ��ول ال�سوري �إلى لبنان في ربيع العام
 ،1976ومن ثم م َّثلت �إيران ال�سند الأقوى في �أعقاب انت�صار الثورة الإ�سالمية فيها في �شباط
.1979
الطائف ��ة الدرزية :تحولت ،مع دولة اال�ستق�ل�ال � ،1943إلى �أقلية طائفية وكانت م�شاركتها في
الدول ��ة وم�ؤ�س�ساتها �أقرب منها �إلى التهمي�ش منها �إلى الم�شاركة المعتبرة .لذلك كانت هذه الطائفة
�أكثر نزوع� � ًا نحو رفع �شعار �إلغاء الطائفية ال�سيا�سية وتقديم االعتبارات الوطنية والمواطنة ك�أ�سا�س
معي ��اري لل�شراكة بين اللبنانيين ،ال بل �أنَّ �أفكار ًا �أكثر تقدمية �شكلت المنطلقات الفكرية وال�سيا�سية
والن�ضالي ��ة للحزب التقدمي الإ�شتراكي الذي �أ�س�سه كم ��ال جنبالط في الأول من �أيار عام .1949
فقد ا�ستطاع كمال جنبالط �أن ي�ؤثر ويت�أثر بحركة التحرر العربية والعالمية .وعلى ال�صعيد اللبناني
المحل ��ي تحول �إلى مرجعية مركزية لقيادة العمل الوطني ،ف�أ�س�س الحركة الوطنية اللبنانية(،) 9التي
تبنت م�شروع بناء الدولة الوطنية كبديل ا�ستراتيجي للدولة الطائفية و�أزماتها الم�ستمرة.
المحطة الثانية :الطوائف والحرب الأهلية اللبنانية ()1975-1990
 الطائف ��ة المارونية :تراجع ملفت تحت وط�أة الح ��رب لأ�سباب ذاتية داخلية و�أخرى مو�ضوعيةخارجية �إقليمية ودولية.
 الطائفة ال�سنية :فقدان بع�ض مرتكزات القوة ،ال�سيما غياب عبد النا�صر ومن ثم غياب الدورالقوم ��ي لم�صر في �أعقاب �إتفاقية كامب ديفيد  .1978وكذل ��ك الخروج الفل�سطيني من لبنان في
�أعق ��اب الإجتياح الإ�سرائيلي لبيروت عام  ،1982و�أي�ض ًا �إ�شغال المملكة العربية ال�سعودية بالحرب
الإيرانية – العراقية (.)1980-1988
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 الطائفة ال�شيعية :تحوالت نوعية عرفتها هذه الطائفة �أبرزها:«� - 1سق ��وط الزعامات التقليدية التاريخية وظهور زعامة بديلة تمثلت بالزعامة الدينية لل�سيد
مو�سى ال�صدر ،الذي اتخذ من واقع الحرمان الذي تعي�شه الطائفة منطلق ًا لت�أ�سي�س «�أفواج المقاومة
اللبنانية» (�أمل) ،على �أن تكون هذه الحركة بمثابة الجامع لأبناء الطائفة من �أجل توحيد مقاومتهم
الإجتماعية لرفع الحرمان الواقع من الدولة من جهة ،والت�صدي للخطر ال�صهيوني المهدد لم�ستقبل
الطائفة في وجودها كونها على تما�س جغرافي مع الحدود الفل�سطينية في الجنوب اللبناني من جهة
�أخرى.
« - 2ح�ص ��ر المقاومة الم�سلحة للعدو ال�صهيوني بحركة �أمل ومن ثم بحزب اهلل الذي ظهر في
�أعقاب الإجتياح الإ�سرائيلي للبنان عام  .1982فقد عملت �أمل �أو ًال ،وحزب اهلل ثاني ًا ،على مركزة
ت�ضم ف�صائل متع ّددة وطنية
المقاوم ��ة وجعله ��ا �أحادية المرجعية القيادية والعملياتية بعد ان كان ��ت ّ
لبنانية وفل�سطينية .
« - 3دع ��م �إقليم ��ي مزدوج �سوري – �إيران ��ي لن�شاط �أمل وحزب اهلل ،م ��ع دور �سوري في تعزيز
موق ��ع حركة �أمل داخ ��ل البنيان ال�سيا�سي العام للدولة اللبنانية ،مقاب ��ل دور �إيراني في تعزيز ودعم
حزب اهلل ماديا وع�سكريا وم�ؤ�س�ساتيا ،وتزويده بالخبرات الع�سكرية والقتالية في مواجهته الم�س ّلحة
للإحتالل الإ�سرائيلي في منطقتي الجنوب والبقاع الغربي.
الطائف ��ة الدرزية :التح ��ول الهام الذي عرفته ه ��ذه الطائفة خالل الحرب الأهلي ��ة تمثل بحالة
م ��ن ال�ضعف ل�سببي ��ن �أ�سا�سيين :الأول ،غياب كمال جنبالط (القائد المعل ��م) الذي اغتيل في �آذار
 ،1977الأم ��ر ال ��ذي �أفقد الح ��زب التقدمي الإ�شتراكي ومعه الحركة الوطني ��ة اللبنانية الر�أ�س
المدبر .الثاني انجرار الحزب �إلى حرب الجبل التي ما لبثت �أن �أخذت بعد ًا طائفي ًا درزي ًا – ماروني ًا،
الأم ��ر الذي نقل الحزب التقدمي الإ�شتراكي من الف�ضاء الوطني اللبناني الوا�سع �إلى ف�ضاء الطائفة
الدرزي ��ة المحكومة بعقدة الأقلية والتهمي� ��ش في دولة تتوزعها الطوائف في ق�سمة غير متوازنة وغير
متكافئة.
المحطة الثالثة :الطوائف بعد ت�سوية الطائف :1989
�أ�سهم ��ت ت�سوي ��ة الطائف ( 23ت�شري ��ن الأول  )1989بو�ضع حدٍ للح ��رب اللبنانية التي توالت
ف�صوله ��ا الم�أ�ساوية على مدى خم� ��س ع�شرة �سنة� .إال �أنّ �إيقاف الحرب لم ي�ش ��كل �أ�سا�س ًا مو�ضوعي ًا
لإنه ��اء الأزمة التاريخية اللبنانية ،وه ��ي الأزمة التي كانت تعيد �إنتاج نف�سها تبع ًا لذات ال�شروط التي
تدخل في عملية ت�شكلها ،والتي كانت با�ستمرار ،عبارة عن جدلية بين ال�سبب والنتيجة ،فال�سبب هو
المتغير الطائفي ،والنتيجة هي اختالل توازنات ال�سلطة تبع ًا للمتغير الم�شار �إليه.
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�أما �أهم المتغيرات التي �أحدثتها ت�سوية الطائف فقد طالت الطوائف الثالث الكبرى :المارونية،
ال�سنية وال�شيعية.
عل ��ى م�ست ��وى الطائف ��ة المارونية� ،شه ��دت هذه الطائف ��ة تقلي�ص� � ًا مهم ًا في �صالحي ��ات رئي�س
الجمهورية(،) 10وهو الرئي�س الذي برز تاريخي ًا كموقع ح�صري للموارنة في الوقوف على ق ّمة ال�سلطة
في الدولة اللبنانية .والتمثيل الوزاري للموارنة بات محكوم ًا لمعادلة تقول بالمثالثة �ضمن المنا�صفة،
�أي عدد وزراء الموارنة موازٍ لكل من وزراء ال�سنة وال�شيعة ،الأمر الذي �أفقد الطائفة المارونية وزنها
التمثيل ��ي ال ��ذي طالما احتفظت به دون �سائ ��ر الطوائف الأخرى ،والأمر نف�س ��ه ينطبق على توزعات
وظائف الدولة ،ال�سيما وظائف الفئة الأولى و�سواها.
م ��ع ه ��ذا التراجع في ن�صي ��ب الموارنة من الدولة ب ��رز تحوالن على الم�ست ��وى ال�سيا�سي ،الأول،
انكفاء القوى المارونية التقليدية المتمثلة �أ�سا�س ًا بالبطريركية المارونية وبحزبي الكتائب والوطنيين
الأح ��رار .الثان ��ي ،ظهور قوى جديدة ارت�ض ��ت الواقعية ال�سيا�سية وراحت تتعام ��ل مع الواقع اللبناني
الع ��ام من خالل معطيات ��ه الجديدة ال�سكاني ��ة واالجتماعية واالقت�صادي ��ة وال�سيا�سية .تمثلت القوى
الجدي ��دة بالعم ��اد مي�شال عون ال ��ذي � َّأ�س�س التيار الوطن ��ي الحر ،وهو حاليا برئا�س ��ة �صهره جبران
با�سي ��ل بعد انتخ ��اب عون رئي�سا للجمهورية في �أيلول  2016ل�ست �سنوات تنتهي في �أيلول .2022
لق ��د �أب ��رم عون « وثيقة تفاهم مع ح ��زب اهلل عام  ،« 2006وهي وثيقة ميثاقي ��ة تكاد �أن ت�ستح�ضر
النموذج الميثاقي لعام  1943بين ريا�ض ال�صلح وب�شارة الخوري ،ولكن هذه المرة بثنائية مارونية
– �شيعية بدال من مارونية – �سنية في مطلع العهد اال�ستقاللي.
عل ��ى م�ستوى الطائف ��ة ال�سنية :مع الطائف �شهدت هذه الطائفة تعزي ��ز ًا لموقعها ال�سيا�سي على
�صعي ��دي ال�صالحيات التي منحت لرئي�س مجل�س الوزراء()11م ��ن جهة ،والتمثيل ال�سني في مجل�سي
ال ��وزراء والنواب وكذلك في الجه ��از الوظيفي العام للدولة من جهة �أخرى� .أما التحول النوعي الذي
عرفت ��ه الطائفة عل ��ى �أ�سا�س ت�سوية الطائف ف ��كان انبثاق زعامة �سنية جديدة تمثل ��ت بال�شيخ رفيق
الحري ��ري ال ��ذي ا�ستند في زعامته ال�سيا�سية �إلى كتلة ر�أ�سمالي ��ة وازنة جعلت من ر�أ�س المال القائم
عل ��ى المراكمة �أ�سا�س ًا معياري� � ًا في ن�شوء ال�سلطة على قاعدة توظيف ر�أ� ��س المال في خدمة ال�سلطة
ولي�س على قاعدة تجديد الإقطاع ال�سيا�سي �أو الدور ال�سابق للملكية العقارية الوا�سعة.
�ش ��كل رفيق الحري ��ري معظم الوزارات بعد الطائف ،وبات الزعي ��م ال�سني بال منازع ي�ستند �إلى
قوة ر�أ�سماله من جهة ،و�إلى قوة ال�صالحيات الممنوحة له من د�ستور الطائف من جهة �أخرى.
�إال �أنّ اغتي ��ال الحري ��ري (�شباط  )2005جاء ليطرح جملة م ��ن الت�سا�ؤالت تدور حول فر�ضية
انتقا� ��ص الطائف ��ة ال�سنية م ��ن زعامة ب ��وزن الحريري وب ��دوره الذي تج ��اوز ال�ساح ��ة اللبنانية �إلى
ال�ساحتين الإقليمية والدولية.
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عل ��ى م�ست ��وى الطائف ��ة ال�شيعية :كانت الطائف ��ة ال�شيعية �أكث ��ر الطوائف اللبناني ��ة التي �شهدت
تحوالت نوعية بعد الطائف� ،أبرز هذه التحوالت:
� - 1صالحي ��ات مهم ��ة لرئي�س مجل� ��س النواب الذي تحول من مقول ��ة «عطوفة الرئي�س» قبل
الطائ ��ف� ،إل ��ى «دولة الرئي�س»( ) 12تدلي ًال على حجم الم�شارك ��ة ال�شيعية الوازنة بعد الطائف� .أ�ضف
�إلى ذلك الم�شاركة ال�شيعية في �سائر م�ؤ�س�سات الدولة.
 - 2ب ��روز ال�شيع ��ة ف ��ي االنتخاب ��ات النيابية في دوراتها ال�س ��ت بعد الطائ ��ف ،ليمثلوا الكتلة
الناخب ��ة المتحكم ��ة لي�س فقط في اختي ��ار ممثلي طائفتهم وح�سب ،و�إنما �أي�ض� � ًا في التحكم بم�صير
غير مر�شح من �سائر الطوائف الأخرى في بيروت العا�صمة ومحافظات جبل لبنان والبقاع والجنوب.
 - 3قوة حزب اهلل التنظيمية والع�سكرية ،وات�ساع قاعدته ال�شعبية ،واعتماده على الم�ؤ�س�سات،
و�صم ��وده ف ��ي مقاومة الع ��دوان ال�صهيوني ،ال �س ّيما ع ��دوان تم ��وز �-آب  ،2006كل ذلك جعل من
حزب اهلل لي�س قوة لبنانية وح�سب ،و�إنما �إقليمية �أي�ض ًا دخلت في معادالت القوى الإقليمية وفي ر�سم
ا�ستراتيجيات المنطقة على المديين المنظور والمتو�سط على الأقل.
�أم ��ام هذا ال�صعود النوعي لظاهرة حزب اهلل ،راح الحزب ي�ضغط داخلي ًا باتجاه �إر�ساء معادلة
لبناني ��ة ت�أخذ بنظ ��ر االعتبار واقع القوى المحلية المك ّونة للمجتم ��ع اللبناني ،معادلة تعيد النظر في
توزعات ال�سلطة على �أ�سا�س �أحجام الطوائف ال�سكانية واالقت�صادية والعلمية وال�سيا�سية والع�سكرية.
خال�صة القول �أنّ ال�صراع ال�سيا�سي – الطائفي على ال�سلطة بات يطرح م�ستقبل الكيان الوطني
اللبنان ��ي ويجعله مفتوح� � ًا �أمام �أكثر من احتم ��ال .الخ�شية كل الخ�شية �أن يتط ��ور ال�صراع ال�سيا�سي
المحت ��دم حالي� � ًا في لبن ��ان �إلى �صراع ع�سكري ال ي�أت ��ي على لبنان الوطن والدولة ب� ��أي منفعة ،و�إنما
الم�ستفيد الوحيد منه هو الم�شروع الأمريكي – ال�صهيوني المتمثل ب�إقامة �شرق �أو�سط جديد يرتكز
ف ��ي �أحد جوانبه الأ�سا�سية �إلى خلق �صراع مفتوح و�أب ��دي في المنطقة (�صراع �سني – �شيعي) يكون
بدي�ل ً�ا لل�صراع العربي – ال�صهيوني الذي ل ��م يكن م�ستقبله ل�صالح الدولة ال�صهيونية ووجودها في
المنطقة �أبد ًا وذلك بفعل م�ؤ�شرات التطور الم�ستقبلي التي �ستكون حتم ًا ل�صالح العرب دون ال�صهاينة
باال�ستناد �إل ��ى م�ؤ�شرات �سكانية واقت�صادية وعلمية وع�سكري ��ة�.إنّ انفجار المنطقة العربية بحروب
مفتوحة بد�أت في مطالع العقد الثاني للقرن الحالي ،وماتزال م�ستعرة في عدد من الأقطار فهو يزيد
ف ��ي التاكيد على الدور ال�صهيوني والقوى الداعمة له م ��ن �أجل ّ
ت�شظي المنطقة وتفكيك جغرافياتها
ال�سيا�سي ��ة واالجتماعية و�صوال الى الر�ضوخ الطوعي في تطبيع العالقات العربية – ال�صهيونية لي�س
عل ��ى ح�ساب فل�سطين وحدها وح�سب ،و�إ ّنما على ح�ساب دول المنطقة وا�ستقرارها وتنميتها وبنائها
الوطن ��ي  .وه ��ذا ما يدفع على االعتقاد ب�أنّ الأزمة اللبنانية الأخي ��رة غير الم�سبوقة في تاريخ �أزماته
ال�سابق ��ة� ،أ ّنها تدخل ف ��ي �سياق المخطط ال�صهيوني المدعوم �أميركي ��ا ودوليا من �أجل �إرغام لبنان
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على االن�ضمام الى منظومة التطبيع واللحاق بدول عربية لها وزنها �سبقته الى هذا الخيار .
�إنّ ا�ستنتاجا رئي�سيا يمكننا ت�سجيله في مجال التجنيد الطائفي والتطييف ال�سيا�سي الذي حكم
تطور لبنان مجتمعا ودولة و�سلطة حاكمة ،يبقى هو بمثابة العن�صر الحامل الأكبر لأزماته المتوا�صلة
منذ قيام دولته الحديثة و�صوال الى الوقت الحا�ضر ،و�أن ال امكانية لبناء دولة وطنية عميقة ا ّال ب�إلغاء
مفاعي ��ل الطائفية م ��ن بنية الدولة اداريا ووظائفيا واقت�صاديا و�سيا�سي ��ا ،وهذا الأمر يقت�ضي �إعادة
النظر بت�ش� � ّكالت الحركات والتيارات والأحزاب ال�سيا�سية ،ومعها �سائر هيئات المجتمع المدني من
نقابات ع ّمالية ومهٍ نية ومنظمات اهلية على اختالفها .
ثالثا  :الم�شكلة االقت�صادية  :خلل قطاعي ،مديونية عالية ،ف�ساد اداري ومالي
�أب ��رز مع ّوق ��ات االقت�صاد اللبنان ��ي التي �أو�صلت العج ��ز االقت�صادي الى نقط ��ة الق ّمة على هرم
العجز كانت �أربعة ا�سا�سية :
اختالل وفجوة عميقة بين قطاعات االنتاج تعاظم في الناتج االجمالي المحلي ب�سبب المديونية العالية ولي�س ب�سبب تطور االنتاج خدمة دين وعجز دائم في الموازنات الحكومية ف�ساد اداري ومالي وتهرب �ضريبي – 1اختالل وفجوة عميقة بين قطاعات االنتاج
لع ّل ال�شكل البياني الرقم ( )2يو�ضح مديات االختالل والفجوة القطاعية على ما هو مب ّين في
التالي :
ال�شكل البياني الرقم ()2
التركيب القطاعي الن�سبي للناتج المحلي االجمالي في لبنان عام )%( 2016

الموحد ،2017
الم�صدر :ال�شكل من عمل الباحث باال�ستناد الى التقرير االقت�صادي العربي ّ
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الملحق الرقم (� ،)3/1ص. 304 ،
يت�ض ��ح من الجدول �أنّ قطاع الزراعة ال ي�سهم ب�أكثر من  % 3.5في تركيبة الناتج ،وال�صناعة
� ،% 24.5أي �أنّ القطاعين معا ال ي�ش ّكالن �أكثر من  % 28من اجمالي الناتج ،في حين ترتفع
م�ساهمة قطاع الخدمات الى � % 72أي بما يوازي الثالثة �أ�ضعاف لقطاعي الزراعة وال�صناعة معا.
�أولت حكومات ما بعد الحرب �أهمية ا�ستثنائية لإعادة �إعمار ما د ّمرته الحرب ،وكان التركيز على
العا�صمة بيروت في محاولة ال�ستعادة دورها التاريخي كعا�صمة خدمية متف ّوقة عربيا و�شرق �أو�سطيا .
لذلك ،لم تعر الحكومات المتعاقبة الأهمية المطلوبة لقطاعي االنتاج الرئي�سيين الزراعي وال�صناعي،
الأمر الذي ابقى هذين القطاعين في دائرة التهمي�ش االقت�صادي من ناحية ،وفي محدودية م�شاركتهما
الن�سبية في تركيب الناتج المحلي االجمالي من ناحية �أخرى  .تركت هذه المحدودية لقطاعي الزراعة
وال�صناع ��ة تراجع ��ات انحدارية ف ��ي الكمي ��ات المنتجة لال�سته�ل�اك المحلي دلت عل ��ى ذلك الفجوة
الغذائي ��ة التي راح ��ت تت�سع ب�سبب االعتماد على اال�ستيراد الخارجي لل�سل ��ع الزراعية الغذائية من من
ناحية ،وعلى تراجع في حجم القوى العاملة في ال�صناعة من ناحية �أخرى .
 - 2الناتج االجمالي المحلي يتطور على قاعدة �أزمة بين عامي 201 – 1992
�أ�سهم ��ت عوام ��ل متعددة بع ��د توقف الح ��رب ب�إحداث قف ��زات خطية في زي ��ادة حجم الناتج
االجمال ��ي المحل ��ي ،بحي ��ث ارتفع ،باال�سع ��ار الجارية ،م ��ن  7.94مليار  $في الع ��ام  1993الى
 17.25ملي ��ارا ف ��ي العام  ،1998الى  35.48مليارا عام  ،2009الى  49.97مليارا عام
 2015و�ص ��وال ال ��ى  56.64مليار $عام  .)9( 2018يت�ض ��ح هذا التطور وفقا لما هو مب ّين في
ال�شكل البياني الرقم ( )3التالي(:) 13
ال�شكل البياني الرقم ()3
تطور الناتج االجمالي المحلي بين  ( 2018 – 1992مليار دوالر )

ت�سجل ،على مدى
يت�ض ��ح م ��ن ال�شكل (� )3أنّ حركة النات ��ج االجمالي المحلي في لبنان راح ��ت ّ
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العق ��ود الثالثة التي �أعقبت الحرب ،نموا خطيا بوتائ ��ر مت�سارعة ،اذ ارتفع م�ؤ�شر النمو من 2.09
ثم عاد الى  % 3.25في
 %عام  ،1993الى  % 6.25عام  ( 2009بعد م�ؤتمر الدوحة)ّ ،
عام . )14( 2018
ه ��ذا االرتف ��اع الت�صاع ��دي في �أرقام النات ��ج المحلي االجمالي وف ��ي وتائر نم� � ّوه المت�سارعة لم
يك ��ن ناتج ��ا ب�سبب عوامل طبيعية ف ��ي التخطيط وفي اعتماد �سيا�سة انتاجية ت�أخ ��ذ بمبد�أ التراكمية
االنتاجية والتنمي ��ة االقت�صادية الم�ستمرة ،و�إ ّنما كان ب�سبب الأحجام المرتفعة في المديونية (ديون
خارجي ��ة وداخلي ��ة) ،وهذا يدف ��ع في الو�صول الى ما يمك ��ن ت�سميته باالختن ��اق االقت�صادي وبالتالي
المالي للأقت�صاد والمالية العامة للدولة .
�إنّ ارتف ��اع مع ��دالت النمو في الناتج االجمال ��ي المحلي ال تعني �أنّ البني ��ان االقت�صادي اللبناني
يت�س ��م بالتط ��ور الإيجابي وبال�سالمة الهيكلية لتركيبته القطاعي ��ة ،فهذا النمو بين عامي – 1993
 ،2018كان �شدي ��د االرتباط والتالزم مع المديوني ��ة التراكمية التي اعتمدتها �سائر الحكومات
المتعاقب ��ة ،الأم ��ر الذي جعل من االقت�صاد اللبناني اقت�صاد دين ،بحيث و�صل حجم الدين في العام
 2018لي�شكل �أكثر من  % 154من الحجم االجمالي للناتج المحلي ،من هنا ،ف�إنّ تطور حجم
النات ��ج كان يقابل ��ه ،في الواقع االقت�صادي� ،أزمة بنيوية ناجمة ع ��ن ارتفاع المديونية من جهة ،وعن
توج ��ه حكومي غال ��ب نحو �إعادة االعم ��ار الذي كان �أكثر تر ّك ��زا في �أ�سواق بي ��روت التجارية بهدف
ّ
تن�شي ��ط قط ��اع الخدمات والتجارة الخدمي ��ة من جهة ثانية ،وعن عدم اعتم ��اد �آليات رقابية ل�ضبط
االنف ��اق ومكافح ��ة الف�س ��اد االداري والمالي واله ��در الناجم ع ��ن المح�سوبية والزبائني ��ة في �سائر
المرافق العامة للدولة من جهة ثالثة .
بين عامي  2018 – 1992بلغ مجموع الناتج االجمالي في لبنان لكل ال�سنوات 505.444
مليار  $منها  168.5مليار  $ذهبت هدرا �أي ما يوازي  3/1من اجمالي الناتج (  ،) 15وهذا ي�شير
الى حجم الف�ساد المتح ّكم في �إدارة المال العام للدولة ،الأمر الذي احتل معه لبنان المرتبة الرابعة
عالمي ��ا في ت�صنيف الدول الدائنة والتي تعاني من ارتفاع في م�ؤ�شرات الف�ساد المالي و�سوء االدارة،
وه ��ذا ما �أ�شارت الي ��ه منظمة ال�شفافي ��ة العالمية عندما �أدرج ��ت لبنان بين �أكثر ال ��دول الحا�ضنة
�سجل م� ّؤ�شر الف�ساد اللبناني الرقم (� )10أي  % 90ف�ساد وذلك ل�سنوات 1995
للف�ساد ،بحيث ّ
()16
ثم الرقم (  ) 30عام  ،2010والرقم ( )20عام � ، 2018أي �أنّ ن�سبة الف�ساد
– ّ ،2004
كانت  % 70و  % 80على التوالي لعامي  2010و . 2018
�إنّ الف�ساد هو العامل الأكثر خطورة على ا�ستنزاف الثروات الوطنية ،وهو الم�س�ؤول عن الفجوات
االقت�صادي ��ة وتعثر الإدارات والم�ؤ�س�سات العام ��ة  .الف�ساد االداري والمالي هو حالة �أم�سكت بالدولة
اللبناني ��ة منذ تو ّقف الحرب الأهلية وحتى اليوم ،وق ��د باتت هذه الحالة م�ست�شرية في �سائر مفا�صل

42

الدرا�سات الأمنية
العدد 89

الدول ��ة م ��ن �أعلى هيئ ��ة حاكمة نزوال ال ��ى مختلف الم�ؤ�س�س ��ات العامة و�صوال ال ��ى االدارات المحلية
(البلديات).
�إنّ ا�ستنها� ��ض الدينامي ��ة االقت�صادية للدولة الوطني ��ة اللبنانية يقت�ضي معالج ��ة ثورية حا�سمة
و�سريع ��ة تق ��وم على اجتثاث الف�ساد لي�س فق ��ط في اقتالعه من مرافق الدول ��ة االقت�صادية وح�سب،
وانما اي�ضا في تنظيف بيئته ال�سيا�سية الحا�ضنة لرعايته وا�ستمراره .
 - 3مديونية عالية وعجز في الموازنات الحكومية:
ف ��ي مواجهته ��ا تع ّثر العملية االنتاجية والركود االقت�صادي ،لج� ��أت حكومات ما بعد الحرب الى
اال�ستدان ��ة م ��ن الداخل وم�ؤ�س�س ��ات االدين الدولي  .فبع ��د ان كان الدين الع ��ام االجمالي المتوجب
عل ��ى الدولة اللبنانية في ال�سن ��وات الأولى التي اعقبت الحرب الأهلية ال يتجاوز  3.7مليارات دوالر
�أميرك ��ي ع ��ام � ،1993أخذ هذا الدين م�س ��ارا تراكميا خطيا ليرتفع على النح ��و المب ّين في ال�شكل
البياني الرقم ( .) 4
ال�شكل البياني الرقم ( ) 4
تط ّور الدين العام في لبنان بين عامي  ( 2018 – 1993مليار دوالر اميركي )

الم�ص ��در :ال�شكل من عمل الباحث باال�ستناد �إلى قاع ��دة بيانات الأمم المتحدة والبنك الدولي
و�صندوف النقد الدولي ووزارة المال.
�سجل خالل ثالثة عقود عل ��ى انتهاء الحرب ارتفاعا خطيا متوقع
وبذل ��ك يك ��ون ال ّدين العام قد ّ
�أن ي�ص ��ل ف ��ي العام  2023الى �أكثر من  33مرة ع ّما كان عليه ف ��ي العام  ،1993وبن�سبة ارتفاع
 ،% 3334الأمر الذي بات معه لبنان يتب ّو�أ المرتبة الثالثة بين الدول الأكثر مديونية في العالم.
ت�سجل ت�صاعدا تراكميا
وبالت ��وازي مع حجم الدين العام ف� ��إنّ خدمة هذا الدين كانت هي الأخ ��رى ّ
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�سجلت خدمة المديونية  8214مليار ليرة لبنانية ( قرابة 5476
متوا�ص�ل�ا ،فف ��ي العام ّ 2018
�سجل ��ت بدورها لعام  2018حوالي 23891
ملي ��ار  ) $عل ��ى مجموع نفقات الموازنة العامة التي ّ
ملي ��ار لي ��رة لبناني ��ة ( قرابة  15.9ملي ��ار  ، ) $وبذلك تكون خدمة الدين ت�ش� � ّكل نحو  % 35من
مجم ��وع الإنفاق ف ��ي الموازنة ،والأمر نف�سه يكاد �أن ين�سحب عل ��ى الموازنة المقترحة لعام ،2019
والتي رفعت في م�شروع قانون من مجل�س الوزراء الى المجل�س النيابي من �أجل ت�صديقها ،حيث بلغت
 23105مليار ل.ل �أي ما يوازي قرابة  15.4مليار � ،$أ ّما خدمة الدين فيها فبلغت  8312مليار
ل.ل وبما يوازي  5.54مليار  . $هذه الخدمة المرتفعة للدين كانت العبء الأكثر ثقال على الموازنة
�سجلت بدورها عجزا بلغ  5204و  4322مليار ل.ل اي بما يوازي ما يقرب من  3.5مليار
التي ّ
 $و  2.9مليار  $لعامي  2018و  2019على التوالي (. ) 17
ول ّم ��ا كان ال�شع ��ب اللبناني هو المعني ب�سداد هذا الدين مع خدمته ،ف� ��إنّ هذه ال�شعب راح ينوء
تح ��ت ثقل المديونية الت ��ي كانت تتزايد با�ستمرار ،وبالمقابل كان يتزايد معها ن�صيب الفرد اللبناني
م ��ن ج ّراء تح ّمله �أعباء الدين وعلى ح�ساب حياته المعي�شية ومتطلباته من الغذاء والك�ساء وال�صحة
والتعليم وغير ذلك .
لق ��د تزايدت اعداد ال�سكان اللبنانيين المقيمين على الأرا�ضي اللبنانية من  2.8مليون ن�سمة
ع ��ام  1993الى  3.1ماليين 3.7 ،ماليي ��ن 4.1 ،ماليين 4.5 ،ماليين الى  4.9ماليين عام
 ،2018ومن المتو ّقع �أن يرتفع هذا العدد الى  5.3ماليين ن�سمة في العام . 2023
كان عل ��ى ال�س ��كان المقيمين من اللبنانيي ��ن �أن يتح ّملوا �أعباء �سداد الدي ��ن العام وخدمته ،بحيث
�سجل ن�صيب الفرد الواحد من هذا الدين بين عامي  1993و 2018وفقا لل�شكل البياني الرقم (.)5
ّ
ال�شكل البياني الرقم ( ) 5
تط ّور ن�صيب الفرد اللبناني المقيم في لبنان من مجمل الدين العام
( القيمة بالألف دوالر �أميركي )

الم�ص ��در :ال�شكل من عمل الباحث باال�ستناد �إلى قاعدة بيان ��ات الأمم المتحدة والبنك الدولي
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و�صندوف النقد الدولي ووزارة المال.
�إذن مر ّك ��ب الأزمة االقت�صادية من فج ��وة وا�سعة بين قطاعات االنتاج ،ومديونية عالية مرهقة
لخزينة الدولة ،وف�ساد اداري وهدر مالي وتفريغ الم�ؤ�س�سات من �أر�صدتها لت�سيير �ش�ؤونها مع �سيطرة
مك�شوفة للمنظومة ال�سيا�سية التي ت�سلطت على الدولة ومرافقها العامة بعد الحرب ،ك ّل ذلك �أو�صل
ال ��ى الأزمة الراهنة التي انفجرت في العام  2019وما ت ��زال في ترمي بثقلها على ال�شعب اللبناني
ال ��ذي وقع ب�أكثريت ��ه ال�ساحقة في دوائ ��ر الفقر المذقع والحرم ��ان والجوع ،ودف ��ع بالعنا�صر ال�شا ّبة
ال ��ى هج ��رة غير م�سبوقة باتت تنذر بتفري ��غ المجتمع اللبناني من قواه الح ّي ��ة ،والدولة اللبنانية من
العنا�صر ال�ضرورية لإدارة م�ؤ�س�ساتها ومرافقها وم�ستقبلها .
خال�صة واقتراحات
�سجل
من �أول �أيلول  1920الى �أول �أيلول  2021يكون المدى الزمني لعمر الدولة اللبنانية قد ّ
مئة �سنة و�سنة واحدة ،وهي باتت معه تالم�س الإ�شارة الحمراء التي تنذر باحد اتجاهين �إ ّما الزوال
واالندثار ،و�إ ّما البقاء وتج ّدد الحياة .
�إنّ �إنق ��اذ الدول ��ة لي�س بالأم ��ر الم�ستحيل �أو الع�صي على الحلول ،لك ��نّ الم�س�ألة تتط ّلب المزيد
م ��ن العقلنة وال�صبر والتح ّم ��ل الى جانب المتابعة والمثابرة والت�ضحي ��ة واجتراح الحلول الم�ضمونة
النتائج .
ثالث ��ة مرتك ��زات حامل ��ة للنهو� ��ض بالدول ��ة تتمي ��ز بالق ��درة الكافي ��ة لمجابه ��ة المع ّوقات –
الم�شك�سالت الكبرى التي ناق�شتها هذه الورقة البحثية ،وهي على النحو الآتي :
�أوال  :في مجابهة المعوّق ال�سيا�سي
 – 1عل ��ى ق ��وى المجتمع المدني بكل ت�شكيالته الأهلية والثقافي ��ة وال�سيا�سية االنخراط في
مجال� ��س فكرية وندوات ومحا�ضرات وم�ؤتم ��رات علمية تخرج بمقاربات لم�ش ��كالت الدولة اللبنانية
وباقتراحات علمية برنامجية لالنقاذ الوطني و�إعادة بناء الدولة على ركائز جديدة وقوية .
 – 2اعتم ��اد االنتخاب ��ات عل ��ى م�ستوى ال�سلط ��ة القاعدي ��ة ،والنيابية على م�ست ��وى ال�سلطة
الر�أ�سي ��ة ،ف ��ي تطوير الحي ��اة الديمقراطية التي ه ��ي بمثابة خ�شب ��ة للخال�ص الوطن ��ي وا�ستنها�ض
الدول ��ة  .وهذا الأم ��ر يقت�ضي تف�صيل قانون جدي ��د لالنتخابات ي�ستجيب لم�صلح ��ة الدولة و�أهلها،
ويمنع على محتكري ال�سلطة اعادة انتاج مواقعهم الت�سلطية على الدولة ومرافقها وثرواتها العا ّمة .
 – 3عل ��ى الوزارات المعني ��ة االمتناع عن اعطاء التراخي�ص لأح ��زاب مذهبية وطائفية ،واقت�صار
العمل الحزبي على �أحزاب وطنية منت�شرة على الجغرافية االدارية واالجتماعية للدولة اللبنانية بكليتها .
ثانيا  :في مجابهة التجنيد الطائفي والتطييف ال�سيا�سي
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بعد مئة �سنة و�سنة على قيام الدولة اللبنانية احلديثة
املعوّقات املانعة للتغيري وبناء الدولة الوطنية
�أ.د .حممد مراد

 – 1وج ��وب التفري ��ق بي ��ن الطائفة كوجود اجتماع ��ي ثقافي روحي ،ووجوده ��ا ال�سيا�سي –
الأيديولوج ��ي  .ف ��ي كل دول العال ��م المتق ّدم هن ��اك م�ؤمنون ديني ��ا ،واعتقاديون متع ��ددو المذاهب
الديني ��ة ،لك ��ن ال �أثر وال فع ��ل النتماءاته ��م الدينية – الروحية ف ��ي التوظيفات ال�سيا�سي ��ة وتو ّزعات
ال�سلط ��ة ومحا�ص�صة الدول ��ة  .هنا ،ينبغي الخروج من تجربة الطائفية ال�سيا�سية التي الزمت الدولة
من ��ذ قيامها ،وال�شروع لإخ ��راج الطائفية من ال�سيا�سة وال�سيا�سة من الطائفي ��ة ،وهذا �أمر ينبغي �أن
ين�سحب عل كل الم�شهد المدني االجتماعي والثقافي ب�صورة عا ّمة .
� – 2سح ��ب ال�سلط ��ة من رجال الدين ومن م�ؤ�س�ساتهم كمرجعيات حاكمة موازية لم�ؤ�س�سات
الدول ��ة ،ناهيك ع ��ن امتيازاته ��م المالية واالقت�صادي ��ة والوقفي ��ة و�صالحياتهم في نط ��اق الأحوال
أهم من ذل ��ك ح�صر دورهم في �ش�ؤون اجتماعية
ال�شخ�صي ��ة م ��ن زواج وطالق وارث وغير ذلك  .وال ّ
وثقافية �صرفة بعيدا عن التدخالت ال�سيا�سية وت�شكيل مراكز قوى �سلطة داخل الدولة .
ثالثا  :في مجابهة المعوّق االقت�صادي
 – 1اعتم ��اد �سيا�س ��ات اقت�صادية انتاجي ��ة توازن بين قطاعات االنت ��اج بهدف ردم الفجوة
بينه ��ا ،والت�أ�سي� ��س لقاع ��دة انتاجية تاخ ��ذ بالتخطيط اال�ستراتيج ��ي للتنمية والتطوي ��ر االقت�صادي
لمديات م�ستقبلية بعيدة .
 – 2وجوب �إن�شاء وزارة للتخطيط االقت�صادي تقوم ب�إعداد الدرا�سات العلمية واالح�صائية
واال�ستراتيجي ��ة التي ت�ساعد عل ��ى هند�سات اقت�صادية كفيلة باحداث تط ��ورات خطية في االقت�صاد
ت�ستجيب لحاجات النا�س الى التنمية الب�شرية الم�ستدامة .
 – 3وج ��وب اعتم ��اد معياري ��ة الكفاءة في وظائف القطاع الع ��ام في الدولة وذلك من خالل
تطبيق قوانين مجل�س الخدمة المدنية ،ومعاهد االدارة والتدريب ،والمعاهد الجامعية العليا .
 – 4تفعي ��ل الهيئ ��ات الرقابي ��ة واجهزة المحا�سب ��ة والم�ساءلة من خ�ل�ال تطبيقات �صارمة
لدي ��وان المحا�سبة والتفتي� ��ش المركزي ،واتخاذ العقوبات الكفيلة ب ��ردع المالفات ،واجتثاث الف�ساد
االداري والمال ��ي ،ومنع االختال�س ��ات المالية والهدر ال�ضريبي ،ال �س ّيما م ��ن كبار موظفي الجمارك
والمرافىء والمطار و�سائر المرافق الحيوية الأخرى .
�إ ّنه التح ّدي الذي يواجه اهل الدولة بم�صيرها ،فهل تكون اال�ستجابة لبقائها وا�ستنها�ضها دولة
وطنية مدنية ديمقراطية عميقة ؟ .
الهوام�ش
الهوام�ش
 – 1ب�شان التق�سيمات االدارية لدولة لبنان الكبير راجع القرارات  336 ،318 :و 3066في :
مجموعة المقررات لدولة لبنان الكبير من  1ايلول  1920حتى  31كانون االول  ،1923مطبعة
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وف ��ي خط ��اب الق�س ��م لل�شيخ ب�شارة الخوري ال ��ذي القاه في مجل�س النواب بعد انتخاب ��ه رئي�سا للجمهورية
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�سع ��ى الإن�س ��ان منذ وجوده �إلى ت�أمين قوت ��ه اليومي .فالأمن الغذائي حاج ��ة �ضرورية لل�شعوب الأمر
ال ��ذي يفر� ��ض على الحكوم ��ات اعتماد �سيا�س ��ات ت�أمينه وتخزين ��ه تفاد ًيا للمجاعة خ�ل�ال الأزمات ،و�إ ّال
اندلعت ثورات وانقلبت �أنظمة حكم في حال فقدانه .ولبنان لم ي�ش ّذ عن هذه القاعدة ،فهو ي�ضم الأرا�ضي
الخ�صب ��ة الالزمة بخا�صة �سهل البقاع الذي م ّد االمبراطورية الرومانية بالمحا�صيل الزراعية و�أ�صبحت
وم�ستودع ��ا للقمح .كما ح ّول اللبنانيون جبالهم �إلى مد ّرجات زراعية ،وهذا
بعلب ��ك بمثابة �إهراءات روما
ً
�سجل لهم ،وطالب معظمهم ب�ض ��م �سهول البقاع وعكار و�صيدا والخيام �إلى دولة لبنان الكبير
االخت ��راع ُي ّ
ف ��ي العام  1920لي�ؤ ّمن ��وا لل�شعب �أمنهم الغذائي ،بالإ�ضافة �إلى �ضم نه ��ر الكبير والليطاني والحا�صباني
والعا�ص ��ي والأولي وغيره ��م لت�أمين الري والأمن المائي .لكن على الرغم من �أهمية مق ّومات الحياة التي
توافرت في لبنان خالل عهد االنتداب الفرن�سي ومرحلة اال�ستقالل وما بعده من مياه و�سهول ومرافئ� ،إ ّال
�أن ال�شع ��ب اللبناني عرف حادثتين في تاريخه المعا�صر ذ ّكرتاه بالمجاعة التي �أ�صابت �أهالي مت�صرفية
جبل لبنان خالل الحرب العالمية الأولى ( )1918-1914حين تو ّفي ثلث �س ّكان الجبل ،فتخ ّوف من تكرار
التجربة مع �أزمة مكتب القمح �سنة  ،1938ومع تفجير مرف�أ بيروت وت�ض ّرر �إهراءاته �سنة  .2020فما هو
مكتب القمح؟ وما هي �إهراءات المرف�أ؟
المكتب الوطني للقمح �أو م�صلحة القمح
ب ��د�أت الدولة اللبنانية في العام  1938بالتفكير بالأمن الغذائي للمواطن ،ف�أن�ش�أت «م�صلحة القمح»
كميات
م ��ن �أج ��ل ت�أمين مقادير كبيرة من القم ��ح تكفي اللبنانيين لمدى ع ��ام دون �أن يحتاجوا ال�ستيراد ٍ
م ��ن الخ ��ارج ،وذلك عبر زراعة الحنطة في جميع �أرا�ضي الجمهورية اللبنانية وزيادة م�ساحتها ،لأنّ تلك
الأرا�ض ��ي تنت ��ج ما بي ��ن  45و� 50ألف طن �سنو ًيا ،بينم ��ا ي�ستهلك اللبنانيون � 130ألف ط ��ن �سنو ًيا ،لذلك
ت � ّ�م درا�س ��ة تطوير زراعة القم ��ح لتكون الموا�سم كافي ��ة وذلك بمنح حوافز وجوائ ��ز ومكاف�آت للفالحين
اللبنانيين(.)1
بعده ��ا ،بد�أ الت ��داول بفكرة �إن�شاء مكتب القمح وزراعة الحنطة وتموين البالد بالقمح كي ال يتع ّر�ض
حرب عالمية� ،شبيهة بتلك التي حدثت خالل الحرب العالمية الأولى بعدما
لبنان لمجاع ٍة في حال حدوث ٍ
()2
ا�ست�شع ��ر رئي� ��س الجمهورية �إمي ��ل �إدّه ( )1941-1936بخطر الحرب مجدّد ًا ف ��ي العالم ع�شية العام
 .1939ولك ��ي ال يتح ّكم التجار اللبنانيون وال�سوريون بالأ�س ��واق اللبنانية ،ويرفعون �سعر القمح والطحين
والحبوب من ج ّراء احتكارهم هذه المواد ،وفر�ض �ضريبة دخولية عليهاّ ،
خطط �إدّه لإنقاذ لبنان من هذه
خطوات ،مكتف ًيا بالقول ب�أن ��ه �سي�سافر �إلى باري�س في
الم�شكل ��ة م ��ن دون �أن يخبر �أحد ًا ع ّم ��ا �سيتّخذ من
ٍ
م�شروعه الذي ينوي تنفيذه.
�أواخ ��ر �شه ��ر حزيران  1938من �أجل الإ�ست�شفاء ،وذلك لكي ال يعرقل �أح� � ٌد
َ
فما هو هذا الم�شروع؟
�رات عدّة وهو ف ��ي باري�س مع مدير بن ��ك �سوريا ولبنان للتباح ��ث بمنح لبنان
اجتم ��ع الرئي� ��س �إدّه م � ٍ

49

الدرا�سات الأمنية
العدد 89
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يتم ت�سديدها تدريج ًيا ك ّلما
�سلف ��ة قدرها ع�شرون مليون فرن ��ك من �أجل تنفيذ م�شروع القمح( ،)3على �أن ّ
بي ��ع ق�سم من القم ��ح .كما جرى اتّفاق بين الطرفي ��ن على �أن ت�أخذ الحكومة اللبناني ��ة ً
قر�ضا من البنك
�ري .لكن �ألي�س هن ��اك تناق�ض في بالغ
المذك ��ور ،ق ��دره ع�شرون مليون فرن ��ك �أي�ض ًا من �أجل م�شروع ال � ّ
الحكوم ��ة ع ��ن االتّفاق الذي ّتم بين الرئي�س �إميل �إدّه وبنك �سوريا ولبنان� ،إذ كيف يتط ّرق في ال�شقّ الأول
قر�ض لم�شروع الري؟ وبين ال�سلفة والقر�ض فر ٌق
�إلى �سلفة لم�شروع القمح ،وفي ال�شقّ الثاني يتط ّرق �إلى ٍ
كبير .لكن هل كانت هي تلك الإجراءات التي �سيعتمدها الرئي�س �إدّه في �سيا�سته لتخزين القمح؟
�أو�ض ��ح الرئي� ��س �إدّه لمح ّرر جريدة الأح ��رار� ،إنّ المحادثات التي �أجراها ال ته ��دف �إلى �أخذ قر�ض
مال ��ي ل�ش ��راء القمح ،لأ ّنه لو كان كذلك ،لما تم ّكن من �إتمام مفاو�ضاته ،لأن القر�ض بحاجة �إلى ت�صديق
المجل� ��س النياب ��ي .لذا اتّفق �إدّه مع بنك �سوريا ولبنان على ت�سلي ��ف الحكومة اللبنانية مبل ًغا وقدره مليون
لي ��رة ،من �أجل تمكي ��ن الحكومة من �شراء كمية من القمح وتخزينها في م�ست ��ودع خا�ص .وقال �إنّ لبنان
ال ينت ��ج م ��ن القمح �سوى �أربعين �أل ��ف طن� ،أي ثلث حاجته ،لذا ي�ضط ّر الأهال ��ي �إلى ا�ستيراد الثلثين من
الخارج ،عندها ت�صبح �أ�سعار القمح تحت رحمة التجار والمحتكرين ،ليبلغ ثمن رطل الطحين ً 27
قر�شا
�أو ً 30
قر�ش ��ا .لذل ��ك ارت� ��أى الرئي� ��س �إدّه �أن ت�ؤ ّمن الدولة حاجاته ��ا عن طريق �ش ��راء � 30أو � 40ألف طن
م ��ن القم ��حُ ،ي�صار �إلى و�ضعها في م�ستودع خا�ص ُيبنى وف ًقا للط ��رق الفن ّية ،والدولة ت�شتري الحبوب من
المزارعي ��ن �إذا �شا�ؤوا بيعها ب�سعر مقب ��ول .وعندما ترى الدولة �أنّ القمح نفد من ال�سوق و�إنّ المحتكرين
رفع ��وا الأ�سع ��ار� ،ست�ضخّ كمية م ��ن القمح المخزّن من �أج ��ل �إبقاء الأ�سع ��ار مخ ّف�ضة .ون ّب ��ه الرئي�س �إدّه
الفالحي ��ن م ��ن بيع قمحهم ب�أ�سعار بخي�س ��ة لأنّ التجار ي�ستفيدون من الأ�سع ��ار الباهظة فيما بعد ،لذا ال
يج ��ب على الفالح بي ��ع مح�صوله ،بل عليه �أن ينتظر �إعالن الدولة �شراء القمح ،عندها ي�ؤ ّمن المزارعون
م ��ورد دائم ويزيدون من زراعة القمح ،فتبقى الأموال ف ��ي البلد وال تر�سل �إلى الخارج ،ويح�صل المزارع
على �سعر معقول ي�ساعده على ت�أمين النفقات« .فالدولة ت�شتري القمح وتبيعه من الأهالي ب�سعر ال يتجاوز
ال�سبعة ع�شر �أو الثمانية ع�شر ً
قر�شا .و�إذا كان هناك فرق بين ال�شراء والبيع ،يمكن للدولة �أن ت�ستعين به
لتوزيع القمح على الفقراء ب�سعر ع�شرة قرو�ش� ،أو �إثني ع�شرة ً
قر�شا للرطل الواحد .وبهذه الطريقة ي�أكل
الفق ��راء القم ��ح �أرخ�ص من الطبقات الباقي ��ة .على هذا الأ�سا�س فاو�ض الرئي� ��س �إدّه ،مدير بنك �سوريا
خ�ص�ص ل�شراء القمح ،على �أن تكون
ولبن ��ان من �أجل منح �سلفة للحكومة اللبنانية وقيمتها مليون ليرةُ ،ت ّ
أ�شهر عندما تبيع الدولة القمح.
هذه ال�سلفة في ح�ساب م�صرفي جا ٍر ال قر�ض ،ي�ستعيدها الم�صرف بعد � ٍ
الري ،فنفى الرئي� ��س �إدّه �أن يكون قد عقده مع الم�ص ��رف ،وج ّل ما فعله،
يخت�ص بقر�ض ّ
�أ ّم ��ا فيم ��ا ّ
�أ ّن ��ه تفاو� ��ض ب�ش�أنه على �أن ت�ستلمه الحكومة بع ��د �أن تنتهي من �إنفاق المبلغ المر�ص ��ود� ،أي بعد عامين.
الري في لبنان تك ّلف ثالثة ماليين ليرة ،ولي�س متو ّف ًرا منها �سوى مليون و250
ه ��ذا م ��ع العلم �أن م�شاريع ّ
الري لتحويل الأرا�ضي اللبنانية �إلى ج ّن ٍة
�أل ��ف ليرة فقط .وقد �شدّد �إميل �إدّه على �ضرورة تنفي ��ذ م�شروع ّ
خ�ض ��راء ،ولكي ت�صبح الخ�ض ��ار والفاكهة في متناول الجميع بعدما كان ج ��زء كبير من الأهالي محروم
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الري� ،ستعمد
منها .وهكذا ،عندما ي�ؤ ّمن ال�شعب اللبناني احتياجاته من الخ�ضار والفاكهة بف�ضل �سيا�سة ّ
بلدان �أخرى من �أجل تبادل ال�سلع ،تما ًما كما فعلت فرن�سا ب�إعفاء
الحكومة �إلى عقد اتفاقيات تجارية مع ٍ
الليمون اللبناني من الر�سوم الجمركية( ،)4بعد �أن طلب الرئي�س �إدّه منها ذلك.
فالقط ��اع الزراعي هو �أ�سا�سي القت�صاد لبنان ،لذا بع ��د �أن تكاثرت الأ�شجار المثمرة وت�أ ّمنت حاجة
أ�سواق
ال�س ��وق اللبناني ،عمد الرئي�س �إدّه �إلى ت�سهيل ت�صدير المنتوجات الزراعية اللبنانية الفائ�ضة �إلى � ٍ
خارجي ��ة م ��ا عزّز العالقات الدولية المالية مع لبنان .فلبنان ه ��و بلد زراعي قبل � ّأي �شيء �آخر ،لذا يجب
�أن ت�ص ��رف الدول ��ة جهوده ��ا لتح�سين هذا القطاع وتن�شيط ��ه لأنّ رخاء المزارعين �إ ّنم ��ا هو رخاء لبنان
وازدهاره.
تع ّر� ��ض الأم ��ن الغذائ ��ي في لبنان للخط ��ر عندما بد�أ الغ�ش يع � ّ�م ال�سوق اللبناني بع ��د خلط الدقيق
كميات من القمح المغ�شو�ش
بالنخال ��ة .ح ّت ��ى �إنّ هذه الحيلة انطلت على الحكومة اللبنانية التي ا�شت ��رت ٍ
تحقيقات ع ّما بيع و ُيباع
من دون علمها بذلك ،الأمر الذي دفع بالحكومة �إلى تكليف المحافظين ب�إجراء
ٍ
ً
مخلوطا بمواد �أخرى( .)5ومع بداية التحقيقات ،تب ّين للحكومة
من الدقيق لجهة نوع ّيته ووزنه وما �إذا كان
�أنّ الف�ساد قد طال القمح وهدّد المواطن اللبناني بلقمة عي�شه .وهذا ناتج عن الإهمال في المراقبة الذي
�شجع بع�ض الملتزمين باللجوء �إلى الغ�ش من �أجل اال�ستفادة ماد ًيا( .)6عندها �أوقفت الحكومة الت�صدير
ّ
يتم �إح�صاء محا�صيل البالد ،ووقف توزيع الدقيق ،الأمر الذي دفع بالكثيرين �إلى عر�ض
من لبنان ريثما ّ
ب�ضائعه ��م في الأ�سواق لقب� ��ض ثمنها ب�سرعة ،ما انعك�س على �سعر القمح ال ��ذي انخف�ض قنطاره من 21
لي ��رة لبناني ��ة �سورية �إلى  18لي ��رة� ،أ ّما �سعر الدقيق فقد انخف�ض من  875ل�ش ��وال الزيرو �إلى  850ليرة،
بكميات كبيرة �إلى مرف�أ
وم ��ن  850ليرة ل�ش ��وال الفاخر �إلى  820ليرة .هذا بالإ�ضافة �إلى ورود الحنط ��ة
ٍ
بي ��روت م ��ن حلب وحماه والجزيرة والإ�سكندرونة ،ما َد َف َع �إلى تد ّن ��ي �سعر الدقيق من � 20إلى  .٪25وم ّما
�ساهم في تد ّفق هذه الكميات من القمح �أي�ض ًا ،هو ردّة الفعل للتجار في �شمال �سوريا على تجار دم�شق(.)7
وف ��ي  20حزي ��ران � ،1938أ�صدر وزي ��ر االقت�صاد خليل ك�سيب ً
بالغا ،نفى في ��ه �أن يكون القمح الذي
ً
مغ�شو�شا لأ ّن ��ه من النوع البلدي المعروف بــ" را�سو بعبو" ،الذي يحتوي على كافة المواد
تو ّزع ��ه الحكومة
الغذائي ��ة وم�ستخ ��رج منه النخالة الخ�شنة( ،)8بينما هناك �أنواع �أخ ��رى دخلت ال�سوق بطرق غير �شرعية
ومتالعب بها .لكن من واجبات الحكومة مراقبة ك ّل المواد التي تدخل لبنان وفح�صها .هذا وقد ا�ستم ّرت
تج ��ار الحبوب ف ��ي الإ�سكندرون ��ة و�إنطاكيا ،الذين
�أ�سع ��ار الحنط ��ة والدقيق باالنخفا� ��ض وذلك ب�سبب ّ
ي�ص� �دّرون حبوبه ��م خو ًفا من �سيط ��رة الأتراك على ال�سنجق لأ ّن ��ه عندها �سيط ّبق القان ��ون التركي بمنع
التجار �إلى �شحن
�إخ ��راج المح�ص ��ول من الأرا�ضي التي تقع تح ��ت �سيطرتهم .لهذا ال�سبب �أَ ْ�س َر َع ه� ��ؤالء ّ
محا�صيله ��م �إل ��ى الخارج ،بينما احتفظ تجار ح ��وران بحبوبهم بانتظار رفع الأ�سع ��ار� .أمام هذا الواقع،
حاول ��ت الحكوم ��ة اللبنانية �إ�ستغ�ل�ال الفر�صة من �أجل فر� ��ض �ضريبة جديدة على الدقي ��ق الذي َي ُ
دخل
تج ��ار الدقيق في بيروت وطرابل�س رف�ضت ه ��ذه ال�ضريبة و�أعلنت
بكمي � ٍ
�ات كبي ��رة �إلى لبنان .لكن نقابة ّ
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�سقوط الأمن الغذائي للبنان َ
منوذجَ ي مكتب القمح و�إهراءات املرف�أ
�أ .د� .ألك�سندر �أبـي يون�س

الأ�ضراب من �أجل تح�سين ال�سيا�سة االقت�صادية والجمركية في البلد(.)9
تراجع ��ت الحكوم ��ة عن فكرتها �أمام ه ��ذا الأ�ضراب ،وتابع ��ت اهتمامها بمعرفة م ��ا �إذا كان القمح
ً
مغ�شو�ش ��ا ،لأنّ ه ّمه ��ا �أن يكون القمح م�ست ��وردًا من القام�شلي في �سوريا ،لك ّنها ل ��م تكن تعلم بوجود عدّة
�أن ��واع من ��ه .هنا يح�صل الغ�ش م ��ن قبل الملتزم� ،إذ يخلط ع� �دّة �أنواع من القمح ف ��ي المطحنة ،وبعدها
ي�ستخ ��رج منه �صنف الزيرو الممتاز ويبيعه لح�سابه الخا� ��ص ،في حين يبيع الدولة ال�صنف الأقل جودة.
ل ��ذا على الحكومة �أن تفر�ض مراق ًب ��ا فن ًّيا على الملتزم ،للت�أ ّكد من تطابق الأ�صن ��اف ،ومراق ًبا فن ًيا �آخر
لمراقب ��ة القمح عند طحن ��ه ليكون من نوع «را�سو بعبو» .لكن يبدو �أن الحكوم ��ة ال تريد �أن تزعج نف�سها،
ويكف ��ي التاجر �أن يملأ ال�شعب بطنه وال�سالم(� !)10أمام هذا الواقع ،تزايدت �شكاوى المواطنين ،ولم يعد
بو�سع الحكومة تغطية المو�ضوع و�إهماله ،ف�أوقفت توزيع الدقيق الذي لديها( .)11عندها زال الكابو�س عن
تج ��ار بيروت ،وزال مع ��ه االحتكار الذي قام به تجار حوران ودم�شق ،فانتع�ش ��ت �أ�سواق لبنان من جديد،
ّ
()12
وزادت حلب و�سوريا ال�شمالية من تموين لبنان بالحنطة والدقيق .
لك ��ن بعد �أن ا�ستطاع ��ت الحكومة وال�شعب اللبنان ��ي معالجة �أزمة القمح من ناحي ��ة نوع ّيته و�سعره،
مفاجئ �إل ��ى �إباحة الت�صدير ،ف�س ّهل ��ت بعملها هذا لفريق
وب�شكل
�سارع ��ت المف ّو�ضي ��ة العلي ��ا الفرن�سية،
ٍ
ٍ
يتم�سك ��وا ب�أ�سعاره ��م ،و�أن يمتنعوا عن عر� ��ض ب�ضائعهم في �أ�س ��واق البالد
م ��ن التجار ف ��ي دم�ش ��ق �أن ّ
لك ��ي ي�صدّروه ��ا �إلى الخارج طم ًعا بالرب ��ح الفاح�ش()13؛ كما اعتمدت �سوريا �سيا�س ��ة النكايات مع لبنان
با�ستيفائها ر�سوم الدخولية على الب�ضائع اللبنانية( .)14لكن لماذا هذا القرار المفاجئ من قبل المف ّو�ض
ال�سام ��ي؟ هل لأنّ ل ��ه ي ًدا في �سم�سرة القم ��ح؟ �أم لأنّ فرن�سا تريد الح�صول عل ��ى الحبوب لتخزينها من
�أج ��ل ا�ستعماله ��ا خالل الحرب العالمية المتو ّقع اندالعها؟ �إنّ هذا الق ��رار الجائر� ،أدّى �إلى التالعب في
عملي ��ة البيع وال�شراء ،وذهب �ضح ّيته الفقير الم�سكين ،و�أرغم الحكومة على العودة �إلى �سيا�سة الإلتزام
الفا�س ��دة ،وت�سهيل ال�سبيل لفئة من النا�س لجمع الأرب ��اح الطائلة .لهذه الأ�سباب �سافر الرئي�س �إميل �إدّه
�إل ��ى فرن�سا ولي�س لال�ست�شف ��اء ،ولمعالجة مل ّفات خالفي ��ة مع المف ّو�ض ال�سامي ،م ��ن بينها ملف القمح،
يرحب �إدّه ب�سيا�س ��ة الت�صدير التي �أباحها
م ��ن دون �أن ُيعل ��م «دي مارتيل» عن ذلك وع ّم ��ا �سيقترحه .لم ّ
للتجار التالعب
المف ّو� ��ض ال�سامي ،لأنّ لبن ��ان لم ي�ؤ ّمن بعد ح�صته من القمح( ،)15كما ي�سمح هذا القرار ّ
ترخي�ص يبي ��ح لها �إدخال كم ّية
بالأ�سع ��ار ،بينما �سوري ��ا ا�ستطاعت الح�صول م ��ن المف ّو�ضية العليا على
ٍ
معين ��ة من قم ��ح العراق �إل ��ى �أرا�ضيها من دون دف ��ع ر�سوم جمركية علي ��ه ،فتكون بذلك ق ��د وازنت بين
الت�صدي ��ر واال�ستيراد( .)16لكن كيف يمكن للبن ��ان موازنة ذلك ،ومح�صوله ال يكفيه؟ لذلك �أراد الرئي�س
�إدّه �إيج ��اد ح ًّال يحم ��ي الم�ستهلك الفقير ،ف�أب ��رق للحكومة اللبنانية في  10تم ��وز  ،1938كا�ش ًفا لها عن
قر�ض بقيم ��ة مليون ليرة �أو مليونين من
مفاو�ضات ��ه مع البن ��ك ال�سوري-اللبناني من �أجل الح�صول على ٍ
م�ستودعات من �أجل اال�ستفادة منه خالل الحرب العالمية في
�أجل تموين لبنان بالقمح( ،)17وتخزينه في
ٍ
حال اندلعت .وك�شف الرئي�س �إدّه �أي�ض ًا في برقيته� ،أنّ الخالف مع الم�صرف هو حول فائدة هذا القر�ض،
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فالبن ��ك يريده ��ا  ٪6والرئي�س �إدّه يريدها �أق� � ّل من ذلك .في هذا الوقت �سارع ��ت الحكومة ال�سورية �إلى
�إبالغ الجانب اللبناني عن قرارها في تعديل �ضريبة الدخولية رغب ًة منها في �إقامة ال�صالت االقت�صادية
والتجاري ��ة الح�سنة بين �سوريا ولبنان ،ولت�سهي ��ل التبادل التجاري بين البلدين� ،آمل ًة �أن تتراجع الحكومة
اللبنانية عن قرارها القا�ضي با�ستيفاء الر�سوم الجمركية على المنتجات ال�سورية(.)18
بع ��د تط ّور وت�سارع الأم ��ور في ملف القمح ،ك�شف مندوب الأهرام في جنيف ،عن الأ�سباب الحقيقية
التي دفعت ب�إميل �إدّه �إلى ال�سفر �إلى باري�س والتي م ّهد لها منذ فترة ،وهي رغبته في �أن ي�ستكمل الو�سائل
المادية واالقت�صادية الأ�سا�سية التي تم ّكنه من تحقيق �سيا�سة �إن�شائية جديدة يعتمد عليها لخير اللبنانيين
بنوع خا� ��ص( .)19وهذه ال�سيا�سة الإن�شائية تق ��وم على قاعدتين :الماء
وم�صلح ��ة المزارعي ��ن والفالحين ٍ
والقم ��ح ،وهم ��ا �أ ّول حاجات ال�شعوب .ف�إذا ا�ستطاعت الإدارة اللبناني ��ة تحقيق البرنامج االجتماعي ولم
تف�ش ��ل ب�سبب المنازعات الحزبية ،فال �شك ب�أنّ لبنان �سيجني من هذه ال�سيا�سة ،وللمرة الأولى ،الفوائد
الري بد�أ العمل به ��ا ،و�س ُيعتمد �سيا�سة جدي ��دة في القمح ،ترمي
الت ��ي ه ��ي من حقّ كل �شع ��ب .فم�شاريع ّ
�إل ��ى تحرير لبنان من حاجت ��ه الإلتجاء �إلى الأ�سواق الخارجيةّ ،
وفك ارتباط ��ه بتالعب الأ�سعار ،وتحرير
الم ��زارع والفالح من حاجت ��ه لبيع مح�صوله زمن الأ�سع ��ار المتدهورة .ولتحقيق هاتي ��ن الغايتين ،ال ب ّد
للحكومة اللبنانية النزول بنف�سها �إلى ال�سوق ،وتحديدها الأ�سعار ب�شكل يمنع الحيف والغبن عن الفالح،
و َتح ْول دون �إرهاق الم�ستهلكين في الأوقات الأخرى .ولتحقيق هذا الم�شروع ،ال ب ّد من توافر الأموال من
�أج ��ل الهيمنة على �س ��وق القمح ،في البيع وال�شراء .لذا كان يجب الح�ص ��ول على الأموال الالزمة ل�شراء
كاف في المرحلة الأولى بالن�سبة
القم ��ح وتخزينها في م�ستودعات حديثة .و�إنّ مبل ��غ  20مليون فرنك هو ٍ
لإدّه لتحقي ��ق الم�ش ��روع ،نظر ًا للمبلغ الذي يدفع ��ه لبنان على القمح الم�ست ��ورد والبالغ قيمته  140مليون
كاف على �صواب �سيا�سة القمح الجديدة وما يمكن �أن ينتج عنها
فرن ��ك .والف ��ارق ما بين الرقمين ،دليل ٍ
وفر ل ّلبنانيين الذين حان لهم �أن يتذ ّوقوا طع ��م الفوائد االقت�صادية واالجتماعية ال�صحيحة بعد �أن
م ��ن ٍ
�أرهقتهم زم ًنا طويلاً ال�سيا�سات ال�شخ�صية والتجاذبات الحزبية التي ال تجدي نف ًعا.
م�شروعا جدي� �دًا للحكومة
وانطال ًق ��ا م ��ن �سيا�سة الرئي� ��س �إدّه الجديدة ،ق� �دّم بنك �سوريا ولبن ��ان
ً
اللبنانية ،وهو �إن�شاء م�صرف زراعي�-صناعي ،ي�ساعد على تن�شيط هذين القطاعين في لبنان بر�أ�سمال
م ��ا بين  100و� 200ألف ليرة �سورية-لبنانية .وقد ا ّتف ��ق الطرفان على �إن�شاء هذا الم�صرف خالل مطلع
عام � .)20(1939إنّ بداية التح�ضير لإن�شاء م�صرف زراعي �صناعي ،واتّجاه الحكومة اللبنانية �إلى ا�ستيراد
� 120ألف طن من الحبوب العراقية من دون دفع ر�سوم جمركية عليها� ،أدّيا �إلى هبوط �أ�سعار الدقيق في
لبنان(.)21
وف ��ي � 2آب  ،1938ع ��اد الرئي� ��س �إمي ��ل �إ ّده م ��ن باري� ��س( ،)22وتناول م ��ع ز ّواره في ال�س ��راي �أمور
اقت�صادي ��ة ،وب ��د�أت المعلومات ال�سلبية تت�صاع ��د وتنت�شر بين النا�س ،وه ��ي �أنّ المفو�ضية العليا غير
موافق ��ة عل ��ى مبد�أ القر�ض الذي عق ��ده الرئي�س �إميل �إ ّده م ��ع مدير بنك �سوريا ولبن ��ان ،مع العلم �أنّ
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الحكومة قد ف ّو�ضته بذلك ر�سمي ًا قبل مغادرته لبنان( ،)23لذلك �سي�صرف النظر عنه ،وت�سقط �سيا�سة
تموين لبنان بالقمح( .)24لكن لكي ال تذهب جهود الرئي�س �إميل �إ ّده �سدىً  ،دعا الحكومة لالنعقاد على
التهجم المفتعل من قبل �صحف عديدة على �سيا�سة القرو�ض
ٍ
عجل في منزله في �صوفر ،بخا�ص ٍة بعد ّ
()25
ورف�ضه ��ا لها خو ًفا على الخزينة العامة للدولة  .لكن هذا القر�ض الذي كان يريده �إميل �إ ّده هو من
�أج ��ل تموين البالد بالقمح وع ��دم تع ّر�ض اللبنانيين للمجاعة كما ح�صل معهم خالل الحرب العالمية
الأول ��ى .يب ��دو �إنّ المف ّو�ض ال�سامي كان قد �أوعز قبل �سفره �إل ��ى فرن�سا في � 3آب� ،إلى بع�ض ال�صحف
ل�شنّ حمل ٍة على الرئي�س �إ ّده و�سيا�سة القرو�ض الم�صرفية كر ّدة فعل منه عليه لأ ّنه لم يخبره قبل �سفره
بما ينوي القيام به ،ولكي تبقى ال�سم�سرة قائمة وحماي ًة للم�ستفيدين منها .عندها� ،أ�صدرت الحكومة
اللبنانية بيا ًنا بعد اجتماعها ب�صوفر ،نفت فيه فكرة عقد القر�ض ،وك�شفت �أنّ الحكومة �ست�أّخذ �سلفة
فق ��ط م ��ن البنك ال�سوري «ال ت�ستخدم في تموين الب�ل�اد �إ ّال �إذا دعت الحاجة» ،وذلك كر ّد على الذين
مفاو�ضات م ��ن دون �أن تو ّكله بها الحكوم ��ة( .)26لكن هل
ا�ستنك ��روا م ��ا قام به رئي�س الجمهوري ��ة من
ٍ
ه ��ذه المهمة ت�ستل ��زم توكيل رئي�س البالد وهو ي�سعى �إلى انقاذ لبنان من الفا�سدين وال�سما�سرة ،و�إلى
ت�أمين القوت الالزم لل�شعب زمن المحنة وال�ش ّدة لكي ال يذوقوا طعم المرارة والمجاعة كما ح�صل في
الحرب العالمية الأولى؟ و�إنّ بيان الحكومة كما �صدر ،جاء كمحاول ٍة منها ومن رئي�س الجمهورية� ،إلى
�إنقاذ الجهود الرامية �إلى ت�أمين الغذاء ل ّلبنانيين خالل الحرب في حال اندالعها ،وقطع الطريق على
المف ّو�ض ال�سامي لل�سم�سرة في هذا الملف ،لذلك ا�ستعمال م�صطلح ال�سلفة بدل القر�ض تج ّن ًبا لإقدام
دي مارتيل على �إلغاء االتّفاقية بر ّمتها .وتباحث مجل�س الوزراء في الحلول الممكن اللجوء �إليها ،وقد
غل ��ب الح� � ّل القائل ب�شراء الحكومة لــ � 40ألف طن من القمح بعد �إجراء مناق�صات حولها كون الدولة
يتم �إيداعها في مخازن تُبنى على الطريق ��ة الحديثة في بيروت ،وطرابل�س،
ه ��ي �أكبر تاجر ،عل ��ى �أن ّ
وجبيل ،و�صيدا( .)27وقد �شرعت الحكومة بتنفيذ ما اتّفقت عليه بعد �إجراء بع�ض التعديالت ،فو�ضعت
�ش ��روط المناق�صة التي تختلف كل االختالف عن �شروط التلزيم ،فهي ت�ضمن �سالمة القمح والدقيق
من الغ�ش ،وتق ّيد الملتزم بقيود مالية و�ضمانات تجعله دائ ًما تحت رحمة الحكومة( ،)28على �أن تطرح
�ات من القم ��ح على �أربعة دفعات للمناق�ص ��ة على �أن تكون كل دفعة م ��ن  5000طن .بقي م�شروع
كمي � ٍ
القم ��ح بين �أخذ ور ّد ،ولم ُين ّف ��ذ ،وتالعبت �أ�سعاره ح�سب العالقة بين �سوري ��ا ولبنان وبح�سب بور�صة
ر�سم الدخول بينهما( ،)29وبح�سب �سعر �صرف النقد(.)30
لطالم ��ا �ش ّدد الرئي�س �إ ّده على حر�ص لبنان على عالقات ��ه مع الأقطار المجاورة( )31مقابل تهديد
ال�سوريي ��ن الدائ ��م بقطع العالقات� ،أو محاول ��ة اال�ستعالء على اللبنانيين .فبع ��د �أن �أر�سلت الحكومة
ال�سوري ��ة برقي� � ًة �إل ��ى الحكوم ��ة اللبنانية ،ح� � ّددت بموجبها تاري ��خ � 15آب  1938ك�آخ ��ر موعد للبنان
لإعف ��اء المنتوج ��ات ال�سورية من الر�سوم الدخولية ،ومه ّدد ًة �إ ّياه ب�إع ��ادة فر�ض الر�سوم ال�سورية على
المنتوج ��ات اللبناني ��ة( ،)32ر ّدت الحكوم ��ة اللبنانية ،مذ ّك ��ر ًة �سوريا ب�أنّ لبنان لم يك ��ن هو البادئ في
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فر� ��ض تدابي ��ر الر�س ��وم الدخولية ،ومع ذلك فه ��و م�ستع ّد للمفاو�ض ��ة لأ ّنه ال يريد ك�سر ُع ��رى المو ّدة
هجوما
القائم ��ة بين البلدين .ل ��م ُيعجب هذا الجواب رئي� ��س الحكومة ال�سورية ،جميل م ��ردم ،ف�شنّ
ً
عاما ،م ّدع ًّيا ته ًما �إفترائي ًة بح ّقه(،)33
عني ًفا على لبنان معتب ًرا �إ ّياه ُطفيل ًّيا ،عا�ش على كتف �سوريا ً 18
بحجة
�آخ � ً�ذا قرا ًرا ب�إلغاء وظيفة �أمين ال�سر العام في بلدية دم�شق التي كان ي�شغلها �أنطون �إ ّده ،وذلك ّ
انتقاما من الرئي�س �إ ّده وعائلته ،لأ ّنه ي�سعى �إلى تعزيز
احتفاظه بهو ّيته اللبنانية( .)34يعتبر القرار هذا
ً
اجتماعات ع ّدة لبح ��ث ق�ضية ر�سوم
وحماي ��ة الم�صلح ��ة الوطنية .عنده ��ا عقدت الحكوم ��ة اللبنانية
ٍ
الدخل بين البلدين ،وق ّررت عدم اتّخاذ � ّأي قرار ب�ش�أنها قبل �أن تعتذر الحكومة ال�سورية عن الإهانات
وجهتها للبنان(.)35
التي ّ
وعل ��ى الرغم من ّ
تدخل المف ّو�ضية العليا لثني لبنان ع ��ن الر ّد بق�ساوة� ،صدر الر ّد اللبناني قا�سي
اللهج ��ة( ،)36الأمر الذي دفع الحكومة ال�سورية �إلى التفكير ب�إعادة عالقات ح�سن الجوار ،فزار جميل
م ��ردم الحكوم ��ة اللبنانية ،وطل ��ب من ال�صحافة ال�سوري ��ة �إلى وجوب مراعاة ا ّللياق ��ة فيما تكتب عن
الحكوم ��ات ور�ؤ�سائها( .)37كم ��ا �أعلن مردم عن �إعف ��اء الفاكهة اللبنانية من الر�س ��وم الجمركية(،)38
بكميات
وه ��ذا القرار ج ّيد من �أج ��ل تح�سين العالقات بين البلدين ،غير �أن الفاكهة اللبنانية ال تدخل
ٍ
كبي ��رة �إل ��ى �سوريا لأنّ هذه الأخيرة يمكنها زراعة هذه المحا�صي ��ل بكثرة ،لذا ق�صد جميل مردم من
ق ��راره ه ��ذا �أن يوه ��م اللبنانيين ب�أ ّنه يري ��د ح ّل الم�شكلة مع لبن ��ان ،ومن جهة �أخ ��رى يم ّكن الب�ضائع
تنطل على اللبنانيين،
ال�سورية من الدخول �إلى لبنان من دون دفع ر�سوم عليها .غير �أنّ هذه اللعبة لم ِ
فا�ستم� � ّر االختالف في وجهات النظر بي ��ن لبنان و�سوريا حول الم�صال ��ح الم�شتركة والجمارك .وفي
مفاو�ضات في فندق م�سابكي في �شتورة(.)39
محاول ٍة لحل الم�شكلة ،عقد الوفدان ال�سوري واللبناني
ٍ
ف ��ي هذا الوق ��ت ،عاد المف ّو�ض ال�سامي م ��ن باري�س في � 6أيلول  ،1938وارتبط ��ت عودته بالو�ضع
الدولي الخطير ،ف�ألغى �إجازات ال�ضباط والجنود في لبنان و�سوريا ،ودعت الحكومة الفرن�سية الجنود
الإحتياطيي ��ن �إلى حم ��ل ال�سالح( .)40لم يكن الرئي� ��س �إ ّده من بين الم�ستقبلي ��ن للمف ّو�ض ال�سامي �إثر
عودت ��ه م ��ن فرن�سا ،لك ّنه زاره في اليوم التالي من �أجل التفاهم على التدابير الع�سكرية والإدارية التي
�سيتّخذه ��ا لبن ��ان في حال اندلعت حر ًبا عالمي ��ة( .)41هذا وقد ق ّررت الحكوم ��ة الفرن�سية �إر�سال بعث ًة
ع�سكري ��ة �إلى �سوريا ولبنان من �أجل در�س موقعهما الحربي( .)42وعندما �ص ّرح هتلر ب�أ ّنه «يجب �سحق
فرن�سا لأنّ اوروبا ال تتّ�سع لدولتين كبيرتين»(� ،)43سارعت الحكومة اللبنانية �إلى االنعقاد من �أجل �إقرار
�سيا�س ��ة تموين لبنان بالقم ��ح ،و�أوفدت الوزيرين كمي ��ل �شمعون وخليل ك�سيب �إل ��ى المف ّو�ض ال�سامي
لإطالع ��ه على الخطوات التنفيذية ،فتفاج�آ بما �أبلغهما �إ ّياه� ،إذ طلب منهما �صرف النظر عن �سيا�سة
التموين ،متعهّدً ا بتموين لبنان بالقمح والق�ضاء على كل احتكار �أثناء الحرب( .)44وقد منع دي مارتيل
متحج ًج ��ا بالتعليمات التي و�صلته م ��ن وزارة الخارجية
اللبنانيي ��ن من �إن�ش ��اء المكتب الوطني للقمح ّ
الفرن�سي ��ة ،الت ��ي ال توافق ر�أي الحكومة اللبنانية ،وال ت�صل بها مخاوفها من الحرب والأزمات الدولية
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أهتم
�إلى هذا الح ّد قائ ًال« :ثقوا �أيها ال�سادة ،ب�أنّ ت�أمين الخبز للبنان �سيكون �إذا وقعت الحرب �أ ّول ما � ّ
ب ��ه ،رغم م�شاكلي الكثيرة ،و�أ ّنني �أعدكم منذ الآن� ،أنّ المفو�ضية �ست�ضرب بيد من حديد المحتكرين
والم�ضاربي ��ن وغيرهم ممن يحاولون تجويع هذا ال�شعب �أو حب�س الرغيف عنه» ،مردف ًا ذلك ب�ضرورة
التخفيف عن كاهل اللبنانيين ً
قرو�ضا �إ�ضافية(.)45
لك ��ن في حال اندالع الحرب ،ه ��ل �سي�ضمن دي مارتيل بقاءه في لبنان ،وه ��ل �سيتف ّرغ �إلى ت�أمين
�إعا�ش ��ة اللبنانيين �أم �إعا�شة الفرن�سيين؟ �أ ّم ��ا بخ�صو�ص �ضرب المحتكرين بيد من حديد ،فلماذا لم
يفعلها معهم في الأ�شهر الما�ضية خالل الأزمة التي �ضربت لبنان ،ولماذا �أباح ت�صدير القمح؟ فقرار
المف ّو� ��ض ال�سام ��ي �أتى ر ًّدا على جه ��ود الرئي�س �إميل �إ ّده في ت�أمين الإعا�ش ��ة ل ّلبنانيين خالل الحرب،
ولأن �إ ّده لم ي�ست�شره ولم يطلعه على خطواته في هذه الق�ضية.
وم ��ا لبث �أن ن�شر المفو�ض ال�سامي ق ��راره ب�إلغاء فكرة �إن�شاء المكتب الوطني للقمح ،حتى حدثت
بلبل ��ة ف ��ي الأ�سواق ،ف�أقب ��ل النا�س على �ش ��راء حاجاتهم ال�ضروري ��ة( ،)46الأمر ال ��ذي �أ ّدى �إلى ارتفاع
�أ�سع ��ار الأرز وال�سك ��ر والدقيق ،عنده ��ا ق ّررت الحكومة �ش ��راء  100طن من الدار البي�ض ��اء( )47ع ّلها
ت�ضبط �أ�سعار ال�سوق ،وعادت �سيا�سة النكاية االقت�صادية بين لبنان و�سوريا بفر�ض ر�سم دخولية على
ن�ص على �إعفاء
منتوج ��ات جديدة متبادل ��ة بين البلدين( ،)48عندها �أ�ص ��در المف ّو�ض ال�سامي ق ��را ًرا ّ
ن�ص على
القم ��ح الم�ستورد من الخارج من الر�س ��وم الجمركية( ،)49و�ألحقه الرئي�س �إميل �إ ّده
بمر�سوم ّ
ٍ
وقف ا�ستيفاء �ضريبة على الحبوب والدقيق والبرغل والحنطة ،و�أباح ا�ستيراد القمح(.)50
وعندم ��ا اندلع ��ت الحرب العالمية الثانية ف ��ي الأول من �أيلول  1939ما بي ��ن �ألمانيا و�إيطاليا من
جهة ،وفرن�سا وبريطانيا من جهة �أخرى(� ،)51أبرق الرئي�س �إميل �إ ّده المتواجد في باري�س �إلى حكومته،
وذلك من �أجل منع ت�صدير الحبوب ومنع الفو�ضى في الأ�سواق( .)52كما �أ�صدر المف ّو�ض ال�سامي قرا ًرا
من ��ع بموجب ��ه ت�صدير بع�ض المواد الغذائية م ��ن البلدان الخا�ضعة لالنت ��داب الفرن�سي( .)53و�ألحقت
المف ّو�ضي ��ة الفرن�سي ��ة هذا القرار بع� � ّدة قرارات عن التدابي ��ر الواجب اتّخاذها ع ��ن اندالع الحرب،
بخا�صة ت�سليم ال�سلطة الع�سكرية البرق والبريد(.)54
�أم ��ام قلق اللبنانيين ،حاولت الحكومة مكافحة الغالء والمحتكري ��ن( ،)55وت�أمين المواد الغذائية
ومعالج ��ة �أزمة البنزين( )56بخا�صة بعدما امتنعت ال�شركات ع ��ن ت�سليم الكميات المطلوبة منها ومن
وتم ت�شكيل لجان �شعبية في مختلف المناطق لتحديد �أ�سعار المواد الغذائية ،بخا�ص ٍة بعدما
الكاز(ّ ،)57
خ�سر الحكومة اللبنانية  7000ليرة في
امتنع ��ت �سوري ��ا عن ت�صدير القمح �إلى الخارج( )58الأمر الذي ّ
�إحدى �صفقات القمح( .)59وهكذا �ألغي مكتب القمح وا�ستقال �إميل �إده من رئا�سة الجمهورية بتاريخ 4
ني�س ��ان  1941لأن الفرن�سيين منعوه من �إن�شاء هذا المكت ��ب ومن ت�أمين �إعا�شة اللبنانيين ،ولأنه �أيقن
ف ��ي حال واجه وا�ستمر بمن�صبه �سيرتد هذا العم ��ل �سلب ًّيا على اللبنانيين ولبنان ،لذلك ّ
ف�ضل التنازل
أزمات ب�سببه.
من �أجل م�صلحة ال�شعب على �أن يراه يتخبط ب� ٍ
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�إهراءات المرف أ�
يع ��ود مرف�أ بيروت �إلى عه ��د الفينيقيين منذ القرن الخام�س ع�شر قب ��ل الميالد  .وخالل الع�صر
الرومان ��ي (27ق.م )395-.تط� � ّور المرف�أ �إلى مركز تجاري واقت�ص ��ادي .وخالل الع�صر الأموي (-661
� ،)750أ�صب ��ح مرك� � ًزا للأ�سط ��ول العربي الأول� .أما ف ��ي عهد ال�صليبيي ��ن ( ،)1291-1096فقد كان له
دور مه ��م ف ��ي التجارة البحري ��ة بين ال�شرق والغرب .وق ��د تعزّز هذا الدور في عه ��د المماليك (-1250
 )1516عندم ��ا تح� � ّول مرك� � ًزا تجار ًيا ي ��زوره حج ��اج الأرا�ضي المقد�س ��ة .ومع ازدي ��اد ت�صدير الحرير
م ��ن جب ��ل لبنان �إل ��ى �أوروبا خالل الق ��رن التا�سع ع�ش ��ر(ّ ،)61تم �إن�ش ��اء مرف�أ بيروت ،ومنح ��ت ال�سلطنة
العثماني ��ة ف ��ي  19حزي ��ران  1887امتي ��ا ًزا ال�ستثم ��ار الميناء لم� �دّة � 100سن ��ة ل�شركة فرن�سي ��ة با�سم،
Compagnie du Port des Quais et des Entrepôts de Beyrouth,
عل ��ى �أن تكون خا�ضعة للقانون العثمان ��ي ،وعمدت �إلى بناء �سد بحري لتو�سيع الميناء وتطويره بما ي�سمح
له ��ا بتخزين جمي ��ع الب�ضائع العابرة التي تمر عب ��ر الجمارك وحملها ،وعلى �أث ��ره �أ�صبحت بيروت والية
عثمانية �سنة  .1888و�سنة  1894افتتح المرف�أ ر�سم ًّيا وو ّزعت �أحوا�ضه بين ر�أ�س ال�شامية ور�أ�س المدور.
وم ��ع ت�أ�سي� ��س دولة لبنان الكبير في الع ��ام  1920وخالل عهد االنتداب الفرن�س ��ي ( )1943-1920تط ّور
متفج ��رة مخزّنة ب�شكل
مرف� ��أ بي ��روت ،لكنه �شه ��د انفجا ًرا في الأول م ��ن كان ��ون الأول  1934ج ّراء مواد ّ
يتو�ص ��ل التحقيق �إلى
�شخ�صا وً 14
غي ��ر �سليم في �إح ��دى الم�ستودعات ،فذهب �ضحيت ��ه ً 20
جريحا ولم ّ
�أي نتيج ��ة ول ��م يتم مقا�ضاة �أي �أحد ،وت � ّ�م محو ذكرى الكارثة مكان ًيا �إذ ّتم بن ��اء �صف من الم�ستودعات
الجدي ��دة فوق مكان االنفجار( .)62وف ��ي  13ني�سان  1960تغ ّير ا�سم ال�شركة و ُم ِنحت �شركة لبنانية ا�سمها
«»Compagnie de Gestion et d’Exploitation du Port de Beyrouth
امتيا ًزا لمدة  30عا ًما انتهى في .1990/12/31
جريحا بالإ�ضافة
وفي الرابع من �آب ّ 2020تم تفجير مرف�أ بيروت ،فوقع � 215شهيدًا و�أكثر من ً 6500
�إلى خ�سائر مادية واقت�صادية و�أبنية تراثية ،و�سقطت ج ّراءه �إهراءات القمح .فما هي هذه الإهراءات؟
عل ��ى غ ��رار معظم ال ��دول التي ت�ست ��ورد قمحها وال تزرع ��ه ،كان ال بد من وجود �صوام ��ع في الميناء
ك ��ي تكون قريب ��ة المناولة من ال�سفن الناقلة ب�سرعة وعمالنية وبكلفة زهي ��دة .يعود بناء هذه الإهراءات
�إل ��ى �أواخ ��ر �ستينيات القرن الع�شري ��ن؛ ففي عهد الرئي�س �ش ��ارل حلو� ،إتّخذت الحكوم ��ة في عام 1965
ق ��رار بناء �صوامع لتخزي ��ن القمح في المرف�أ ،لأن عملية تخزين الحب ��وب والقمح كانت تتم عبر مخازن
خ�شبي ��ة �أو بال�ستيكي ��ة ،م ��ا كان ي�سبب تلف المواد المخزن ��ة الرتفاع ن�سبة الرطوبة عن ��د م�ستوى �شاطئ
بي ��روت وفي المدينة ،كما �إ ّنه يع ّر�ضها لإمكانية دخ ��ول القوار�ض والح�شرات والفتك بالحبوب المخزّنة.
فب ��د�أ بناء �إه ��راءات مرف�أ بيروت لتخزين القم ��ح والحبوب بطريقة متط ّورة في الع ��ام  1968حين و�ضع
رئي� ��س الجمهورية اللبناني ��ة �شارل حلو و�أمير الكويت ال�شيخ �صباح ال�سالم ال�صباح حجر الأ�سا�س لها في
� 16أيل ��ول  .)63(1968وق ��د �أُنجزت عملية بن ��اء ال�صوامع بف�ضل قر�ض ح�صلت علي ��ه الدولة اللبنانية من
()60
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ال�صن ��دوق الكويتي للتنمي ��ة االقت�صادية العربية لتمويل م�شروع �صوامع الغالل في مرف�أ بيروت وذلك في
� 8آب  ،1968وقد ر ّد لبنان قيمة القر�ض على مراحل( .)64وا�ستمرت عملية بناء الإهراءات من عام 1968
الى عام  1970حين افتتحت ر�سم ًيا بح�ضور �أمير الكويت �شخ�ص ًيا.
ت�ض ّمنت الإهراءات � 98صومعة ا�سطوانية بارتفاع  63مت ًرا ( 13مت ًرا �أ�سا�سات تحت الأر�ض والباقي
فوقه ��ا) وبقط ��ر داخلي � 8,5أمتار ،و�سماك ��ة الجدران � 17سنتم (تتقاطع ج ��دران الأ�سطوانات في ثالثة
�صف ��وف .ومع ذلك ،تم ف�ص ��ل ال�صفوف عن بع�ضها البع� ��ض ،وهناك � 54صينية �أخ ��رى بينها) ،وب�سعة
�إجمالية ت�صل �إلى � 150ألف ط ًنا من الحبوب والقمح ،بينما �أكبر �صومعة في ت�شيكو�سلوفاكيا كانت تت�سع
لـ� �ـ � 92ألف طن من الحب ��وب( .)65فهذه الإهراءات هي خزان القم ��ح الإ�ستراتيجي للبنان ،فهي ت�ضم 48
مخز ًن ��ا كبي� � ًرا  ،ي�ستوعب كل منها  2500ط ��ن ،وكذلك ت�ضم  50مخز ًنا �صغي� � ًرا ي�ستوعب كل واحد منها
حوال ��ي  600طن  ،وهي تخزّن ما ن�سبته  ٪85من حب ��وب لبنان وقمحه( ،)66وبعد التفجير خاف المواطن
اللبنان ��ي الذي �أ�صيب برزقه وبقوت عياله وبم�سكن ��ه لفقدان المخزن الرئي�سي للقمح في لبنان بالكامل،
و�أ�صبح لبنان مع ّر�ض للمجاعة بح�سب الأمم المتحدة بخا�صة و�إن �أزمة اقت�صادية ومالية تت�ضربه ب�سبب
الف�ساد ال�سيا�سي.
َ�ص ّممت الإهراءات مجموع ��ة هند�سية �سوي�سرية ( ،)Bühler Groupوقد تو ّلت عملية تنفيذ
التجهيزات الميكانيكية والكهربائية ،وتم تلزيم �أعمال الباطون والبناء ل�شركات لبنانية وت�شيكو�سلوفاكية
( )Průmstavن ّف ��ذت بدورها الأعمال الخر�سانية الإ�سمنتية الم�س ّلحة ب�إ�شراف ال�شركة ال�سوي�سرية
(ا�ستخ ��دم العم ��ال  25000متر مكعب م ��ن الإ�سمنت� ،ص ّبوا معظمه ��ا في قوالب ،لبن ��اء ركائز ا�سمنتية
م�س ّلح ��ة وهياكل الأ�سا�س ��ات ،بينما �ص ّبوا  3200متر مربع �أخرى في قوالب �صلبة للأجزاء فوق الأر�ض).
مدعمة بالإ�سمنت الم�س ّلح �أي�ض ًا ،تم �إن�شا�ؤها مع بداية الحرب الأهلية �سنة
كما يوجد �أ�سفل المبنى �أروقة ّ
 ،1975به ��دف �إختب ��اء الموظفين في داخلها هر ًبا من القذائف التي كانت تطال المرف�أ في بع�ض جوالت
الح ��رب الم�ش�ؤوم ��ة .وقد بلغت تكلفة بناء هذه الإهراءات حوال ��ي  2,5مليون دوالر .ومن بعد ما �أ�صبحت
ه ��ذه الإه ��راءات جزء من تاريخ لبن ��ان المعا�صر ،وت�ض ّررت ج ّراء انفجار مرف� ��أ بيروت في � 4آب ،2020
�أعلنت الكويت عن تع ّهدها ب�إعادة بنائها كما �ش ّيدتها في الم ّرة الأولى.
الخاتمة
�اب �سيا�سية واقت�صادية وع�سكرية و�إدارية،
يتب ّي ��ن لنا �أن الأمن الغذائي للبنان مع ّر�ض للخطر لأ�سب � ٍ
على الرغم من �أنه يملك الأرا�ضي الخ�صبة الالزمة التي تم ّكنه من االكتفاء ذات ًيا ،لكنه للأ�سف ي�ستورد
 ٪80م ��ن الم ��واد الغذائية مع العلم �أن �شعبه قادر على ت�أمينه ��ا وت�صنيعها محل ًّيا .فماذا تنتظر الحكومة
اللبنانية؟ هل تنتظر �أن ت�أتي رو�سيا وتن ّفذ ديبلوما�سية القمح لتحقيق �أهدافها من خالل جعل لبنان مركز ًا
للقم ��ح لل�شرق الأو�سط؟ ففكرة مكت ��ب القمح عظيمة لو تح ّققت ،و�إهراءات المرف� ��أ فكرة �أعظم لو ت ّمت
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المحافظ ��ة عليه ��ا وتجنيب المرف�أ كل ما ي�ضر بحركته االقت�صادي ��ة لأنه من المرافئ المهمة على البحر
المتو�س ��ط ،وانفجاره اعتبر الثالث عالم ًيا من حيث ق ّوته ،وتداعيات ��ه و�ضعت لبنان بين الدول المع ّر�ضة
للمجاع ��ة .للأ�س ��ف ،التاري ��خ ُيعيد نف�سه في لبن ��ان ب�سبب اللبنانيي ��ن الذين عليهم الع ��ودة �إلى ا�ستثمار
�أرا�ضيه ��م زراع ًيا مثل �أجدادهم وعدم الم�ساهمة بتحويل دولتهم �إلى جمهورية الباطون ،وعدم االعتماد
على اال�ستيراد فقط ،فلبنان كان اقت�صاده قو ًّيا في الخم�سينيات وال�ستينيات من القرن الع�شرين بف�ضل
نظام ��ه الليبرالي الح ّر ،والمهن الح� � ّرة ،و�صادراته الزراعية وال�صناعية والحرفي ��ة ،وخدماته و�أماكنه
ال�سياحي ��ة ،وعملت ��ه القوية التي كان ��ت ُت�صرف في جميع �أنحاء العالم ،وبف�ضل رج ��ال الدولة الذين بتنا
اليوم نفتقد �إلى �أمثالهم.

الهوام�ش
الهوام�ش

 -1البيرق في  7ني�سان � ،1938ص .4
� -2ألك�سندر �أبي يون�س� :إميل �إدّه ( )1949-1883قدّة الجمهورية اللبنانية ،بيروت.2019 ،
 -3البيرق في � 5آب � ،1938ص .4
رئي�س ��ا لحكوم ��ة لبن ��ان ،ق ��د زار باري�س خالل �شه ��ر حزي ��ران  ،1938وتباحث مع
 -4كان خي ��ر الدي ��ن الأح ��دبً ،
الدوائ ��ر الفرن�سي ��ة المخت�ص ��ة بالم�شاري ��ع االقت�صادي ��ة الت ��ي يحتاجه ��ا لبن ��ان .وقدّم مذك ��رة �إل ��ى وزارة الخارجية
الفرن�سي ��ة طال ��ب فيها بت�صدي ��ر المحا�صيل اللبنانية �إلى فرن�سا بخا�صة التبغ والليم ��ون .بيروت في  2تموز ،1938
� ��ص  .4كم ��ا رف ��ع رئي� ��س غرفة ال�صناع ��ة والتجارة ف ��ي �صيدا ،يو�سف �أب ��و ظهر ،مذكر ًة �إل ��ى الرئي� ��س �إدّه قبل �سفره
�إل ��ى فرن�س ��ا وذل ��ك في  18حزيران  ،1938تتع ّلق بالليم ��ون البرتقالي والحام�ض ،راج ًيا �إ ّي ��اه التفاو�ض مع ال�سلطات
الفرن�سي ��ة م ��ن �أج ��ل تخفي�ض الر�س ��وم الجمركية عن هذي ��ن المنتوجين� ،أ�س ��و ًة بمعاملة فرن�سا لل ّيم ��ون الإيطالي
والإ�سبان ��ي� ،أو �إعف ��اء � 250أل ��ف �صن ��دوق م ��ن تلك الر�س ��وم كما فعلت م ��ع بالد مراك� ��ش وبع�ض البل ��دان الإفريقية.
البيرق في  25حزيران � ،1938ص .2
 -5بيروت في  16حزيران � ،1938ص .4
 -6بيروت في  17حزيران � ،1938ص .4
 -7بيروت في  19حزيران � ،1938ص .4
 -8بيروت في  21حزيران � ،1938ص .4
 -9بيروت في  23حزيران � ،1938ص .4
 -10الب�شير في  23حزيران � ،1938ص .4
 -11بيروت في  23حزيران � ،1938ص .4
 -12بيروت في  26حزيران � ،1938ص .4
 -13بيروت في  28حزيران � ،1938ص .4
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 -14بيروت في  1تموز � ،1938ص 4؛ والب�شير في  5تموز � ،1938ص .4
 -15البيرق في  2تموز � ،1938ص .1
 -16بيروت في  7تموز � ،1938ص .4
 -17بيروت في  12تموز � ،1938ص .4
 -18بيروت في  8تموز � ،1938ص 4؛ وفي  9تموز � ،1938ص 4؛ وفي  12تموز � ،1938ص .4
 -19بيروت في  16تموز � ،1938ص .4
 -20بيروت في  27تموز � ،1938ص .4
 -21بيروت في � 2آب � ،1938ص .4
� -22صوت الأحرار في � 3آب � ،1938ص .4
 - 23الب�شير في  19تموز � ،1938ص .1
 -24بيروت في � 3آب � ،1938ص .4
 -25البيرق كانت من بين ال�صحف التي �ش ّنت هجومًا على �سيا�سة القرو�ض خو ًفا من رزح لبنان تحت الديون،
لك ��ن لم ��اذا لم تخ ��اف على لقمة عي�ش ال�شعب اللبناني ،وكيف �سي�ؤمّنها خالل الح ��رب في ظل الم�ضايقات ال�سورية
عليه وقيود المفو�ضية الفرن�سية! البيرق في  14تموز � ،1938ص  2و.8
� -26صوت الأحرار في � 4آب � ،1938ص .4
 -27بيروت في � 5آب � ،1938ص .4
 -28بيروت في � 9آب � ،1938ص .4
 -29بيروت في � 17آب � ،1938ص .4
 - 30بيروت في � 1أيلول � ،1938ص .4
 - 31الب�شير في � 18آب � ،1938ص .1
 - 32الب�شير في � 6آب � ،1938ص .4
 -33الم�صدر نف�سه.
 -34الب�شير في � 10آب � ،1938ص .4
 -35الب�شير في � 11آب � ،1938ص .4
 - 36الب�شير في � 12آب � ،1938ص  .4من العبارات التي جاءت في الرد�« :إن لبنان ال يعي�ش طفيل ًّيا على �أيّ كان،
فم ��وارده كثي ��رة ومتنوع ��ة ت�ساع ��ده �أكثر من �أي بالد �أخ ��رى على �أن ي�شتري الم ��واد ال�سورية الزراعي ��ة والم�صنوعة
بف�ض ��ل مقدرت ��ه عل ��ى ال�ش ��راء الناتج ��ة عن جه ��ود �أبنائ ��ه المختلفة .ولبن ��ان في داخل ح ��دوده النهائية ه ��و حقيقة
تاريخية و�سيا�سية ال تعب�أ بالنظريات ال�سطحية ،وهو يزداد كل يوم ت�ضام ًنا و�صالبة ،وال يطلب �إ ّال �أن يعي�ش باتفاق
م ��ع جمي ��ع جيران ��ه� .أما �صداقته التقليدية مع دولة فرن�سا التي يغتبط ب�أنه �أق ّرها نهائ ًيا ،فهي في �أعين اللبنانيين
�أمتن ال�ضمانات لحر ّياته وا�ستقالله».
 - 37بيروت في � 17آب � ،1938ص .4
 - 38بيروت في � 18آب � ،1938ص .4
 -39بي ��روت ف ��ي � 23آب �� � ،1938ص  .4الوفد ال�س ��وري كان برئا�سة فائز الخوري ،والوف ��د اللبناني برئا�سة كميل
�شمعون.
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مقدّمة:
ِ
ي�شغ ��ل الخط ��اب ال�سيا�سي اللبناني حيز ًا مهم ًا في و�سائل الإع�ل�ام اللبنانية� ،إنما هذه الو�سائل
تقتط ��ع �أجزا ًء منه لن�شرها ،في�صل �إلى المتلقي بال�صيغة التي ترت�أيها هذه الو�سائل التي تعك�س واقع
المجتمع اللبناني.
و�إن يك ��ن ،فالخط ��اب ال�سيا�سي يحتاج �إلى الإع�ل�ام لإي�صاله �إلى الر�أي الع ��ام ،والإعالم بدوره
ي�ستخ ��دم م�ضم ��ون الخطاب ال�ستقطاب هذا الر�أي العام .لكن ما يهم هذه الدرا�سة هو الإطالع على
المعايي ��ر والأ�س�س الت ��ي تعتمدها و�سائل الإعالم ف ��ي اختيار �أجزاء معينة من الخط ��اب ال�سيا�سي؟
يت�ضح الجواب عندما يدخل الخطاب ال�سيا�سي "المطبخ الإخباري" كما هو متعارف عليه في مجال
الإعالم.
وهنا تكمن الم�شكلة ،بحيث ي�أتي الإجتزاء متنوع ًا بتنوع الو�سائل الإعالمية التي تناولت الخطاب
ذات ��ه ،وقد يعود ذلك �إل ��ى ال�سيا�سة العامة للو�سيل ��ة الإعالمية �أو القيمين عليه ��ا �أو �أ�صحاب النفوذ
فيه ��ا .وتكثر الت�سا�ؤالت ح ��ول كيفية تعاطي و�سائل الإعالم مع �أي خط ��اب �سيا�سي لأي من الأطراف
ال�سيا�سية خ�صو�ص ًا ،و�أن االنق�سامات ال�سيا�سية تن�سحب على غالبية و�سائل الإعالم.
ت�ساه ��م هذه العوامل مجتمعة في معرفة الم�سبب ��ات التي تتداخل في اجتزاء الخطاب ال�سيا�سي
في الإعالم ،الذي ينطوي على �أحد الهدفين� :إما لإي�صال الخطاب بالهدف المر�سوم له �أو با�ستخدام
مقتطفات منه وتوظيفها لأغرا�ض جمة.
خ�صو�ص ّ َية المجتمع اللبناني:
�إن التجرب ��ة اللبناني ��ة في ممار�سة الحري ��ة الإعالمية «المميزة ف ��ي ديموقراطيتها وجر�أتها»
ت�ساع ��د في تو�ضيح الت�سا�ؤالت وو�ض ��ع اقتراحات تراعي خ�صو�صية المجتم ��ع اللبناني �ضمن معايير
حري ��ة التعبير عن ال ��ر�أي بما ال ينعك�س �سلب ًا عل ��ى الأداء المهني نتيجة مواجهة �ضغ ��وط �سيا�سية �أو
غيرها.
يج ��در فه ��م واقع مجتمعنا لمعرفة واقع الإع�ل�ام في لبنان� .إن بنية ه ��ذا المجتمع ،دولة و�شعب ًا
و�أفراد ًا ،تحكمه خ�صائ�ص عدة تميزه عن غيره من الأوطان .بع�ض هذه الخ�صائ�ص �إيجابي وبع�ضها
الآخ ��ر �سلب ��ي� .إن النظام ال�سيا�سي هو ح�صيل ��ة �سل�سلة من التطورات التي رافق ��ت ا�ستمراريته منذ
نظام القائمقاميتين حيث كانت الطائفة محور الحياة ال�سيا�سية وال تزال حتى اليوم ،ولطالما �شكلت
الطائفية ال�سيا�سية �أحد مقوماته.
ه ��ذا يق ��ود الى �أن النظام ال�سيا�سي المعمول به حالي ًا هو "نظ ��ام قائم على الت�سويات الم�ستمرة
بي ��ن �أركان الحكم ،وهو نظام تعددي يمث ��ل  -و�إن نظري ًا  -مختلف التكتالت والجماعات والفعاليات
والقوى ال�سيا�سية .وتعتبر التعددية ال�سيا�سية هي من �صلب الديموقراطية ال�صحيحة التي تقوم على

()1
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ف�ص ��ل ال�سلطات ،لكن واقع الأم ��ر يثبت العك�س ،بحيث �أن ال�سلطة االجرائي ��ة تتداخل مع ال�سلطتين
الت�شريعية والق�ضائية و�أي�ض ًا ال�سلطة الرابعة �أي ال�صحافة المكتوبة والم�سموعة والمرئية"(.)2
ُي�ستنتج مما �سبق� ،أن «بنية المجتمع اللبناني على درجة كبيرة من التعقيد ،فالجماعات الدينية
ت�شكل الوحدات الأ�سا�سية في تكوينه ،وقد اكت�سبت ،في �سياق التطور التاريخي لهذا المجتمع كيانات
�سيا�سي ��ة تتمتع ب�شبه ا�ستقالل ذاتي .فالدولة اللبنانية تبدو كاتحاد بين جماعات دينية – اجتماعية
 �سيا�سية تتقا�سم �سلطتها وت�شارك في حياتها ال�سيا�سية وترتبط ببع�ضها في ظل دولة موحدة ،كماتتداخ ��ل ه ��ذه الجماعات وتحتل م�ستويات غير متوازية في تركيب ��ة ال�سلطة تحددها قدراتها الذاتية
والدعم الخارجي الذي ترتكز عليه»( .)3ما �أ ّدى �إلى بناء النظام اللبناني على قاعدة التوافق والتوازن
بي ��ن الطوائف الرئي�سية ،وتحقي ��ق التعاي�ش في �إطار دولة موحدة ،ه ��ذا التنظيم ّمي ّز طبيعة النظام
ال�سيا�سي اللبناني وانعك�س على عمل م�ؤ�س�ساته الد�ستورية.
وانطبع لبنان ببنية مجتمعية جعلت ق�ضية العي�ش الم�شترك بين الجماعات الدينية محور الحياة
ال�سيا�سية.
خال�صة القول� ،أن تركيبة المجتمع اللبناني المتنوع �أفرزت واقع ًا اجتماعي ًا متعدد ًا في اتجاهاته
وانتماءات ��ه .ه ��ذا التنوع في ال�سيا�سة والواقع االجتماعي انعك�س تنوع ًا في مجاالت عدة ال �سيما منها
ف ��ي المجال الإعالم ��ي .ومما ال �شك في ��ه� ،أن كل و�سيلة اعالمية على �شاكلة مكون ��ات المجتمع تتبع
لجه ��ة �سيا�سية وتعم ��ل على ت�سويق خطابها بالطريق ��ة التي تخدم �أهدافه ��ا ال�سيا�سية في المجتمع.
لذلك تزايدت ال�شرعات الإعالمية لو�ضع المبادئ العامة التي ينبغي على �أي و�سيلة التق ّي ّد بها.
و�أكثر ما يبدو جلي ًا �أن التنوع الإعالمي هو �صورة عن التنوع ال�سيا�سي الحا�صل وما يترجم فعلي ًا
عل ��ى �أر�ض الواقع ،ال �سيم ��ا �أن «ال�سيا�سة ال يمكن ف�صلها عن الإعالم»( )4فهو � -أي االعالم  -يت�أثر
بها ،وهي � -أي ال�سيا�سة  -ت�ؤثر عليه.
وفي لبنان ،من البديهي �أن»ال نطلب المثالية من و�سائل الإعالم وهي المحكومة بمعايير �سيا�سية
واقت�صادي ��ة ومالي ��ة ومملوكة من �أ�صحاب نفوذ لن يف�سحوا في المج ��ال �أمام �أحد لل�سيطرة عليها �أو
التحكم بها»(.)5
التنوع الإعالمي:
ُّ
ُيع ��رف لبنان بالتن ��وع ال�سيا�سي في مختل ��ف م�ؤ�س�سات المجتمع ،وفي مقدمه ��ا و�سائل الإعالم.
�إذ ال ينح�ص ��ر ف ��ي التمثيل النياب ��ي �أو الحكومي �أو الرئا�س ��ي فح�سب بل ين�سحب �أي�ض� � ًا على هيكلية
الأح ��زاب والقطاعات االجتماعية وغيره ��ا ،وتحديد ًا و�سائل الإعالم التي تعك� ��س التركيبة البنيوية
للنظام ال�سيا�سي من ناحية والمجتمع من ناحية �أخرى ،بحيث تُظهر و�سائل الإعالم التنوع ال�سيا�سي
واالجتماعي في المجتمع.
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ورغم التجربة الإعالمية الغنية في لبنان ال �سيما مع ال�صحافة المكتوبة« ،ال يزال الإعالم حتى
اليوم �أ�سير االنق�سامات ال�سيا�سية والطائفية ،بحيث �أنه اعالم متعدد وليبرالي وحر وفي الوقت ذاته
اعالم منق�سم طائفي ًا وحزبي ًا خا�ضع ل�سلطة المال ال�سيا�سي»(.)6
ب�ش ��كل ع ��ام� ،إن و�سائل االعالم ه ��ي �صورة وا�ضحة لالنق�س ��ام ال�سيا�سي ف ��ي المجتمع اللبناني
«تعط ��ي ر�ؤيتها الخا�صة لما يح�صل وهي ر�ؤية تتالءم مع �أهدافه ��ا»( ،)7فالممار�سة الإعالمية تعك�س
حيثي ��ات الواق ��ع ال�سيا�سي وتمو�ض ��ع الم�ؤ�س�سات الإعالمي ��ة التي تمثلها جهات �سيا�سي ��ة �أو حزبية �أو
غيره ��ا .هذا طبيعي لأن الو�سيلة الإعالمية �س ��واء الجريدة �أم التلفزيون «هي حزب �سيا�سي مترجم
�إعالمي ًا ولغوي ًا( ،)8تنقل الأحداث من وجهة نظرها وبطريقة �أحيان ًا مختلفة.
وفي ظل االنق�سام ال�سيا�سي منذ العام  ،2005زادت حدة تعاطي و�سائل الإعالم مع الأحداث،
بحي ��ث �أن ل ��كل م�ؤ�س�سة خلفية �إعالم َّي ��ة �سيا�سية تح ُّد م ��ن ا�ستقالليتها وملكي ��ة �سيا�سية ال ت�ستطيع
حبر على ال ��ورق ،لأن الم�سببات لهذا
�أن تتخطاه ��ا ،وتبق ��ى الت�شريعات والمواثي ��ق االعالمية مجرد ٍ
الواق ��ع الإعالمي ال تزال موج ��ودة ومنها على �سبيل المثال «الو�ضع القانون ��ي المتمثل بالمحا�ص�صة
في الرخ�ص الإذاعية والتلفزيونية ،الو�ضع المالي بالعجز الذي تعاني منه كل الم�ؤ�س�سات الإعالمية،
�ضعف الأجهزة المنظمة للقطاع الإعالمي ،تفكيك الإعالم الر�سمي ،غياب �آليات المحا�سبة والرقابة
والتقيي ��م عن و�سائل الإعالم ،انعدام مواثيق ال�شرف في الم�ؤ�س�سات الإعالمية  ...كل هذه الأ�سباب
�أفق ��دت و�سائل الإعالم ا�ستقالليته ��ا وحولتها �إلى �أبواق دعائية ت�سعى لإمالء قناعاتها على الجمهور
�أكثر منها �أدوات �أخبار وثقافة»(.)9
وبذل ��ك �أ�ضحت ه ��ذه الو�سائل وتحدي ��د ًا المرئية منها ،امت ��داد ًا مبا�شر ًا للأح ��زاب ال�سيا�سية
والطائفي ��ة ،الأم ��ر الذي انعك�س على م�ضم ��ون الر�سالة الإعالمية ب�إع ��ادة االنق�سامات والتناق�ضات
والخالفات الحا�صلة في المجتمع الى الواجهة.
تقا�سم و�سائل الإعالم:
ف ��ي الواق ��ع� ،إن تعددية و�سائل االع�ل�ام �سواء المكتوب ��ة �أو المرئية �أو غيرها ل ��م تعد ت�شير الى
التن ��وع والتف ��اوت ف ��ي الآراء� ،إنما الى التعددي ��ة التي تعود للأح ��زاب �أو لجهات داعم ��ة مادي ًا �سواء
كان ��ت محلي ��ة �أو �إقليمية �أو دولية .ومن الوا�ض ��ح �أن غالبية و�سائل الإعالم تع ��ود ملكيتها في الغالب
ال ��ى �أحزاب �أو تي ��ارات �سيا�سية «خ�صو�ص ًا بعد اتف ��اق الطائف و�إقرار التراخي� ��ص لو�سائل االعالم
المرئي ��ة والم�سموع ��ة التي ت ّمت بالمحا�ص�ص ��ة والتوزيع بين القوى ال�سيا�سي ��ة والطائفية ،مما �سمح
للق ��وى ال�سيا�سي ��ة والطائفية ا�ستكم ��ال عملية التعبئة بتقني ��ات اعالمية حديثة مك ّر�س ��ة بذلك واقع
الإنق�سام الحا�صل في المجتمع ،ومراقبة و�سائل االعالم العاملة حالي ًا في لبنان تبين ب�سهولة هويتها
ال�سيا�سية والطائفية -المذهبية� ،أما ال�صحف في�صعب ت�صنيفها وفق ًا للفرز الطائفي الحا�صل لكن
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يمكن معرفة االتجاه ال�سيا�سي انطالق ًا من �آرائها ومواقفها .فتحلل هذه الو�سائل «الموقف ال�سيا�سي
بطريق ��ة من�سجم ��ة الى حدٍ كبير مع الإيديولوجية التي تتبناه ��ا كل منها ،و�ضمن الخيارات التي يرى
كل فريق �أنها ق�ضيته الوطنية»(.)10
وق ��د تع ّمق هذا االنق�سام بعد العام  2005الذي ال يزال متجذر ًا بقوة حتى اليوم ،ويترجم على
عناوي ��ن ال�صفح ��ات الأولى في ال�صحف الم�صنفة �سيا�سي ًا من الفئ ��ة الأولى وفي مقدمات الن�شرات
الإخبارية المتلفزة.
ً
ً
م ��ن هنا ،يمكن الق ��ول �إن االعالم اللبناني مق�س ��وم �سيا�سيا وثقافي� �ا ،و�صورته هي ن�سخة طبق
الأ�صل عن الم�شهد ال�سيا�سي اللبناني� ،إذ لكل و�سيلة �إعالمية انتما�ؤها ال�سيا�سي المبني على �أ�سا�س
طائف ��ي ،ال ��ذي يظهر للعلن عند �أي ق�ضية على �صعيد الوطن ،بحيث تح ��اول كل و�سيلة �أن تدافع عن
حقوق الفريق ال�سيا�سي الذي ت�ؤيده ،الأمر الذي ينعك�س على الأداء الإعالمي للو�سيلة .
ً
ه ��ذا ي ��دل على �أن الإعالم هو مر�آة المجتمع ،والمجتمع اللبناني ي�شه ��د ت�أزم ًا �سيا�سيا ،يعني �أن
الإعالم اللبناني كذلك .و�أ�صبح العديد من و�سائله «ي�شكل جزء ًا من الم�شاريع لأ�شخا�ص في ال�سلطة،
مما يدفع العاملين في هذه الم�ؤ�س�سات الى تكييف �أ�سلوب عملهم مع متطلبات الم�شروع ويتحول �إلى
الترب�ص بالخ�صم ال�سيا�سي له�ؤالء»(.)11
الم�شهد الإعالمي اللبناني:
للإع�ل�ام اللبنان ��ي مرتكزات �أ�سا�سية ،منه ��ا ما يتعلق بالم�ؤ�س�سة ومنها م ��ا يطالب به الإعالمي
ً
حفاظ ًا على الأمانة وال�صدقية والحقيقة ل�ضمان حق المواطن في اال�ستعالم.
ين� ��ص الد�ستور اللبناني في المادة الثالثة ع�شرة بو�ض ��وح على حرية الر�أي وفي المادة الثامنة
عل ��ى احترام الحرية ال�شخ�صية .وتعتب ��ر حرية التعبير والر�أي والإعالم من �أهم الحريات الأ�سا�سية
ال ��واردة في ال�شرعة الدولية لحق ��وق الإن�سان باعتبارها من ركائز المجتم ��ع الديموقراطي التعددي
لإتاحة الفر�ص للجميع� ،سواء كانوا من م�ؤيدي نظام الحكم �أم معار�ضيه �أو غيرهم .ويتميز الإعالم
اللبنان ��ي بالتن ��وع المرتكز على هام�ش م ��ن الحريات« ،وعندنا في لبنان �ضمان ��ات لحرية ال�صحافة
تتجاوز حدود ال�ضمانات القانونية والد�ستورية»(.)12
()13
ه ��ذا ما جاء �أي�ض ًا في تقرير للوكالة الأميركية للتنمية الدولية حول م�ؤ�شر ا�ستدامة الإعالم
ب� ��أن الإع�ل�ام في لبنان يتمت ��ع «بهام�ش من الحرية ،بي ��د �أن هذه الم�ساحة التي ت�سم ��ح بالمناق�شات
ال�شامل ��ة هي نف�سها التي تخدم الأجندات ال�سيا�سي ��ة للو�سائل الإعالمية .و�أن هذه الو�سائل �أ�صبحت
�أدوات في يد ال�سيا�سيين بدال ً من �أن تكون الأدوات التي تحا�سبهم» ،علم ًا �أن «الإعالم لي�س في خدمة
ال�سيا�سيي ��ن ،بل ف ��ي خدمة الم�شاهدين والقراء في عي�شهم وم�شاكله ��م اليومية ،وفي �أهمية احترام
ح ��ق المواطنين في الإعالم ،و�صحة الخبر وخلقية الإعالم في الممار�سة اليومية للإعالميين ،وحق
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النا� ��س في المعرف ��ة ،ومن وظائف الإعالم نق ��ل المعرفة بخلقية و�صدقية واالهتم ��ام ب�ش�ؤون النا�س
بتوا�ض ��ع وا�ستقامة و�شجاعة»( ،)14خ�صو�صا ً «�أن الكلمة م�س�ؤولية والدفاع عن هذه الم�س�ؤولية واجب
�إن�ساني مقد�س»(.)15
فالحرية الإعالمية �ضرورية لكن يجب �أن تقف عند حدود المهنية الأخالقية و�إال فال جدوى من
المواثيق التي تن�ص على �أهمية الأخالق المهنية في العمل الإعالمي.
المحتوى الإعالمي والأخالقيات الإعالمية:
م ��ا هي الأخالق المهنية؟ �إنها «مجموعة قيم ومبادئ خلقية و�سلوكية يلتزم بها ال�صحافي �أثناء
ممار�س ��ة عمله ،وكذل ��ك تلتزم بها الم�ؤ�س�س ��ة الإعالمية .تتمثل هذه الأخالق ف ��ي قيم عامة وتقاليد
وت�صرف ��ات ،بع�ضها ع ��ام وم�شترك كقيم ال�ص ��دق والنزاهة والتوازن ،وبع�ضه ��ا خا�ص بالمجتمعات
�أو بالم�ؤ�س�س ��ات .وق ��د باتت هذه المب ��ادئ متج�سدة في �شرع ��ات �إعالمية �أو مواثي ��ق �شرف مكتوبة
�أقرته ��ا اتحادات �صحافيين �أو م�ؤ�س�س ��ات �إعالمية �أو هيئات نقابي ��ة»( .)16وترتبط الأخالق المهنية
�أي�ض� � ًا «بالقي ��م التي يعتنقها الإعالمي بم ��لء حريته من دون �أي �إم�ل�اء �أو فر�ض .وتت�ضمن مجموعة
الممار�س ��ات والأف ��كار التي يبني عليها عالقات ��ه مع الآخرين .ولي�ست الأخالقي ��ات مح�صورة بمهنة
الإعالم ،بل لكل فرد �أو مهنة �أو مجتمع �أخالقيات ت�شكل �إطار ًا مرجعي ًا و ُمعا�ش ًا»(.)17
ه ��ذه الأخالقيات تنم ��ي الم�س�ؤولية المهني ��ة �إن لناحي ��ة ال�صحافي في القيام ب ��دوره �أو لناحية
الم�ؤ�س�س ��ة الإعالمي ��ة في ع ��دم الر�ض ��وخ للذين قد يتحكم ��ون بها (م ��ن الممولي ��ن �أو الداعمين �أو
النافذين،)...
لذل ��ك ،فالمعايي ��ر الإن�ساني ��ة والأخالقية تحمي الر�سال ��ة الإعالمية ،وعندم ��ا تتال�شى �أو تنهار
تل ��ك المعايير تنهار معها ال�صدقية واال�ستقاللية .لذلك «ف� ��إن ال�صرخة الم ّد ّوية التي �أطلقها علماء
االت�ص ��ال والإعالم حول انهيار الإع�ل�ام كر�سالة �أخالقية ،ت�ستند على ما توفر لم�صادر �صنع القرار
ال�سيا�س ��ي من امكانات مادية ومعلوماتية على درجة عالي ��ة من التفاعل والحكام التي �أ ّدت �إلى �سلب
الم�ؤ�س�سة الإعالمية ا�ستقالليتها وحياديتها ،وبالتالي جرى �إخ�ضاعها �آلي ًا للقرار ال�سيا�سي»(.)18
تتطلب الممار�سة الإعالمية «تنمية الخلقية الإعالمية بخا�ص ٍة في مجتمع متعدد الطوائف كلبنان
والت�أ�سي�س لثقافة �إعالمية قادرة على حماية الحريات من جهة ،وتنظيم الأداء الإعالمي �ضمن �أطر
وقواعد و�أ�صول المهنة والإرتقاء بم�ستواه العملي والقيمي في خدمة حاجات المجتمع»(.)19
ما بين الإعالم وال�سيا�سة والمجتمع:
�إن الإعالم هو القوة الأكثر ت�أثير ًا في م�سار حياة ال�شعوب وقي ّمها� ،إذ «ثمة �أمم �صغيرة عديدة،
برغم �أنها ال تملك �أي �أهمية من حيث المقدرة ال�سيا�سية والع�سكرية �إال �أنها تملك �أهمية عالية جد ًا
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من حيث الفكر والثقافة والتربية»(.)20
وب ��ات الإع�ل�ام من ناحية ،ي�شكل جزء ًا من ا ِل ِحراك المجتمعي ،حي ��ث ي�ستطيع �أن يحدث تغيير ًا
ف ��ي كل مجاالت الحي ��اة ال�سيا�سية و�سلوكي ��ات �أفراد المجتم ��ع؛ وتطال التغيي ��رات الأعراف والقيم
االجتماعية ...وا�ستطاع رجال ال�سيا�سة من ناحية �أخرى توجيه �أو ا�ستخدام و�سائل الإعالم الى حدٍ
ما لتحقيق �أهدافهم  -فغالبية و�سائل الإعالم اللبنانية يملكها �سيا�سيون �أو لهم � َأ�سهم في ملكيتها-
لأن «رج ��ل ال�سيا�سة بحاجة الى ال�صحافة التي هي بدورها بحاجة �إليه �آم�صدر من ناحية وك�شخ�ص
ي�أت ��ي ليغ ��ذي محتواها بت�صريحاته ووقائع الف�ضائ ��ح التي يمكن �أن تزيد م ��ن الجمهور وبالتالي من
االعالن ��ات»( ،)21الأمر الذي يبعد هذه الو�سائل عن المفاهيم الأ�سا�سية التي و�ضعت �ضمن مبادئها
العام ��ة حيث «يتحول العديد من المذيعين والمذيعات �إلى �شخ�صيات عامة ونجوم ت�ضاهي �شهرتهم
ال�سيا�سيي ��ن والفنانين ،لأن التلفزيون «ه ��و الو�سيلة رقم واحد التي يتابعها غالبية النا�س في مختلف
�أنحاء العالم ولمختلف الأعمار»(.)22
ولأن ل ��كل فئ ��ة �أو تي ��ار �سيا�سي و�سيلت ��ه الإعالمية« ،ف� ��إن ال�صدقية هي الره ��ان الأ�سا�س لقناع
جمهور معين ب�سلطة معينة .هذه ال�صدقية غالب ًا ما تكون معقدة لأنها يجب �أن تخ�ضع ل�شروط ثالثة:
ال�صراحة لقول ما هو �صحيح ،واالنتقاد لمقاربة الوعود بالتحقيق ،والقوة للت�أكيد على �أن الوعود هذه
مقرون ��ة بنتائج �إيجابي ��ة»( .)23وبما �أنه لي�س هناك من �إعالم م�ستقل ف ��ي المبد�أ تلج�أ كل و�سيلة �إلى
ا�ستخ ��دام االنق�سامات االجتماعية والفئوية في ال�صراع ال�سيا�س ��ي .هذا �أمر يدل على وجود م�شكلة
بنيوية ولي�ست م�شكلة طارئة.
ف ��ي الواق ��ع «كل خطاب �سيا�سي لديه فكرة ب�أن الحدث ال�سيا�س ��ي قادر على �إحداث تغييرات في
المجتم ��ع ويرك ��ز على ق�ضايا معينة دون �أن ي�سلم من االنتقادات التي ق ��د يتعر�ض لها»( .)24ويحتاج
هذا الخطاب ال�سيا�سي الى و�سائل االعالم لإي�صاله الى المتلقين .و«يعجب رجل ال�سيا�سة باالت�صال
لأن ��ه الركي ��زة المثالية التي لي�س ��ت في متناول اليد ،والت ��ي تمت�ص �إرادات التغيي ��ر� .أما موقف رجل
ال�سيا�س ��ة من االعالم فهو بوجه ع ��ام غام�ض .فالإعالم بالن�سبة �إليه مورد �سيا�سي مهم وال�صحافي
احتمالي ًا نافع وم�ضر في �آن»( .)25وليربح الرجل ال�سيا�سي»ال يكفي �أن يتحدث بقوة �أكثر من الآخرين
ب ��ل �أن يكون خطابه �سه ًال وكلمات ��ه مخت�صرة ومع ِّبرة»(� .)26آما �أن «الخطاب ال�سيا�سي غالب ًا ما يبرز
منه الجيد للداللة على ا�ستراتيجية �سيا�سية معينة»(.)27
الخطاب ال�سيا�سي في و�سائل الإعالم:
للإع�ل�ام دور �أ�سا�سي في ال�سيا�سة ،لأن ��ه� ،أي الخطاب ال�سيا�سي ،مهما كان قوي ًا ومهم ًا يبقَ طي
الكتم ��ان �إذا لم تظهره و�سائل الإعالم �إلى المواطنين .فالإعالم له القدرة في توجيه ر�سائل محددة
وفاعلة (منذ وجود الإعالم في المجتمعات الب�شرية).
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ويتمح ��ور دور الإعالم حول طريق ��ة �إي�صال هذا الخطاب الى الر�أي الع ��ام� ،إال �أنه قد يو�ضح �أو
ي�ش ِّوه .وقد يقول الحقيقة �أو ما �شابه� ،إذ يوهم الر�أي العام بما ال يعنيه الخطاب وي�ضلله .يبني خبره
عل ��ى معلوم ��ة مجتز�أة من الخطاب ويعممه .يعنون على كالم يمر �سريع ًا ويهمل ما ي�ستحق التوقف
عن ��ده .يهتم بتفا�صي ��ل ويبتعد عن �أمور �أ�سا�سية� ،إذ «تع ّبر كل و�سيل ��ة �إعالمية عن م�ضمون الخطاب
بطريقته ��ا الخا�صة»( )28بهدف غايات محددة ،ف�إما ت�س ِّوق الخط ��اب ال�سيا�سي لأن هدفها الخطاب
بح ��د ذاته ،و�إما تجتزئ ما ينا�سبه ��ا العتبارات معينة .فالو�سيلة الإعالمي ��ة هي «التي تحرك الر�أي
العام لح�سابها �أو لح�ساب الآخر بغية دعم موقف �سيا�سي اتخذته»(.)29
الخطاب ال�سيا�سي في الإعالم المرئي:
�إن ح ��ال الإعالم المرئي في لبنان �شديدة الح�سا�سي ��ة كما هي حال الخطاب ال�سيا�سي الحالي،
حي ��ن ت�شتد الأزم ��ة ال�سيا�سية تتحول كل و�سيلة �إعالمية �إلى منبر له ��ذا التيار �أو ذاك الذي غالب ًا ما
يك ��ون له هوية طائفية �أو �سيا�سية ،وتتجاهل المعايير المهني ��ة المبنية على مبادئ نقل الخبر ب�أمانة
واالمتن ��اع ع ��ن تحريفه �أو ت�ضخيمه .وقد «�شهدن ��ا في ال�سنوات ال�سابقة نماذج ف ��ي الأداء الإعالمي
تح ��ول معها التلفزي ��ون الى امتداد للخطاب ال�سيا�سي �أو حتى الع�سكري للطرف الذي يمتلك الو�سيلة
الإعالمية ،بحيث �أن لكل مذهب محطته التلفزيونية بن�سبة حجم القوى داخل هذا المذهب �أو ذاك،
وقاد هذا التوزيع �إلى توظيف على قاعدة الإنتماء المذهبي والطائفي»(.)30
«ه ��ذا ،و�أفرزت �أحداث الأزمة اللبنانية ما يمك ��ن �أن يتوافق على ت�سميته «�إعالم الطوائف» �إلى
جان ��ب» �إعالم الأحزاب» ،بحيث �أن الإن�سان اللبناني ال ينتم ��ي �إلى مفاهيم مثل الوطن بقدر انتمائه
�إلى الدين والمذهب والم�ؤ�س�سة الدينية»(.)31
وا�ستتب ��ع هذا الفرز بالتق�سيم ال�سيا�سي لمحطات التلف ��زة في الت�سعينات كما ذكر �سابق ًا ،حيث
فر�ض واقع ًا �إعالمي� � ًا جديد ًا ،بحيث «ت ّمت محا�ص�صة و�سائل الإعالم المرئية والم�سموعة وتوزيعها
بي ��ن القوى ال�سيا�سي ��ة والطائفية»( .)32وتع ّمق هذا االنق�سام في العام  ، 2005بحيث باتت التغطية
الإعالمي ��ة لأي ح ��دث �سيا�سي تنطلق من المفه ��وم الذي تريده الو�سيلة الإعالمي ��ة وت�ضع الخبر في
ال�سياق الذي يخدم توجهاتها ال�سيا�سية.
و«ت�صبح كل محطة منبر ًا �سيا�سي ًا يع ّبر عن وجهة نظر �أحادية الجانب ،والجمهور حا�ضر ليقاطع
الو�سيلة التي تتخذ اتجاه ًا ال يحاكي غريزته ال�سيا�سية والطائفية(.)33
هذا الإعالم ين�شر الخطاب ال�سيا�سي اللبناني وفق الت ّوجه ال�سيا�سي المر�سوم له ،وت�ستهل غالبية
محطات التلفزة اللبنانية الن�شرة الإخبارية بالأخبار ال�سيا�سية التي يندرج الخطاب ال�سيا�سي �ضمن
�سياقه ��ا لم ��ا له ت�أثيرعل ��ى الحياة العامة في المجتم ��ع .وفي التلفزيون تتداخ ��ل عوامل عدة «يخ�ضع
له ��ا الخطاب ال�سيا�سي من كادر ال�صورة والحركة والل ��ون  ...فت�ؤثر على طريقة �إبراز الخطاب عند
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الخطيب»(.)34
وبم ��ا �أن و�سائل الإعالم بما فيه ��ا المرئية ،تعك�س حالة التنوع االجتماع ��ي ،فهي �أي�ض ًا جزء من
االنق�س ��ام ال�سيا�س ��ي الحا�صل .لذلك ،قد يعر� ��ض التلفزيون في الغالب جزء ًا م ��ن الخطاب على �أنه
يمثل ال�صورة الحقيقية ،ويركز عليه ،ويقدمه للجمهور على �إنه ال�صورة الحقيقية بكامل �أجزائها.
ويخ�ضع هذا الجزء للمعيار الذي تعتمده الو�سيلة �سواء �أرادت ت�سويقه �إيجاب ًا �أم �سلب ًا.
الخطاب ال�سيا�سي في ال�صحافة المكتوبة:
ت�ش ��كل ال�صحافة المكتوبة �إحدى و�سائل �إي�صال الخط ��اب ال�سيا�سي �إلى المتلقي ،فعندما تن�شر
خطاب� � ًا �سيا�سي� � ًا ب�أ�سلوبها تتميز بنوعية التحلي ��ل والتغطية وهي خا�ص َّية تنفرد به ��ا .وكان لها الدور
الأبرز وال يزال في التعاطي مع الخطاب ال�سيا�سي و�إي�صاله الى المتلقي ممهور ًا بطابعها الخا�ص.
م ��ن هنا ،تحت ��ل الأخب ��ار ال�سيا�سية ومنه ��ا الخط ��اب ال�سيا�س ��ي ال�صفحة الأول ��ى وال�صفحات
الرئي�سي ��ة في ال�صحف الم�صنفة فئة �أولى �سيا�سية ك ��ون ال�سيا�سة هي من الق�ضايا الأ�سا�سية التيي
�سلط عليها ال�ضوء في الإعالم وتعطى لها الأهمية .وتن�شر الجريدة خطاب ًا �سيا�سي ًا بكامله اذا كانت
تدعم الفريق ال�سيا�سي الذي يعبر عنه الخطاب.
ويكف ��ي االطالع عل ��ى ال�صحف اللبنانية ال�صادرة «فهي توازي تقريب� � ًا عدد الأحزاب وغالب ًا ما
قام ��ت ال�صحف ب�أدوار الأح ��زاب مع �أنها م�ستقلة عنه ��ا»( )35لإبراز مدى ارتباطه ��ا ال�شديد بالعمل
ال�سيا�سي وتعاطيها مع القادة لت�سويق خطاباتهم.
من هنا ،فالو�سيلة الإعالمية المكتوبة التي ت�ؤيد فريق ًا �سيا�سي ًا معين ًا ت�س ّوق له خطابه ال�سيا�سي.
مم ��ا يعن ��ي �أنها تع ّبر ع ��ن ت�أييدها لهذا الخطاب عالني ��ة ،و�إذا كانت تعار�ضه تعتم ��د الأ�سلوب الذي
ي�ش� � ّوه ه ��ذا الخطاب من دون �أن تراعي ما تن�ص عليه ال�شرعات الإعالمية لناحية واجبات الإعالمي
والم�ؤ�س�سة الإعالمية ،والتمييز بين الحقائق والتعليقات والآراء ،واعتماد المو�ضوعية وعدم االنحياز.
ولئ�َّل�َّاّ تفق ��د ال�صحافة المكتوبة موقعها الإعالمي �أمام ث ��ورة التكنولوجيا واقت�صاد المعرفة فهي لم
تقف مكتوفة اليدين �إنما تخ�ضع لمزيد من التطوير الذي طال ال�شكل والم�ضمون مع ًا ،وهو ما �سي� ِّؤمن
موقعها الخا�ص على �شبكة الإنترنت.
�إجتزاء الخطاب ال�سيا�سي:
عندما تجتزئ الو�سيلة الإعالمية مقطع ًا من الخطاب ،يطرح ال�س�ؤال  :لماذا اجتزاء هذا المقطع
بالذات؟ على �أي �أ�سا�س؟ هل لأنه مهم �أم ثانوي؟ هل لأنه يرفع من قيمة الخطاب و�ش�أن الخطيب �أم
العك� ��س؟ هل يتوافق مع �سيا�ستها �أم يعار�ضها ؟ هل يج�سد المعنى الذي يق�صده الخطيب �أم �أن هذه
الو�سيلة الإعالمية ال تريد �أن تعك�س هذا المعنى؟ هل يدلل على �أهمية المنا�سبة �أم يفقدها بريقها؟
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عندم ��ا يتعر�ض الخط ��اب ال�سيا�س ��ي للإجتزاء في و�سائ ��ل الإعالم قد «يتعار�ض م ��ع الم�شاريع
ال�سيا�سية التي تطرح في الخطاب ال�سيا�سي حيث �أنه� ،أي االجتزاء ،يخدم جهة �سيا�سية على ح�ساب
الأخ ��رى ويخلق بلبلة في الو�سط ال�سيا�س ��ي»( .)36ولأن «�إن�شاء غالبية و�سائل الإعالم هو بدافع ودعم
م ��ن ال�سلطات ال�سيا�سية»( )37ما يرتبط الإجت ��زاء بال�ضرورات ال�سيا�سية ،فمحطات التلفزيون تابعة
كل منها لفريق �سيا�سي �أو لجهة تدعمها مادي ًا لن�شر �سيا�ستها ،كذلك هي حال ال�صحف التي تجتزىء
من الخبر ما يالئم هذه ال�سيا�سة �أو تلك ،لأن و�سائل الإعالم «ال تكتفي بنقل ما يحدث بل �إنما تبني
بما يحدث»(.)38
وما يقوم به الإعالم ال يعد �إيجابي ًا �أو �سلبي ًا بالمطلق ،ومن ينظر �إلى عمله وممار�ساته من زاوية
مهني ��ة من خ�ل�ال تطبيق المعايير المهنية ،يج ��د �أن معظمه قد خرج ع ��ن دوره وانحرف عن مهمته
الأ�سا�سية ،وهي نقل الخبر �إلى الم�شاهد ب�أمانة من دون اجتزاء �أو ت�ضخيم �أو تحريف .وكانت نتيجة
انف�ل�ات هذه ال�ضواب ��ط المهنية �أن انزلق الإعالم اللبناني �إلى م�ستوى الترا�شق الطائفي تحت �شعار
االختالف ال�سيا�سين المجموعات اللبنانية من دون الخوف من الوقوع في المبالغة.
ي�ست � ّ
�دل م ��ن ذلك� ،أنه «ال ن�ستطيع الحديث ع ��ن �إعالم لبناني بل عن «�إعالم ��ات» لبنانية ،وهو
يتلون �إما ب�شعارات �أو بمنظومات �سيا�سية .لذلك يحاول �إبعاد �صورة التمو�ضع المذهبي الذي يحاول
البع�ض �إدخاله فيه ،يحاول هو �أن يعلن عن نف�سه �أنه تعددي وغير منحاز»(.)39
ف ��ي هذا ال�سياق ،قد ي�شوه الخطاب ال�سيا�سي ب�سب ��ب تبعية و�سائل الإعالم والتزامها ال�سيا�سي،
وعدم قدرتها على التفلت من القيود التي تتحكم بها .بينما يترتب عليها م�س�ؤولية التغطية الإعالمية
«بتنقي ��ة كل خط ��اب �إعالمي يت�ضمن تجريح ًا وتهدي ��د ًا �أو دعوات �إلى العن ��ف» ( )40لأنه قد «يحرك
بع�ض ال�صحف نار الحرب»( )41فتحيد عن الر�سالة الإعالمية.
فالديموقراطي ��ة الت ��ي تتمح ��ور حولها و�سائ ��ل الإعالم هي في �أح ��د وجوهها �إي�ص ��ال الخطاب
ال�سيا�س ��ي �إل ��ى ال ��ر�أي العام� ،إنما له ��ا خا�صيتها ف ��ي اختيار ما يتنا�س ��ب مع توجهاته ��ا وانتماءاتها
ال�سيا�سي ��ة التي ت ّميز كل و�سيلة عن غيرها .وبالتال ��ي للمواطن حق في معرفة الأحداث� ،إنما ي�صعب
يتم احت ��رام المبادئ والقيم ال�سلوكي ��ة التي ين�ص عليها الميث ��اق الإعالمي اللبناني ال
ذل ��ك �إذا لم ّ
�سيما منها الحيادية والدقة واال�ستقاللية  ...مما ي�ؤدي �إلى انحراف الخبر عن �سياقه ،والتعامل معه
ب�شكل �سلبي بتعميم ق�ضايا معينة وتجاهل �أخرى.
تختل ��ف طريقة تعاطي و�سائل الإعالم مع الخطاب والخطيب والمنا�سبة .كل و�سيلة تجتزىء من
الخطاب ما ينا�سب �سيا�ستها ،ما يد ُّل على مدى حريتها وم�س�ؤوليتها.
ُي�ستنتج مما �سبق� ،أن االجتزاء في و�سائل الإعالم يعتمد على معايير �سيا�سية ويظهر �إلى العلن
بقالب �إعالمي .تجتزىء و�سائل الإعالم وتن�شر ما يتوافق مع تطلعاتها ال�سيا�سية و ُتقدِّ م مادة �إعالمية
محددة .وبذلك  ،لم يعد الإعالم مجرد ناقل للحدث ،بل �أ�صبح م�شارك ًا في �صنعه بطريقة �أو �أخرى،
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وفي �أحيان كثيرة �صانع ًا له ،والإعالميون لم يعودوا مجرد را�صدين ومتابعين ل�سير الأحداث ،بل هم
فاعل ��ون وموجه ��ون لخطوط �سيرها .كما �أن العالقة بين الإع�ل�ام وال�سيا�سة بلغت م�ستويات متقدمة
من التداخل والت�شابك ،في ذلك االرتباط مخاطرعدة :
�أوله ��ا� :أن ه ��ذا التحالف ينعك�س �سلب ًا على وظيفة الو�سيل ��ة الإعالمية ،ويحول �صفتها من �إعالم
م�ستقل �إلى �إعالم «تابع» ،مما ي�ؤثر في �صدقيتها لدى الجمهور.
ثانيه ��ا� :أن ت ��رك الباب مفتوح ًا �أمام و�سائ ��ل الإعالم لإدارة معارك «بالنياب ��ة» عن الآخرين قد
ي� ��ؤدي �إل ��ى ت�أثير �سلبي ف ��ي االن�سج ��ام االجتماعي في المجتمع ،عب ��ر تحول المناب ��ر الإعالمية �إلى
�ساحات مواجهة بين مكونات المجتمع.
ف ��ي الواق ��ع ،تن�شر كل و�سيلة م ��ا يتنا�سب مع انتمائه ��ا ال�سيا�سي ،في�أتي االجت ��زاء متعدد ًا نظر ًا
لتن ��وع و�سائل الإعالم التي ترتكز على هام�ش كبير من الحرية .فيكون الخبر انعكا�س ًا ل�صورة الواقع
اللبناني بكل انق�ساماته بين الأفرقاء ال�سيا�سيين.
ُي�ستخل� ��ص م ��ن ه ��ذه الدرا�س ��ة �أن الو�سيل ��ة الإعالمية تركزعل ��ى �أجزاء من الخط ��اب تتالءم
و�سيا�س ��ة القيمين عليها� ،أو مم ��ن يعملون �ضمن كوادرها� .إذ تعطي الأف�ضلي ��ة للمعلومة انطالق ًا من
معايي ��ر �سيا�سي ��ة ال مهنية .كم ��ا �أن الحالة الديموقراطي ��ة التي يتميز بها لبن ��ان والحرية الإعالمية
تعط ��ي هام�ش� � ًا كبير ًا للم�ؤ�س�سات ب�أن تعك�س م ��ا تمثله �سيا�سي ًا ب�شكل مبا�ش ��ر �أو غير مبا�شر من دون
التق ّي ��د بالحري ��ة الم�س�ؤولة .وتتمتع غالبية ه ��ذه الم�ؤ�س�سات بالحرية في �إجت ��زاء ما تريد من الخبر
بالرغ ��م م ��ن �أنها قد ت�سيء ال ��ى م�ضمونه من خالل ال�سي ��اق الذي تن�شر �ضمنه الخط ��اب المجتز�أ.
ويخ�ضع الإجتزاء ل�سيا�سة الو�سيلة الإعالمية بهدف ت�سويق فكرة معينة من الخطاب وتجاهل �أخرى.
فت�صبح الو�سيلة �أ�شبه بالمنبر لفريق �سيا�سي على ح�ساب الآخر .لذلك تحول الإعالم �إلى طرف في
ال�ص ��راع ال�سيا�س ��ي ،ما يعني غي ��اب الحيادية واال�ستقاللية �إلى حدٍ ما وتقدي ��م الخبر بال�شكل الذي
يخدم ارتباطها ال�سيا�سي.
الخاتمة:
�إن الإجت ��زاء يع ّب ��ر عن الحرية التي يت ّمي� � ّز بها الإعالم اللبنان ��ي والديموقراطية التي تعتبر من
المقوم ��ات الأ�سا�سي ��ة لطبيعة مجتمعنا .وم ��ن دون تلك الميزة يخ�سر لبن ��ان موقعه الإعالمي بحيث
ا�ستط ��اع مع رجاالت الفكر والثقاف ��ة منذ والدة �أول �صحيفة « -حديق ��ة الأخبار» في العام ،1858
م ��رور ًا بحقبات تاريخية ّ
�سط ��رت فيها ال�صحافة اللبنانية ريادة ملمو�س ��ة � -أن يحتل مكانة نه�ضوية
با�ستقاللي ��ة �صحافت ��ه و�أقالم ��ه الحرة .واذا انحرف ه ��ذا الإجتزاء عن المب ��ادئ الإعالمية والقيم
ال�سلوكي ��ة الت ��ي ينبغي اعتمادها ،فيكون قد تخلى عندئذ عن الخلقي ��ة المهنية التي تتطلب الحيادية
والحقيقة واال�ستقاللية وي�صبح معر�ض ًا لالنتقاد في هدفيته و�آلياته المعتمدة.
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وي�ستوجب الإجتزاء من الإعالمي ،وفق ًا لمقترح �شرعة الإعالم في لبنان(« )2008التلخي�ص
واالخت ��زال والحر�ص على الأمان ��ة من خالل و�ضع الخبر في �إطاره ف ��ي كل الحاالت ،حيث �أن ف�صل
الو�ضع عن و�ضعيته قد ي�ؤدي �إلى تحوير ي�سيء �إلى �صحة المعلومة والأ�شخا�ص» .لذلك يقت�ضي العمل
على حماية الم�ستعلم من ناحية ،والحفاظ على جوهر الخبر من ناحية �أخرى ،خ�صو�ص ًا �أن الإعالم
له القوة الم�ؤثرة والفاعلة في �أي مجتمع.
ُج � ُّ�ل ما يمكن قول ��ه �أن الواقع الإعالمي اللبناني يقوم على المحا�ص�ص ��ة الطائفية �ش�أن النظام
ال�سيا�س ��ي ،و�أن كل و�سيل ��ة �إعالمية ت�ستقطب الأكثرية من الموظفي ��ن القريبين من هويتها الطائفية
م ��ن جهة والتزامه ��ا ال�سيا�سي من جهة �أخرى(ما ع ��دا ذلك ا�ستثناءات ن ��ادرة) ،ولها امتدادها مع
الخارج لأ�سباب متنوعة.
ويت�ض ��ح اال�ستنتاج �أن الواقع الإعالم ��ي اللبناني يعك�س �صورة طبق الأ�صل عن المجتمع بمختلف
فئاته ال�سيا�سية وانتماءاته الطائفية ،وهذا تطلب �صدور مواثيق و�شرعات لتنظيمه لكنها بقيت حبر ًا
على ورق لأن التق ّيد بها لي�س �إلزام ًا و�إنما معنوي ًا فح�سب.
وبالنظ ��ر ال ��ى �إجتزاء الخطاب ال�سيا�سي في و�سائل الإعالم ب ��دا وا�ضح ًا �أن الإعالم يلتقي حول
ق�ضايا بحدٍ �أدنى ويختلف حول �أخرى بحدٍ �أق�صى .وتبين �أن الو�سيلة تترك ب�صماتها على الم�ضمون،
فت�أت ��ي الر�سالة «متلونة» بلونها ،وت�ضع الم�ضمون ف ��ي ال�سياق الذي يخدم الخطاب �أو ي�شوهه وفق ما
تقت�ضي م�صلحتها العليا.
ورغ ��م �أن هذه الو�سيلة تجتزىء الخطاب ال�سيا�سي لأهداف محددة� ،إ َّال �أن وظيفتها في الأ�سا�س
ه ��ي تنمية الوعي ال�سيا�سي عن ��د المواطن ،و�شرح متطلباته وتثقيف الر�أي الع ��ام ،وتقديم المعلومة
�إلي ��ه ،و�إعط ��ا�ؤه ف�سح ��ة لأخذ ما يريده من دون �أن تك ��ون الأمور معلبة ومفرو�ض ��ة عليه .لذلك ،ال بد
من اال�ضطالع بدورها المنوط بها على ال�صعيد الوطني و�إ َّال فما هي �أهميتها قيا�س ًا �إلى مجتمعها ال
�سيما و�أن الإعالم هو من يمكنه انتاج تحوالت نه�ضوية مت�سارعة في ظروف مالئمة.
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ملخ�ص
ل����م يكد ينط����وي العام حتى لج�����أت ال�صين ،تجنب ًا لح����دوث ك�ساد كبير جدي����د� ،إلى �ضخ
�أموال غير مغطاة على نطاق وا�سع ،وتو�سيع نطاق منح القرو�ض �سعي ًا لتحفيز الطلب .قرارات
بكين جاءت ما بعد �أزمة انزالق �شركة «�إيفيرغراند “  Evergrandeال�صينية الأ�ضخم
ف����ي مجال التطوير العق����اري ،والذي يم ّث����ل  30%من حجم الناتج المحل����ي الإجمالي ،نحو
الإفال�����س بخطى مت�سارعة ،ما قد ينعك�س على االقت�ص����اد ال�صيني ب�أكمله ،والذي كان يعتمد
في نم ّوه طوال ال�سنوات الأخيرة ،على �ضخ القرو�ض.
خب����راء الإقت�ص����اد الذين ير�صدون التباط�����ؤ وال�ضعف في الإقت�ص����اد ال�صيني حذروا من
نتائ����ج وخيم����ة للإفال�س المحتمل لل�شركة العقارية العمالقة م����ا قد ي�ؤدي الى انهيار عدد من
ال�ش����ركات الأخرى في هذا القطاع ،ون�شر الذعر ف����ي البور�صات .كما يمكن الت�أثير �سلب ًا على
النظام المالي للبالد على غرار ما حدث في انهيار «ليمان براذزرز” Lehman Brot h
 ،ersفي الواليات المتحدة الأمريكية ،عام  .2008ويكمن الخطر في �أن جزء ًا كبير ًا من
الطبقة الو�سطى ال�صينية ي�ستثمر مدخراته في الأ�سهم ،و�سي�ؤدي انهيار �سوق الأوراق المالية
تلقائي ًا �إلى �أزمة اجتماعية و�سيا�سية حادة.
وم����ن المرج����ح �أن يت�سبب ذل����ك ،نظر ًا لحجم االقت�ص����اد ال�صيني ،في ح����دوث ت�سونامي
بجمي����ع �أ�سواق الأ�سهم العالمية ،و�إلى موجة من الذعر والإفال�س في معظم �أنحاء العالم ،لن
يك����ون �أمام البنوك المركزية ف����ي العالم حينها �سوى طباعة ع�شرات �أو مئات التريليونات من
الأم����وال الإ�ضافية غير المغطاة لدعم الأ�سواق والبن����وك ،الأمر الذي �سي�ؤدي في النهاية �إلى
ت�ضخ����م عالمي مفرط� .سيتفاقم الو�ضع ب�سبب االنهيار المالي في ال�صين «الم�صنع الرئي�سي
للعال����م» ،والذي م����ن المرجح �أن يخفّ�ض ب�شكل كبي����ر من �إنتاج وت�صدير ال�سل����ع �إلى الأ�سواق
العالمية.1
هذا الم�ستجد في تباط�ؤ �صعود المارد ال�صيني الى القمة وبدء انحدار متوقع ،وما رافقه
م����ن عيون مفتح����ة من الغرب وال�شرق ،هل عليه �أن ير�ضي الجب����ار الأول الحالي المتربع على
القم����ة� ،أو �أن عل����ى امي����ركا وحلفائها ان تخ�شى ذل����ك ،وب�صيغة �أخرى هل عل����ى وا�شنطن �أن
تتح�س����ب لمنع حلول ال�صين مكانها ف����ي القمة� ،أم �أن التباط�ؤ والخ����ط الإنحداري للإقت�صاد
ال�صيني �سيمثل حافزا لبكين للجوء الى القوة الع�سكرية؟
�سنحاول في هذا البحث ،بعد �شرح معايير تبوء �سدة المراتب العالمية او ما ا�صطلح على
ت�سميت����ه «تح ّول القوة» ،وتوثيق مكامن القوة والريادة للمارد ال�صيني ،وتبيان خطوط التباط�ؤ
و�صعوبة الإ�صالح ،والخطط الأميركية بتطويق القوة ال�صاعدة ،الإجابة على ت�سا�ؤل مقلق هل
�أن ا�ستعمال القوة من احد الجبارين م�س�ألة وقت.
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مقدمة  -مفهوم تحول القوة
ي�شي ��ر مفه ��وم ”تحول القوة” �إلى فق ��دان دولة مهيمنة لموقعها القيادي ف ��ي النظام الدولي
ل�صال ��ح ق ��ادم �آخر تتنامى قوت ��ه ب�شكل مت�سارع .وبالتال ��ي ي�سعى هذا الق ��ادم للو�صول �إلى موقع
الهيمن ��ة .فم ��ن �أجل حدوث تح ��ول للقوة ،يجب على الدول ��ة ال�صاعدة �أن تمتل ��ك مقومات للقوة
تف ��وق تلك التي تمتلكها الدول ��ة المهيمنة� ،أو على الأقل تعادلها ،وبالتال ��ي على الدولة ال�صاعدة
العمل على ت�ضييق الفجوة بين مقدراتها القومية ،ومقدرات الدولة المهيمنة .وعندما يكون الأمر
م�صحو ًبا بعدم ر�ضا �شديد عن الو�ضع الدولي القائم بالن�سبة للدولة ال�صاعدة ،ف�إنه من المتوقع
ن�شوب الحروب.
الم�ؤ�ش ��رات التقليدية لمفهوم تحول القوة ح�صرها “ديفيد �سنجر” في �ستة م�ؤ�شرات :عدد
ال�سكان الكلي ،عدد �سكان الح�ضر ،الأفراد العاملين بالقوات الم�سلحة ،مقدار الإنفاق الع�سكري،
�صناعات الحديد وال�صلب ،ومعدل ا�ستهالك الطاقة .وقام  Charles Doranبتتبع �صعود
وهبوط المقدرات القومية للدول.
و�أك ��د  Organskiو� Kuglerأن الدول ��ة ال�صاع ��دة � -أطلقوا عليه ��ا تعبير «المتحدي
ال�صاع ��د”  -rising challengerت�سلك �سلو ًكا ت�صادم ًّيا مع القوة العظمى ،للو�صول �إلى
موق ��ع ال�صدارة في النظام العالمي ،ولهذا ،تندلع الحروب بين القوة ال�صاعدة وتلك الم�سيطرة
عل ��ى الو�ضع القائ ��م .وي�ضيف � Organskiأن احتم ��االت ال�صراع بين دولتي ��ن تزداد حينما
يب ��د�أ ميزان المق ��درات بينهما في التغير ،بحيث ي�صبح لإحدى الدولتين ميزة ن�سبية على الدولة
الأخرى ،وتكون تلك الدولة ذات الميزة غير را�ضية عن النظام الدولي القائم.2
ان م�سال ��ة تعادل الق ��وة بين القوى الكبرى �أمر له خطورته ،لأن الفر�ص المتكاف�أة في تحقيق
انت�ص ��ار عند ن�ش ��وب الحرب ربما ي�شكل حافزا كافيا لقادة ال ��دول لقبول مخاطرة اقحام دولهم
ف ��ي حرب .ولكن م ��ع ازدياد قوة الدولة المتحدية فان ذلك يخل ��ق موقفا غالبا الى ن�شوب حرب.
فالح ��رب تندلع عندم ��ا ي�صبح توزيع القوة بي ��ن الدولة المهيمنة وتلك المتحدي ��ة متعادال ب�شكل
تقريبي وتكون احتمالية اندالع حرب كبرى عالية عند النقطة التي تتخطي فيها الدولة المتحدية
نظيرتها المهيمنة.
فن�ش ��وب الح ��روب الكوني ��ة يمهد لنظ ��ام عالمي جدي ��د  -وفق م ��ا ا�شار الباح ��ث الأميركي
( )modleski ,Thompsonبقوله ان النظام العالمي منتظم في هياكل محددة حيث
تك ��ون مقاليد االمور في ي ��د دولة واحدة مهيمنة ،ويعتبر الم�ؤ�شر اال�سا�سي في عملية تحول القوة
وتد�شي ��ن نظ ��ام عالمي جديد ه ��و (ن�شوب الحروب غي ��ر القابلة للمنع) .فالح ��روب الكونية تعد
م�ؤ�شرات لتولي قيادة عالمية جديدة ل�ش�ؤون العالم وبالتالي فان تفوقها الع�سكري يمنحها القدرة

78

الدرا�سات الأمنية
العدد 89

عل ��ى تقديم ال�سلع العامة كالأمن الع�سك ��ري وو�ضع قواعد للعالقات االقت�صادية الدولية .واالكثر
من هذا ان ا�ساءة تقدير دولة او اكثر لقوتها الن�سبية بالمقارنة بقوة خ�صومها تكون اكبر ما تكون
3
عندما تت�ساوى او تتعادل قوة كل طرف من االطراف.
نظري ��ة �أخ ��رى تقول �أنه في توازن �أو تعادل القوة لي�س من المحتم قيام الحروب الكونية ،لأن
وج ��ود الدول والتحالفات في حالة ت ��كاد تتعادل فيها قوتها الع�سكرية �أمر من �ش�أنه �أن يحول دون
ن�شوب النزاع الم�سلح ،وعليه ف�إن بع�ض ًا من الدول ت�سعى �إلى الحفاظ على التوازن الع�سكري فيما
بينها .ويعتبر �سعي �إحدى الدول لزيادة قدرتهاالع�سكرية بال�صورة التي تخل بتوازن القوى علمي ًا
�أم ��ر ًا يدعو لال�ضطراب ويو ّلد �سعي ًا من قبل الدول الأخرى لتعزيز توازن القوى بمعاهدات تلتزم
فيها الدول الأطراف بالحفاظ على قوتها الع�سكرية �ضمن حدود مقبولة من الدول الأخرى .وفي
معاهدات ال�سالم التي تبرم بين الدول بعد �إنق�ضاء الحروب يتم في العادة التطرق لتوازن القوى
والإ�شارة �إلى الترتيبات التي من �ش�أنها �أن تحافظ عليه وتحول دون الإخالل به.
� ً
أوال  -الريادة العالمية و�صعود المارد ال�صيني
تمث ��ل ال�سيا�س ��ة الخارجي ��ة لل�صين مج ��ا ًال حيوي� � ًا ورئي�سي ًا لتعزي ��ز ال�صع ��ود ال�صيني على
ال�صعيدي ��ن االقليم ��ي والعالمي .وقد ا�ستفادت بكين من التط ��ورات الدولية التي لحقت بالنظام
الدول ��ي خ�ل�ال العقدين الما�ضيين� ،س ��واء على �صعيد تغيي ��ر �شكل النظام العالم ��ي ودور القوى
الكبرى الموجودة حاليا فيه� ،أو من حيث تجذر مظاهر العولمة واالنفتاح االقت�صادي وال�سيا�سي
بي ��ن العدي ��د من دول العالم ،وذلك من اج ��ل زيادة حجم ونوعية مقدرات الق ��وة لديها ومحاولة
اكت�س ��اب المزيد من خالل التفاعالت القائمة على مختلف اال�صعدة ال�سيا�سية واالقت�صادية بين
العديد من البلدان.
 - 1م�ؤ�شرات القوة ال�صلبة ال�صينية:
تق ��وم ركائز الثقافة ال�صينية بالدور الرئي�س في بناء الدولة على كافة الم�ستويات ال�سيا�سية
واالقت�صادي ��ة والع�سكري ��ة واالجتماعية  .ف ��ي البداية ،كانت اف ��كار كونف�شيو�س الت ��ي تدعو الى
اقام ��ة حكومة فا�ضل ��ة يكون الحاكم فيها فيه ��ا حاكما مطاعا ذا واجب ��ات وم�س�ؤليات والمحكوم
فيه ��ا محكوم ��ا مطيعا ذا حق ��وق واجبة الق�ض ��اء ،و�ساعد على ذل ��ك الطبيع ��ة الم�سالمة لل�شعب
ال�صين ��ي .فقد انتقل ��ت ال�صين بعد ذلك الى تبن ��ي االيدولوجية اال�شتراكية بع ��د ت�أثر ال�صينين
بكبار المارك�سيين وتحركوا نحو اال�شتراكية ومبادئها.
ومنذ منت�صف ثمانينات القرن الما�ضي ،تحديدا في الدورة الثالثة للجنة المركزية الحادية
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ع�ش ��ر للح ��زب ال�شيوعي ف ��ي كانون الأول  1978والت ��ي �شهدت غلبة التي ��ار اال�صالحي وبداية
ع�صر االنفتاح عن طريق ال�صفوة الحاكمة في حقبة ما بعد ماوت�سي تونغ ،ا�ستقرت ال�صين على
تبن ��ي ايدولوجية «النفعي ��ة البرجماتية» القائمة على الم�صالح والتي د�ش ��ن ركائزها الليبراليون
الج ��دد ،بدءا من الزعيم ال�صين ��ي دينغ �سياوبين ��غ ( )Deng Xiaopingوحتى الرئي�س
الحالي هيو جينتاو ( )Hu Jintaoوهما اللذان ت�أثرا بنمط الحياه الغربية.
وي�ؤك ��د بع�ض الباحثين �إل ��ى �أن ال�صين لم تتجه لتبني النه ��ج البرجماتي واال�صالح الثقافي
لأنها ترف�ض اال�شتراكية ب�صفة عامة لكنها اتجهت الى اال�صالح لإعادة ت�صحيح المنهج الخا�ص
بالتطبي ��ق اال�شتراكي بهدف تحقي ��ق التحديث ،ولكن وفقا للخ�صو�صي ��ة الثقافية ال�صينية .وقد
تجل ��ي ذل ��ك في اعتماد ال�صين على ا�سلوب الرجوع الراء الخب ��راء الفنية والمهنية من دون اخذ
االعتب ��ارات االيدولوجية والعداد درا�سات الج ��دوى االقت�صادية المزمع اقامتها واعطاء القطاع
الخا�ص دورا مكمال في الحياه االقت�صادية.
للمفارقة ،ف� ��إن التطور االقت�صادي الهائل لل�صين خالل العقود الثالثة الما�ضية تم بمباركة
�أمريكي ��ة .لقد �أيد الأمريكي ��ون ان�ضمام ال�صين �إلى منظمة التج ��ارة العالمية في عام ،2001
وا�ست�ضاف ��ت جامعاتهم العديد من الباحثين ال�صينيين .كما و�ضعت ال�شركات الأمريكية ال�صين
ف ��ي قل ��ب �سال�سل انتاج االقت�صاد العالمي .وكانت وا�شنطن تراه ��ن في ذلك على تقارب وتكامل
النموذجي ��ن االقت�صاديي ��ن� ،إال �أن ذل ��ك لم يتحقق بال�شكل الذي كانت ترج ��وه .كل هذا �أدى �إلى
تح ��ول ا�ستراتيجي في الت�ص ��ور الأمريكي ،ظهر من خالل تراكم العقوب ��ات التجارية والعقوبات
الم�ض ��ادة ف ��ي ح ��رب بد�أت في كان ��ون الثان ��ي  .2018ت�أثيرات ه ��ذه الحرب هائل ��ة ،ففي عام
 ،2019تراجع ��ت ال�صي ��ن من �أول �إل ��ى ثالث �أكبر مورد للواليات المتح ��دة بينما انخف�ضت
ال�صادرات الأمريكية �إلى ال�صين.4
 - 2خطة الريادة ال�صينية ...اقت�صاد الذكاء اال�صطناعي
يرجح �أن تكون ال ُمنافَ�سة على التف ُوق فى م�ضمار الذكاء اال�صطناعي على م�ستوى الدول،
«َّ ...
�سبب ��ا ف ��ى اندالع حرب عالمية ثالثة ،ف ��ي ر�أيي» .جاءت هذه الكلمات في تغري ��دة لرائد الأعمال
الأمريكي ال�شهير� ،إيلون ما�سك ،الذى � َأ�س�س و ُيدير عددا من ال�شركات التقنية ال ُمهمة ،بل و�أكثر
من ذلك ،قام هو و� 115شخ�صا �آخر ،من كِ بار قادة الذكاء اال�صطناعي في  26دولة ُمختلِفة،
بتوقي ��ع مذكرة �إلى الأُمم المتحدة ْ
لحظر ت�صني ��ع الأ�سلحة الفتاكة الإلكترونية ،والمعروفة با�سم
«الروبوت ��ات القاتِلة» ،قبيل انعقاد الم�ؤتمر الدولي ال ُم�شت � َ�رك للذكاء اال�صطناعي ،وبالتزامن مع
بداية ال ُمحادثات الر�سمية من قبل الأُمم المتحدة لدرا�سة هذا الحظر.
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يب ��دو �أن الأف ��كار القائلة �إن اقت�صاد ال ��ذكاء اال�صطناعي هو الم�ستقب ��ل ،و�إن كل َمن ُي�ص ِبح
زعيم ��ا فى ه ��ذا المجال� ،س ��وف َيحكم العا َلم ،ق ��د �سيطرت عل ��ى التفكي ��ر اال�ستراتيجي لقادة
ال ُمجتمع ال�صينى ،الذين بد�أوا بالفعل فى �إعطاء الأولوية لأبحاث الذكاء اال�صطناعي وتطبيقاته
على �أعلى الم�ستويات.
ف ��ي هذا الم�ضمار تم ف ��ى �آذار � ،2017إدراج الذكاء اال�صطناعي للم ��رة الأولى في تقرير
عم ��ل الحكومة ال�صيني ��ة ،وبناء ًا عليه �أ�ص ��درت بكين خطتها لتطوير الجي ��ل الجديد من الذكاء
�ال طموح للغاي ��ة ومكونا من ث�ل�اث مراحل زمني ��ة مخُ تلفة،
اال�صطناع ��يْ ،
بو�ضعه ��ا جدول �أعم � ٍ
ت�سته ��دف نمو قيمة �صناعات الذكاء ال�صناعي في البالد �إلى ما يتجاوز  150مليار يوان �صيني
بحل ��ول  ،2020و�إلى ما يتجاوز  400مليار يوان �صين ��ي بحلول  ،2025و�إلى  1تريليون يوان
�صيني بحلول العام .5 .2030
وبجان ��ب التخطيط والدع ��م الحكومي الملمو�س لتطوي ��ر قطاع ال ��ذكاء اال�صطناعي ،يتو َقع
بع� ��ض الخبراء دورا متزايدا ل�شركات القطاع الخا�ص ال�صينية العمالقة ،مثل علي بابا ،وبايدو،
وتن�سن ��ت ،لتحقي ��ق اختراقات كبرى في تكنولوجي ��ات الذكاء اال�صطناعي عل ��ى المدى القريب،
وال�سيما بعد �أن �أ�صبحت هذه ال�شركات مناف�سا قويا لمعظم ال�شركات الأمريكية العاملة في هذا
المجال.
�إن نهو�ض ال�صين لي�س �سرا ًبا :عقو ٌد من النمو �أعطت بكين القوة االقت�صادية للقوة العالمية.
�أدت اال�ستثم ��ارات الكبي ��رة في التقنيات الرئي�سي ��ة والبنية التحتية لالت�ص ��االت �إلى مكانة قوية
ف ��ي ال�صراع من �أجل الت�أثير الجغرافي االقت�صادي؛ ت�ستخ ��دم ال�صين مبادرة الحزام والطريق
متع ��ددة القارات لجلب دول �أخرى �إلى فلكها .ت�شير التقييم ��ات الأكثر �إثارة للقلق وتقارير وزارة
الدفاع الأمريكية �إلى �أن جي�ش ال�صين الهائل على نحو متزايد لديه الآن فر�صة حقيقية للفوز في
حرب �ضد الواليات المتحدة في غرب المحيط الهادئ.
أي�ضا طموحات ق ��وة عظمى :لقد
لذل ��ك ،لي�س م ��ن الم�ستغرب �أن تك ��ون ال�صين قد ط ��ورت � ً
�أعل ��ن �ش ��ي� ،إلى حد م ��ا� ،أن بكين ترغب في ت�أكي ��د �سيادتها على تايوان وبح ��ر ال�صين الجنوبي
وغيره ��ا من المناطق المتنازع عليها ،لت�صبح الق ��وة البارزة في �آ�سيا وتتحدى الواليات المتحدة
من �أجل القيادة العالمية .ومع ذلك� ،إذا كانت نافذة الفر�ص الجيو�سيا�سية لل�صين حقيقية ،ف�إن
م�ستقبلها قد بد�أ بالفعل يبدو قات ًما للغاية لأنها تفقد ب�سرعة المزايا التي دفعت نموها ال�سريع.6
 - 3بناء القدرات الع�سكرية:
حر�ص ��ت ال�صي ��ن عل ��ى ا�ستخدام نات ��ج االنطالق ��ة االقت�صادية ف ��ي دعم وتحوي ��ل المجال
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الع�سك ��ري ،وبناء تر�سانة ع�سكري ��ة قوية ت�ضمن لل�صين مكانتها كقوة عظمى .ولقد و�صل االنفاق
الع�سك ��ري في ال�صين بمعدله الحالي الى  4%من اجمال ��ي الناتج القومي ،وتجدر اال�شارة الى
ان الميزاني ��ة الر�سمية المعلن ��ة الخا�صة بالت�سلح في ال�صين ال تعك� ��س واقعها الحقيقي ،حيث ال
تت�ضم ��ن االمدادات الع�سكرية ،كم ��ا تغفل المبالغ المخ�ص�صة لالبح ��اث الع�سكرية ،وهذا يمكن
ارجاع ��ه ال ��ى رغبة ال�صين في تدعي ��م قدراتها الع�سكرية بهدف تاكي ��د نفوذها خارج حدودها،
حي ��ث بادرت بالفعل الى اتخاذ بغ� ��ض المواقف العدوانية ب�شان عدد م ��ن الق�ضايا الحدودية مع
جيرانها.
ويتخ ��وف الكثيرون من تنامي القوة الع�سكرية ال�صينية لما يمكن ان يت�سبب فيه اذكاء حدة
ال�ص ��راع ف ��ي المنطقة .اال انه تجدر اال�شارة ال ��ى �صعوبة تخلي اي حكوم ��ة �صينية عن مطالبها
االقليمي ��ة في تاي ��وان وبحر ال�صين الجنوبي ،او هونج كونج باعتباره مطلب قومي ي�صعب التخلي
عنه .هذا باال�ضافة الي العالقات التي تربط كال من ال�صين بهذه المناطق قبل ان تفقدها خالل
ن�صف قرن م�ضى.
وت�سع ��ى ال�صين الى ملء الفراغ القائم ف ��ي المحيط الهادي مع رغبتها في تو�سع م�صالحها
ف ��ي المنطقة .وهنا تجدر اال�شارة الى ان معان ��اة ال�صين لفترة طويلة من االح�سا�س بعدم الأمن
كان وراء �سعيها الر�ساء دعائم ا�سطول قوي وان لج�أت الحكومة ال�صينية الى تقليل حجم الجي�ش
بحوال ��ي  3مليون �شخ�ص بهدف زيادة فاعلية االنفاق الع�سكري وتوجيهه نحو التدريب .وبالرغم
من تناق�ص عديد الجي�ش ال�صيني� ،إال انه ظل ع�شرة ا�ضعاف مثيليه في اليابان.
تحديث القوة الع�سكرية الم�سلحة مر ذلك بثالث مراحل من عام  1992حتى عام .2001
ام ��ا المرحلة الحالية فت�شهد ثمار ا�س�س التحديث في بع�ض المجاالت النوعية مثل بناء القدرات
على رد الفعل والم�ساندة البحرية والجوية لل�صواريخ البالي�ستية وغزو الف�ضاء وعمليات االت�صال
ونظ ��م االوام ��ر والتعليمات .وت�ستند عملي ��ة رفع الق ��درات الع�سكرية لل�صين عل ��ى مجموعة من
اال�س�س ،االمر الذي ادى الى تكوين ما يقرب من  30مليون فني متخ�ص�ص في عقد الت�سعينات  7.
ثاني ًا  -مكامن ال�ضــعف و�صعوبــات الإ�صالح
ف ��ي بحث كتبه هال بران ��دز ،ومايكل بيكلي ون�شره موقع «ذي نيويورك ��ر» يقول الباحثان :من
ال�سبعيني ��ات �إلى العقد الأول من القرن الحادي والع�شري ��ن ،كانت ال�صين �شبه مكتفية ذات ًيا في
الغ ��ذاء والم ��اء وموارد الطاقة .لقد تمتع ��ت ب�أكبر عائد ديموغرافي ف ��ي التاريخ ،مع  10بالغين
عاما �أو �أكبر( .بالن�سبة لمعظم االقت�صادات
في �سن العمل لكل مواطن كبير يبلغ من العمر ً 65
الكب ��رى ،يكون المتو�سط�أقرب �إلى � 5أ�شخا�ص بالغي ��ن في �سن العمل لكل مواطن كبير ال�سن).
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تتمت ��ع ال�صين ببيئة جيو�سيا�سية �آمنة و�سهول ��ة الو�صول �إلى الأ�سواق والتكنولوجيا الأجنبية ،وكل
ذل ��ك مدعوم بعالق ��ات ودية مع الواليات المتح ��دة .وا�ستفادت حكومة ال�صي ��ن بمهارة من هذه
أي�ضا من ال�شمولية
المزايا من خالل تنفيذ عملية الإ�صالح االقت�صادي واالنفتاح مع نقل النظام � ً
الخانقة تحت حكم الزعيم ال�صيني ال�سابق ماو ت�سي تونغ �إلى �شكل �أكثر ذكا ًء  -و�إن كان ال يزال
قمع ًيا للغاية  -من اال�ستبداد في ظل حكم خلفائه .امتلكت ال�صين كل �شيء من ال�سبعينيات �إلى
�أوائ ��ل العق ��د الأول من القرن الحادي والع�شري ��ن  -فقط مزيج من الهب ��ات والبيئة والأ�شخا�ص
وال�سيا�سات الالزمة لتزدهر.
وي�ضيف الباحثان « ..لكن منذ �أواخر العقد الأول من القرن الحادي والع�شرين ،توقفت دوافع
�صعود ال�صين �أو ا�ستدارت بالكامل .على �سبيل المثال ،ال�صين تنفد من الموارد� :أ�صبحت المياه
ن ��ادرة ،وت�ست ��ورد البالد طاقة وغذاء �أكثر من �أي دولة �أخ ��رى ،بعد �أن دمرت مواردها الطبيعية.
وبالتالي� ،أ�صبح النمو االقت�صادي �أكثر تكلفة :وفقًا لبيانات من بنك  ، DBSيتطلب �إنتاج وحدة
نمو اليوم ثالثة �أ�ضعاف ما كان عليه في �أوائل العقد الأول من القرن الحادي والع�شرين .وتقترب
أي�ضا م ��ن الهاوية الديموغرافية :م ��ن � 2020إلى � ،2050ستفق ��د  200مليون من
ال�صي ��ن � ً
البالغي ��ن في �سن العمل  -عدد �س ��كان بحجم نيجيريا  -و�ستكت�سب  200مليون من كبار ال�سن.
�ستك ��ون العواقب المالية واالقت�صادية مدمرة :ت�شير التوقعات الحالية �إلى �أن �إنفاق ال�صين على
ال�ضمان الطبي واالجتماعي يجب �أن يت�ضاعف ثالث مرات كح�صة من الناتج المحلي الإجمالي،
م ��ن  10ف ��ي المائة �إلى  30في المائ ��ة ،بحلول عام  2050فقط لمن ��ع ماليين كبار ال�سن من
الموت ب�سبب الفقر والإهمال».8
� - 1أطول تباط�ؤ منذ نهاية ع�صر ماو
وهم ��ا يكتبان نهاية
تواج ��ه ال�صي ��ن حالي ًا نزعتي ��ن :ركود النم ��و ،والتطوي ��ق اال�ستراتيجيُ ،
�صعودها.
فب�سب ��ب م�ش ��كالت االقت�صاد ال�صيني المتراكمة ،دخل م�ؤخر ًا �أط ��ول تباط�ؤ �شهده ع�صر ما
بع ��د م ��او� ،إذ انخف�ض معدل نمو الناتج المحلي الإجمال ��ي الر�سمي من  15%عام � 2007إلى
 6%ع ��ام  ،2019ث � َّ�م ج ��اءت الجائح ��ة لتهبط بالنم ��و �إلى ما يزيد بقلي ��ل على  2%عام
� .2020أم ��ا الإنتاجي ��ة ،ال ُمك ِّون الأ�سا�س ��ي ل�صناعة الثروة ،فانخف�ض ��ت بن�سبة  10%بين
عامي  ،2010-2019وهو �أ�س ��و�أ هبوط للإنتاجية ت�شهده قوة عظمى منذ االتحاد ال�سوفييتي
َ
في الثمانينيات.
فم�شكل ��ة تباط� ��ؤ معدل نم ��و االقت�صاد ال�صين ��ي ،التي تفاقم ��ت ب�سبب �أزمة الدي ��ون بقطاع
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العق ��ارات ،ونق�ص الطاقة الذي يت�سب ��ب في �إغالق الم�صانع ،تجعل انتعا� ��ش االقت�صاد العالمي
معتمد ًا �أكثر على الواليات المتحدة ،وفق ًا لتقرير بلومبيرغ ال�شرق .
وح�سب البيانات التي �أعلنتها الحكومة ال�صينية م�ؤخر ًا ،فلقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي
ال�صين ��ي بن�سبة  4.9%خ�ل�ال الربع الثالث من العام الحالي ،مقارن ��ة بالفترة ذاتها من العام
الما�ض ��ي ،وهو م�ستوى يق ��ل كثير ًا عن توقعات االقت�صاديين ،وينخف� ��ض كذلك بن�سبة كبيرة عن
مع ��دل  7.9%ال ��ذي �سجله النم ��و االقت�صادي خالل الفت ��رة من �شهر �أبريل/ني�س ��ان �إلى �شهر
يونيو/حزي ��ران .وقد انخف� ��ض معدل النمو بمقدار نقطة مئوية كاملة تقريب ًا ع ّما كان عليه خالل
الربع الأخير من عام  ،2019ع�شية اندالع جائحة كورونا.9
�  -محاباة ال�شركات الحكومية على ح�ساب القطاع الخا�ص الذي �صنع المعجزة ال�صينية
2
رغم �أن ال�شركات الخا�صة تُو ِّلد معظم الثروة في البالد ،ف�إنها ُح ِر َمت من ر�أ�س المال تحت حكم
الرئي�س “�شي جينبينغ”.
عو�ض� � ًا عن ذل ��ك ،تح�صل ال�شركات المملوك ��ة للدولة والأقل كفاءة عل ��ى  80%من الدعم
والقرو�ض الحكومية .لقد قاد الر َّواد المحليون و�شركاتهم طفرة ال�صين االقت�صادية ،لكن حملة
مكافح ��ة الف�ساد التي قادها “�شي” ن َفّرتهم من االنخراط ف ��ي تجريب الم�شروعات من جديد.
ولق ��د حظرت الحكوم ��ة فعلي ًا ن�شر �أخبار اقت�صادية �سلبية ،وهو �أم ��ر ا�ستحالت معه الإ�صالحات
الحيوية تقريب ًا ،في حين ان�سحق االبتكار بفعل موجة من القوانين ذات الدوافع ال�سيا�سية.
بالتزام ��ن مع تح ُّول ال�صين �إلى دولة �أكثر حزم ًا و�سلطوية ،بات العالم هو الآخر �أقل مالءمة
للنمو ال�صيني� ،إذ واجهت بكين �آالف العوائق التجارية منذ الأزمة المالية العالمية عام .2008
ع�ل�اوة على ذلك ،تعزل اقت�ص ��ادات العالم الكبرى اليوم �شبكاتها التجارية عن الت�أثير ال�صيني،
حي ��ث ت�سع ��ى �أ�ستراليا والهند واليابان وغيره ��ا �إلى �إبعاد ال�صين عن �سال�س ��ل الإمداد الخا�صة
بهم.
ورغم االنجازات التي تحققت� ،إال ان هناك تحديات وم�صاعب كبيرة تواجه القيادة ال�صينية
الجديدة وينبغي التعامل معها بجدية وايجاد حلول جذرية لها ،ومنها :
�أ  -م�شكلة الريف ال�صيني:
الدخ ��ل لدى الفالحين وبع� ��ض ال�سكان في الم ��دن والقرى يزداد على نح ��و بطيء .فالريف
ال�صين ��ي يواجه اليوم ازمة حقيقية ،فحجم االموال المتبقية للفالحين بعد ان يدفعوا ال�ضرائب
والر�س ��وم المحلية ال تكفي ل�شراء الب ��ذور واال�سمدة لمو�سم الزراعة القادم حيث ت�ضاءلت دخول
الفالحي ��ن والمزارعين ،ولكن ارتفعت تكاليف االنت ��اج كما ان البنية التحتية في الريف في حالة
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ال يرث ��ى لها فيما تنع ��دم الرعاية ال�صحي ��ة والخدمات االجتماعي ��ة واذا كان  85%في الريف
يدخل ��ون المدار�س فان نف� ��س الن�سبة تترك المدر�سة وي�ضاعف من حج ��م م�شكلة الريف اعتماد
الدول ��ة ب�شكل كبي ��ر عليه ،فالفالحون ال�صيني ��ون يقدمون �ضرائب تع ��ادل تقريبا ثالثة ا�ضعاف
م ��ا يقدمه االفراد في الم ��دن ،في المقابل فان حجم االموال التي تخ�ص�صها الحكومة المركزية
لل�صي ��ن للري ��ف ال ت�صل اليه بال�شكل االمثل نتيجة ل�سوء االدارة وف�ساد كثير من القيادات وتزداد
االزم ��ة حدة في الري ��ف خا�صة اذا عرفنا ان ال�صين بها اكثر من  900مليون فالح ويزداد هذا
العدد �سنويا بنحو  11مليون.
ب  -البطالة
وقد �سجلت معدالت البطالة ارتفاعا كبيرا و�صل ال  15%في المتو�سط ببع�ض مناطق البالد
ويعن ��ي ذلك وجود  150مليون عاطل عن العمل .وارتبطت البطالة بعملية اال�صالح االقت�صادي
ال ��ذي ترتب عليه اغ�ل�اق الم�صانع الخا�سرة .وق ��د تم تخفي�ض عدد العاملين ف ��ي القطاع العام
بن�سبة  30%اي ما يعادل  24مليون عامل.
ج  -ق�ضية تايوان:
تح ��دي ا�ستكمال الوحدة الوطني ��ة ،فتايوان �شكلت الجرح االكبر في حي ��اة ال�صينيين �شعبا
وحكوم ��ة .ورغ ��م تطبيع العالقات بين ال�صي ��ن وامريكا اال ان الموقف االمريك ��ي الم�ؤيد لتايوان
ظ ��ل كم ��ا هو ،حيث ا�ستخدمت وا�شنطن ه ��ذه الق�ضية ورقة لل�ضغط بها عل ��ي الحكومة ال�صينية
وقتم ��ا تريد .ولذا فانها تريد ف�صل تايوان عن ال�صي ��ن ،بل وت�شجع قادتها علنا علي التمرد .كما
ان القيادة ال�صينية ظلت دائما ترفع �شعار دولة واحدة ونظامان اي عودة تايوان الى الوطن الأم،
مع االحتفاظ بنظامها الداخلي كما هو ،كما حدث في حالة هونج كونج .
ثالث ًا “ -نظرية انتقال القوة” وحتمية اللجوء الى الحرب
بمجرد الإعالن عن تفا�صيل الخطة ال�صينية لريادة الجيل الجديد من الذكاء اال�صطناعي،
انت�ش ��رت حالة م ��ن القلق والخوف بين عددٍ لي� ��س بالقليل من الأكاديميين و�صن ��اع القرار وقادة
الأعمال في الواليات المتحدة الأمريكية .ففي  28نوفمبر ّ ،2017
حذر تقري ٌر بحثي �صاد ٌر عن
مركز الأمن الأمريكي الجديد� ،إحدى الأذرع البحثية لال�ستخبارات الأمريكية ،من �أن تكنولوجيا
ال ��ذكاء ال�صناعي ال�صينية ،وتطويرها قد ي�شكالن تهديدا للتوازن االقت�صادي والع�سكري للقوى
العالمية.
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�صعود املارد ال�صيني �أم �إنحداره من حافة القمة يفاقم وقوع احلرب
العميد م .ناجي مالعب

وق ��د �أ َك ��د هذا التقري ��ر البحثي� ،أن ال�صين لم ت ُع ��د في مركز �أقل من الناحي ��ة التكنولوجية
بالن�سب ��ة �إلى الواليات المتحدة ،بل �أَ�صبحت تناف�س بح ��ق ،ولديها القدرة على التفوق بالفعل فى
مج ��ال الذكاء ال�صناعي ،خ�صو�صا ف ��ي ظل تزايد ا�ستثمارات الجي� ��ش ال�صيني ،وتعاون معاهد
بحثي ��ة تابع ��ة له مع قط ��اع ال�صناعات الدفاعية ال�صيني ��ة ،ف�ضال عن �إمكاني ��ة ا�ستفادة الجي�ش
ال�صين ��ي م ��ن تكنولوجيا الذكاء ال�صناعي بطرق فريدة وربما غي ��ر متو َقعة ،قد تكون �أقل تقييدا
على الأرجح ،مقارنة ببع�ض المخاوف القانونية والأخالقية في الداخل الأمريكي.10
والحقيقة �أن هناك عوامل عدة قد تعزز فر�ص ال�صين في النجاح؛ فالدولة التي تمتلك �أكبر
مجتم ��ع من الم�ستهلكين على الإنترن ��ت ،ولديها ب�صمات اقت�صادية وا�ضحة باعتبارها ثاني �أكبر
اقت�ص ��اد ف ��ي العالم ،ف�ضال ع ��ن علماء وباحثين عل ��ى درجة عالية من االبتكار ف ��ي معظم �أبعاد
الث ��ورة ال�صناعية الرابع ��ة ،وخدمات ع�سكري ��ة وا�ستخباراتية ذكية ومتزا ِيدة الق ��درة ،و�سيا�سة
خارجية متط ِّورة ت�سعى �إلى اال�ستفادة الق�صوى من توظيف تكنولوجيات المعلومات واالت�صاالت،
المرجح �أن تكون قادرة على تنفيذ غاياتها اال�ستراتيجية وخططها ال�سيبرانية الطامحة �إلى
م ��ن
َّ
الريادة العالمية.
 - 1من للحرب � ً
أوال :القوة ال�صاعدة �أم القوة المهيمنة
م ��ع ت�صاعد التوترات بين الواليات المتح ��دة وال�صين� ،أ�صبح االعتقاد ب�أن ال�سبب الأ�سا�سي
لالحتكاك هو «انتقال القوة» الذي يلوح في الأفق  -ا�ستبدال قوة مهيمنة ب�أخرى � -أ�صبح اعتقا ًدا
�أ�سا�س ًيا.
كت ��ب الم� ��ؤرخ القديم ثو�سيديدي�س�« :إن نمو قوة �أثينا ،والإن ��ذار الذي �ألهمه هذا في �سبارتا،
جع ��ل الح ��رب �أم ًرا ال مفر منه»  -وهي حقيقة بديهية الآن ،حت ��ى الغثيان ،في �شرح التناف�س بين
الواليات المتحدة وال�صين.
فك ��رة م�صيدة ثيو�سيديد� ��س  ،Thucydides Trapالتي ر ّوج لها عالم ال�سيا�سة في جامعة
هارف ��ارد ،جراه ��ام �ألي�سون ،ترى �أن خط ��ر الحرب �سوف يرتفع ب�شكل �صاروخ ��ي عندما تتفوق ال�صين
ال�صاع ��دة على �أمريكا المترهل ��ة .حتى الرئي�س ال�صيني �شي جين بينغ �أ ّي ��د المفهوم الذي يجادل ب�أنه
يجب على وا�شنطن �إف�ساح المجال لبكين.
يتوق ��ع الباحث ��ان هال براندز ،ومايكل بيكل ��ي �أنه« :هناك بالفعل فخ مميت يمك ��ن �أن يوقع الواليات
المتح ��دة وال�صين في �شرك .لكنها لي�ست نت ��اج انتقال ال�سلطة ،من الأف�ضل التفكير بد ًال من ذلك على
�أن ��ه «ذروة ف ��خ الق ��وة» .و�إذا كان التاريخ هو �أي دلي ��ل ،ف�إن االنحدار الو�شيك لل�صي ��ن  -ولي�س الواليات
المتحدة  -هو الذي قد يت�سبب في �إغالقها ب�شكل مفاجئ.
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وي�ضيفان :هناك مجموعة كاملة من الأدبياتُ ،تعرف با�سم «نظرية انتقال القوة» ،والتي تن�ص على
�أن ح ��رب القوى العظمى تحدث عاد ًة عند تقاطع �صعود �إحدى القوى المهيمنة وتراجع �أخرى .وهناك،
باعتراف الجميع ،حقيقة �أ�سا�سية للفكرة .لن يكون هناك تناف�س بين وا�شنطن وبكين �إذا كانت ال�صين
ال تزال فقيرة و�ضعيفة .تعمل القوى ال�صاعدة على تو�سيع نفوذها بطرق تهدد القوى الحاكمة.11
�إن الدول ��ة الت ��ي تتنام ��ى ثروتها الن�سبي ��ة وقوتها الن�سبية �ست�صب ��ح بالت�أكيد �أكثر حزم� � ًا وطموح ًا،
و�ست�سع ��ى �إلى مزيد من النفوذ والمكانة العالمية .ولك ��ن �إذا كان موقفها يتح�سن باطراد ،فيجب عليها
ت�أجي ��ل المواجه ��ة المميتة مع الق ��وة المهيمنة حتى ت�صبح �أق ��وى .يجب �أن تتبع مثل ه ��ذه الدولة القول
الم�أثور الذي و�ضعه الزعيم ال�صيني ال�سابق دنغ �شياو بينغ لل�صين ال�صاعدة بعد الحرب الباردة :يجب
�أن تخفي قدراتها وتتحكم في وقتها.
� - 2أخطار ال�صعود الطويل الذي يتبعه احتمال حدوث تراجع حاد
عل ��ى مدار ال� �ـ  150عا ًما الما�ضية ،ف�إن الق ��وى العظمى  -القوى العظمى الت ��ي كانت تنمو ب�شكل
�أ�س ��رع م ��ن المتو�سطالعالمي ثم عانت من تباط�ؤ �شديد وطويل الأمد  -ال تتال�شى عادة بهدوء .بدال من
ذل ��ك ،ي�صبحون متهورين وعدوانيي ��ن� .إنهم يقمعون المعار�ضة في الداخ ��ل ويحاولون ا�ستعادة الزخم
االقت�ص ��ادي من خ�ل�ال خلق مناطق نف ��وذ ح�صرية ف ��ي الخارج� .إنه ��م ي�صبون الأموال ف ��ي جيو�شهم
وي�ستخدم ��ون القوة لتو�سي ��ع نفوذهم .عادة ما يثير هذا ال�سلوك توترات بي ��ن القوى العظمى .في بع�ض
الحاالت ،تم�س الحروب الكارثية.
ال ينبغ ��ي �أن يكون هذا مفاج ًئا� .إن ع�صور النمو ال�سري ��ع تحفز طموحات الدولة وتزيد من توقعات
�شعبه ��ا وتجعل مناف�سيها متوترين .خالل فترة االزدهار االقت�ص ��ادي الم�ستمر ،تتمتع ال�شركات ب�أرباح
متزاي ��دة واعتاد المواطنون على العي�ش ب�شكل كبير .ت�صبح البالد العب ًا �أكبر على الم�سرح العالمي .ثم
ي�ضرب الركود.
�إن تباط� ��ؤ النمو يجعل م ��ن ال�صعب على القادة �إ�سعاد الجمهور� .ضع ��ف الأداء االقت�صادي ي�ضعف
البالد �أمام مناف�سيها .خوفا من اال�ضطرابات ،يقوم القادة بقمع المعار�ضة� .إنهم يناورون ب�شكل يائ�س
لإبقاء الأعداء الجيو�سيا�سيين في م�أزق .يبدو التو�سع كحل  -طريقة لال�ستيالء على الموارد االقت�صادية
والأ�سواق ،وجعل القومية ركيزة لنظام جريح ،ودحر التهديدات الخارجية.
وق ��د اتبعت العديد من الدول هذا الم�س ��ار .عندما انتهت الطفرة االقت�صادية الطويلة في الواليات
المتح ��دة بع ��د الحرب الأهلية ،قمعت وا�شنط ��ن بعنف الإ�ضرابات واال�ضطرابات ف ��ي الداخل ،و�أن�ش�أت
بحري ��ة قوية من المياه الزرقاء ،وانخرطت في نوبة من الع ��داء والتو�سع الإمبراطوري خالل ت�سعينيات
القرن التا�سع ع�شر.
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 - 3الإمبراطورية الألمانية مثال في الكتب المدر�سية
غال ًب ��ا ما ُينظ ��ر �إلى التناف�س بي ��ن �ألمانيا وبريطانيا ف ��ي �أواخر القرن التا�س ��ع ع�شر و�أوائل
الق ��رن الع�شرين عل ��ى التناف�س بين الواليات المتحدة وال�صين :ف ��ي كلتا الحالتين ،هدد مناف�س
ا�ستب ��دادي هيمنة ليبرالي ��ة .لكن �أكثر ت�شاب ًه ��ا واقع ًيا هو هذا :جاءت الح ��رب عندما ا�ستوعبت
�ألمانيا المحا�صرة �أنها لن تتخطى مناف�سيها دون قتال.
على مدى عقود بعد التوحيد في عام  ،1871ارتفعت �ألمانيا .كانت م�صانعها تنفث الحديد
وال�صل ��ب ،مما يمحو الريادة االقت�صادية لبريطانيا .قامت برلين ببناء �أف�ضل الجيو�ش والبوارج
ف ��ي �أوروبا التي هددت التفوق البريطاني ف ��ي البحر .بحلول �أوائل القرن الع�شرين ،كانت �ألمانيا
ذات وزن ثقي ��ل في �أوروبا وت�سعى �إلى مج ��ال نفوذ هائل � Mitteleuropa -أو Middle
 - Europeفي القارة .كما كانت تنتهج ،في عهد القي�صر فيلهلم الثاني �آنذاك�« ،سيا�سة
عالمية» تهدف �إلى ت�أمين الم�ستعمرات والقوة العالمية.
لك ��ن خ�ل�ال مقدمة الحرب ،ل ��م ي�شعر القي�صر وم�ساع ��دوه بالثقة .ت�سب ��ب ال�سلوك المتهور
لألمانيا في تطويقها من قبل قوى معادية� .شكلت لندن وباري�س و�سانت بطر�سبرغ برو�سيا «الوفاق
الثالثي» لمنع التو�سع الألماني .بحلول عام  ،1914كان الوقت ينفد .كانت �ألمانيا تخ�سر قوتها
االقت�صادي ��ة ل�صالح رو�سي ��ا �سريعة النمو؛ كانت لندن وفرن�سا تتابع ��ان االحتواء االقت�صادي من
خ�ل�ال من ��ع و�صولها �إلى النفط وخ ��ام الحديد .تمزق حلي ��ف برلين الرئي�س ��ي ،النم�سا-المجر،
ب�سبب التوترات العرقية .في الداخل ،كان النظام ال�سيا�سي الألماني اال�ستبدادي في م�أزق.
و�أكث ��ر ما ين ��ذر بال�سوء �أن الميزان الع�سك ��ري كان يتغير .كانت فرن�س ��ا تو�سع جي�شها .كانت
رو�سي ��ا ت�ضيف  470.000رج ��ل �إلى جي�شها وتخت�ص ��ر الوقت الذي تحتاج ��ه للتعبئة للحرب.
�أعلن ��ت بريطاني ��ا �أنها �ستبني �سفينتين حربيتين مقابل كل واحدة بنتها برلين .كانت �ألمانيا ،في
الوق ��ت الحالي ،القوة الع�سكرية الأولى في �أوروب ��ا .ولكن بحلول عام  1916و � ،1917سيكون
هن ��اك مبالغ ��ة مي�ؤو�س منها .كانت النتيجة عقلية الآن �أو ال � ًأبدا :يجب على �ألمانيا «هزيمة العدو
بينم ��ا ال تزال لدينا فر�ص ��ة للن�صر» ،كما �أعلن رئي�س الأركان هيلم ��وث فون مولتك ،حتى لو كان
ذلك يعني «�إثارة حرب في الم�ستقبل القريب”.
ه ��ذا ما حدث بعد �أن اغتال القوميون ال�صرب ولي العهد النم�ساوي في يونيو  .1914حثت
حكوم ��ة القي�ص ��ر النم�سا-المجر على �سح ��ق �صربيا ،رغم �أن ذلك كان يعن ��ي الحرب مع رو�سيا
وفرن�س ��ا .ث ��م غزت بلجيكا المحايدة  -المفتاح لخطة �شليف ��ن لحرب على جبهتين  -على الرغم
م ��ن احتمال ا�ستف ��زاز بريطانيا .واعترف مولتك ب� ��أن «هذه الحرب �ستتح ��ول �إلى حرب عالمية
أي�ضا» .لقد منحها �صعود �ألمانيا الق ��وة للمراهنة على العظمة .لقد �أدى
�ستتدخ ��ل فيها �إنجلت ��را � ً
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تراجعها الو�شيك �إلى اتخاذ القرارات التي �أغرقت العالم في الحرب.
رابع ًا  -التطويق اال�ستراتيجي الأمريكي ورد الفعل ال�صيني
لطالما تج َّنبت ال�صين �أثناء �صعودها طيلة  40عام ًا تقريب ًا ،تطويقها ا�ستراتيجي ًا عن طريق
التقلي ��ل من �ش�أن طموحاته ��ا العالمية ،والحفاظ على عالقات ودية م ��ع الواليات المتحدة .لكن
هذه المرحلة انتهت منذ �أن �أ�صبحت بكين �أكثر عدوانية في بحر ال�صين الجنوبي وم�ضيق تايوان
�أو �أ�صبح العداء لل�صين محور ال�سيا�سة الأمريكية.
فعلى مدار ال�سنوات الخم�س الما�ضية ،تخ َّلت الواليات المتحدة عن التفاعل الب َّناء وانتهجت
�سيا�س ��ة احتواء جديدة .فقد �أجرت وا�شنطن تو�سعة بحرية و�صاروخية هي الأكبر في  30عام ًا،
وفر�ض ��ت ر�سوم� � ًا جمركية هي الأعنف منذ الح ��رب العالمية الثانية ،وط َّبق ��ت �أ�شد قيود عرفتها
موجهة �ضد بكين .وا�شتكى نائب
منذ الحرب الباردة على اال�ستثمار الأجنبي ،وجميعها �إجراءات َّ
وزير الخارجية ال�صيني هذا العام من “حملة حكومية و�شعبية ،هدفها تركيع بالده”.
ي�صب تح ُّول الموقف الأمريكي تجاه ال�صين ل�صالح كفة رد الفعل المتنامي على نطاق �أو�سع
ُ
�ضد قوة بكين من الدول الآ�سيوية والغربية ،بالت�أكيد يظل التعاون المناه�ض لل�صين قيد التنفيذ
ول ��م تتبل ��ور مالمحه بع ��د ،لأن دو ًال عديدة ال تزال معتم ��دة على التجارة مع بكي ��ن ،غير �أن هذه
12
ال�شراكات المت�شابكة قد تكون في النهاية �سيف ًا ُم�س َّلط ًا على رقبة ال�صين.
 - 1الإحتواء الإ�ستراتيجي والع�سكري الأمريكي
� ،ألزم ��ت �إدارت ��ان رئا�سيت ��ان �أمريكيت ��ان الوالي ��ات المتحدة ،عل ��ى مدى ال�سن ��وات الخم�س
الما�ضية ،ب�سيا�سة «المناف�سة»  -في الواقع ،االحتواء الجديد  -تجاه ال�صين .تركز اال�ستراتيجية
الدفاعي ��ة الأمريكية الآن ب�شكل مبا�شر عل ��ى هزيمة العدوان ال�صيني في غرب المحيط الهادئ؛
ت�ستخ ��دم وا�شنطن مجموعة من العقوبات التجاري ��ة والتكنولوجية للتحقق من نفوذ بكين والحد
م ��ن احتماالت تفوقها االقت�صادي .من ناحية �أخرى ،فقد ح � ّ�ذر �أحد كبار �ضباط جي�ش التحرير
ال�شعبي من �أنه «بمجرد �أن تعتبرك �أمريكا الإمبراطورية بمثابة “عدوهم” ،ف�إنك تواجه م�شكلة
أي�ضا بتنظيم مقاومة عالمية �أكبر للقوة ال�صينية،
كبي ��رة .في الواقع ،التزمت الواليات المتحدة � ً
وهي حملة بد�أت تظهر نتائجها مع ا�ستجابة المزيد والمزيد من الدول لتهديد بكين.
ف ��ي �آ�سي ��ا البحرية ،ت�شتد مقاومة القوة ال�صينية .تعمل تاي ��وان على زيادة الإنفاق الع�سكري
وت�ض ��ع ً
خططا لتحويل نف�سها �إلى ني�ص ا�ستراتيجي في غرب المحيط الهادئ .تنفذ اليابان �أكبر
ح�ش ��د ع�سكري لها منذ نهاي ��ة الحرب الباردة ووافقت على دعم الوالي ��ات المتحدة �إذا هاجمت
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ال�صي ��ن تايوان .تعمل الدول المحيطة ببحر ال�صين الجنوبي ،وال �سيما فيتنام و�إندوني�سيا ،على
تعزيز قواتها الجوية والبحرية وخفر ال�سواحل للطعن في مطالبات ال�صين التو�سعية.
كم ��ا تقاوم دول �أخرى موقف بكين .تعم ��ل �أ�ستراليا على تو�سيع القواعد ال�شمالية ال�ستيعاب
ال�سف ��ن والطائ ��رات الأمريكية وبن ��اء �صواريخ تقليدي ��ة بعيدة المدى وغوا�ص ��ات هجومية تعمل
بالطاق ��ة النووي ��ة .تح�شد الهند قواتها عل ��ى حدودها مع ال�صين بينما تر�س ��ل �سفنا حربية عبر
بحر ال�صين الجنوبي .وقد و�صف االتحاد الأوروبي بكين ب�أنها «مناف�س منهجي» ،و�أر�سلت القوى
الث�ل�اث العظم ��ى في �أوروب ��ا  -فرن�سا و�ألمانيا والمملك ��ة المتحدة  -فرق عم ��ل بحرية �إلى بحر
ال�صين الجنوبي والمحيط الهندي .مجموعة متنوعة من المبادرات متعددة الأطراف المناه�ضة
لل�صي ��ن  -الحوار الأمنيالرباعي؛ تحالفات �سل�سلة التوريد ؛ التحالف الجديد الم�سم ى A U
 KUSم ��ع وا�شنط ��ن ولن ��دن وكانبيرا؛ و�آخ ��رون  -في الأعم ��ال .اعترف العال ��م المت�شدد
والراب ��ط يان زويتونغ ف ��ي تموز (يولي ��و) الما�ضي ب� ��أن «ا�ستراتيجية النادي متع ��دد الأطراف»
التي تتبناها الواليات المتحدة ،تعمل على «عزل ال�صين» وت�ضر بتطورها.
ال �ش ��ك �أن التع ��اون �ض ��د ال�صين ظل غي ��ر كامل .لكن االتج ��اه العام وا�ض ��ح :مجموعة من
الجه ��ات الفاعل ��ة توحد قواها تدريجي ًا للتحقق من قوة بكين وو�ضعه ��ا في �صندوق ا�ستراتيجي.
بعب ��ارة �أخرى ،ال�صي ��ن لي�ست دولة �صاعدة �إلى الأب ��د� .إنها قوة قوية بالفع ��ل ،وطموحة للغاية،
وم�ضطربة ب�شدة ،ولن تظل نافذة الفر�ص مفتوحة لها لفترة طويلة.
م ��ن بع�ض النواحي ،يعد كل هذا �أخبا ًرا �س ��ارة لوا�شنطن� :إن ال�صين التي تتباط�أ اقت�صاد ًيا
وتواجه مقاومة عالمية متزايدة �ستجد �صعوبة كبيرة في �إزاحة الواليات المتحدة كقوة رائدة في
نواح
العال ��م ،في حد ذاته �أو التخلي عن اللعبة بطريقة �أخرى .لكن الأخبار �أكثر �إثارة للقلق من ٍ
�أخ ��رى .يحذر التاريخ م ��ن �أن العالم يجب �أن يتوقع �أن تت�صرف ال�صين في ذروتها بجر�أة �أكبر،
وحت ��ى ب�شكل متقطع ،خ�ل�ال العقد القادم  -لالندف ��اع للح�صول على جوائ ��ز ا�ستراتيجية طال
13
انتظارها قبل �أن تتال�شى ثرواتها.
� - 2سيناريو ردود الفعل ال�صينية
م ��ن المتوقع �أن تمي ��ل ال�صين ب�شدة �إلى ا�ستخدام القوة لحل ق�ضي ��ة تايوان ،ب�شروطها ،في
العق ��د المقب ��ل ،قبل �أن تنهي وا�شنطن وتايبيه �إعادة تجهي ��ز جي�شيهما لتقديم دفاع �أقوى .يقوم
جي� ��ش التحري ��ر ال�شعبي بالفعل بت�صعيد تدريبات ��ه الع�سكرية في م�ضيق تاي ��وان .لقد �أعلن �شي
مرا ًرا وتكرا ًرا �أن بكين ال يمكنها االنتظار �إلى الأبد حتى تعود «المقاطعة المن�شقة» �إلى الحظيرة.
عندم ��ا يتحول الميزان الع�سكري م�ؤقتًا �أكثر ل�صالح ال�صي ��ن ،ومع �إجبار البنتاغون على �سحب
ال�سف ��ن والطائرات القديم ��ة للتقاعد ،قد ال تحظى ال�صين � ًأبدا بفر�ص ��ة �أف�ضل لال�ستيالء على
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تايوان والتعامل مع وا�شنطن بهزيمة مذلة.
وفي �سيناريو �آخر :ربما لن تقوم ال�صين بهجوم ع�سكري �شامل عبر �آ�سيا ،كما فعلت اليابان
في الثالثينيات و�أوائل الأربعينيات من القرن الما�ضي ،لكنها �ستواجه مخاطر �أكبر وتقبل توترات
�أكب ��ر وه ��ي تحاول جني المكا�سب الرئي�سي ��ة .في الجغرافيا ال�سيا�سية ف ��ي ع�صر ذروة ال�صين:
دول ��ة لديها بالفعل الق ��درة على تحدي النظام الحالي بعنف ودولة م ��ن المحتمل �أن تعمل ب�شكل
�أ�سرع وتدفع بقوة �أكبر لأنها تفقد الثقة في �أن الوقت �إلى جانبها.
وف ��ي �سيناري ��و بعيد عن اللجوء ال ��ى العنف ،توقع الخبي ��ر والكاتب الأمريك ��ي ديفيد فيكلنغ
ف ��ي تحليل ن�شرته وكالة بلومبرغ عن م�ستقبل العالق ��ات الأمريكية ال�صينية� ،أن �إلقاء نظرة على
العالقات المتوترة لل�صين مع دول �أخرى ،يظهر �أن بكين تعتمد على الواقعية ال�سيا�سية �أكثر مما
تركز على «الذات» ،م�ستبعدا بذلك مواجهة ع�سكرية.
ر�أي �آخ ��ر كتب ��ه هو �شي جي ��ن رئي�س تحري ��ر �صحيفة «غلوب ��ال تايمز» ال�شعبية ف ��ي ال�صين
عل ��ى موق ��ع التوا�صل االجتماعي تويتر ،يقول« :خطر المواجه ��ة الع�سكرية بين ال�صين والواليات
المتح ��دة يت�صاع ��د رغم �أن �أيا م ��ن الجانبين ال يريد الح ��رب» .ويرى يورغ الو ف ��ي مقال لموقع
«ت�ساي ��ت �أونالين» الألمان ��ي (� 20أي ��ار � )2020أن «ال�صراع بين وا�شنط ��ن وبكين لي�س حر ًبا
14
باردة جديدة ،كل ما هناك هو �أن ال�صين ت�ستخدم بذكاء �ضعف القوة الأمريكية المتذبذبة”.
 - 3بد�أ غزو تايوان ...كيف �سيكون الرد الأميركي؟
�أح ��د الأ�سئلة الكبيرة التي يطرحه ��ا مخطط الحروب الأمريكيين بالن�سبة لتايوان ،هو �س�ؤال
يق ��ول�( :إذا ق ��ررت ال�صين القيام بمث ��ل هذا الغزو ..ه ��ل �سيفتتحونه بتوجي ��ه �ضربة قوية �ضد
القوات الأمريكية الموجودة في منطقة جنوب �شرق �آ�سيا؟).
ي ��ري خبي ��ر ال�سيا�سة الدفاعية ف ��ي منطقة المحيطي ��ن الهندي واله ��ادئ (هيرزينجر) �أنه
�سيكون من العدل افترا�ض �أن يفعل ال�صينيون ذلك ،ولهذا ال�سبب ،ففيما يتعلق بالأ�سطول ال�سابع
الأمريكي المنت�شر هناك ،فال �أحد يدري ما الذي �سيواجهه في اليوم �صفر من �أيام القتال.
وي�ضي ��ف :بالت�أكي ��د �سيكون ��ون في حاجة للغوا�ص ��ات الموجودة في غوام -غ ��وام هي جزيرة
�أمريكي ��ة تق ��ع غرب المحيط الهادئ ،وبها قاعدة جوية وبحرية هام ��ة .و�إذا اندلعت حربا ،فهذا
�ش ��يء ال مزاح فيه ،و�سيحتاج الأ�سطول ال�سابع دع ًما كام�ل ً�ا من الأ�سطول الثالث الذي يتخذ من
�سان دييغو مقر ًا له �-سان دييغو مدينة في والية كاليفورنيا الأمريكية غرب �أمريكا.
يري هيرزينجر �أن هذه الحرب لن تنك�شف كيف �ست�سير �أحداث �ساعاتها� ،أيامها ،و�أ�سابيعها
الأولى �إال بناء علي كيفية �إندالعها .ف�إذا ما كانت حربا مفاجئة ،ف�إن القوات الموجودة في م�سرح
الأحداث� ،سيكون عليها التعامل مع نتائج �ضربة وقائية كبيرة �ست�سددها ال�صين �إليها .حينها وفي
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ظ ��ل حالة الطوارئ تلك� ،ستحدد القوات البحرية �أولوياتها في القتال ،ففي حرب وا�سعة النطاق
مث ��ل هذا� ،ستكون مهمتها الأول ��ى ت�أمين الطرق البحرية �إلي �أرا�ض ��ي الحلفاء في اليابان وكوريا
الجنوبي ��ة ،وتايوان �إذا ما ظلت الأخيرة �صامدة ،وهذا يحت ��اج للت�صدي لقوة الغوا�صات الكبيرة
الموجودة في �صفوف البحرية ال�صينية .ثم �ستبد�أ البحرية الأمريكية في ا�ستدعاء االحتياطيات
وتعبئته ��ا (الأمر الذي ي�ستغ ��رق وقتًا طوي ًال� ،أ�سابي ��ع و�شهور) ،على �أن ي�ستع ��د الأ�سطول الثالث
لالندفاع فورا �إلى الأمام ،وتتحرك �سفنه �إلى مواقعها المحددة م�سبقا .وبمجرد �أن تنجح القوات
على جبهة القتال في ت�أمين عمليات نقل بقية القوات الداعمة �إلى م�سرح العمليات بطريقة �آم ًنة،
�ستبد�أ عمليات نقل جوي �ضخمة �إلى القواعد التي تم ت�أمينها.
ف ��ي الحرب الم�ض ��ادة للغوا�ص ��ات ال�صيني ��ة� ،ستعتمد �أمري ��كا علي طائراته ��ا طراز P-8
� Poseidonأو ال�صياد� ،إنها تحفة تكنولوجية �صممت لمهام جمع المعلومات واال�ستطالع،
وكذلك القتال �ضد الغوا�صات ،بف�ضل �أجهزتها عالية التطور التي ت�ستطيع ر�صد �أكثر الغوا�صات
تخفي ��ا ف ��ي �أعمق �أعماق مياه البح ��ار والمحيطات ،وت�سدد لها بدق ��ة طوربيداتها الدقيقة ،وهذا
التكني ��ك بالذات قاتل �أخطر للغوا�صات مقارنة بحرب الغوا�صات التقليدية والتي قد تر�صد فيها
الغوا�صات بع�ضها بع�ضا وت�ستطيع توقع اتجاهات طوربيدات الغوا�صة المعادية وتجنبه.
بخ�ل�اف ذلك ،ف�إن �سفن ال�سطح الأمريكية كالمدم ��رات وغيرها ،تملك كذلك �أجهزة �سونار
متطورة للك�شف عن الغوا�صات ،وطوربيدات جاهزة للفتك بها ،بالإ�ضافة �إلى ال�صواريخ ال�ساحلية
والمقات�ل�ات والمروحيات التي تحمل الطوربيدات .كل هذا �سيكون �ضروريا للتحركات الأمريكية.
لك ��ن ال�سيد هيرزينج ��ر ،يفجر مفاج�أة حينما يتح ��دث عن �أن عدد من ق ��ادة البحرية الأمريكية
�أو�ضح ��وا ل ��ه �أنهم ال يملكون ما يكف ��ي من ال�صواري ��خ والطوربيدات لمواجهة ق ��وة بحرية بحجم
البحري ��ة ال�صينية ،بل �إنه ��م ال يملكون �أعداد كافية من �أنابيب الإط�ل�اق الالزمة ..قد تكون تلك
م�شكلة ت�ستلزم العالج بالن�سبة الأمريكيين ،وقد تكون مجرد عملية خداع �ألفناها طوال التاريخ.15
في الخال�صة
ل ��ن تواجه الواليات المتحدة مهمة واحدة بل مهمتين في التعامل مع ال�صين ،في ع�شرينيات
الق ��رن الحالي؛ �سيتعين عليها� ،أو ًال ،موا�صلة التعبئة من �أجل المناف�سة طويلة الأجل مع التحرك
ب�سرع ��ة لردع العدوان ،وثاني� � ًا ،تخفيف حدة بع�ض التحركات الأكثر عدوانية على المدى القريب
التي قد تتخذها بكين .بعبارة �أخرى ،اربط حزام الأمان ،فم�س�ألة اللجوء الى الحرب التي لم يعد
ممكن ��ا تالفيها �أ�صبحت م�س�ألة وقت؛ ففي حين كانت الواليات المتحدة ت�ستنه�ض نف�سها للتعامل
مع ال�صين ال�صاعدة ،يبدو �إنها على و�شك اكت�شاف �أن تدهور ال�صين قد يكون �أكثر خطورة.
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ّ
ما بني جتليات احلرب
الباردة الثانية ،وبداية
الألفية الثالثة!!
د .ايلي اليا�س
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ّ
مقدمة
أميركي
تاريخي يراد به التعبير ع����ن ال�صراع بين الج ّبارين ال
الح����روب الباردة م�صطلح
ّ
ّ
الرو�سي  -و�إلى جانبه ال�صين
ثم وريثه
وخلفه مجموعة من الحلفاء الغربيين،
وال�سوفياتي ّ -
ّ
ّ
���ي �آخذ في الت�صاعد ،ومعهما مجموعة من الحلفاء �أي�ض ًا ...والبرودة
ال�شعبية ودورها العالم� ّ
منع ًا ال�شتعال الحروب العالمية ال�ساخنة كالحربين العالميتين الأولى والثانية!!
المبا�ش����رة ،ما يفتح الطري����ق �أمام الحرب
ف����ي نهاية الح����رب العالمية الأول����ى ونتائجها ُ
الجرماني لت�أكي����د الهزيمة
العالمي����ة الثاني����ة� :إرادة فرن�سي����ة  -بريطاني����ة بتقوي�ض الطم����وح
ّ
الجرماني م����ن قمقمه ،وانطلق مزلز ًال
الألماني����ة ،وجاءت النتيج����ة ُمعاك�سة ،فانتف�ض المارد
ّ
الأر�����ض م����ن جديد!! ولئ����ن ا�ستط����اع الأميركي����ون ا�ستيعاب الق����درات الألماني����ة رغم هزيمة
الألم����ان ،من����ذ نهاية الح����رب العالمية الثاني����ة � ،اّإل � ّأن هذه الحرب م ّهدت لح����رب باردة �أولى
وال�سوفياتي وخلف����ه حلف وار�سو...
أميركي وخلفه حلف �شم����ال الأطل�سي،
بي����ن الج ّباري����ن :ال
ّ
ّ
ل����م تنته � اّإل مع �سقوط االتحاد ال�سوفياتي ونهاية المنظوم����ة ال�شيوعية العالمية وتدمير جدار
ومحاولة الأميركيين
المبا�ش����رةُ ،
برلي����ن ...وبعد قراب����ة ع�شر �سنوات من الهيمن����ة الأميركية ُ
العالمي ...انبثقت حرب باردة ثانية،
المت�سرع����ة لتطبيق �سيطرة �أحادية الجانب على القرار
ّ
�سدة القيادة
ب����د�أت تمام ًا مع مطلع الألفي����ة الثالثة حين و�صول الرئي�س فالديمير بوتي����ن �إلى ّ
وامتدت حت����ى زمن الكورونا �سنة  ...2020ولئن لم ت�ستطع الأنفلونزا
الأول����ى في الكرملين،
ّ
���ي اللت�صاقها بالحرب العالمي����ة الأولى ،يبدو � ّأن
الإ�سباني����ة �أن تغ ّير كثي����ر ًا في التاريخ العالم� ّ
زمن جديد له خ�صائ�صه
فيرو�س الكورونا �سينقل العالم من زمن الحرب الباردة الثانية �إلى ٍ
الخا�صة!!
ومرتكزاته
ّ
�ستختلف الحرب الباردة الثانية عن الحرب الباردة الأولى �شك ً
ال وم�ضمون ًا ...فالج ّباران
والرو�سي حليفان ،ف����ي ال�سيا�س����ة الجيو�ستراتيجية ال ُعليا رغ����م بع�ض االختالفات
���ي
ّ
الأميرك� ّ
���ددة والمح�ص����ورة ...بينم����ا ال�ص����راع الجديد على م�ست����وى الحرب الب����اردة هو �صراع
المح� ّ
ُ
ع�سكري بالوكالة
المبا�شر للطرفين ،و�صراع
���اري بامتياز في مناطق النفوذ
ّ
ّ
ا�ستخب� ّ
الع�سكري ُ
ف����ي دول العال����م الثال����ث!! و�ست�صبح الحرب اال�ستخباري����ة بين الطرفين �أكث����ر عنف ًا و�ضراو ًة
ت�ستلهم الجيلين الخام�س وال�ساد�س من الحروب!!
عم����ر هذه الحرب الباردة الثانية الق�صير ن�سبي ًا( )2000-2020ال يمنع �أنّها �أفرزت
وقدمت حجم ًا من التغييرات اال�ستراتيجية في
المختلفةّ ،
المترابطة �أو ُ
الكثير من الم�ساراتُ ،
منطقي و�أكيد بين الحربين الباردتين الأولى والثانية!!
بلدان عديدة من العالم!! وث ّمة ترابط
ّ
محددين :ما �أبرز تج ّليات الحرب الباردة
ولهذا البحث �إ�شكاليته النوعية ،تترجم �س�ؤالين ّ
الثانية؟ وما حجم عالقتها بالحرب الباردة الأولى؟
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جتليات احلرب الباردة الثانية ،وبداية الألفية الثالثة!!
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تجربة الرئي�س نل�سون مانديال ،عالمة فارقة وم�ضيئة ،على �أبواب الألفية
الثالثة!!
عال
�صاح ��ب م�سي ��رة ن�ضالي ��ة ا�ستثنائية ف ��ي مكافحة التميي ��ز
العن�صري ،قائد عل ��ى جانب ٍ
ّ
م ��ن المزاي ��ا الإن�سانية ال�صافي ��ة والمميزة ،الثابت ف ��ي قيادة حرب �ضرو�س �ض� � ّد الجهل والفقر
والعن�صرية ،ال ُمنت�صر بف�ضل المح ّبة الراقية وال�صمود العجيب والوفاء للمبادئ والقيم ،الراغب
بعال � ٍ�م �أف�ضل تحكمه الأنظم ��ة العادلة والقوانين الإيجابية ...هذا هو زعيم ورئي�س جنوب �أفريقيا
التاريخي :نل�سون مانديال!!
ّ
المنا�ض ��ل الكبير ،ورجل الدولة القدير ،الزعيم الجنوب �أفريق � ّ�ي نل�سون مانديال ( 18ت ّموز
العن�صري في بلده حتى
 5 - 1918كانون الأ ّول  ،)2013الذي قاوم وكافح نظام التمييز
ّ
الق�ضاء عليه ،وفي العال ��مُ ،يع ّد �أيقونة الحقّ والعدالة والكرامة في التاريخ الحديث وال ُمعا�صر...
الم�سج ��ون ظلم� � ًا لم ّدة  27عام� � ًا (� 5آب � 11 - 1962شباط  )1990ل ��م يحد عن المبادئ
الإن�ساني ��ة العالي ��ة والقي ��م ال ُمجتمعي ��ة ال�صافية رغم ّ
كل م ��ا عاناه من عذاب ��ات وا�ضطهادات...
رج ��ل الم�س�ؤوليات بامتي ��از ،رئي�س جمهورية جن ��وب �أفريقيا (� 10أ ّي ��ار  16 - 1994حزيران
 ،)1999وال�سكرتي ��ر الع ��ام لحرك ��ة دول ع ��دم االنحياز (� 2أيل ��ول  16 - 1998حزيران
إفريقي (  7ت ّم ��وز  20 - 1991كانون الأ ّول
 ،)1999ورئي� ��س ح ��زب الم�ؤتم ��ر الوطن ��ي ال
ّ
 ،)1997ل ��م ت ��زده المواقع القيادية العليا � اّإل توا�ضع ًا وت�أ ّلق ًا ...نل�سون مانديال ،عالمة فارقة
ا�ستثنائية في تاريخ الإن�سانية!!
أميركي باراك
مق ّدم� � ًا كت ��اب :مذ ّكرات نيل�س ��ون مانيال ح ��واري مع نف�سيُ ،يب ��رز الرئي� ��س ال
ّ
ب�شكل مر ّكز وراقٍ ف�ضائل نيل�سون مانديال ،ال ُمنا�ضل ال�صلب وال ُمقاوم ال�شر�س للعن�صرية،
�أوباماٍ ،
والرئي�س الثابت عل ��ى القيم والمبادئ الإن�سانية الداعية �إلى المح ّبة والعدل والت�سامح ...فيكتب:
«قب ��ل انتخابي رئي�س ًا للواليات المتحدة ،حظيت ب�شرف لقاء مانديال ،ومنذ ت�س ّلمي من�صبي ،كنت
�أتح ��دث �إليه عب ��ر الهاتف بين الفينة والأخرى .عادة ما تك ��ون �أحاديثنا مقت�ضبة .فهو في خريف
العم ��ر ،و�أن ��ا لدي برنامج عم ��ل حافل بحكم وظيفتي .لك ��ن في خالل هذه المكالم ��ات ،تمر فيها
لحظ ��ات يتجلى فيها كرم هذا الرجل ،ولطفه وحكمته .هذه هي اللحظات التي تذكرني ب�أنه خلف
كوالي� ��س التاريخ الذي �صنعه ه ��ذا الرجل ،ثمة �إن�سان �آثر الأمل على الخوف ،والتقدم على �سجون
الما�ض ��ي ،ويت ��م تذكيري ب�أنه على الرغم من تحول هذا الرجل �إل ��ى �أ�سطورة ،ف�إن معرفة نيل�سون
مانديال ،تحتم احترامه �أكثر ،)1(».كلمات رائعة ت�صف رج ًال وقائد ًا ا�ستثنائي ًا ّ
بكل المقايي�س!!
ا�ستثنائي ،هكذا ه ��و نل�سون مانديال!! وكذل ��ك تمتّع ب�صفات
قائ ��د من الط ��راز الأ ّول ،ورجل
ّ
ا�ستثنائية �أي�ض ًا :ال�شجاعة والطموح وال�صالبة وال�صمود!! «المثل التي نق ّدرها ،و�أ�صدق �أحالمنا،
و�أحر �آمالنا ،قد ال تتحقق في حياتنا .لكن هذه نقطة جانبية .فمعرفة �أنك في خالل يومك �أنجزت

98

الدرا�سات الأمنية
العدد 89

مهام ��ك ،وكنت على قدر توقع ��ات �أخيك الإن�سان ،هي ذاتها تجربة مجزي ��ة ،و�إنجاز هائل - .من
ر�سال ��ة �إل ��ى �شينا دانكان (الأول م ��ن ني�سان  ،)2(» - )1985كل التحدي ��ات واال�ضطهادات التي
واكب ��ت م�سي ��رة الرئي�س نيل�سون مانديال الطويلة ،لم تزده � اّإل �إ�صرار ًا على النجاح والت�أ ّلق ،و�إنقاذ
�أفريقيا الجنوبية والقارة الأفريقية عا ّمة ،من براثن العن�صرية البغي�ضة!!
خا�ص ،نوع حديث من �أنواع
ه ��ل نظام التمييز
العن�صري الذي ُط ّبق في جنوب �أفريقيا ٍ
ّ
ب�شكل ّ
الفا�شي ��ة التي انت�شرت في �أوروبا بعد الحرب العالمية الأول ��ى؟ حتم ًا ،نعم ،و�أكثر ...ويبدو موقف
العال ��م الح� � ّر  -الواليات المتّحدة الأميركية ودول �أوروب ��ا الغربية  -من هذا النظام ،متخاذ ًال في
النازي �سابق ًا  -اتفاقية ميونيخ مثا ًال  ،-ال بل داعم ًا
البداي ��ة ،كما على م�ستوى العالقة مع النظام
ّ
لنظ ��ام جنوب �أفريقيا ،لوال المقاوم ��ة ال�صلبة بزعامة نيل�سون مانديال ال ��ذي تغ ّلب �صوته العالي
الداعي �إلى الح ّرية والتح ّرر ،على ق�ساوة ال�سجن وعنف العن�صرية!!
نيل�س ��ون ماندي�ل�ا رم ��ز التح ّرر ومكافح ��ة العن�صرية والعدال ��ة االجتماعية والأم ��ل ،رغم ك ّل
ال�صع ��اب والألم ،يت�أ ّلق دائم ًا في الذاكرة الجن ��وب �أفريقية والعالمية« ،و�أعلن في العام ،2009
ي ��وم عي ��د ميالد مانديال في  18تموز :الي ��وم العالمي لنيل�سون مانديال ،وه ��و يوم عالمي لتعزيز
ال�سالم العالم ��ي واالحتفال بميراث زعيم جنوب �أفريقيا .ووفقًا لمركز نيل�سون مانديال للذاكرة،
ف� ��إن هذا الحدث ال�سنوي يه ��دف �إلى ت�شجيع المواطنين في جميع �أنح ��اء العالم على اتباع نهجه
وال�سير على الهدف الذي ثابر عليه مانديال طيلة حياته .ومن �أ�شهر �أقوال مانديال :العلم هو �أقوى
�س�ل�اح يمكن ��ك ا�ستخدامه لتغيير العالم .تعلمت �أن ال�شجاعة لي�س ��ت غياب الخوف ،ولكن القدرة
عل ��ى التغ ّل ��ب عليه� .أنا ال �أخ�سر �أبد ًا ،ف�إما �أن �أرب ��ح �أو �أتع ّلم .المال ال ي�صنع النجاح� ،إنما الحر ّية
لإنت ��اج المال هي التي ت�صنع النجاح .حافظ على كرامت ��ك حتى لو كلفك الأمر �أن ت�صبح �صديقا
لج ��دران زنزانتك ،)3(».ومع انطالقة الألفية الثالث ��ة ،يم ّثل نل�سون مانديال الأمل في تغليب منطق
الحوار والمح ّبة ،في كافة المجاالت!!
يق ّدم الزعيم نيل�سون مانديال ،عبر تجربته الطويلة وال�شاقة في مكافحة جميع �أ�شكال الظلم
والتع�س ��ف ،خال�صة من �سيرته الذاتية� ،إ�شار ًة �إلى �أهمية المثقفين المتنورين الأحرار ال�صادقين
ف ��ي تحرير المجتمع ��ات من كاف ��ة الموبقات ،وتطويره ��ا نحو الأف�ض ��ل!! «ثمة احت ��رام و�إعجاب
عالميان ب�أولئك الذين يت�سمون بالتوا�ضع والب�ساطة ،والذين يملكون ثقة تامة بالب�شر بغ�ض النظر
ع ��ن مراكزهم االجتماعية .ه�ؤالء هم رجال ون�ساء ،معروفون وغير معروفين� ،أعلنوا حرب ًا �شاملة
عل ��ى جميع �أ�ش ��كال الخروقات الفادحة لحقوق الإن�س ��ان ،حيثما تقع هذه االنته ��اكات في العالم.
�إنهم ب�شكل عام متفائلون ،وي�ؤمنون ب�أنه في كل مجتمع في العالم ،ثمة رجال ون�ساء �أخيار ي�ؤمنون
بال�سالم لكونه ال�سالح الأقوى للبحث عن حلول دائمة.)4(».
يراه ��ن الرئي�س القدوة نيل�سون مانديال على كوكب� � ٍة من الرجال والن�ساء ،الأحرار والمثقفين
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�كل من �أ�شكال
والمتنوري ��ن ،لإح ��داث التغيي ��ر الالزم عب ��ر تحرير ال ��دول والمجتمعات من � ّأي �ش � ٍ
االقت�صادي
العن�صرية البغي�ضة ،وتحقيق العدالة االجتماعية وتوثيق الأمن والأمان وتن�سيق النجاح
ّ
إن�ساني ال�شامل عبر العالم!!
والبحبوحة المالية بين كافة �شرائح المجتمع ،و�إحالل ال�سالم ال ّ
العن�صري
لق ��د �أ�شرقت تجربة الرئي�س نيل�سون مانديال البطولية ،ف ��ي مواجهة نظام التمييز
ّ
في جنوب �أفريقيا حتى الق�ضاء نهائي ًا عليه ...على الألفية الثالثة� ،ساطع ًة نا�صع ًة رائعة!! لقد بات
الرئي� ��س مانديال القائ ��د القدوة بالن�سبة للجماهير عبر العالم ،كم ��ا �أ�صبحت م�سيرته ال�سيا�سية
خ�ضم الحرب الب ��اردة الثانية ،وعلى مدى
واالجتماعي ��ة مث ��ا ًال فريد ًا يحتذى ،وعالمة فارق ��ة في
ّ
التاريخ الحديث وال ُمعا�صر!!
أميركي :معايير جديدة واحتماالت عديدة.
الرو�سي وال
ال�صراع بين الج ّبارين،
ّ
ّ
الرو�سي الج ��ريء والمقدام ،فالديمير بوتين ،القادم من عالم الأمن واال�ستخبارات
الرئي�س
ّ
والمه ّمات المح ّددة والدقيقة والناجحة ،ومع �إطاللته ال�ساطعة والنوعية والرمزية رئي�س ًا لالتحاد
ّ
�سيد�شن مع انبثاق الألفية الثالثة تمام ًا ،زمن الحرب الباردة
الرو�سي يوم  1كانون الثاني ،2000
ّ
الثاني ��ة ،عب ��ر مواجه ��ة ا�ستراتيجية جديدة مع الأميركيي ��ن ،ولكن من نوع �آخ ��ر ،بمعايير جديدة
ال�سيا�سي
الرو�سي الرائد بعد فترة من التراجع
و�أ�سالي ��ب تكنولوجية حديثة ...ال�ستعادة الح�ضور
ّ
ّ
والرو�سي بوري�س يالت�سن ...و�ستبرز نتيج ًة
ال�سوفياتي ميخائيل غوربات�شيف
الن�سبي مع الرئي�سين
ّ
ّ
ّ
لذلك احتماالت عديدة وتبدالت ها ّمة!!
العالمي ،وف ��ي ال�س ّر ث ّمة
ف ��ي العلن ث ّم ��ة حلف بين الرو� ��س والأميركيي ��ن لمواجهة الإره ��اب
ّ
مواجه ��ات ا�ستخبارية �شديدة التعقي ��د والتط ّور بين الج ّبارين ،تعتمد حكم� � ًا على الجيلين الرابع
والخام�س من الحروب ،وتمت ّد �آثارها على م�ستوى العالم وفي كافة المجاالت!!
الرو�سي الخبي ��ر فالديمير بوتين �آلية انهيار االتح ��اد ال�سوفياتي ،كما نعرفها
�أدرك الرئي� ��س
ّ
واال�ستراتيجي الخطي ��ر ،متنبه ًا لجر�أة
�اري المخ�ض ��رم
الي ��وم ،وهذا م ��ا جعله من باب اال�ستخب � ّ
ّ
أميركي ،ال�سري ��ة والمر ّكزة!! «تقرير �ضاب ��ط اال�ستخبارات غي ��ر ال�شرعية المقيم في
الجان ��ب ال
ّ
نيوي ��ورك ي ��وري �شيفت�شينك ��و :روى لي موظفو وكال ��ة المخاب ��رات المركزية (�س ��ي �أي �إيه) ماذا
�سيح ��دث بال�ضبط ف ��ي الم�ستقبل .الدور التاريخ ��ي للحزب ال�شيوعي انته ��ى ...الحزب �سيختفي
عما قريب .بعد ذلك �ستطرح المهمة الخا�صة .المرحلة الأولى :تفكيك االتحاد ال�سوفيتي بح�سب
الجمهوري ��ات االتحادية .المرحل ��ة الثانية :تفكيك جمهورية رو�سيا االتحادي ��ة وانهيارها .وهناك
خطة لت�أ�سي�س جمهورية الفولغا ال�شمالية (�أي تتر�ستان وو�سط حو�ض الفولغا) ،وجمهورية جنوب
الفولغا� .أما غرب وجنوب غرب رو�سيا فيلحقان بالدول المجاورة لرو�سيا .وي�صبح ال�شمال� ،أي ما
ي�سمى �إنغريا وكاريليا جمهورية منف�صلة �أخرى .و�سيبيريا �ستق�سم بين ال�صين واليابان والواليات
المتح ��دة الأميركي ��ة .وتبقى رو�سي ��ا االتحادية في حدود �إم ��ارة مو�سكو القديم ��ة (دوقية مو�سكو

100

الدرا�سات الأمنية
العدد 89

بن�شاط
الكب ��رى)« ،)5(.اال�ستخب ��ارات ال�سوفياتي ��ة غي ��ر ال�شرعية (غي ��ر الر�سمية) كانت تق ��وم
ٍ
دول �أجنبية ،خطير للغاية ،وكانت بقيادة الجنرال يوري دروزدوف
عملياتي دون تغطية ر�سمية في ٍ
ّ
منذ �سنة  !!1979وبذلك ق ّدمت هذه النخبة اال�ستخبارية ،ال ُمرادفة ل كي جي بي ،خدمة كبرى
�إلى القيادة ال�سوفياتية ال ُعليا!! «ماذا فعل غوربات�شيف عندما اطلع على التقرير؟ كتب حا�شية ب�أنه
اطل ��ع عليه .ولكنه لم يكتب تم االطالع عل ��ى التقرير نف�سه بل على ورقة منف�صلة ربطها بالتقرير
بم�شبك الورق وذلك كي يحفظ في الأر�شيف وك�أنه لم يطلع عليه� ،)6(»...سي�ستفيد الرئي�س بوتين
م ��ن تجارب و�أخط ��اء الرئي�س ال�سوفياتي الأخي ��ر ميخائيل غوربات�شيف ،والرئي� ��س الرو�سي الأول
بوري�س يالت�سن� ،إلى �أق�صى حدود ،في المواجهة المفتوحة والمتوا�صلة مع الأميركيين والغرب!!
الرج ��ل الحدي ��دي فالديمي ��ر بوتين ،ه ��و القادر عل ��ى �إعادة بري ��ق المجد �إلى عين ��ي رو�سيا
االتحادية ،و�إرادة التفوق والت�أ ّلق �إلى قلبها ال�صامد!! «وا�ستخدم بوتين (الحائز درجة دكتوراه في
فل�سفة االقت�ص ��اد) الأمن في �سبيل تحقيق �أهداف اقت�صادية ...رجل الدولة الأقوى :على طريقة
رج ��ال الأمن والمخابرات ،كان بوتين ال يم ّكن النا�س م ��ن معرفته على كامل حقيقته ،فكان يخلق
ال�ش ��ك عند الآخرين دائم ًا .لقد بد�أ عام  2000بت�أ�سي�س نظامه الرئا�سي المطلق� ،أو بما �أ�سموه
ف ��ي مو�سكو بناء هرمية ال�سلطة ،م�ستعين ًا بد�ستور ع ��ام  1993الذي �أعطى الرئي�س �صالحيات
وا�سعة.)7( »...
الرئي�س فالديمير بوتين الذي �أحكم �سيطرته على المفا�صل ال�سيا�سية للدولة الرو�سية بف�ضل
وو�سع نفوذه نحو المجاالت االقت�صادية!! «فبعد �سيطرته
ذكاءٍ حا ّد امتلكه ،وجر�أة عالية تمتّع بهاّ ،
عل ��ى �شرك ��ة غازب ��روم العمالقة للغ ��از ،قاد حرب ًا عل ��ى �شركة بوكو� ��س التي تحتك ��ر �إنتاج النفط
وت�صديره ،وا�ستط ��اع �إخ�ضاعها في ت ّموز عام  ،2003ف�أخاف جميع ال�شركات الكبيرة الأخرى،
والقوى المالية والمافيات.)8( ».
وهك ��ذا انطل ��ق الرئي�س الرو�س � ّ�ي فالديمير بوتي ��ن في م�سيرت ��ه الرئا�سية القيادي ��ة الجريئة
نظام ُمدمج بين النظ ��م الديموقاطية التقليدية
والناجح ��ة ،مق ّدم ًا تجرب ًة فريدة ه ��ي عبارة عن ٍ
التقليدي!! وهو القائل« :من ال ي�أ�سف على الإتحاد ال�سوفياتي ال قلب له
الرو�سي
�ادي
ّ
والح ��زم القي � ّ
ّ
()9
ومن يتمنى عودته ال عقل له. ».
كل �أ�ش ��كال المعار�ضة ّ
الداخلي ،ا�ستط ��اع الرئي�س بوتين ا�ستيعاب ّ
ولعل �أقواها
عل ��ى ال�صعيد
ّ
تجرب ��ة �أليك�س ��ي نافالني ،وه ��و معار�ض رو�سي مدعوم م ��ن برلين ووا�شنظن ،وعن ��وان للفو�ضوية
الرو�سي بوجه
ال�سيا�سي ��ة المحتملة ،ومدخل النبثاق الحرب الباردة الثالثة!! �أ ّم ��ا ت�أجيجه ال�شارع
ّ
ألماني تق ّدم ًا لليمين
مراحل ،فمن
الرئي� ��س فالديمير بوتين ،على
ٍ
ّ
المرجح �أن يرت ّد على ال�شارع ال ّ
المتط� � ّرف ،على �ضوء ّ
تف�شي فيرو�س الكورونا  -كوفي ��د  ،19وابتعاد الم�ست�شارة الألمانية �أنجيال
ميركل عن الأ�ضواء ال�سيا�سية ،تدريجي ًا!!
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ما بني ّ
جتليات احلرب الباردة الثانية ،وبداية الألفية الثالثة!!
د .ايلي اليا�س

يق ��ف الرئي� ��س بوتي ��ن حازم ًا وحا�سم� � ًا بالن�سب ��ة لق�ضية نافالن ��ي تمام ًا كما كان ف ��ي مواقفه
ال�سيا�سي ��ة المف�صلي ��ة!! «رف�ض بوتين تقارير �إعالمي ��ة عن ت�سميم نافالني قائ�ل ً�ا �إنها ملفقة من
معلوم ��ات ق ّدمتها �أجهزة مخابرات �أميركية ف ��ي محاولة لت�شويه �سمعة بوتين نف�سه وجعل نافالني
يبدو �أكثر �أهمية من حقيقته ،)10( ».يق ّدم الرئي�س فالديمير بوتين �أليك�سي نافالني ك�أداة للحرب
الباردة بيد الأميركيين والغربيين و�أجهزتهم اال�ستخبارية!!
ال�شرقي
ع�ش ��رون �سن ��ة  - 2020 - 2000خالل الحرب الب ��اردة الثانية  -بي ��ن المع�سكر
ّ
الغربي بزعامة الواليات المتّحدة الأميركية!! ّ
محطات
بزعامة رو�سية � -صينية م�شتركة والمع�سكر
ّ
ّ
المحطات بالن�سبة
من المواجهات ال�سيا�سية واال�ستخبارية تميل �إلى ال�سخونة �أحيان ًا ...و�أبرز هذه
أميركي:
الرو�سي  -ال
خ�ضم ال�صراع
للمواقف الرو�سية ال�صامدة في
ّ
ّ
ّ
لق ��د ق� � ّرر الرئي�س الرو�سي فالديمير بوتي ��ن تعزيز وتمتين مكانة رو�سيا ف ��ي المناطق التابعة
�سابق ًا لالتح ��اد ال�سوفياتي� ،سيا�سي ًا ،وع�سكري ًا �إذا اقت�ضت الحاج ��ة ،فالحرب ال�شي�شانية الأولى
� 1996 - 1994أ ّدت �إل ا�ستق�ل�ال فعل � ّ�ي ال ر�سم � ّ�ي لجمهورية ال�شي�ش ��ان وانكفاء رو�سيا...
� اّإل �أنّ الرئي� ��س فالديمير بوتين ق� � ّرر ح�سم الق�ضية لم�صلحة رو�سيا ،فكان ��ت الحرب ال�شيي�شانية
الثاني ��ة « !!2009 – 1999ف ��ي � 23أيل ��ول � 1999أعلن ��ت رو�سي ��ا الح ��رب ،ودفع ��ت بنح ��و
ثالثي ��ن �ألف جندي �إلى الح ��دود ال�شي�شانية ،لتدخلها وتوا�صل تقدمها �إل ��ى غروزني التي و�صلتها
ف ��ي الي ��وم الأول من ع ��ام � ،2000أي بعد يوم واحد من تول ��ي بوتين رئا�سة الب�ل�اد �إثر ا�ستقالة
يلت�سين ،)11(».وهكذا بد�أ الرئي�س بوتين عهده ،بقب�ضة حديدية في القوقاز!! وفي نهاية المطاف،
«تمك ��ن المرك ��ز الفدرالي من ح�شد الدع ��م لمفتي ال�شي�شان �أحمد قدي ��روف ،والذي انتخب فيما
بع ��د رئي�س� � ًا لجمهورية ال�شي�ش ��ان ،)12(».اغتيل �أحمد قديروف في � 9أ ّي ��ار  ،2004وقد بات ابنه
رم ��زان الحق� � ًا ،رئي�س ًا للجمهورية ال�شي�شاني ��ة� ،سنة ّ ...2007
كل ذلك و�س ��ط حرب ا�ستخبارية
الرو�سي
�ضرو� ��س بين الرو�س والمعار�ضة ال�شي�شانية وخلفها خ�ص ��وم مو�سكو!! لقد برهن النجاح
ّ
ف ��ي ال�شي�شان ،م ��ع الرئي�س بوتين ،حجم الق ��درات الع�سكرية والإمكاني ��ات الأمنية واال�ستخبارية
الرو�سية ،في مناطق االتحاد ال�سوفياتي ال�سابق ،بحيث بات يح�سب لرو�سيا �ألف ح�ساب ،من قبل
الأميركيين والغربيين ،في حال محاولتهم �إثارة اال�ضطرابات في المناطق المح�سوبة على رو�سيا،
التي ا�ستعادت قدراتها اال�ستراتيجية مع الرئي�س فالديمير بوتين...
تاب ��ع الرئي�س بوتين ّ
خطت ��ه اال�ستراتيجية ،مدعوم� � ًا من الرئي�س ميدفيدي ��ف ...فتدخّ ل �ضد
جورجي ��ا �سن ��ة  ،2008وث ّبت اال�ستقالل الذات � ّ�ي لأو�سيتي ��ا الجنوبية و�أبخازي ��ا بحماية رو�سية!!
الرو�سي ،بعد ا�ستفت ��اءٍ فيها� ،إث ��ر مواجهة حا�سمة م ��ع �أوكرانيا� ،سنة
و�ض � ّ�م الق ��رم �إلى االتح ��اد
ّ
 !!2014وتدخّ ل �إثر الحرب بين �أذربيجان المدعومة من تركيا وجمهورية �أرت�ساخ المدعومة
م ��ن �أرمينيا� ،سنة  ،2020متو�سط ًا بين الطرفين ،فار�ض� � ًا �شروطه اال�ستراتيجية ،رغم انت�صارٍ
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مح ��دود لأذربيجان!! �إ ّنه زمن النجاحات الرو�سية ال�سيا�سي ��ة واال�ستخبارية والأمنية  ،في منطقة
الرو�سي فالديمير
القوق ��از ،والمناط ��ق التابعة لالتح ��اد ال�سوفياتي �سابق� � ًا ...لقد نجح الرئي� ��س
ّ
الرو�سي ،ا�ستعداد ًا ل�ضمان
الحيوي لالتح ��اد
بوتي ��ن نجاح ًا ا�ستراتيجي� � ًا باهر ًا في ت�أمين المجال
ّ
ّ
الريادي هناك من جهة ،ولتثبيت الح�ضور
الم�صالح الرو�سية في �أوروبا ال�شرقية وا�ستعادة الدور
ّ
الرو�سي في ال�شرق الأو�سط و�شم ��ال �أفريقيا من جهة
الرو�س � ّ�ي ف ��ي �سوريا و�إعالء �ش�أن الح�ض ��ور
ّ
الرو�سي بوري�س
�أخ ��رى� ...شتّان ما بين ال�سيا�س ��ة الرو�سية اال�ستراتيجية ال�شاملة ،زم ��ن الرئي�س
ّ
يالت�سن �ضعف ًا وتراجع ًا ،وزمن الرئي�س فالديمير بوتين نجاح ًا وت�أ ّلق ًا...
الرو�سي :بي ��ن المفاو�ضات ال�ساخنة والمواجهات
القيادي لالتحاد
و ّث ��ق الرئي�س بوتين الدور
ّ
ّ
الب ��اردة م ��ع الأميركيي ��ن لت�أمين م�صال ��ح بالده� ،سيا�س ��ة حذرة تج ��اه االتحاد الأوروب � ّ�ي وتفعيل
ال�سيا�سي في البلقان و�أوروبا ال�شرقية ،تحالف وثيق و�شامل مع ال�صين ال�شعبية،
الرو�سي
الح�ضور
ّ
ّ
إيجابي
وان�سج ��ام في العالقات مع �إيران خ�صو�ص ًا حول الدور
الرو�سي المتق ّدم في �سوريا ،تط ّور � ّ
ّ
العربي وم�صر ،وح�ضور بارز
ف ��ي العالقات ال�سيا�سية واالقت�صادية مع المملكة ال�سعودية والخليج
ّ
في �شمال �أفريقيا وفي العالقات مع دول العالم الثالث ...مع الحرب الباردة الثانية ،عادت رو�سيا
بق ّوة وثقة ونجاح �إلى ال�ساحات الدولية...
وق ��د ا�ستفادت القي ��ادة الرو�سية من �آلية العالق ��ات ال�سيا�سية والديبلوما�سي ��ة واال�ستخبارية
الدولي ��ة الأميركي ��ة زمن الرئي� ��س دونالد ترام ��ب ،والتي تم ّيزت ع ��ن الم�سار الأميرك � ّ�ي ال�شامل
والتقليدي ...حيث كان عهد الرئي�س ترامب عهد المفاج�أت بامتياز...
ّ
�صيني في كافة المجاالت ،وت�أ ّلق رغم ّ
ّ
كل الأزمات!!
تقدم
ّ
ال�صيني ،المت�أ ّلق �سيا�سي ًا ،والمتق ّدم �أمني ًا وا�ستخباري� � ًا ،والواثق ع�سكري ًا ،والج ّبار
العم�ل�اق
ّ
اقت�صادي ًا وتجاري ًا ،منذ الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة الأولى ،يقتحم ال�ساحات الدولية
�درات ديبلوما�سية نوعي ��ة ،على �ضوء الخالف ��ات الأميركية  -الرو�سية التقليدي ��ة ،تباع ًا ،عبر
بق � ٍ
الفرن�سي نابلي ��ون الأ ّول ،قبل ما يزيد عن
الأ�ض ��واء ،نحو الواجه ��ة!! تمام ًا كما �أ�ش ��ار الأمبراطور
ّ
ال�صيني نائم ًا ،لأ ّنه عندما ي�ستيقظ �سيهت ّز العالم!!
� 200سنة� ،أن اتركوا العمالق
ّ
و�إن كان الرو� ��س ورث ��ة ال�سوفي ��ات قد ا�شته ��روا ببراعتهم ف ��ي �إدارة الحروب الب ��اردة ،فقد
ّ
المخططات البعيدة
تخ�ص�ص ال�صينيون بع ��د تجاربهم االقت�صادية واالجتماعية الطويلة ،بو�ضع
ّ
ً
الأم ��د والف ّعالة بامتياز ،لتج�سيد �سيطرة اقت�صادية �صينية عالمي ��ة ،خ�صو�صا بعد زمن الكورونا
كوفيد  ،19بمنطق اال�ستيعاب ال ُمتوا�صل واالندماج عند ال�ضرورة وال�شراكة عن الحاجة ،واتخاذ
القيادي �سيا�سي ًا واقت�صادي ًا
االقت�صادي الأكبر ...لقد انتظر ال�صينيون دوره ��م
�صف ��ة ال ُم�ساهم
ّ
ّ
واحتمال غريب ،وا�ستكملوا ا�ستعداداته ��م بهدوء م�شهود له وكفاءة
ب�صبر عجي ��ب
وا�ستراتيجي� � ًا،
ٍ
ٍ
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جتليات احلرب الباردة الثانية ،وبداية الألفية الثالثة!!
د .ايلي اليا�س

عالي ��ة ...وقد برز ح�ضورهم ال�ساطع خ�ل�ال الحرب الباردة الثانية ،و ُينتظ ��ر زعامتهم للمع�سكر
ال�شرق � ّ�ي ،خالل الحرب الباردة الثالثة ،بعد تب ّدد الكورونا ،في مواجهة الأميركيين والبريطانيين
ومن يحالفهم خ�صو�ص ًا على م�ستوى الدول الغربية...
«ق ��ال مركز رائد للأبح ��اث االقت�صادية �إن ال�صين �ست�صبح �أكب ��ر اقت�صاد في العالم بحلول
ع ��ام  ،2028متفوق ��ة بذل ��ك عل ��ى الواليات المتح ��دة ،قبل خم�س �سن ��وات مم ��ا كان متوقع ًا في
ال�ساب ��ق .و�أفاد مرك ��ز االقت�صاد و�أبحاث الأعم ��ال (�سي �إي بي �آر)  -ومقره ف ��ي بريطانيا  -ب�أن
وباء كورونا وتداعيات ��ه االقت�صادية كانت ل�صالح ال�صين ،م�ضيف ًا �أن �إدارة بكين الماهرة للأزمة
�ستجعله ��ا االقت�ص ��اد العالمي الرئي�سي الذي �سيتو�س ��ع العام المقبل ،)13(».وهك ��ذا تت�أ ّلق ال�صين
نوعي ،وتبرهن �أ ّنها قادرة على تطويع �أزمة كورونا ال�صحية الحا ّدة لم�صلحتها،
�كل
ب�ش � ٍ
ّ
ت�صاعدي ّ
العالمي الناب�ض!!
لتغدو في مدى ما بعد الكورونا ،قلب االقت�صاد
ّ
يب ��دو زمن الكورون ��ا حازم ًا وحا�سم ًا في �إطالق �سل�سلة من التغيي ��رات الجيو�سيا�سية الها ّمة!!
وم ��ع الح ��رب الباردة الثاني ��ة (« ،)2020 - 2000ف�إن رو�سيا تكون ق ��د نجحت بمنع الواليات
المتّحدة من اال�ستئثار بمقومات القرار في ال�ش�ؤون الدولية و�أمنت االنتقال �إلى نظام دولي متعدد
الأقط ��اب يكون لها فيه دور �أ�سا�سي �إلى جانب ال�صين و�إيران وغيرها من القوى مع بقاء الواليات
المتح ��دة ق ��وة عظمى لكن �آيل ��ة للتراجع ،)14(».ومن الح ��رب الباردة الثانية �إل ��ى الحرب الباردة
الثالث ��ة الآتي ��ة بعد زمن الكورون ��ا كوفيد  ،19حيث يتوق ��ع تراجع الدور الأميرك � ّ�ي على الم�ستوى
ال�صيني عل ��ى كافة الم�ستويات وخ�صو�ص� � ًا اقت�صادي ًا ،وحفاظ الرو�س
العالم � ّ�ي ،وتق ّدم الح�ضور
ّ
ال�شرقي!!
هام في �إطار المع�سكر
على دور ّ
ّ
الح ��رب الب ��اردة الثالث ��ة ،ي�ستع ّد له ��ا ال�صيني ��ون لتثبيت زعامته ��م االقت�صادي ��ة وقدراتهم
ال�سيا�سية اال�ستيعابية ،ولو �أ ّنهم يدعون �إلى التعددية والتكامل!! «حذر الرئي�س ال�صيني �شي جين
بين ��غ الي ��وم االثنين  25كانون الثاني  ،2021من حرب باردة جدي ��دة ،ال يمكن �أن ت�ؤدي �إال �إلى
طري ��ق م�سدود ،داعي� � ًا دول العالم �إلى تعزيز تن�سي ��ق �سيا�سات االقت�صاد الكل ��ي و�إزالة الحواجز
�أم ��ام التج ��ارة واال�ستثمار والتبادل التقن ��ي .و�شدد �شي خالل منتدى دافو� ��س االقت�صادي ،الذي
عقد افترا�ضيا ،على �أهمية التعددية باعتبارها ال�سبيل لمواجهة التحديات الحالية .ولفت �إلى �أن
التعاف ��ي العالمي من جائحة فيرو� ��س كورونا مهتز نوع ًا ما و�إن الآفاق ال ت ��زال غير م�ؤكدة،)15(».
ال�صي ��ن التي �أعطتها الحرب الب ��اردة الثانية وزمن الكورونا ،مزيد ًا م ��ن الإمكانيات االقت�صادية
ال�سيا�سي ،م�ستع ّدة لكاقة الخيارات المطلوبة!!
واحتماالت النجاح
ّ
لق ��د ح ّقق ��ت ال�صي ��ن خ�ل�ال الح ��رب الب ��اردة الثاني ��ة ( )2020 - 2000وقب ��ل ذل ��ك،
نجاح ��ات نوعية على كافة الم�ستويات ،خ�صو�ص ًا في المج ��االت ال�سيا�سية والأمنية واال�ستخبارية
عالمي
حدث
واالقت�صادي ��ة ...يجب تحليله ��ا وتفنيدها طبع� � ًا ...وكانت هذه النجاحات بانتظ ��ار ٍ
ّ
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ب�شكل
ال�شرقي في مواجهة النفوذ ال
محوري لكي تت�ص ّدر ال�صين المحور
تم ذلك ٍ
ّ
أميركي ،و�سواء ّ
ّ
ّ
مفاجئ �أو ال ،فقد قلب هذا الحدث المعطيات ر�أ�س ًا على عقب ،وهو :الكورونا كوفيد !!19
وعلى �سبيل المثال ال الح�صر ،وفي زمن الكورونا كوفيد  ،19ا�ستطاعت ال�صين �أن ت�ستفيد من
م�شروع الرئي�س دونالد ترامب تجاه �إيران وتناق�ضه مع ر�ؤية �سلفه باراك �أوباما وخلفه جو بايدن،
والعالمي!! «رت ��ب اتفاق ال�شراكة الإ�ستراتيجية
أو�سطي
لتثبي ��ت ح�ضورها على الم�ستويين ال�شرق �
ّ
ّ
بين ال�صين و�إيران ،تغيير ًا في بع�ض موازين القوى بال�شرق الأو�سط وعزز موقع بكين في التناف�س
الدول ��ي الحاد مع الوالي ��ات المتحدة ،ولم تعد طهران في عجلة من �أمرها لإحياء الإتفاق النووي،
وباتت الكرة في الملعب الأميركي .بعد خم�سة �أيام من حوار �أال�سكا الفا�شل بين ال�صين والواليات
المتح ��دة ،زار وزي ��ر الخارجي ��ة ال�صيني وانغ ي ��ي طهران ليوق ��ع �إتفاق ال�شراكة ال ��ذي كان تقرر
مبدئي� � ًا خالل زيارة الرئي� ��س ال�صيني �شي جينبين ��غ للعا�صمة الإيرانية ع ��ام  .2016الخطوط
العري�ض ��ة لالتفاق تن�ص على �إ�ستثم ��ارات �صينية في �إيران بقيم ��ة  400مليار دوالر في مختلف
الحق ��ول الإقت�صادية م ��ن المرافىء �إلى النفط وعل ��ى تعاون ع�سكري بين الجانبي ��ن ،بينما تز ّود
طه ��ران ال�صي ��ن بالنفط ب�أ�سعار تف�ضيلي ��ة لمدة  25عام ًا .ولعل النقطة الأكث ��ر �إزعاج ًا للواليات
المتحدة في الإتفاق هي بند ين�ص على �إن�شاء بنك �صيني � -إيراني يعتمد اليوان (العملة الوطنية
لل�صي ��ن) ف ��ي تعامالته ولي�س الدوالر الأميرك ��ي ،)16(»..كما جاء االن�سجام ف ��ي المفاو�ضات بين
الحيوي
ال�شمالي كيم جونغ �أون في م�صلحة المجال
�وري
الرئي�سي ��ن ال
ّ
أميركي دونالد ترامب والك � ّ
ّ
ّ
واال�ستراتيجي لل�صين ال�شعبية!!
ّ
ال�صيني خالل الحرب الب ��اردة الثانية (- )2020 - 2000
وم ��ن �أب ��رز مظاهر الح�ضور
ّ
وما �سبق ذلك في �أواخر القرن الع�شرين وارتبط الحق ًا بتلك الحرب : -
ال�صيني �سيا�سي ًا و�أمني ًا وا�ستخباري ًا� ،أمام
كانت �سنة  1989مف�صلية في تثبيت ق ّوة النظام
ّ
وغربي ...فمث ًال «دعت تاي ��وان �إلى �إحياء ذكرى
أميركي
�اري �
بدعم ا�ستخب � ّ
ّ
ّ
ث ��ورة �شعبية مح ّددةٍ ،
مذبح ��ة مي ��دان تيانانمين التي جرت يوم  4حزيران  1989وتقدي ��م ال�صين اعتذار ًا عنها .كما
�أحي ��ت الإدارة الأميركية هذه الذكرى و�أ�صدرت بيان ًا يطالب بمحا�سبة بكين ،)17(».وال ّ
يقل �شجب
أوروبي لتلك الق�ضية عن الأميركيين� ،إذ «ذكرت المفو�ضية الأوروبية ،الذراع التنفيذية
االتحاد ال ّ
لالتح ��اد الأوروب ��ي� ،أن االتحاد الأوروب ��ي ال يزال ي�شعر بالأ�سى على �ضحاي ��ا الحملة الدامية التي
�شنته ��ا الحكومة ال�صينية على ميدان تيانانمين في العا�صمة بكين قبل  30عام ًا ،)18(».المذبحة
العنيف ��ة بنظر الأميركيي ��ن والأوروبيين ،هي حادث ��ة م�ؤ�سفة بنظر ال�صينيي ��ن!! حراك تيانانمين
الخطير الذي امت ّد بين  15ني�سان و 4حزيران  ،1989خ ّلف حوالي  300قتيل ح�سب التقديرات
ال�صينية �أو حوالي  10000قتيل ح�سب التقديرات الغربية ،بالإ�ضافة �إلى �ألوف الجرحى ...وهو
�ام بالن�سبة للقيادة ال�صينية العليا :ث ّبتت حكمها ف ��ي الداخل وانطلقت لتب ّرر ح�ضورها
مف�ص ��ل ه � ّ
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ما بني ّ
جتليات احلرب الباردة الثانية ،وبداية الألفية الثالثة!!
د .ايلي اليا�س

القوي ،على م�ستوى العالم!!
ال�سيا�سي
واال�ستخباري ّ
ّ
ّ
اقت�صادي رائد ومزدهر ،من ال�سي ��ادة البريطانية �إلى الإدارة
انتقل ��ت هون ��غ كونغ وهي مركز
ّ
ال�صينية في  1ت ّموز  ...1997وتح ّولت ال�سيادة على ماكاو من البرتغال �إلى ال�صين ال�شعبية في
 20كانون الأ ّول  ...1999كما و«جرت االنتخابات الرئا�س ّية في تايوان في � 18آذار 2000
وف ��از فيها مر�شح اال�ستقالل عن ال�صي ��ن � ،اّإل �أن الحرب لم تبد�أ بين البلدين وربما لن تبد�أ �أبد ًا.
وربما كان الهدف م ��ن المناورات الع�سكرية ال�صينية قبالة ال�سواحل التايوانية والتهديد بالحرب
ف ��ي ح ��ال �إعالن اال�ستقالل عن ال�صين ،هو تذكي ��ر التايوانيين �أ ّو ًال و�أخير ًا ب� ��أنّ تايوان هي �أر�ض
�صيني ��ة و�ستع ��ود �إلى الأر�ض ال ّأم مهما طال الزمن ،)19( ».هكذا ب ��رزت ال�صين ال�شعبية في ذروة
اهتم ال�صينيون ،بت�أمين مجالهم
الق ّوة اال�ستراتيجية ،مر ّكز ًة على الدهاء
ال�سيا�سي ال�شامل!! لقد ّ
ّ
�وي ،م ��ن ك ّل خطر محتمل ،عبر �سيا�س ��ة هادئة وطويلة الأمد ،ور�ؤي ��ة ديبلوما�سية محكمة...
الحي � ّ
أتم
تم لل�صينيين ذلك خالل الحرب الباردة الثانية وما قبلها مبا�شرةً ،لت�صبح ال�صين على � ّ
وق ��د ّ
اال�ستعداد لتبو�أ �سدة القيادة اقت�صادي ًا عالمي ًا ،بعد انح�سار الكورونا كوفيد ...19
تو�سع ��ت عالقاتها
وخ�ل�ال الحرب الب ��اردة الثاني ��ة ،قوي ح�ض ��ور ال�صي ��ن اقت�صادي� � ًا ،وقد ّ
االقت�صادية والتجارية عبر العالم :في كافة القارات ،ومع عدد كبير من البلدان ...وقد �أزعج ذلك
الأميركيي ��ن بالفع ��ل ،خ�صو�ص ًا مع الرئي�س دونالد ترامب الذي ح ��اول جاهد ًا مواجهة النجاحات
االقت�صادي ��ة ال�صينية ...ويبدو ،بعد انح�سار الكورونا كوفي ��د  ،19وانطالق ما �س ُيعرف بالحرب
ال�شرقي
الب ��اردة الثالثة� ،أنّ ال�صين �ستغدو الق ّوة االقت�صادية الأولى في العالم ،وزعيمة المع�سكر
ّ
في مواجهة الواليات المتّحدة الأميركية!!
في مواجهة تح ّديات الزمن القادم� ،أوروبا ،القارة العجوز ،تقاوم.
ل ��م تكد �أوروبا القارة العجوز تخرج م ��ن الحرب العالمية الأولى العنيفة وما تركت من خراب
ودمار و�ضحايا وم�ش ّردين � ...اّإل لتدخل في �آتون الحرب العالمية الثانية المد ّمرة والأكثر عنف ًا ،وقد
انتهت هذه الحرب الطويلة وال�شاقة و�أوروبا مثخنة بالجراح والعذابات على �إثر الم�شاريع الفا�شية
والنازية ،الجنونية والعبثية ...و�ستط ّل �أوروبا بعد نهاية هذه الحرب ،على الحرب الباردة الأولى،
وال�سوفياتي ،ح ��رب ا�ستخبارية خطيرة على م ��دى ال�ساحات الأوروبية،
أميركي
بي ��ن الج ّبارين ال
ّ
ّ
�ستنتهي ب�سقوط االتح ��اد ال�سوفياتي والمنظومة ال�شيوعية ،بال�ضربة القا�ضية ...و�ستكون �أوروبا،
عل ��ى ب ��اب الألفية الثالثة ،بع ��د فترة من الهيمن ��ة الأميركية �شبه الكاملة ،عل ��ى موعدٍ مع الحرب
الباردة الثانية ،ولها خ�صائ�صها المميزة!!
م�شروع الوحدة الأوروبية الجريء ،والذي قادت �إليه تداعيات الحرب العالمية الثانية ،و�أر�سى
الفرن�سي التاريخ � ّ�ي  -مح ّرر فرن�سا خالل الحرب -
اال�ستراتيجي بين الرئي�س
دعائم ��ه التوا�ص ��ل
ّ
ّ
خ�ضم الحرب
الغربي الم� ّؤ�س�س كونراد �أديناور ،بات في
ألماني
ّ
ّ
الجنرال �شارل ديغول والم�ست�شار ال ّ
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أميركي ال�سيا�سية
الب ��اردة الثانية وبدايات الألفية الثالثة� ،أمام �أخطارٍ �شتّى :طموحات الحليف ال
ّ
البريطاني وتق ّلبات ��ه الغريبة ،قدرات الفريق الرو�س � ّ�ي الحا�ضرة بق ّوة -
الكثيف ��ة ،ن ��زوات الرفيق
ّ
االقت�صادي
ال�صيني
اال�ستخباري ،التق� � ّدم
حين و�آخر  -خ�صو�ص� � ًا على الم�ستوى
ّ
ّ
ول ��و غابت بين ٍ
ّ
العالمي
الملح ��وظ ،الأزمات االقت�صادي ��ة واالجتماعية وال�صحي ��ة المتوا�صلة ،وح ��راك الإرهاب
ّ
أوروبي يتق ّدم ويتط ّور!!
ال ُمترابط والجريء ...ورغم ك ّل ذلك ،فالم�شروع ال ّ
أوروبي ال ُم�شترك فه ��و ان�سحاب المملكة المتّحدة من
�أ ّم ��ا �أبرز �ضرب ��ة تع ّر�ض لها الم�شروع ال ّ
االتح ��اد الأوروب ��ي �أو ما ُع ��رف ب البريك�ست وقد بد�أ هذا الم�سار بع ��د اال�ستفتاء الذي ح�صل في
الفعلي فقد
 23حزيران  2016حيث �ص ّوت  % 51.9ل�صالح االن�سحاب!! �أ ّما تاريخ الخروج
ّ
وح ّدد بد ًء م ��ن يوم  31كانون الثان ��ي  2020و�صو ًال �إلى الخروج النهائ � ّ�ي والحا�سم يوم
ُح�س ��م ُ
 31كانون الأ ّول  2020ال�ساعة  23تمام ًا!! وقد «بد�أت المملكة المتحدة عهد ًا جديد ًا ب�إتمام
انف�صاله ��ا ر�سمي ًا عن االتح ��اد الأوروبي .وتوقف ��ت بريطانيا عن تطبيق قواع ��د االتحاد الأوروبي
الخمي� ��س ف ��ي تمام ال�ساع ��ة الحادية ع�شرة م�ساء بتوقي ��ت غرينيت�ش ،وبد�أت ف ��ي المقابل تطبيق
�إج ��راءات جديدة على �أ�صعدة ال�سفر ،والتجارة ،والهج ��رة ،والتعاون الأمني .وقال رئي�س الوزراء
البريطان ��ي بوري�س جون�سون� ،إن بالده �أ�صبحت تمتل ��ك حريتها في يديها ،ويجب �أن ت�ستفيد منها
�إل ��ى �أق�صى حد .وج ��اءت ت�صريحات جون�سون الخمي�س ،قبيل �ساع ��ات قليلة من خروج بريطانيا
ر�سمي� � ًا من االتحاد الأوروبي (بريك�ست) منت�صف ليل �آخر ي ��وم في العام الما�ضي  .2020ومع
العام الجديد � 2021ستدخل التغييرات التاريخية لقواعد ال�سفر والتجارة والهجرة والأمن حيز
التنفيذ ،لتبد�أ بريطانيا حقبة جديدة من العالقات مع القارة الأوروبية.)20( ».
خ�ضم انت�شار فيرو�س
وم ��ع انطالقة �سنة  ،2021وفي مرحلة انتقالية حرجة ودقيق ��ة ،وفي
ّ
الكورونا ،ف�إنّ «خروج بريطانيا من االتحاد الأوروبي ب�سرعة فر�ض عبئ ًا لوج�ستي ًا وتنظيمي ًا و�إداري ًا
ل ��م تكن العديد من ال�ش ��ركات م�ستعدة لتحمله ،وفي ظل الجائحة وخو� ��ض البالد جولة ثالثة من
الإغالق لن ي�ؤدي ذلك �إال �إلى زيادة الو�ضع �سوء ًا ،وح�سب المحللين ف�إن االقت�صاد يتجه نحو ركود
مزدوج .)21(».خطوة �صعبة لك ّنها تبدو �ضرورية للجميع!!
أوروبي مرحلة زمنية من عدم االن�سجام
�أنهى الم�سار الجديد للعالقة بين بريطانيا واالتحاد ال ّ
والأزم ��ات المترابطة« .غادرت ملي ��ارات الدوالرات في الرابع من كانون الثاني الحالي � -أول �أيام
الت ��داول ف ��ي الع ��ام الجديد  -المملك ��ة المتحدة �إلى دول االتح ��اد الأوروبي ،كم ��ا انتقل ما قيمته
 6ملي ��ارات دوالر م ��ن �أ�سهم تداول �شملت �أ�سهم بنوك فرن�سية و�شركات �سيارات �ألمانية ،من
العا�صم ��ة البريطانية لندن �إلى مراكز مالية �أوروبية بديلة مث ��ل باري�س و�أم�ستردام .هذا ما قالته
�صحيف ��ة �إندبندنت البريطاني ��ة ،وكان التحول نتيجة مبا�شرة للوائح االتح ��اد الأوروبي المالية ما
بعد اتفاق البريك�ست التي تن�ص على �أن المبادالت التجارية ل�شركات االتحاد  -مثل فولك�س فاغن
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ما بني ّ
جتليات احلرب الباردة الثانية ،وبداية الألفية الثالثة!!
د .ايلي اليا�س

و�إيربا� ��ص وبنك ب ��ي �إن بي باريبا ينبغ ��ي �أن تبقى تحويالته ��ا المالية داخل بل ��دان الكتلة،)22( ».
البريطاني كان في
لق ��د كانت تداعيات البريك�س ��ت على المملكة المتح ��دة قا�سية ،ولكنّ الق ��رار
ّ
نهاي ��ة الأمر حا�سم ًا ،وك�أنّ تلك العالقة المعقّدة �أ�صال �ساهمت في الح ّد من نجاح تجربة االتحاد
أوروبي الرائدة!! لأوروبا �أن تبد�أ حياتها ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية ،بعيد ًا عن الأفكار
ال ّ
والخطط والطموحات البريطانية!!
أوروبي التاريخية ،من ��ذ التفاهم اال�ستراتيج � ّ�ي بين الم�ست�شار
وعل ��ى مدى تجربة االتح ��اد ال ّ
الفرن�سي الجنرال �شارل ديغول ،كانت العين البريطانية
الغربي كونراد �أديناور والرئي�س
ألماني
ّ
ّ
ال ّ
أوروبي �أكث ��ر م ّما ت�شترك الي ��د البريطانية في تثبي ��ت دعائم هذا
الثاقب ��ة تراق ��ب نب� ��ض القلب ال ّ
االتح ��اد!! وب ��دل �أن ت�شه ��د مرحلة الح ��رب الب ��اردة الثاني ��ة ( )2020 - 2000عل ��ى الحذر
والبريطاني يتفاقم و�صو ًال
أوروبي
خطر
أوروبي من ٍ
ّ
رو�سي محتمل ،كان الخالف بين الطرفين ال ّ
ّ
ال ّ
النهائي والطالق الحا�سم بي ��ن الفريقين!! وطوال الحرب الب ��اردة الثانية� ،أخذ
ح ّت ��ى االنف�ص ��ال
ّ
أوروبي من جهة ثانية...
االختالف في وجهات النظر يتفاقم بين الفريقين
البريطاني من جهة وال ّ
ّ
وا�ستراتيجي ،كالرئي�س فالديمير بوتين!!
فكي ��ف �إذا كان على ر�أ�س القيادة الرو�سية قائد ج ��ريء
ّ
اال�ستراتيجي...
لق ��د ا�ستطاع الرئي�س بوتين اال�ستفادة �إلى �أق�صى حدود ممكنة من هذا الخالف
ّ
أوروبي ،على �أر�ض الواقعّ ،
كل هذا الوق�ست
�إذ ًا ،لماذا �أخذت ترجمة هذا الخالف
البريطاني  -ال ّ
ّ
الثمي ��ن؟ طبع ًا ،الأ�سب ��اب لي�ست �سيا�سية �أو �أمنية ،بل هي اقت�صادي ��ة بالدرجة الأولى!! كان يجب
أوروبي ،ب�أق ّل �أ�ضرار ممكنة على الم�ستويات االقت�صادية
ترتيب ان�سحاب بريطانيا من االتح ��اد ال ّ
أوروبي� ،أو على البريطانيين �أنف�سهم ...حتّى لو �أ ّدى ذلك
والمالية والنقدية� ،سواء على االتحاد ال ّ
�إلى تداعيات �سيا�سية وا�ستراتيجية ،خطيرة للغاية ،على الطرفين!!
أوروبي ،الذي �أر�سى �أ�س�سه الأولى تفاهم ديغول � -أديناور ،تجربة رائدة وها ّمة!!
االتحاد ال ّ
“الإتحاد الأوروبي منظمة دولية ولي�س �إتحاد ًا فدرالي ًا كالواليات المتحدة .فهو ي�شبه منظمة
الأمم المتحدة الأميركية ،كونه يتميز بنظام �سيا�سي فريد من نوعه في العالم ،له �سوق اقت�صادية
واح ��دة (ال�سوق الأوروبية الم�شترك ��ة) وعملة موحدة (اليورو) .وهو يتمت ��ع بمقدار من ال�سلطات
وال�صالحي ��ات التي منحتها دوله لم�ؤ�س�سات االتحاد الم�شتركة ،لكن هذه الدول لم ت�صل في ذلك
�إل ��ى حد تخليها ع ��ن �سيادتها لم�صلحة الإتح ��اد ،بل تنازلت عن بع� ��ض م�صالحها بهدف تحقيق
أوروبي �إثر
الم�صالح الم�شتركة في �إتحاد يوفر لها القوة والت�أثير في العالم ،)23(».وبات االتحاد ال ّ
زمن الكورونا كوفيد  ،19وتخ ّلي البريطانيين عنه� ،أمام تح ّديات كبرى ومخاطر �شتّى!!
ال ب ّد لزمن الكورونا �أن ينتهي!! و�أوروبا القارة العجوز القادرة على التك ّيف مع كافة الظروف،
الباحث ��ة عن ال�سالم والأم ��ن في مواجهة تح ّدي ��ات الإرهاب والأزمات االقت�صادي ��ة واالجتماعية
أوروبي �أن تتم ّيز وتت�أ ّلق في منطق ٍة
والمالي ��ة ،ت�ستطيع رغم خروج بريطانيا الحا�سم من االتحاد ال ّ
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غربي بزعامة الواليات
و�سطى بين مع�سكر
�شرقي بزعامة ال�صين ورو�سيا ومن يحالفهم ،ومع�سكر ّ
ّ
الم ّتح ��دة الأميركية وبريطانيا ومن يحالفهم ،خالل م ��ا �س ُيعرف بالحرب الباردة الثالثة ...وهذا
وهام ا�ستراتيجي ًا!!
�أمر
ّ
�ضروري ّ
العالم الثالث ،ال يهد�أ �أبد ًا
�أر� ��ض خ�صب ��ة للحروب الع�سكري ��ة �أثناء الحرب الب ��اردة الأولى بالنيابة ع ��ن الدول العظمى
وال�سوفياتي ،وللأزمات االقت�صادية والمالية واالجتماعية ،بات العالم الثالث
أميركي
والج ّبارين ال
ّ
ّ
دو ًال و�أنظم� � ًة ومجتمع ��ات ،على �أبواب الألفية الثالثة ،ومع انبثاق الح ��رب الباردة الثانيةُ ،مختبر ًا
لل�ص ��راع بين الرو� ��س وال�صينيين من جهة ،والأميركيين والغربيين م ��ن جهة �أخرى ،تحت�شد بين
ثناياه� ،صراعات كبيرة ومواجهات كثيرة و�أزمات خطيرة!!
ل ��م تتع ّل ��م دول و�أنظمة العال ��م الثالث ،من تجارب الح ��رب الباردة الأول ��ى ،العبر ال�ضرورية
والحك ��م الرئي�سية والدرو� ��س النوعية � ،اّإل القلي ��ل القليل ...ولذلك �ستكون نتائ ��ج الحرب الباردة
الثاني ��ة �أق�س ��ى و�أعتى ،على هذه الدول والأنظمة ،من نتائج الح ��رب الباردة الأولى ...وعلى �سبيل
العربي الغام�ض  -و�ضمن ًا التجربة الداع�شية الغريبة
المث ��ال ال الح�صر ،هل يمكن اعتبار الربي ��ع
ّ
 ج ��زء ًا م ��ن الحرب الباردة الثانية؟؟ حكم ًا!! نعم .فقد ب ��د�أت الثورات العربية المنبثقة من هذاالربي ��ع ب�أهداف ا�ستراتيجي ��ة واجتماعية و�سيا�سية ها ّمة ،وانتهت بنتائ ��ج كارثية للغاية ...فتحت
والرو�سي ،ودول �أخرى طموح ��ة �إلى تعزيز
المج ��ال �أم ��ام التدخل ال ُمبا�ش ��ر للج ّبارين الأميرك � ّ�ي
ّ
مجاالتها الحيوية ،وتحقيق �أهدافها البعيدة المدى...
العال ��م الثالث ،عل ��ى باب تح ّدي ��ات كبيرة ،ف ��ي �سبيل ال�س�ل�ام والأمن والتنمي ��ة الم�ستدامة
�ادي ...و"في �ضوء انك�شاف النظام الدولي عقب ال�سقوط
واال�ستق ��رار ال�شامل واالزدهار االقت�ص � ّ
المدوي لالتحاد ال�سوفياتي ،وفي ظل فقدان التوازن في القيادة الدولية بعد ذلك ،راح العالم ي�شهد
تناف�س ًا محموم ًا بين القوى الكبرى ت�أتي في طليعتها الواليات المتحدة الأميركية ،ال�صين ورو�سيا
االتحادية .راحت هذه القوى الثالث تفتّ�ش عن عنا�صر ق ّوة لتجنيدها في طموحاتها الجيو�سيا�سية
ف ��ي تولي ��د نظام دولي جدي ��د لقيادة العال ��م ،ففي الوقت ال ��ذي �أرادت الوالي ��ات المتحدة نظام ًا
يبقيه ��ا على �أحاديتها القطبي ��ة ،ر�أت ،بالمقاب ��ل ،ال�صين ورو�سيا ومعهم ��ا دول عديدة �أخرى في
�آ�سيا و�أفريقيا و�أميركا الالتينية ،فر�صة ل�صياغة عالقات دولية ت�أخذ بمبد�أي الم�شاركة والتوازن
خ�ضم الحرب الب ��اردة الثانية الخطيرة  ،2020 - 2000بات
والتعددي ��ة القطبية ،)24(".وفي
ّ
العالم الثالث م�سرح ًا خ�صب ًا للتناف�س بين تلك القوى الكبرى!!
وتقف القارة ال�سمراء في قلب الحرب الباردة الثانية على حافة ال�صراع بين كافة الأطراف،
دون �أن ت�ستطي ��ع تحقي ��ق التنمي ��ة المطلوبة والم�ستدام ��ة!! «لي�س لدى القارة رفاهي ��ة االنحياز �أو
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جتليات احلرب الباردة الثانية ،وبداية الألفية الثالثة!!
د .ايلي اليا�س

الحي ��اد بي ��ن طرفي النزاع االقت�ص ��ادي� ،إذ �إن اعتمادها ف ��ي ال�سنوات الأخي ��رة على ال�صين قد
�ض ّي ��ق من قدرتها عل ��ى المناورة بين الدول الكبرى ،و�أوقعها في دي ��ون �سيادية لم تكن �أبد ًا بدي ًال
خ�صب وخطي ��ر ،لل�صراع بين
للإ�ستعم ��ار الأوروب ��ي �أو الهيمنة الأميركي ��ة� ،)25(».أفريقيا م�سرح
ٌ
والغربي ،وخ�صو�ص ًا في الم�ستقبل الآتي!!
ال�شرقي
المع�سكرين
ّ
ّ
عل ��ى امتداد ما ُيعرف بالعال ��م الثالث ،دو ًال ومجتمعات ،نقاط ب ��اردة م� ّؤجلة في لعبة الكبار،
ولك ��ن �أي�ض ًا نقاط �ساخنة �شديدة اال�شتعال والتم ّدد ...بل ��دان تحاول ال�صمود جاهدةً ،و�أنظمة ال
خ�ضم
تبتغ ��ي � اّإل �إطال ��ة عمرها ووجودها ولو على ح�ساب �سل�سلة من الأزم ��ات ال نهاية لها ...وفي
ّ
أهم المناطق ال�ساخنة
الح ��رب الب ��اردة الثانية ( ،)2020 - 2000ال ب ّد من جولة �شاملة على � ّ
على م�ستوى العالم الثالث ،في ال�صراع بين الدول الكبرى:
ال�ش ��رق الأو�سط ال ��ذي ال يهد�أ وال ي�ستكين :بي ��ن طموحات الدول الكبرى اتفاق� � ًا �أو اختالف ًا،
ّ
والمخططات الإيرانية الطويلة
والأح�ل�ام التو�سعية التركية ،والمغامرات العدوانية الإ�سرائيلي ��ة،
الم ��دى ...ح ّت ��ى تم ّدد الربيع العرب � ّ�ي ،من حيث ق�صد �أو ل ��م يق�صد ،معيد ًا عق ��ارب ال�ساعة �إلى
ال ��وراء :حرب �سوري ��ة طويلة �أنهكت الجميع ،و�سل�سلة �أزمات �أمنية ف ��ي العراق ،وتم ّدد داع�ش بين
البلدين قبل انح�سارها ...ناهيك عن م�آ�سي لبنان االقت�صادية واالجتماعية واالنفجار الدامي في
والخليجي
ال�سعودي
بي ��روت � 4 -آب  ،- 2020وال�صراع ��ات المتوا�صلة في اليمن حتّى التدخّ ل
ّ
ّ
الفل�سطيني بدول ��ة م�ستق ّلة
المبا�ش ��ر ...وم ��ن خارط ��ة الطريق �إل ��ى �صفقة القرن ،يب ��دو الحل ��م
ّ
�شعب �صامدٍ ال يخ�شى الموت في �سبيل الحقّ !!
عا�صمته ��ا القد�س �صعب ًا ،ولكن �أكي ��د ًا بف�ضل �إرادة ٍ
ويخ�شى �أن ال يكون الوقت في �صالح ال�سالم العادل وال�سالم في منطقة ملتهبة كال�شرق الأو�سط!!
� اّإل �إذا ق ّررت الأمم المتّحدة والدول الكبرى �إيجاد ّ
الحل العادل للق�ضية الفل�سطينية �أخير ًا ...عبر
إ�سرائيلي ،برعاية عربية ودولية!!
�سالم مع الكيان ال
ّ
دولة فل�سطينية عا�صمتها القد�س ،في ٍ
العربي في نقل المنطق ��ة العربية وال�شرق الأو�سط و�شم ��ال �أفريقيا �إلى واقع
ل ��م يثم ��ر الربيع
ّ
جديد ومغاير ،حيث الديموقراطية والحرية والعدالة والأمل« ...لكن ثمار الربيع العربي المنتظرة
ل ��م تزه ��ر كما توقع ��ت ال�شعوب .ف ��ي  ،2019عن ��ون الكات ��ب الأمريكي نوا فيلدم ��ان كتابا حول
المو�ض ��وع بـ ال�شتاء العربي ،وهو م�صطلح ظه ��ر هنا وهناك مع ع�سكرة الثورات و�صعود التطرف
الدين ��ي وان ��دالع الحروب والنزاعات .على غ�ل�اف الكتاب الخلفي ،كت ��ب الأكاديمي البارز مايكل
�إغناتي ��ف �أن الم�ؤلف ي�سلط ال�ضوء على �أحد �أهم الأحداث ف ��ي ع�صرنا :الف�شل الم�أ�ساوي للربيع
العربي .فبا�ستثن ��اء تون�س ،لم تملأ �أي �إ�صالحات ديمقراطية الفراغ الذي خلفه �سقوط الأنظمة،
وعال �صوت العنف.)26( ».
وال تزال القارة الأفريقية ،في عين العا�صفة ،منذ نهاية الحرب العالمية الثانية!! ومن الأهمية
بم ��كان ،اال�ستفادة من تجارب الحرب الباردة الثاني ��ة وتداعياتها على مناطق �أفريقيا التي بقيت
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ب�شكل غي ��ر مبا�شر!! ف�أفريقيا ،وخ�صو�ص ًا المناطق الفقيرة منها،
�ساح ��ات �صراع بين الكبار ،ولو ٍ
بحاج ٍة �إلى تحييدها وتوجيهها نحو التنمية الم�ستدامة ،برغب ٍة دولية �أكيدة!!
�أ ّما بالن�سبة لأميركا الجنوبية فق�ضاياه ��ا معقّدة ،و�أزماتها االجتماعية وال�سيا�سية متوا�صلة:
ال�شرقي للرئي�س هوغو ت�شافيز ( ،)2013 - 2002ولخلفه
فنزويال مثا ًال!! بين دعم المع�سكر
ّ
الغربي للمعار�ضة ،و�أخير ًا بقيادة رئي�س
الرئي�س نيكوال�س مادورو (منذ  ،)2013ودعم المع�سكر
ّ
ن�صب نف�سه رئي�س ًا مطلع  ...2019تعي�ش فنزويال �أزمات
الجمعية الوطنية خوان غوايدو ،والذي ّ
ح ��ا ّدة ومترابطة وم�ستم ّرة على كاف ��ة الم�ستويات ،والو�ضع المت�أزّم ي ��زداد تفاقم ًا )1« :الت�ضخم
و�ص ��ل الى م�ستوى م ��روع )2 .الناتج المحلي في تدهور )3 .ال�س ��كان يعانون من الجوع� )4 .شح
ال ��دواء )5 .انخفا�ض �إنتاج النفط )6 .العديد م ��ن الفنزويليين يهجرون البالد )7 .دول العالم
منق�سمة حول الجهة التي ينبغي دعمها في فنزويال ،)27(».ناهيك عن تداعيات الكورونا ...لذلك
ال�شرقي والغرب � ّ�ي ،خالل الحرب
تع� � ّد فنزويال من �ساحات ال�ص ��راع الرئي�سية بي ��ن المع�سكرين
ّ
الباردة الثانية!!
الكورونا ،والتغيير الآتي!!
فيرو� ��س الكورون ��ا الخطير ،الذي تم ّدد عبر العالم �سن ��ة  ،2020انطالق ًا من ال�صين� ،أعاد
�إل ��ى الأذهان ،الإنفلون ��زا الإ�سبانية التي ع�صفت بالعالم عقب الح ��رب العالمية الأولى!! و�إن كان
لفيرو� ��س الكورونا ت�أثيرات ها ّمة على كافة الم�ستويات ال�سيا�سية والأمنية وال�صحية واالقت�صادية
واالجتماعي ��ة ...ف�سيمت� � ّد دوره �إلى مفا�ص ��ل �أكثر �أهم ّية في تاريخ الإن�ساني ��ة الحديث وال ُمعا�صر،
عالم جديد ،له خ�صائ�صه وميزاته و�أبعاده...
بحيث �سيكون فيرو�س الكورونا معبر ًا حتمي ًا �إلى ٍ
رئي�سي ما بين الحرب الباردة الثانية التي �ستمت ّد لما ُيقارب الع�شرين
فيرو�س الكورونا فا�ص ٌل
ّ
عام� � ًا ( )2020 - 2000والح ��رب الباردة الثالثة التي �ستعقب حكم ًا زمن الكورونا ،على �ضوء
التق� � ّدم ال�صين � ّ�ي في كافة المجاالت وخ�صو�ص� � ًا اقت�صادي ًا على ح�س ��اب الأميركيين ،وبالتحالف
م ��ع الرو� ��س ،م ّما يفاقم �آلية الحرب الباردة م ��ن جديد!! وللكورونا كم ��ا للإنفلونزا الإ�سبانية من
قبل� ،أهداف ا�ستراتيجية!! كثير من خ�صائ�ص فيرو�س الإنفلونزا الإ�سبانية ال نعرفها حتّى اليوم،
ب ��د�أ منت�صف �سنة  1918وانتهى ربيع �سنة  ،1920حينم ��ا ا�ستطاعت الطبيعة ال�سيطرة عليه
تدريجي� � ًا ،فاندم ��ج بالإنفلون ��زا العادية .وهكذا فيرو� ��س الكورونا كوفيد  ،19ب ��د�أ منت�صف �سنة
رجح �أن يتب ّدد قري ًبا ،دون �أن ندرك ك ّل خ�صائ�صه!!
 2019و ُي ّ
العام تمت ّد وت�شت ّد ،فبالإ�ضافة �إلى التق ّدم
ال�سيا�سي
تداعي ��ات الكورونا على الم�ستوى
العالمي ّ
ّ
ّ
ال�شرقي بمواجهة الأميركيين« ،ي�شكل هذا
ال�صيني الم�ستم ّر وقيادة ال�صين للمع�سكر
االقت�صادي
ّ
ّ
ّ
الفيرو� ��س تهديد ًا حقيقي ًا لركائز النظ ��ام العالمي الجديد� ،إذ يتوقع �أن المرحلة الالحقة للق�ضاء
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ما بني ّ
جتليات احلرب الباردة الثانية ،وبداية الألفية الثالثة!!
د .ايلي اليا�س

علي ��ه �ست�شهد تحالفات جديدة بي ��ن دول كان بينها عداء �إيديولوجي و�سيا�سي في مراحل تاريخية
ال�صيني نف�سه �شي
طويل ��ة مثل بع�ض الدول الأوروبية وال�صي ��ن ،)28(»...زد على ذلك� ،أنّ الرئي�س
ّ
جي ��ن بينغّ ،
حذر من حرب باردة جديدة ،لدى افتتاحه منتدى دافو�س االقت�صادي االفترا�ضي في
كانون الثاني !!2021
الكورون ��ا  -كوفي ��د  ،19منعط ��ف خطير ف ��ي تاريخ الإن�ساني ��ة ومف�صل في م�س ��ار العالقات
الدولي ��ة والجيو�ستراتيجي ��ة!! «وتوقع هنري كي�سنج ��ر وزير الخارجية الأميرك ��ي الأ�سبق� ،أن وباء
كورونا �سيدخل تعديالت في النظام العالمي ،و�أن تداعياته �ست�ستمر لأجيال عدة .و�سي�شهد العالم
�إ�ضطراب ��ات �سيا�سية واقت�صادية كبيرة .و�أن الواليات المتح ��دة في ظل االنق�سام ال�سيا�سي الذي
تعي�ش ��ه اليوم تحتاج �إلى حكومة من ذوي الكف ��اءة العالية للتغلب على العقبات غير الم�سبوقة على
المركزي للكورون ��ا في دعم و�صول
يتم تقدي ��ر الدور
ّ
الم�ستويي ��ن المحلي والعالم ��ي ،)29(».لذلك ّ
ب�شكل غير مبا�شر � -إلى �س ��دة الرئا�سة في  20كانون الثاني
الرئي� ��س الأميرك � ّ�ي جو بايدن  -ولو ٍ
 ،2021على ح�ساب والية ثانية ل�سلفه دونالد ترامب!!
يعتق ��د بع� ��ض الباحثين على م�ستوى العالم  -وبع�ض الباحثين الرو�س خ�صو�ص ًا � -أنّ الكورونا
كوفي ��د  19ج ��اءت بمثابة البديل ع ��ن الحرب العالمية الثالث ��ة  -التي لو ح�صل ��ت لد ّمرت الكرة
الأر�ضية ب�سبب القدرات النووية المتزايدة للدول ال ُعظمى  -وفي ك ّل الأحوال فقد ت�ض ّمنت مرحلة
�سنين لتف�سيرها وتحليلها � ...اّإل �أنّ �أهم تداعيات الكورونا
الكورون ��ا �سل�سلة من الألغاز تحت ��اج �إلى ٍ
�أ ّنها �ستنقل العالم من زمن الحرب الباردة الثانية �إلى زمن الحرب الباردة الثالثة!!
ومن �أبرز �سمات العالم الجديد ،بعد الكورونا« :في وقت ي�سعى فيه مئات الماليين من الب�شر
�إل ��ى فهم طبيعة فيرو�س كورونا وكيف ومتى �سيزول خطره ،ذهبت مجلة فورين بولي�سي �إلى ما هو
�أبع ��د بمحاولة خلق ت�ص ��ور لما �سيكون عليه �شكل العالم �سيا�سي� � ًا واقت�صادي ًا بعد الأزمة الحالية.
المجل ��ة وجهت �س�ؤالها لعدد م ��ن المف ّكرين وكانت ت�صوراتهم كالتال ��ي� :صعود الحركات القومية
والط ��ارئ �سيدوم وانتقال في ميزان القوى العالم ��ي ،نهاية العولمة ب�شكلها الحالي ،بدل �أميركا..
ال�صين المركز الجديد للعولمة� ،صعود القومية والنظام ال�سلطوي حتى في الدول الديموقراطية،
تغيي ��ر في �شكل العالقات الدولية وزيادة في �سطوة الحكوم ��ات ،ر�أ�سمالية جديدةّ ،)30(».
كل هذه
الزمني ال�ستمرارية الكورونا كوفيد !!19
التغييرات الها ّمة رهن بالمدى
ّ
التغيي ��رات ال�سيا�سية وال�صحية واالجتماعية واالقت�صادية والأمنية ،التي �ساهمت في فر�ضها
العالمي من الح ��رب الباردة الثانية،
الكورون ��ا  -كوفي ��د  ،19كانت و�ستكون كافي ��ة لنقل الم�شهد
ّ
�إل ��ى الحرب الباردة الثالثة ،في الم�ستقبل القريب الآت ��ي!! وفي مق ّدمتها طبع ًا و�صول الرئي�س جو
بايدن �إلى �س ّدة الرئا�سة الأولى في وا�شنطن ،بالإ�ضافة �إلى �أزمات �صحية واجتماعية واقت�صادية
مترابطة في �أكثر من مكان ،وتداعيات �سكانية وديموغرافية حتمية...
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اجته ��دت ال�ش ��ركات العالمية المتخ�ص�صة ومراكز الأبحاث العلمي ��ة لإيجاد لقاحات منا�سبة
للكوروما كوفيد  ،19للح ّد من انت�شاره وتط ّوره!! وقد برزت �سل�سلة لقاحات نوعية وها ّمة� :سبوتنيك
 ف ��ي� ،أ�سترازينيكا ،مودرنا ،فاي ��زر -بيونتك ،نوفافاك�س ،جون�سون �آن ��د جون�سون� ،سينوفارم...إيجابي ،ولكن من الأهمية بمكان �إيجاد الدواء المنا�سب والحا�سم والناجع للكورونا
إن�ساني � ّ
جهد � ّ
كوفيد  19قريب ًا ...وال ب ّد من «جدول يقارن بين لقاحات كورونا الموجودة حالي ًا من حيث ال�سعر
(:)31
والفعالية والجرعات ودرجة حرارة التخزين»
خاتمة.
م ��ن الحرب العالمي ��ة الأولى (� )1918 - 1914إلى الح ��رب العالمية الثانية (- 1939
 )1945وما بينهما مرحلة من اال�ضطرابات ال�سيا�سية والع�سكرية واالقت�صادية (- 1918
 ...)1939وم ��ن الح ��رب الباردة الأول ��ى (� )1991 - 1947إلى الح ��رب الباردة الثانية
( )2020 - 2000وم ��ا بينهم ��ا مرحل ��ة م ��ن الأزمات عب ��ر العال ��م (...)2000 - 1991
وم ��ن الإنفلون ��زا الإ�سبانية (� )1920 - 1918إلى الكورون ��ا كوفيد )2021 - 2019( 19
وم ��ا بينهم ��ا انت�شار لكثير من الأوبئ ��ة والفيرو�سات والأمرا�ض عبر العال ��م ...لم تعرف الإن�سانية
االقت�صادي الدائم ،وال�سالم
في تاريخها الحديث وال ُمعا�صر ،الأمن ال�شامل المطلوب ،واالزدهار
ّ
عالم جديد من الأمل والأمن
ّ
العالمي المن�شود ...لع ّلها ،بعد زمن الكورونا كوفيد  ،19ت�صحو على ٍ
والأمان ،والبحبوحة والعدل وال�سالم!!
ت�ش� � ّكل تجربة رئي�س جن ��وب �أفريقيا الزعيم التاريخ � ّ�ي والقائد اال�ستثنائ � ّ�ي نيل�سون مانديال
و�صبر عظيم
والمجتمعي!! فلقد تح ّدى مانديال ب� ��إراد ٍة �صلبة
إن�ساني
ٍ
ّ
عالم ��ة فارقة ف ��ي الم�سار ال ّ
التوتاليتاري العنيد� ،سجن ًا وا�ضطهاد ًا و�صمود ًا و�أم ًال ،حتّى ق�ضى عليه،
العن�صري
نظ ��ام التمييز
ّ
ّ
وع� � ّد انت�صاره نوعي� � ًا وها ّم ًا ...ولقد بات نيل�سون مانديال ،بالن�سبة ل�شع ��وب العالم الثالث التائقة
�إلى الحرية واالزدهار والتق ّدم ،القدوة والمثال!! كما ت�أ ّلق كرجل دول ٍة مار�س الديموقراطية ب�أبهى
وتق�صد حماية الكرامة الإن�سانية!!
معانيهاّ ،
لق ��د اتخذ الرئي�س الرو�س � ّ�ي فالديمير بوتين القرار الحا�سم :عودة رو�سيا االتحادية بق ّوة �إلى
ال�ساح ��ات الدولية ،ولو اقت�ضى المو�ضوع مواجه ًة ا�ستخباري ��ة حا ّدة مع الأميركيين خالل الحرب
أميركي ب�إنه ��اك رو�سيا ينجح في الفترة الممت ّدة بين والية
الب ��اردة الثانية ،بعدما كاد الم�شروع ال
ّ
الرو�سي الأ ّول بوري�س يالت�سن� ...أحكم
ال�سوفياتي الأخير ميخائيل غوربات�شيف والرئي�س
الرئي� ��س
ّ
ّ
الرئي�س فالديمير بوتين قب�ضته الحديدية في الداخل ،ف�أق�صى مراكز القوى والمافيا االقت�صادية،
ّ
وكل معار�ضة مدعومة من الغرب ،و�صو ًال حتّى تجربة �أليك�سي نافالني ...وعمل على حماية و�صيانة
الرو�سي ،وو�ضع ح ّد ًا للطموحات الجورجية،
الحيوي لرو�سيا� :أعاد ال�شي�شان �إلى الح�ضن
المج ��ال
ّ
ّ
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ما بني ّ
جتليات احلرب الباردة الثانية ،وبداية الألفية الثالثة!!
د .ايلي اليا�س

ف�ضم القرم  -المنطقة اال�ستراتيجية � -إلى رو�سيا ،ووفّق
وحا�ص ��ر الأحالم الأوكرانية في مهدها ّ
بي ��ن �أرمينيا و�أذربيجان في �سبي ��ل الم�صلحة الرو�سية المطلقة ،وتدخّ ل ف ��ي �سوريا فار�ض ًا كلمته
ال�سيا�سي بين القدرات الإيرانية والطموحات ال�سعودية والآمال
الفا�صل ��ة ،على م�سافة من الدهاء
ّ
التركي ��ة ،وتف ّوق ح�ضور ًا �سيا�سي ًا وا�ستخباري ًا في البلقان ،وب ��ات الحاكم والحكيم والحكم ،وك�أ ّنه
الرو�سي الجديد في مطلع الألفية الثالثة...
القي�صر
ّ
أميركي الناج ��ح دونالد ترامب ،لم يك ��ن ناجح ًا في تو ّقعات ��ه اال�ستراتيجية
رج ��ل الأعم ��ال ال
ّ
الرو�سي فالديمير بوتين
وت�ص ّرفات ��ه ال�سيا�سية ...فقد اتهمت جهات ا�ستخبارية �أميركية الرئي�س
ّ
أميركي ترامب في م�سيرت ��ه ال�سيا�سية واالنتخابية ،وهذا م ��ا �أفاد بوتين �سطو ًة
بدع ��م الرئي� ��س ال
ّ
العلني على ال�صين ال�شعبية ،في �سبيل
التهج ��م
وح�ض ��ور ًا ...وتع ّمد ترامب خالل واليته الرئا�سية ّ
ّ
و�ض ��ع ح ّد لطموحاته ��ا ال�سيا�سية واالقت�صادية ،وجاءت نتيجة خطابات ��ه الكثيرة  -بعك�س ما �أراد
ال�صيني ،ال ��ذي زادت �شجاعته في مقاربة الملفات الدولية ...القيادة ال�صينية
 مفي ��د ًة للجانبّ
ال�شعبي �سنة
ال�شيوعي ��ة العلي ��ا ،التي ع� �زّزت ح�ضورها في الداخ ��ل ،بعد قمع ح ��راك تيانانمي ��ن
ّ
 ،1989وا�ستعادت هونغ كونغ من البريطانيين �سنة  ،1997وماكاو من البرتغال �سنة ،1999
و�أبق ��ت عينها على تايوان جارتها ال�صغرى ،انطلقت في م�سير ٍة اقت�صادية كبرى عبر ّ
كل القارات
ال�صيني!!
والبلدان ،اتفاقات تجارية ونجاحات اقت�صادية و�إنجازات مالية� ...إ ّنه الزمن
ّ
االفترا�ضي مطلع ،2021
االقت�صادي
ال�صيني خالل منتدى دافو�س
وبعد ،مع تو ّقع الرئي�س
ّ
ّ
ّ
ال�شرقي بقيادة
�أن تن�ش� ��أ حرب باردة ثالثة بعد انح�سار الكورون ��ا كوفيد  ...19و�سيكون المع�سكر
ّ
ال�صي ��ن طبع ًا ...ت�ص ّدعت الجبهة الأوروبية خالل ه ��ذه الفترة الزمنية  ،2020 - 2000عبر
أوروبي
البريك�س ��ت وم�س ��اره الطويل والحا ّد وان�سحاب بريطانيا التدريج � ّ�ي فالكامل من االتحاد ال ّ
الغربي ...فبات لزام ًا على
لتلتحق بحليفتها الدائمة الواليات المتّحدة الأميركية زعيمة المع�سكر
ّ
الفرن�سي الجن ��رال �شارل ديغول
�أوروب ��ا �أن ت�ستعي ��د زمنه ��ا ال�سابق ال�ساطع  -مع تفاه ��م الرئي�س
ّ
الغربي كون ��راد �أديناور  -لتلعب ف ��ي الم�ستقبل ال�صعب الآت ��ي ،دور ًا رائد ًا
والم�ست�ش ��ار الألمان � ّ�ي
ّ
والغربي...
ال�شرقي
وناجح ًا وفاع ًال ،في المنطقة الو�سطى بين المع�سكرين
ّ
ّ
ولن تنتهي معاناة العالم الثالث � اّإل بتح ّرر بلدانه من تبعات م�صالح الدول الكبرى المترابطة
العربي
والمعقّدة!! وكم عانى هذا العالم خالل الحرب الباردة الثانية  :2020 - 2000الربيع
ّ
وق ��ل �أ ّن ��ه الخريف العرب � ّ�ي ،الذي زرع الأزم ��ات في �سوريا والع ��راق ولبنان وم�ص ��ر وليبيا وتون�س
وال�سودان واليمن ...بع�ضها انتهى ،وبع�ض الأنظمة ا�ستق ّر ،وما زالت مناطق �ساخنة على مدى من
ال�صراعات المتفاقمة ...ك ّل ذلك والق�ضية الفل�سطينية ال ّأم لم تب�صر ال�سالم العادل وال�شامل...
وم ��ن خارط ��ة الطريق �إل ��ى �صفقة القرن ،وم ��ن انتفا�ض ��ة فل�سطينية �إل ��ى الأخرى ،يظ � ّ�ل الحلم
الفل�سطين � ّ�ي بدولة م�ستق ّلة عا�صمتها القد� ��س قائم ًا وثابت ًا ،وتبقى االنته ��اكات الإ�سرائيلية كثيرة
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وعنيف ��ة ،وال ينتهي الأمل بال�سالم �أبد ًا ...كي ��ف �إذ ًا؟ فالأمم المتّحدة والدول الكبرى والمنظمات
المخت�ص ��ة تدرك �أنّ �إيج ��اد الح ّل المنطق � ّ�ي للق�ضي ��ة الفل�سطينية ،يفت ��ح الطريق �أمام
الدولي ��ة
ّ
المالي ،في منطق ��ة ال�شرق الأو�سط...
االقت�صادي واالنتعا�ش
فر� ��ص ال�سالم واحتماالت التط� � ّور
ّ
ّ
و�إلى ال�ش ��رق الأو�سط ،تواجه القارة ال�سوداء �أفريقيا الكثير من التح ّديات االقت�صادية وال�صحية
واالجتماعي ��ة ،حي ��ث ال تزال �أفريقيا بحاج ��ة �إلى دعم الأم ��م المتّحدة و�إلى التنمي ��ة الم�ستدامة
�وي بين ال�صين
اقت�صادي
�راع
والم�شاري ��ع الهادف ��ة ...بينما هي الي ��وم ،في
وتجاري ق � ّ
ّ
ّ
ّ
خ�ضم �ص � ٍ
االقت�صادي الآتي ،والواليات المتّحدة الأميركية الق ّوة االقت�صادية التقليدية منذ
ال�شعبية العمالق
ّ
الح ��رب العالمية الثانية ...كما ت�شت ّد معاناة �أميركا الجنوبية� ،سيا�سي ًا واقت�صادي ًا واجتماعي ًا ،في
خ�ض � ّ�م الحرب الباردة الثانية ،كم ��ا عانت خالل الحرب الباردة الأولى ،من ال�صراع المفتوح بين
مثال على هذه المعاناة ،فنزويال ،التي �أ�شرفت
الدول العظمى على امتداد العالم الثالث ...وخير ٍ
�صراع بلغ �أ�ش ّده منذ  ،2019بي ��ن الرئي�س نيكوال�س مادورو
خ�ضم
مالي �شام ��ل ،في
ّ
ٍ
عل ��ى انهيارٍ ّ
ال�شرقي ،ورئي�س الجمعية الوطنية
 خليف ��ة الرئي�س هوغو ت�شافيز  -المدع ��وم بق ّوة من المع�سكرّ
الغربي...
هام من الواليات الم ّتح ��دة والمع�سكر
ن�ص ��ب نف�سه رئي�س ًا ،بدعم ّ
خ ��وان غوايدو ،الذي ّ
ّ
ناهيك عن الت�أثيرات الهائلة النت�شار جائحة الكورونا كوفيد  19في دول العالم الثالث ،خ�صو�ص ًا
في �أميركا الجنوبية ،حيث زادت التح ّديات الخطيرة بالن�سبة لهذا العالم ،دو ًال ومجتمعات...
� اّإل �أنّ الكورونا �ستنت�شر عبر العالم ،انطالق ًا من مدينة ووهان ال�صينية� ،أواخر �سنة ،2019
ال�سيا�سي بين ال�صين ال�شعبي ��ة والواليات المتّحدة الأميركي ��ة� ،إ ّبان والية
لت�ش� � ّكل ما ّدة لل�ص ��راع
ّ
الرئي� ��س دونالد ترامب ،ولتفتح الباب على م�صراعي ��ه لدرا�سة تط ّور وانت�شار الأوبئة والفيرو�سات
من ��ذ الإنفلون ��زا الإ�سبانية �أواخ ��ر الحرب العالمية الأول ��ى ،حتّى الكورونا كوفي ��د  19الحالية...
وك�أنّ العال ��م ل ��م يكن على ا�ستع ��داد ال�ستقبال هذه الجائح ��ة ،بالرغم ّ
كل ما م� � ّر قبلها من �أوبئة
وفيرو�س ��ات ...يقين ًا �أنّ لموجات الكورونا الحالية ،نهاية محتمل ��ة مق ّدرة �سنة  � ...2022اّإل �أ ّنها
حتم ًا �ستنقل العالم من زمن الحرب الباردة الثانية �إلى زمن الحرب الباردة الثالثة ،حيث الكلمة
الأول ��ى والأخيرة للجي ��ل ال�ساد�س من الحروب والق ��درات اال�ستخبارية الفائق ��ة واال�ستثنائية � ،اّإل
�إذا اقتن ��ع العالم ب�أهمية ال�س�ل�ام والحوار في العالقات الدولية ،لتح�صي ��ن الأمن وتقديم الأمان
و�إنت ��اج البحبوحة االقت�صادية ...ومع �أنّ التهاون غير ممكن مع الكورونا ،والمتح ّورة الهندية دليل
�أكي ��د على ذلك ،وم ��ع الأهمية الق�صوى لإيجاد اللقاحات ال�ضرورية له ��ذه الجائحة ،على �أنواعها
والنهائي� ،سبي ًال نوعي ًا للق�ضاء نهائي ًا عليها...
و�أ�شكالها ،يبقى �إيجاد الدواء الحا�سم
ّ
العي ��ن عل ��ى العالم الثالث ،في م�سرح ال�صراع الحا ّد والممت� � ّد بين الدول العظمى والج ّبارين
والغربي ،وفي �إط ��ار انت�شار الأوبئة
ال�شرقي
ال�سوفياتي-الرو�س � ّ�ي والأميرك � ّ�ي ،وبين المع�سكري ��ن
ّ
ّ
ّ
ّ
والحل تغليب لغة المنط ��ق والحوار بين الدول
والفيرو�س ��ات ومتح ّوراته ��ا ،و�أفريقيا خ�صو�ص� � ًا...
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ما بني ّ
جتليات احلرب الباردة الثانية ،وبداية الألفية الثالثة!!
د .ايلي اليا�س

والمجتمعات والح�ضارات ،و�إحالل ال�سالم حيث كان ،و�إيالء المراكز البحثية :العلمية وال�صحية،
ّ
كل الإمكانيات الأكاديمية والمالية لنجاحها ،في مكافحة ك ّل ما ي�ض ّر بحياة الإن�سان...
الهوام�ش
الهوام�ش.
( )1مذك ��رات نيل�سون مانديال حواري مع نف�س ��ي� ،شركة المطبوعات للتوزيع والن�شر ،بيروت ،الطبعة
الأولى� ،2013 ،ص .14
( )2مذكرات نيل�سون مانديال حواري مع نف�سي� ،ص .262
اّ
مانديل ،لمحة ع ��ن حياته ،ثورت ��ه و�أ�شهر �أقواله ،ماي ��ا كنج ،النهار،
( )3ف ��ي الي ��وم العالم ��ي لنيل�س ��ون
.18/7/2018
( )4مذكرات نيل�سون مانديال حواري مع نف�سي� ،ص .439 ،436
( )5تقريرARABIC - RT ،برنامج رحلة في الذاكرة ،خالد الر�شد ،كانون الأ ّول .2020
( )6تقري ��رARABIC - RT ،برنام ��ج رحل ��ة ف ��ي الذاك ��رة ،خال ��د الر�ش ��د ،مقابل ��ة م ��ع الجنرال
�ألك�سن ��در باندريان ��كا ح ��ول كتاب ��ه عن الجن ��رال ي ��وري دروزدوف واال�ستخب ��ارات ال�سوفياتية غي ��ر ال�شرعية،
كانون الأ ّول .2020
( )7د .نا�صر زيدان :دور رو�سيا في ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا من بطر�س الأكبر حتى فالديمير
بوتين ،الدار العربية للعلوم نا�شرون ،الطبعة الثانية ،بيروت� ،2013 ،ص .192 ،190
( )8د .نا�صر زيدان :دور رو�سيا في ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا من بطر�س الأكبر حتى فالديمير
بوتين� ،ص .194
( )9بيرنارد لوكومت� ،أ�سرار الكرملين ،جرو�س بر�س نا�شرون ،الطبعة الأولى ،طرابل�س� ،2019 ،ص
.279
( )10المعار� ��ض الرو�س ��ي نافالن ��ي يخ ��دع عميل مخابرات لك�ش ��ف تفا�صيل عن م�ؤام ��رة لقتله ،النهار،
دوليات.21/12/2020 ،
( )11حربا ال�شي�شان ،الجزيرة.31/1/2016 ،
( 25 )12عاماً على بدء الحرب في ال�شي�شان.RT، 11/12/2019 ،
( )13ال�صي ��ن «�ست�صب ��ح �أكب ��ر اقت�صاد في العالم بحلول  ،»2028ب ��ي بي �سي عربي 26 ،كانون الأ ّول
.2020
( )14د .جمال واكيم� ،أورا�سيا والغرب والهيمنة على ال�شرق الأو�سط ،دار �أبعاد ،بيروت ،الطبعة الثانية،
� ،2017ص .194
( )15الرئي�س ال�صيني يحذر من حرب باردة جديدة ،النهار العربي.25/1/2021 ،
( )16المفاو�ض ��ات الأميركي ��ة  -الإيراني ��ة ..ف ��وق �س ��ور ال�صي ��ن 180 ،بو�س ��ت� ،سمي ��ح �صع ��ب،
.4/4/2021
( )17ف ��ي ذك ��رى تيانانمين ..تاي ��وان تدعو بكين لالعت ��ذار ووا�شنطن تطال ��ب بالمحا�سبة ،الجزيرة،
.4/6/2020
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( )18ف ��ي ذكراه ��ا الثالثي ��ن� ..أح ��داث ميدان تيانانمين ف ��ي بكين ما زالت تحز في نف� ��س الأوروبيين،
يورو نيوز.4/6/2019 ،
( )19د .كم ��ال ح ّم ��اد ،تاي ��وان بين ال�ستراتيجيتي ��ن ال�صينية والأميركية ،الدف ��اع الوطني ،العدد ،33
ت ّموز .2000
( )20بريك�س ��ت :بريطاني ��ا تبد�أ عهداً جديداً خ ��ارج االتحاد الأوروبي مع بداية العام الجديدBBC ،
 NEWSعربي 1 ،كانون الثاني .2021
( )21بعد �أ�سبوع من البريك�ست ..ال�شركات البريطانية تبد�أ بالنحيب ،الجزيرة.11/1/2021 ،
( )22ف ��ي الأ�سب ��وع الأول م ��ن البريك�س ��ت ..ملي ��ارات ال ��دوالرات تغ ��ادر لن ��دن �إل ��ى االتح ��اد الأوروب ��ي،
الجزيرة.10/1/2021 ،
( )23د� .أحم ��د عل ��و عمي ��د متقاع ��د ،الإتح ��اد الأوروبي ق ��وة الإقت�ص ��اد ال تترجمها ال�سيا�س ��ة ،الجي�ش
اللبناني ،درا�سات و�أبحاث ،العدد  ،313ت ّموز .2011
(� )24أ .د .محمد مراد ،مركزية ال�شرق الأو�سط في قيام نظام عالمي جديد للقرن الحادي والع�شرين،
الدرا�س ��ات الأمني ��ة والقانوني ��ة والعلمي ��ة واالجتماعي ��ة والنف�سية ،ف�صلية ت�صدر عن مجل ��ة الأمن ،العدد
 ،85كانون الثاني � ،2021ص .123
( )25العمي ��د م .ناج ��ي مالعب� ،أفريقيا م ��ا بين الع�سكرة الأميركية والمديوني ��ة ال�صينية ،الدرا�سات
الأمني ��ة والقانوني ��ة والعلمي ��ة واالجتماعي ��ة والنف�سية ،ف�صلية ت�ص ��در عن مجلة الأمن ،الع ��دد  ،85كانون
الثاني � ،2021ص .44
( )26م ��ا ال ��ذي تحقق من �أح�ل�ام الربيع العربي بعد مرور ع�شر �سنوات عل ��ى انطالقه؟ ،فران�س ،24
.17/12/2020
( )27ما الذي يحدث في فنزويال؟ ،بي بي �سي عربي� 1 ،شباط .2019
( )28د� .سح ��ر �سمي ��ر مح�س ��ن� ،إنعكا�سات الكورونا على النظام العالمي ،الدرا�س ��ات الأمنية والقانونية
والعلمي ��ة واالجتماعي ��ة والنف�سي ��ة ،ف�صلية ت�ص ��در عن مجلة الأمن ،العدد  ،84ت�شري ��ن الأ ّول � ،2020ص
.61
( )29د .م�سع ��ود �ضاه ��ر ،الدول ��ة الأميركي ��ة العميق ��ة ف ��ي مواجه ��ة التوت ��ر العرق ��ي ووب ��اء الكورون ��ا،
الدرا�س ��ات الأمنية والقانونية والعلمية واالجتماعية والنف�سية ،ف�صلية ت�صدر عن مجلة الأمن ،العدد ،84
ت�شرين الأ ّول � ،2020ص .48
(� )30أي عال ��م ينتظرن ��ا بع ��د كورون ��ا؟ �سيناريوه ��ات م ��ا بع ��د الوب ��اء ..تع� � ّرف عليه ��ا ،ي ��ورو ني ��وز،
.24/3/2020
(� )31شاه ��د ..الف ��روق بي ��ن لقاح ��ات كورون ��ا ف ��ي ج ��دول واح ��د ،د� .أ�سام ��ة �أب ��و ال� � ُرب ،الجزي ��رة،
.19/4/2021
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امل�ؤ�سّ ُ
ّ
اخلا�صة
�سات الإ�صالح ّية
بالأحداث ٌ
نظام متط ّو ٌر
(ن�ش�أتهاُ � ،
أنواعها و� ُ
أوجه الرّعاية
ّ
والتهذيب فيها)
د .جناة جرج�س جدعون
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المقدّمة
يرتك ُب جريمة وال ُمع َّر�ض للإنحراف َي ِت � ّ�م ب�إبقائه في بيئته الطبيع ّية مع
�اج الحدث ا ّل ��ذي ِ
�إنَّ ِع�ل َ
()1
�ساعدت ��ه وتوجيه ��ه �أو �إبعاده عن الو�سط ا ّلذي يعي�ش فيه �إذا كانت حالته ت�ستدعي ذلك  .ولكن قد
ُم َ
تك ��ون ظ ��روف الحدث البيئ ّية غير ُمال ِئمة لإ�صالحه ،فيتع َّين ،عند ذل ��ك ،العمل على �إبعاده عن بيئته
تخ�ص�ص ٍة تتمتَّع بمزايا الأ�سرة الكبيرةُ ،
وتعمل
ا ّلت ��ي قد تكون �سب ًبا في انحرافه وو�ضع ��ه في ُم� َّؤ�س�س ٍة ُم ِّ
ُي�سر له ُمتا َبعة حياته ّ
جديد.
الطبيع ّية في الجماعة من ٍ
على تزويده بالمبادئ والأ�س�س ا ّلتي ت ِّ
خ�ص�ص ٍة للأحداث ِمن �أقدم �أنواع التّدابير ا ّلتي ُط ِّب َقت على
وال �ش � َّ�ك �أنَّ الإي ��داع في ُم� َّؤ�س ٍ
�سات ُم َّ
تقويمي ُ
يهدف �إلى ِعالج الأح ��داث ال ُمخا ِلفين للقانون
�وي
الأح ��داث .وه ��ي تَع َمد �إلى �إتّباع �إتّجا ٍه ترب � ّ
ّ
�أو ال ُمع َّر�ضي ��ن لخط ��ر االنحراف و�إل ��ى ت�أهيلهم من ال ّناحي ��ة الإجتماع ّية و�إلى تقويمه ��م من ال ّناحية
ّ
الج�سماني
ال�شخ�ص ّي ��ة  .كم ��ا ينبغي �إيداعهم ف ��ي ج ٍّو ت�سوده ال ّثق ��ة والح ّر ّية ،ويتمتَّعون بفر� ��ص ال ّنم ّو
ّ
والعقلي والخلقي ا ّلتي تُتاح لغيرهم ِمن الأطفال والمراهقين.
ُ
ال�سجون؛ �إذ تق�ضي
هذه ال ُم� َّؤ�س�سات
تختلف بتكوينها والج ّو الت ّ
ّربوي ا ّلذي تُه ِّيئه لنزالئها عن ج ّو ّ
االيجابي
ال�سيا�س ��ة التّربو ّية ا ّلتي ُت َّت َب ��ع فيها �أ ّال يتَّ�صف ج ّوها بج ّو الزّجر وال ِعقاب ح َّت ��ى يتو َّفر المناخ
ّ
ّ
ا ّل ��ذي �ستنمو فيه �شخ�ص ّية الحدث ،وهي �شخ�ص ّية قيد الإكتم ��ال تتفاعل با�ستمرا ٍر مع ال ُم ِحيط ا ّلذي
يل ّفها.
تخ�ص�صة ِلرعاية انح ��راف الأحداث ِ�سيا�سة تهيئة ّ
الظروف ال ُمال ِئمة كي
وت َّت ِب� � ُع ال ُم� َّؤ�س�سات ال ُم ِّ
ين � َ
أخالقي لإع ��ادة تك ّيفهم مع
المدر�سي والمِ َهن � ّ�ي والتّهذيب ال
�ال ه� ��ؤالء الق�سط الكافي ِمن التّعلي ��م
ّ
ّ
ال�ص ّح ّية وال ّنف�س ّية
البيئة الإجتماع ّية .فهي ُت� ِّؤمن لهم ما فقدوه في بيئتهم العائل ّية ،وتُو ِّفر لهم ال ِّرعاية ّ
نا�سب ��ة وتعم � ُ�ل على �إزال ��ة الأ�سباب ا ّلتي �أ َّدت بهم �إل ��ى الإنحراف .وهيِ ،من ناحي� � ٍة �أخرى ،ت�سعى
ال ُم ِ
العاطفي في نفو�سهم وتُه ِّيئ له ��م ُمما َر�سة الهوايات
�إل ��ى غر�س مب ��ادئ المح َّبة والتّعاون والإ�ستق ��رار
ّ
وال ّن�شاطات ال ُمخت ِلفة.
وال تقت�ص ��ر ُمه َّمته ��ا على الإعتناء بهم خ�ل�ال فترة الحكم عليهم ،بل ترع ��ى �أحوالهم حتَّى بعد
نحرف م َّر ًة �أخرى والوقوف
ال�سل ��وك ال ُم ِ
الإف ��راج عنهم لفت ��ر ٍة تتحقَّقُ ِمن ِخاللها �أ َّنهم لن يعودوا �إلى ّ
على مدى تك ّيفهم مع الأ�سرة والمجتمع وعلى الدِّ را�سة والعمل.
وقواعد الأمم ال ُمتَّحدة ب�ش�أن العدالة الجنائ ّية للأحداث تُق ِّر ُر ال ِعالج في ال ُم� َّؤ�س�سات الإ�صالح ّية.
�اذ �أخير ،ولأق�صر فتر ٍة
فيج ��ب �أنْ يكونَ �إيداع الح ��دث في ُم� َّؤ�س�س ٍة �إ�صالح ّي� � ٍة ت�ص ّر ًفا ُي َلج�أ �إليه كم�ل ٍ
تق�ضي بها ّ
ال�ضرورة(.)2
ُ
حجزَ
نا�سب �آخر .و�إذا كان الأمر يقت�ضي
الحدث �إ ّال �إذا ل ��م يكن هناك � ّأي ِعالج ُم ِ
ف�ل�ا يجوز �أنْ ُي َ
ممكن ٍة ،مع مراعاة الفوارق في �أ�صناف
و�ضعه في ُم� َّؤ�س�س ٍة �إ�صالح ّي ٍة ،فيجب �أنْ يكونَ ذلك لأق�صر م َّد ٍة ِ
جرمي ��ن والجرائم وال ُم� َّؤ�س�س ��ات( .)3وينبغي �إي�ل�اء ال ُم� َّؤ�س�سات المفتوحة �أولو ّي ًة عل ��ى ال ُم� َّؤ�س�سات
ال ُم ِ
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ّ
اخلا�صة بالأحداث نظامٌ متط ّو ٌر
�سات الإ�صالحيّة
ّ
(ن�ش�أتهاُ � ،
أنواعها و� ُ
أوجه الرّعاية والتهذيب فيها)
د .جناة جرج�س جدعون

ال ُمغلقة و�أنْ يكونَ لها ّ
إ�صالحي.
الطابع ال
ّ
المو�ضوعين في ُم� َّؤ�س�سات ال ِّرعاية والحماية جميع
وف ��ي الإطار عينه ،يجب �أن تُو َّف َر للأح ��داث
ِ
�ساعدة ،الإجتماع ّية منها والتّعليم ّية والمِ َهن ّية وال ّنف�س ّية ّ
والط ّب ّية والج�سد ّية ّ
ال�ضرور ّية ا ّلتي
�ضروب ال ُم َ
�ساعدة على نم ّوهم نم ًّوا �سلي ًما .
يحتاجون �إليها بحكم ِ�س ّنهم �أو جن�سهم �أو �شخ�ص ّيتهم ،وبهدف ال ُم َ
مكن� ،إلى الإف ��راج الم�شروط عن
خت�ص ��ة� ،إلى �أق�صى م ��دى ُم ِ
ال�سلط ��ات ال ُم َّ
ويتع َّي ��ن �أنْ تلج� ��أ ّ
()4
�ستطاع .
وقت ُم
الأحداث ال ُمو َدعين في ُم� َّؤ�س�س ٍة �إ�صالح ّي ٍة ،فتمنحه في �أق�صر ٍ
ٍ
وينبغي �أن ت َ
الجزئ ّية وال ُّدور
ُبذ َل الجهو ُد لتوفير
ٍ
ترتيبات �شبه ُم� َّؤ�س�س ّية ،مثل ال ُّدور ذات الح ّر ّية ُ
ُ�ساع َد الأحداث
مكن �أنْ ت ِ
نا�سبة ا ّلتي ُي ِ
هاري ،وغيرها ِم ��ن التّرتيبات ال ُم ِ
التّعليم ّي ��ة ومراكز التّدريب ال ّن ّ
�سليم في المجتمع والقيام ب�أدوا ٍر �إجتماع ّي ٍة ب ّناء ٍة(.)5
للعودة �إلى الإندماج ٍ
ب�شكل ٍ
ِم ��ن هذا المنط ّلق ،ل ��م ُي ِع َّد ال ُم�ش ِّرع محكمة الأح ��داث ك�سائر المحاكم الجزائ ّي ��ة ا ّلتي تنح�صر
ُمه َّمتها في �إدانة المجرمين وتبرئة الأبرياء ،بل هي م� َّؤ�س�سة �إجتماع ّية غايتها ال ّرئي�سة حماية الأحداث
ال ُمخا ِلفين للقانون �أو ال ُمه َّددين بخطر االنحراف وتقويم اعوجاجهم وت�أمين ائتالفهم مع المجتمع،.
وال يت�س َّن ��ى له ��ا ذلك �إ ّال �إذا �أُ ِح َ
ُ�ساعدها في تح ّمل هذا العبء ال ّثقيل ال ُملقى
يطت ب�أجهز ٍة وم� َّؤ�س ٍ
�سات ت ِ
على عاتقها.
ه ��ذه الأجه ��زة وال ُم� َّؤ�س�س ��ات ،ا ّلتي تعم ��ل ُمجتمِ ع ًة ُمت�ضا ِف ��ر ًة بق�صد توفير الحماي ��ة وال ِّرعاية
حدث َق َ�ست عليه ظ ��روف الحياة و�ألجاته �إلى الجريمة ،تُ�ش� � ّك ُل الق�ضية الأ�سا�س ّية في
والإ�ص�ل�اح لك ّل ٍ
توجه التّ�شريعات نحو حماية الأحداث المخالفين للقانون �أو المع َّر�ضين لخطر الإنحراف.
ّ
م ��ن هن ��ا ،تب ��ر ُز الإ�شكال ّية ا ّلت ��ي يطرحها البح ��ث الحالي وا ّلت ��ي تتمحو ُر ح ��ول معرفة مفهوم
ملحا و�ضرور ًّيا.
الم� ّؤ�س�سات الإ�صالح ّية
الخا�صة بالأحداث ومفاعيلها؛ بحيث باتَ ح ّل هذه الإ�شكال ّية ًّ
ّ
ال�سابقة ،ي�أتي تق�سيم البحث �إلى ق�س َمين م�ستق ّلين على ال ّنحو الآتي:
بنا ًء على المبادئ ّ
الخا�صة بالأحداث.
الق�سم الأوّل :في مفهوم الم� ّؤ�س�سات الإ�صالحيّة
ّ
الخا�صة بالأحداث.
الق�سم ال ّثاني :في مفاعيل الم� ّؤ�س�سات الإ�صالحيّة
ّ
الق�سم الأوّل
الخا�صة بالأحداث
في مفهوم الم� ّؤ�س�سات الإ�صالحيّة
ّ
تمهيد وتق�سيم:
هنال ��ك ِمن الحاالت م ��ا ي�صعب ُمعا َلجتها داخل نظ ��ام الأ�سرة �أو في بيئة الح ��دث الطبيع ّية �إذا
نحرف خارج نطاق
كان ��ت هذه الأخيرة غير �صالحة لتهذيبه وتربيتهَ .و ِمن هنا ،كان ِعالج الحدث ال ُم ِ
�سات �إ�صالح ّية ،من الو�سائل الأ�سا�س ّية لتهذيبه و�إنقاذه ِمن الو�سط ال�س ِّيئ
بيئته و�أ�سرته� ،أي في م� ّؤ�س ٍ
أف�س � َ�د �أمره و�أغراه بالجريمة .الأمر ا ّلذي �سنتو ّلى درا�سته مب ّينين تاريخ ن�ش�أة هذه الم� ّؤ�س�سات
ا ّل ��ذي � َ
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و�أنواعها ،وذلك بعد تق�سيم هذا الق�سم �إلى بابين على ّ
ال�شكل الآتي:
الخا�صة بالأحداث.
الباب الأوّل :في ماهيّة الم� ّؤ�س�سات الإ�صالحيّة
ّ
الخا�صة بالأحداث.
الباب ال ّثاني :في م�ضمون الم� ّؤ�س�سات الإ�صالحيّة
ّ
الباب الأوّل
الخا�صة بالأحداث
في ماهيّة الم� ّؤ�س�سات الإ�صالحيّة
ّ
ال�سجن وما ُيورثه
ت َّت ِب ��ع ال ُم� َّؤ�س�سات
الخا�صة بالأح ��داث ً
نظاما ًّ
ّ
خا�صا بعيدً ا ك ّل ال ُبعد ع ��ن معا ِلم ّ
نحرفين يختلف عن ال ّرا�شدين
من ٍ
ف�ساد وعود ٍة �إلى طريق الجريمة .و ُن�شي ُر �إلى �أنَّ و�ضع الأحداث ال ُم ِ
إهمال
باعتباره ��م ما زالوا في م�سته ّل حياتهم الإجتماع ّية ،و�أنَّ جرائمهم تكون ،في معظمها ،نتيج ًة ل ٍ
ن�ش َئت دُور الإ�صالح للأحداث
لميل
طبيعي نحو الإجرام .ولذا� ،أُ ِ
ف ��ي تربيتهم وتن�شئته ��م ،ولي�س نتيجة ٍ
ّ
نحرفين لتم ِّكنهم من التّعوي�ض ع َّما فاتهم ِمن فر�ص التّربية والتّوجيه والتّن�شئة المدن ّية.
ال ُم ِ
أ�سي�س ��ا عل ��ى ما تق َّدم ،ي�أتي تق�سي ��م هذا الباب �إلى ف�صلين؛ بحيث نتن ��اول ،في الف�صل الأ ّول
ت� ً
منه ،درا�سة ن�ش�أة وتط ّور الم� ّؤ�س�سات الإ�صالح ّية؛ على �أنْ نتناول ،في الف�صل ال ّثاني ،درا�سة �أبرز �أنواع
تلك الم� ّؤ�س�سات.
الف�صل الأوَّل
ن�ش�أة وتطوّر المُ � َّؤ�س�سات الإ�صالحيّة
تالحق ف ��ي معاملة الأحداث ال ُمخا ِلفين للقانون �أو
ن�ش� ��أت المدار�س الإ�صالح ّية نتيج ًة للتط ّور ال ُم ِ
ال ُمع َّر�ضي ��ن لخط ��ر االنحراف ،ونتيج ًة للأف ��كار الحديثة عند علماء ال ّنف�س والتّربي ��ة والإجتماع ا ّلتي
ت ��رى �أنّ الحدث يت�أ َّث ��ر بالبيئة والو�سط الإجتماعي ال ّل َذي ��ن ُ
ال�س ِّيئة
يعي�ش فيهما وبالتّقالي ��د والعادات ّ
ف ��ي المجتم ��ع �إلى جانب ت�أ ّثره ب�أ�سرته .فهو م ��ر�آة عاك�سة للو�سط ا ّلذي يعي�ش في ��ه ،ف�إن تَع َّهده والداه
بالمالحظة والتّربيةَ ،ن َ�ش�أ ن�ش�أ ًة �صالح ًة ،و�إنْ �أهماله وتركاه ،ف�سرعان ما يف�سد ويجرفه ت ّيار االنحراف.
ال�سائد فيها .و ُيع َت َبر الأحداث فيها
وتُ�ش ِبه هذه ال ُّدور المدر�سة ِمن حيث نظامها وبرامجها والج ّو ّ
أو�ضاع
خا�ص،
ِ
ي�ستوجب وجودهم رعاي ًة ُمع َّين ًة وتربي ًة ُم ِّ
نوع ّ
تخ�ص�ص ًة ِل ُمعا َلجة � ٍ
كتالم ��ذة داخل ِّيين ِمن ٍ
العائلي ي�سو ُد بين جميع �أفراد ال ُم� َّؤ�س�سة
�شخ�ص ّي� � ٍة و�إجتماع ّي ٍة �أ َّثرت في �سلوكهم .وعليه ،ف�إنَّ الج� � ّو
ّ
�أحدا ًث ��ا و ُم�شرفي ��ن .و ُي َّ
ف�ض ��ل �أنْ يكونَ ِمن بين ال ُم�شرفين عن�ص ٌر ن�سائ � ّ�ي ُيو ِّفر ما يحتاجه هذا الج ّو
العائلي قرب ال ُم�شرفين ِمن الأحداث وربط حياتهم
�ساعد على ِ�سيادة الج ّو
ِمن حنان الأ ّم وعطفها .و ُي ِ
ّ
حقيقي
إجتماعي
و�سط �
به ��م .و ُي�ؤدِّي هذا ال ّنظام �إلى تمتّع الح ��دث بالإ�ستقرار
العاطفي والإقامة في ٍ
ّ
ّ
ّ
وح ّر.
أخ�صائ ّيون في ِعلم التّربي ��ة والتّوجيه والتّدريب المِ َهني.
كم ��ا ُي ِ
�شرف على دُور الإ�ص�ل�اح �أ�ساتذة � َّ
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ّ
(ن�ش�أتهاُ � ،
أنواعها و� ُ
أوجه الرّعاية والتهذيب فيها)
د .جناة جرج�س جدعون

ويتو َّلى م�س�ؤول ّية الأحداث ُمد ِّر�سون �إجتماع ّيون يتو َّلونهم �أفرادًا �أو جماعات ،فيت�ص َّرفون معهم ت�ص ّرف
الأولياء مع ب ِنيهم .وال حاجة للقول �أنَّ نجاح ك ّل ُم� َّؤ�س�سة رهن ب�صفات وخبرات القائمين عليها.
درو�سا نظر ّي ًة َو ِعلم ّي ًة تُو َّزع ِوف ًقا ل ُمتط ِّلبات الأحداث ودرجة تق ّدمهم
ويت�ض َّمن برنامج دار الإ�صالح ً
ف ��ي ال ِعل ��م .فالقراءة والكتابة ت َ
ُعطي ��ان للأم ِّيين منهم ،بينم ��ا ال ّدرو�س الأكثر تق ّد ًما ف ��ي ال ّريا�ض ّيات
والعل ��وم التّطبيق ّي ��ة ،فتُعطى ِل َمن حازوا درج ًة ثقاف ّي� � ًة ُمع َّين ًة� .إ ّال �أ ّنه يبرز التّ�س ��ا�ؤل حول معرفة �أنواع
خ�ص�صنا لدرا�سته الف�صل التّالي.
الم� ّؤ�س�سات الإ�صالح ّية
الخا�صة بالأحداث؟ الأمر ا ّلذي ّ
ّ
الف�صل ال ّثاني
في �أنواع الم� ّؤ�س�سات الإ�صالحيّة
متخ�ص�ص ٍة برعاية الأح ��داث المنحرفين ا ّلذين يرى
�إنَّ معه ��د الإ�صالح هو عب ��ار ٌة عن م� ّؤ�س�س ٍة
ّ
القا�ضي �أ ّنهم بحاج ٍة �إلى الإ�صالح� ،سواء هذه الم� ّؤ�س�سة حكوم ّية �أم �أهل ّية.
خا�ص لإ�صالح الأح ��داث بموجب المر�سوم رق ��م  6675تاريخ � 6آب
ف ��ي لبنان� ،أُ ِ
ن�ش ��ئ معه ٌد ٌّ
ن�صت الما ّدة الأولى منه على ما يلي:
1946؛ حيث َّ
يقوم
«�أُ ِ
ملحق بوزارة التّربية الوطن ّي ��ة والفنون الجميلةُ .
ن�ش � َ�ئ معه ٌد لإ�ص�ل�اح الأحداث وتربيتهم َ
ن�صت عليها الما ّدة  124من قانون العقوبات ُملغاة»(.)6
هذا المعهد بمها ّم «الإ�صالح ّية» ا ّلتي َّ
وج ��د في لبنان معه� � ٌد للإ�صالح كان تاب ًعا ِفي م ��ا م�ضى لوزارة التّربي ��ة الوطن ّية َو ِمن
وعلي ��هُ ،ي َ
ُث � َّ�م لوزارة ّ
ال�ش�ؤون الإجتماع ّي ��ة( .)7و�أ�صبح الآن بم�س�ؤول ّية جمع ّية الإتّحاد ِلحماية الأحداث في لبنان،
خا�صة ُمعت َب َرة ذات منفعة عا ّمةُ .
ويعمل �إتّحاد حماية الأحداث على �إدارة معهد �إ�صالح
وه ��ي ُم� َّؤ�س�سة ّ
ال�صا ِدرة عن محاكم الأحداث.
الأحداث حيث تُنفَّذ الأحكام ّ
وق ��د �أعط ��ى معهد الإ�ص�ل�اح نتائج باهر ًة؛ �إذ �أ َّم ��ن م�ستقبل معظم الأح ��داث ا ّلذين َ
ق�ضوا ُم َّدة
�إ�صالحه ��م ف ��ي الم� َّؤ�س�س ��ة ب� ��أنْ َي َّ�س َر له ��م التّدريب المِ هن � ّ�ي داخل المعه ��د وفي م�صانع ف ��ي القطاع
الخا�ص(.)8
ّ
معهدين للإ�صالح:
ُيدير �إتّحاد حماية الأحداث في لبنان َ
الأ ّول في الفنار(�ساحل المتن) وال ّثاني في بعا�صير(�ساحل ّ
ال�شوف).
م�ساع َدة �إجتماع ّية،
بال ّن�سب ��ة لمعه ��د الإ�صالح في الفنار ،ف� ��إنَّ فيه فريق
متخ�ص�ص يت�ض ّم ��نِ :
ّ
إجتماعي ّ
وموظفون �إدار ّيون .كذلك الأمر بال ّن�سبة
مر�شد �
مر�شد
نف�سانيِ ،
�أ�ستاذ للتّعليم ولمحو الأم ّيةِ ،
ّ
ّ
نف�ساني،
مر�شد
م�ساعدة �إجتماع ّية� ،أ�ستاذ للتّعليم ولمحو الأم ّيةِ ،
لمعهد الإ�صالح ف ��ي بعا�صير ،ففيه ِ
ّ
إجتماعي ّ
المخت�صين.
وموظفون �إدار ّيون.وفي الفنار ،معه ٌد �آخر فيه فريق من
مر�شد �
ِ
ّ
ّ
تط � ُ
�ال التّن�شئة الحدث ب ��ك ّل �أبعاده الج�سم ّية وال ّنف�س ّي ��ة وم� ّؤهالته العلم ّي ��ة والمهن ّية .وتمت ّد هذه
التّن�شئ ��ة م�ساف� � ًة زمن ّي� � ًة ال تق ّل عن �ستّة �أ�شه � ٍ�ر ،وقد ُ
�سنوات .ي�ؤ ّم ��نُ معهد الإ�صالح
ت�صل �إلى ث�ل�اث
ٍ
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للحدث ما ي�س ّمى بال ّرعاية ّ
ال�شاملة:
إجتماعي َع ْب َر �إخت�صا�ص ّيين � ً
أي�ضا،
ف�سي َع ْب َر �إخت�صا�ص ّيين ،العالج ال
ّ
العطف والحنان ،العالج ال ّن ّ
المهني.
المدر�سي والتّعليم
الم�أكل والم�أوى ال ّالئقين ،ال ّلبا�س ،محو الأم ّية والتّعليم
ّ
ّ
ف ��ي معه ��د �إ�ص�ل�اح الأح ��داث وف ��ي دار المالحظة قبل الح ��رب( ،)9كانت هن ��اك مجموعة من
يعمل فيها الأحداثُ .ي َ
الم�صانع داخل المعاهد ُ
قتطع من �أجرهم ما ُيقارب ال ّن�صف لت�أمين م�صاريف
ال�سكن والملب�س والم�أكل وغيره؛ و ُي َ
يخرج هذا
و�ضع الباقي في دفتر توفير في الم�صرف با�سم الحدثُ .
ّ
ّ
الأخير من المعهد بعد انتهاء م ّدته متعل ًما ولديه غال ًبا ع ّدة �إفادات �أو دبلومات مهن ّية في �إخت�صا�صات
متن ّوع ��ة ،منها التّجارة ،الكهرباء ،التّعدين ،خياط ��ة �شبه �صناع ّية وور�شة مطبخ .كما لل ّريا�ضة َدورها
وللتّرفيه � ً
أي�ضا.
أخ�صائ ِّيي ��ن .وال ّنظام فيه قائ ٌم على احت ��رام الحدث للأنظمة
و ُي ��دار معهد الإ�ص�ل�اح ِمن ِق َبل � َّ
ا�س ِمن ّ
مظهر
ال ّداخل ّي ��ة دون الحاج ��ة �إلى وجود ح ّر ٍ
ال�شرط ��ة �أو ال ّدرك �أو غيرهم .وبالتّال ��ي ف�إنَّ � ّأي ٍ
بعيد ،في ا�ستجابة الحدث للتّوجيه والإر�شاد .وما ُيعزِّ ز هذا
حد ٍ
�ساعد� ،إلى ٍّ
تماما ِم َّما ُي ِ
ِعقاب � ّ�ي غائ � ٌ�ب ً
الج� � ّو نظام العطل المدر�س ّية ،حيث ي�ستفي ��د منها الأحداث في�ؤ ّمون منازلهم وعائالتهم �أثناءها ،كما
يق�ضونَ ً
�ساعد في تمتين روابط ه�ؤالء بمجتمعهم ،فال ي�شعرون
بع�ضا ِمنها في مخ ّي ٍ
مات ك�شف ّي ٍةِ ،م َّما ُي ِ
ب�أ َّنهم محكوم عليهم بالإنزواء والعزل عن بيئتهم.
أ�سي�س ��ا على م ��ا تق َّدم ،نج ُد في الإ�صالح َّيتَين ال َّلتَين تتعاطيان م ��ع الأحداث ال ُمخا ِل ِفين للقانون
ت� ً
ال�شوف (�ساحل ّ
�أو ال ُمع َّر ِ�ضي ��ن للخطر في الفنار (�ساحل المتن) وف ��ي بعا�صير ّ
ال�شوف) مدى تركيز
القان ��ون ال ّلبنان ��ي على ّ
إجتماعي للعدال ��ة ال ُمط َّبقة على الأحداث ،و� ً
أهم َّية ا ّلتي
الطابع ال
أي�ض ��ا على ال ِّ
ّ
المعهدين ولد َّقة وتقن ّية العمل في ٍّ
عط َي ��ت ِل َ
كل ِمنهما و�إدارتهما( ،)10وذلك تطبي ًقا ِلما َو َر َد في
هذين
َ
�أُ ِ
القواعد ال ّدول ّية في ق�ضاء الأحداث فيما يتع ّلق بتحقيق الم�صلحة الف�ضلى ّ
للطفل(.)11
�أ َّم ��ا ع ��ن جناح الأح ��داث في �سجن رومية ،فقد ت � َّ�م افتتاحه في كان ��ون الأ ّول عام  .1994وهو
وتتم رعايته ِمنْ ِق َبل وزارة ال ّداخل ّية وعنا�صرها الأمن ّية.
مخ�ص�ص لل ّذكورّ .
ّ
خا�صة
إ�صالح ومعهد ت� ٍ
أديب ودُور مالحظة ّ
من �أجل ذلك ،يقت�ضي و�ضع الأحداث جمي ًعا في معهد � ٍ
بهم؛ الأمر ا ّلذي يتوافق مع روح ن�صو�ص الإتّفاق ّيات ال ّدول ّية في ق�ضاء الأحداث ،وال �س ّيما ِمنها �إتّفاق ّية
الأم ��م ال ُم َّتح � َ�دة لحق ��وق ّ
ن�صت
الطفل لعام  ،1989في الم ��ا ّدة ِ 37منها ،بفقراته ��ا �أ ،ب وج ،ا ّلتي ّ
تع�سف ّي ٍة .ويج ��ب �أنْ يجري اعتقال ّ
الطفل
عل ��ى �أ ّال ُيح� � َرم � ّأي طف � ٍ�ل من ح ّر ّيته ب�صور ٍة غي ��ر قانون ّي ٍة �أو ّ
أخير ولأق�صر فتر ٍة زمن ّي ٍة منا�سب ٍة.
�أو احتجازه �أو �سجنه وف ًقا للقانون .وال يجوز ممار�سته �إ ّال كملج�أ � ٍ
�رام للكرامة المت� ّأ�صلة ف ��ي الإن�سان،
كم ��ا ُيعام ��ل ك ّل طف � ٍ�ل
محروم م ��ن ح ّر ّيته ب�إن�سان ّي� � ٍة واحت � ٍ
ٍ
محروم من
طفل
وبطريق� � ٍة تراع ��ي �إحتياجات الأ�شخا�ص ا ّلذين بلغوا ِ�س ّنه.
ٍ
ف�ص ُل ك ّل ٍ
وبوجه خا� �ّ�صُ ،ي َ
ٍ
ح ّر ّيته عن البالغين ،ما لم ُيعتبر �أنَّ م�صلحة ّ
الطفل الف�ضلى تقت�ضي خالف ذلك .ويكون له الحقّ في
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امل�ؤ�سّ ُ
ّ
اخلا�صة بالأحداث نظامٌ متط ّو ٌر
�سات الإ�صالحيّة
ّ
(ن�ش�أتهاُ � ،
أنواعها و� ُ
أوجه الرّعاية والتهذيب فيها)
د .جناة جرج�س جدعون

ّ�صال مع �أ�سرته عن طريق المرا�سالت والزّيارات �إ ّال في ّ
الظروف الإ�ستثنائ ّية.
البقاء على ات ٍ
خا�ص ٍة
إ�صالح ومعهد ت� ٍ
ِمن �أجل ذلكِ ،
أديب ودُور ُمالحظة ّ
نقترح و�ضع الأحداث جمي ًعا في معهد � ٍ
بهم ِمن �أجل تحقيق م�صالحهم الف�ضلى.
ول ّم ��ا كان ��ت دار ال ُمالحظة قد زالت بفعل الحرب ،ف�إ َّننا ندعو �إل ��ى �إن�شاء هكذا دار حيث ُيع َمل
على �إعادة تربية الحدث ،بالإ�ضافة �إلى تلقينه ال ّدرو�س وتقديم الإقتراحات له .وتُعت َبر فترة ُم َ
الحظة
الح ��دث من الفترات ال ُمه َّمة ا ّلتي َ
تكامل ٍة يقوم بها
و�صح ّي ٍة ونف�س ّي� � ٍة ُم ِ
يخ�ض ��ع فيها لدرا�س ٍة �إجتماع ّي ٍة ّ
خا�ص ًة ّ
بخطة ِعالجه بال ّن�سب ��ة للم�ستقبل( .)12كما ُيو َدع
أخ�صائ ّي ��ون وي�ضعونَ  ،بنتيج ��ة ذلك ،تو�صي ًة ّ
� َّ
()13
خا�ص ٍة لت�أهيله .
ال ُمت�س ِّول وال ُمت�ش ِّرد في ُم� َّؤ�س�س ٍة َّ
ُوجه الأبحاث
وكان هذا الإجراء ِمن �ضمن تو�صيات ال ُم�ؤتمرات ال َّدول َّية( )14ا ّلتي ر�أت �أ َّنه يجب �أن ت َّ
أخ�صائ ِّيين في
ال�سبب الحقيقي في �سلوك الحدث ،وذلك يقت�ضي ت�ضافر الجهود بين ال َّ
�إل ��ى اكت�شاف ّ
الميادين الإجتماع ّية ّ
ُبحث حالة الحدث بوا�سطة هيئة
والط ّب ّية وال ّنف�س ّية والتّربو ّية .لذلك ،يتع َّين �أنْ ت َ
أخ�صائ ِّيين جمي ًعا.
ُمك َّونة ِمن ه�ؤالء ال َّ
كثير م ��ن الأحيان،
و ُن�شي ��ر �إل ��ى َدور الجمع ّي ��ات الأهل ّية ف ��ي الإهتمام بالحدث .فه ��ي تتو َّلى ،في ٍ
الإعتناء بالحدث المحكوم عليه بتدابير الحماية �إذا لم تتوافر في �أب َوي القا�صر �أو �أحد �أ�صوله �أو �أحد
�أف ��راد عائلته ّ
مكن ت�سليمه �إلى �أ�سر ٍة
ال�ضمانات ال ّالزم ��ة ِلرعاية �ش�ؤونه .وفي هذه الحالة الأخي ��رةُ ،ي ِ
خت�صة �أو �إلى غيرها �إذا كانت
�صح ّي ٍة ُم َ
موثوقٍ بها �أو �إلى ُم� َّؤ�س�س ٍة �إجتماع ّي ٍة �أو ّ
عتمد ٍة ِمن الوزارات ال ُم َّ
عتمدة الإخت�صا�صات المطلوبة(. )15
ال تتوافر في الم� َّؤ�س�سات ال ُم َ
وتُعت َب ��ر الإتّفاق ّي ��ة ال ّدول ّي ��ة لحق ��وق ّ
الطفل ع ��ام � 1989أ َّول وثيقة م ��ن وثائق الأم ��م ال ُمتَّحدة،
وا�ضح للجمع ّيات غير
والمعاه ��دة ال ّدول ّي ��ة الوحيدة
ّ
الخا�صة بحقوق الإن�س ��ان ا ّلتي ُت ِق ّر َبدو ٍر �أ�سا�س � ّ�ي ٍ
()17
أطراف معن َّي ٍة في ُمرا َق َبة تطبيقها .
الحكوم ّية( ،)16ك� ٍ
�إنطال ًق ��ا م ّما تق َّدم ،تبرز �أه ّم ّي ��ة الم� ّؤ�س�سات ا ّلتي تُعنى بالقا�ص ��رات المخالفات للقانون و� ً
أي�ضا
أهم الم� ّؤ�س�سات ا ّلتي تُعنى بم�شاكل الأحداث.
�أه ّم ّي ��ة دُور الإيداع للمعاهد الإ�صالح ّي ��ة ا ّلتي تُعتبر من � ّ
خ�ص�صنا لدرا�سته الباب التّالي.
الأمر ا ّلذي ّ
الباب ال ّثاني
في م�ضمون الم� ّؤ�س�سات الإ�صالحيّة
تمهيد وتق�سيم:
لق ��د َ�س َبقَ و�أو�ضحن ��ا �أنَّ دُور الإيداع للمعاه ��د الإ�صالح ّية تُعتبر من �أه � ّ�م الم� ّؤ�س�سات ا ّلتي تُعنى
بم�ش ��اكل الأح ��داث ،ال �س ّيما تل ��ك المتع ّلقة بالقا�ص ��رات المخالفات للقانون .الأمر ا ّل ��ذي جعلنا منه
مو�ضوعا لدرا�ستنا في الباب الحالي �ضمن الف�صلين التّاليين على ال ّنحو الآتي:
ً
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المخالفات
الف�صل الأ ّول :الم� ّؤ�س�سات الإ�صالح ّية المتع ّلقة بالقا�صرات ُ
للقانون.
الف�صل ال ّثاني :دُ ور الإيداع للمعاهد الإ�صالح ّية.
الف�صل الأ ّول
المخالفات للقانون
الم� ّؤ�س�سات الإ�صالح ّية المتع ّلقة بالقا�صرات ُ
ال�صالح هي الم� ّؤ�س�سة الوحيدة
بالنّ�سبة للقا�صرات ال ُمخالفات للقانون فقد كانت دار ال ّراعي ّ
()18
تقبلهن� ،إ َّال �أنَّها غير ملزمة بقبول �أ َّية فتاة .
تقبلهن ،وما زالت
في لبنان ا َّلتي
َّ
َّ
تم افتت���اح مركز المبادرة في �ضه���ر البا�شق للقا�صرات
غي���ر �أنَّه ،ف���ي �شباط َّ ،2004
بالمخدرات والجريمة.
المعني
ال ُمخالفات للقانون ،وذلك بالإ�شتراك مع مكتب الأمم المتّحدة
ِّ
ّ
حتجزْ َن تحت
ِواقع م� ٍ
الأم���ر ا َّلذي َ
و�ض��� َع ًّ
ؤ�سف؛ �إذ كانت القا�ص���رات ال ُمخالفات للقانون ُي َ
حدا ل ٍ
�سقف واحدٍ مع النّ�ساء ال ّلواتي تُنفِّذْ َن عقوبة جزائ ّية في �سجون النّ�ساء.
ٍ
ِ���م و�ضع الفتيات
ال�ضروري الإ�سراع في �إن�ش���اء م� ّؤ�س ٍ
مِ ���ن �أج���ل ذلك ،مِ ���ن ّ
خا�صةٍ َيت ّ
�سات ّ
لهن البرامج ال ّت�أهيل ّية والتّربو ّية والتّثقيف ّية والتّرفيه ّية.
ال ُم ِ
نحرفات فيها؛ حيث ُت� َّؤمن َّ
إ�شتراعي رقم
ه���ذا ،وكان مِ ���ن الأف�ضل تكري�س ما ج���ا َء في الما ّدة  20مِ ن المر�س���وم ال
ّ
خ�صت القا�صرة
83 / 119
الخا�ص بِحِ ماية الأحداث ال ُم ِ
ّ
نحرفِ ين ال ّلبناني -ال ُملغى -وا ّلتي َّ
إ�صالحي �أو بو�ضعها ف���ي ُم� َّؤ�س�سةٍ �إ�صالح ّيةٍ ؛
بتدبي���ر �
خا����ص� ،إذا ُحكِ َم عليها
بن�ص
ٍ
ّ
الجانح���ة ّ
ّ
ثبت
ُق���ر َر وق���ف التّدبير ال ُمتَّخَ ذ ف���ي حال زواجها ،وذلك بع���د � ْأن ُي َ
�إذ لمحكم���ة الأح���داث � ْأن ت ِّ
�شرع���ي لها .ولمحكمة الأح���داث �أن ت�ض َعها ،في
م�سكن
للمحكم���ة عقد ال���زّ واج ر�سم ًّيا ووجود
ٍ
ّ
قد َم مندوب
مطل���ق الأحوال ،تحت ال ُمرا َق َبة الإجتماع ّية ل ُم َّدةٍ �أق�صاها ثالث �سنوات ،على � ْأن ُي ِّ
تقريرا عنها ّ
أ�شهر ،وعلى � ْأن ُيعاد �إلى تنفيذ التّدبير
جمع ّية الإتّحاد لحماية الأحداث
كل ثالثة � ٍ
ً
�سبب كان قبل م�ضي ثالث �سنوات على عقده؛
ال
إ�صالحي بحقّ القا�صرة �إذا انتهى الزّ واج ل ّأي ٍ
ّ
ُر�سل �إلى معهد ال ّت�أديب لق�ضاء ال ُم َّدة الباقية
و�إذا كان���ت قد �أت َّم���ت ال ّثامنة ع�شرة مِ ن العمر ،ت َ
ال�صادِ ر بحقِّها.
مِ ن الحكم ّ
َّ
�ش���رع القانون الجديد� ،أي قانون
بناني -لم ُيدركها ُم ِّ
ولع���ل ف���ي ذلك حكمة مِ ن ال ُم ِّ
�شرع ال ّل ّ
حماي���ة الأح���داث ال ُمخالِفين للقان���ون �أو ال ُمع َّر�ضي���ن للخطر ال ّلبناني رق���م 2002 /422
والدانمارك
ال�ص���ادر ف���ي ُ ،6/6/2002مت�أ ِّث ًرا بح�ضور بع����ض خبراء القانون مِ ن النّم�س���ا ّ
ّ
إ�صالحي ،واعتب���ار ُم� َّؤ�س�سة ال���زّ واج بديالً
تكمن ف���ي الغاية مِ ���ن وراء التّدبي���ر ال
و�سوي�س���راُ -
ّ
�صالحا ل�صرف النّظر عن �إخ�ضاع القا�ص���رة الجانحة لِمِ ثل هذا التّدبير مِ ن �ش�أنها
�إجتماع ًّي���ا
ً
� ْأن تُنقذه���ا من ّ
والدوافع الكامِ نة في �أ�سا�س جنوحها ،ور ّبما �إ�ضطرارها �إلى مثل هذا
الظروف ّ
لل�سلوك
الجنوحَ ،ومِ ن ذلك الق�صور ال
إقت�صادي ا ّلذي ي�ؤ ّدي ،في غالب الأحيانَّ ،
ّ
الدور ال ّرئي�س ّ
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ّ
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د .جناة جرج�س جدعون

نحرف في مختلف المجتمعات الحديثة.
ال ُم ِ
وهن���ا ،يب���رز التّ�س���ا�ؤل ح���ول معرفة �أه ّم ّي���ة ُدور الإي���داع للمعاه���د الإ�صالح ّي���ة في هذا
خ�ص�صنا لدرا�سته الف�صل التّالي.
الخ�صو�ص .الأمر ا ّلذي ّ
الف�صل ال ّثاني
ُدور الإيداع للمعاهد الإ�صالحيّة
ر�سل الأح���داث ا ّلذين تحكم المحكمة ب�إيداعهم ف���ي الم� َّؤ�س�سات الإ�صالح ّية
ف���ي م�صرُ ،ي َ
وجد بدائرتها م� َّؤ�س�سات �إيداع،
�إلى ُدور الإيداع .وتن�ش�أ الوحدات ال�شّ املة بالمحافظات ا ّلتي ال ُي َ
وجد فيها م� َّؤ�س�سات �إيداع ال تكفي ال�ستيعاب المحكوم عليها بالإيداع.
�أو ُي َ
وت َّت ِب���ع بع�ض الوحدات ال�شّ املة وزارة ال�شّ �ؤون الإجتماع ّي���ة ،ويتبع البع�ض الآخر الجمع ّيات
عترف بها مِ ن الوزارة المذكورة .وتُعت َبر ك ّلها ُم� َّؤ�س�سات مفتوحة.
الأهل ّية ال ُم َ
و ُدور الإيداع للمعاهد الإ�صالح ّية متن ّوع ٌة .فهناك م� ّؤ�س�سات الإيداع المفتوحة ،ال ُم� َّؤ�س�سات
�شبه ال ُمغ َلقة وال ُم� َّؤ�س�سات ال ُمغ َلقة.
بالنّ�سب���ة ل ُم� َّؤ�س�س���ات الإي���داع المفتوحة ،ف ُيو َدع به���ا المحكوم عليهم م���ن الأحداث ا ّلذين
أهم ما ُيم ِّيزها �أنَّها ال تَعتمِ د في منع الهروب مِ نها
يرتكبون جرائم وال ُمع َّر�ضين لالنحراف .و� ّ
على العوائق الما ّد ّية ،كالأ�سوار العالية والق�ضبان الحديد ّية والح ّرا�س ال ُم�س َّلحين ،و�إنَّما تَعتمِ د
عل���ى العوائ���ق المعنو ّية ،ك�إقناع الح���دث بفائدة الإي���داع ،و� َّأن الهدف الأ ّول مِ ن���ه هو �إ�صالحه
فر�ض عليه مِ ن �أعمالٍ وقيودٍ �إنَّما مِ ن �أجل م�صلحته.
وت�أهيله لحياةٍ �إجتماع ّيةٍ �شريفةٍ  ،و� َّأن ما ُي َ
وال ُم� َّؤ�س�س���ات المفتوح���ة ت�سب ُغ عل���ى الحياة فيها ج��� ًّوا طبيع ًّيا قري ًبا مِ ن طاب���ع الحياة في
�شعر الفرد �أنّه ما زالَ يحيا في المجتمع ويخلق ال ّثقة
المجتمع الكبير( ،)19ومن �ش�أن ذلك � ْأن ُي َ
ف���ي نف�سه وبين���ه وبين القائمين عل���ى �إدارة ال ُم� َّؤ�س�سة .وهذه العوامل مِ ن �ش�أنه���ا � ْأن تُ�سهِ َم في
عمل ّية ال ّت�أهيل.
ال�صغي���رة ا ّلتي تتك َّون مِ ن
لذل���ك ،ن���رى � َّأن ال ُم� َّؤ�س�سات المفتوح���ة ت�أخذ �صورة الم�ستعمرة ّ
ُوجد عليها ق�ضبان حديد ّية ،وال ُيحيط بها �سوى
َّ
عدة مبانٍ �صغيرةٍ لها �أبواب عاد ّية ونوافذ ال ت َ
عادي ال يقوم عليه �إ ّال ح ّرا�س عاد ّيون.
�سورٍ
ّ
نوعي
يتو�سط بين َ
� ّأم���ا بالنّ�سب���ة لل ُم� َّؤ�س�سات �شبه ال ُمغ َلقة ،ف� َّإن � ّ
أهم ما ُيم ِّي���ز هذا النّوع �أنَّه َّ
تو�سطة و� ّ
أقل منها في ال ُم� َّؤ�س�سات ال ُمغ َلقة.
ال ُم� َّؤ�س�س���ات المفتوحة وال ُمغ َلقَة .فالحرا�سة فيه���ا ُم ِّ
تحديدا ،مِ ن العِالج في ّ
ظل نظام
ويقتر ُب نظام العِالج فيها مِ ن العِالج في البيئة الح َّرة ،و�أكثر
ِ
ً
الح ّر ّي���ة ال ُمرا َق َبة .و ُيو َدع فيها المحكوم عليهم مِ ���ن الأحداث الخطرين مِ ن ُمرتكِ بي الجنايات
بعقوب���ات �سالبةٍ للح ّر ّي���ة .كذلك ُيو َدع فيه���ا الأحداث ا ّلذين
والجن���ح ا ّلذي���ن ال ُيح َكم عليهم
ٍ
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إجتماعي عدم مالءمة
ُيحال���ون �إليها مِ ���ن ال ُم� َّؤ�س�سات المفتوح���ة وا ّلذين يت َِّ�ضح مِ ن البح���ث ال
ّ
برامج هذه الم� َّؤ�س�سات لتهذيبهم وكثرة هروبهم مِ ن ال ُم� َّؤ�س�سة.
و ُيط َّبق داخل هذه ال ُم� َّؤ�س�سات ال ّنظام التد ّرجي في الغالب .ومقت�ضاه �أنْ ُيو َد َع المحكوم عليه� ،أ ّول
تح�سن
الأم ��ر ،ف ��ي درج ٍة ت�شت ّد فيها الحرا�سة ن�سب ًّياُ ،ث َّم ُين َقل �إلى درج ٍة تق� � ّل فيها الحرا�سة �إذا ث ُبت ّ
تح�س ًنا و�أنَّ مثل هذه
�سلوك ��هُ ،ث � َّ�م �إلى م� َّؤ�س�س ٍة مفتوح ٍة �إذا ث ُبت ِمن البحث الإجتماعي �أنَّ �سلوكه ازدا َد ّ
إجتماعي(.)20
ال ُم� َّؤ�س�سة ُمجدية في تكييفه ال
ّ
المغ َلقة ،فهي تتم َّيز كونه����ا تُحاط ب�أ�س����وارٍ عاليةٍ وحرا�سةٍ
بالم� َّؤ�س�س����ات ُ
� َّأم����ا فِ يما يتع َّل����ق ُ
الم� َّؤ�س�سات ،في العادة،
بال�صرامة والحزم.
���ددةٍ  .ويتم ِّيز نظامها في ّ
ُم�ش� َّ
ُ
وتقوم هذه ُ
الداخ����ل ّ
جرم عن المجتمع لأنَّه ُيم ِّثل خط����ور ًة على �أفراده وكيانه .و ُيو َدع فيها عاد ًة المحكوم
الم ِ
بع����زل ُ
جرمون الخطرون.
عليهم
ٍ
والم ِ
الم َّدة ُ
بعقوبات �سالبةٍ للح ّر ّية طويلة ُ
المغ َلقة
أق�سام ُملحقةٍ بالم� َّؤ�س�سات ُ
� َّأما بالنّ�سبة للأحداث ،ف� َّإن هذه الم� َّؤ�س�سات تتم َّثل في � ٍ
ال�سالبة للح ّر ّية على البالغين ف����ي م�صر .و ُيو َدع فيها الأحداث بين
ا ّلت����ي تُن َّف����ذ فيها العقوبات ّ
بعقوبات �سالبةٍ للح ّر ّية.
ِ�س ّن الخام�سة ع�شرة وال ّثامنة ع�شرة وا ّلذين ُيح َكم عليهم
ٍ
عاملة الأحداث وا ّلتي
ال�سيا�سة الجنائ ّية الحديثة ف����ي ُم َ
و َل َّم����ا كان هذا الو�ض����ع ال يتَّفق مع ّ
تخ�ص�ص م� َّؤ�س�سات لهم ت َّت ِبع ف����ي ت�أهيلها �أ�سلو ًبا للتّهذي����ب والإ�صالح يختلف عن
ترم����ي �إل����ى ّ
البالغي����ن ،لِما هنال����ك مِ ن فروقٍ جوهر ّي����ةٍ بين انحراف الأح����داث و�إج����رام البالغين� ،سواء
�شرع الم�صري تالفى هذا النّق�ص.
لناحية ّ
الدوافع �أو لِناحية القابل ّية للإ�صالح ،ف� َّإن ُ
الم ِّ
تقد ًما
ن�ص الما ّدة  49من قانون الأحداث
الم�صري رقم ُ 31/1974م َح ِّققًا ّ
ّ
وقد جا َء ّ
بعقوبات �سالب����ةٍ للح ّر ّية .فقد ق���� َّررت هذه الما ّدة
عامل����ة الأحداث ا ّلذين ُيح َك����م عليهم
ٍ
ف����ي ُم َ
خا�صةٍ  ،ي�ص����د ُر بتنظيمها قرار مِ ن وزير
���ون تنفيذ ه����ذه العقوبات في ُم� َّؤ�س ٍ
� ْأن يك� َ
�سات عِ قاب َّيةٍ ّ
الداخل ّية.
ال�شّ �ؤون االجتماع ّية بالإتّفاق مع وزير ّ
راعي في المناطق
ويج����وز ت�أهيلهم �إجتماع ًّيا عن طريق م�شروعات التّعمير والإ�صالح الزّ ّ
النّائية(.)21
الخا�صة بالأح����داث  ،ال ُب َّد �أن نذك����ر �سري ًعا � َّأن
الم� َّؤ�س�س����ات
وقب����ل �أن نخت����م كالمنا عن ُ
ّ
الخا�صة بالأحداث( )22ق����د ك َّر َ�ست مبد�أ الف�صل بي����ن المحكوم عليهم
ُمخت َل����ف التّ�شريع����ات
ّ
���ن �ضمان ًة �أ�سا�س ّي ًة له����م و ُي�ؤ ِّدي �إلى
م����ن الأحداث والمحكوم عليهم مِ ����ن ال َّرا�شدِ ين؛ مِ ّما ُي� ِّؤم� ُ
الخا�ص بالأحداث
بناني
�إبعاده����م عن االنحراف
المنح� ِ
وال�سلوك ُ
ّ
الخلقي ّ
���رف  .فالتّ�شريع ال ّل ّ
ّ
المع َّر ِ�ضي����ن للخطر رقم  ،2002 /422حِ ً
فاظ����ا مِ نه على م�صلحة
المخالِفِ ي����ن للقان����ون �أو ُ
ُ
الأح����داث وتفاد ًي����ا لل ّت�أثي����ر ال�س ِّيئ ا ّلذي قد ين�ش�أ ع����ن اختالطهم بال َّرا�شدي����ن بالنّظر �إلى � َّأن
ن�ص ،في الما ّدة  15منه ،على
أعرق مِ نهم � ً
إجراما قد َّ
ال َّرا�شدين �أكثر مِ ن الأحداث خطور ًة و� َ
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د .جناة جرج�س جدعون

خا�ص بالأحداث ،وِفقًا لِما
� ْأن تُن َّف����ذ العقوبة بو�ضع الحدث في معهد ال ّت�أديب(� )23أو في ٍ
�سجن ّ
قرره القا�ضي.
ُي ِّ
وقد ُق ِ�ض َي في هذا المجال:
ال�صادر ع ��ن محكمة جنايات الأحداث بع ��د قبول طلب ال ّنق�ض
«نق�ض ��ت محكم ��ة التّمييز القرار ّ
المق َّدم من المتّهم ال ّثاني القا�صر بتاريخ ارتكاب الجريمة لأنَّ القرار المطعون فيه جا َء ناق�ص التّعليل
وفاق ��دً ا لأ�سا�سه القانون � ّ�ي؛ �إذ �إ َّنه لم ُيب ّين المعطيات الواقع ّية ا ّلتي �أمل ��ت على المحكمة �إتّخاذ تدبير
خا�ص� � ًة و�أنَّ كال الما ّدتين  2و 41من قان ��ون الأحداث المنحرفين
العقوب ��ة المخ ّف�ضة بحقّ الحدثّ ،
رق ��م  422تاريخ  6-6-2002توجبان عل ��ى محكمة الأحداث مراعاة م�صلحة الحدث لدى فر�ض
� ّأي عقوب� � ٍة �أو تدبي � ٍ�ر وتبيان الأ�سب ��اب ال ُمب ّررة لوجود مثل هذه الم�صلحة َع ْب� � َر الإ�شارة �إلى ما َو َر َد في
إجتماعي»(.)24
التّقرير ال
ّ
كما َ�ص َد َر قرا ٌر �آخر عن محكمة التّمييز ال ّلبنان ّية؛ حيث جا َء فيه ما يلي:
«�إنَّ َدور محكمة الأحداث هو فر�ض التّدبير ال ُمالئم على القا�صر .ق�ضت محكمة التّمييز الحا ّلة
مح� � ّل محكمة جناي ��ات الأحداث ،بعد �إنبرام حك ��م محكمة الجنايات العاد ّي ��ة القا�ضي بن�سبة جناية
أديبي عليه
الإتج ��ار بالمخ� � ّدرات �إلى القا�صر المم ّيز بالإ�شتراك مع ٍ
را�شد ،بفر�ض عقوب ��ة التّدبير ال ّت� ّ
نظ ًرا لأحوال المحكوم عليه العائل ّية ّ
لمي على ما هو ظاهر
وال�شخ�ص ّية ولرغبته في متابعة تح�صيله ال ِع ّ
إجتماعي ال ُمرفق بالملف»(.)25
من التّقرير ال
ّ
و�صحة تطبيق تلك الم ��ا ّدة على الأحداث في لبنان نظ ًرا
الأم� � ُر ا َّلذي يط ��رح �إ�شكال ّية مدى جدِّ َّية ّ
لعدم وجود معهد ال ّت�أديب؟ من �أجل ذلك ،تبرز �ضرورة �إن�شاء معهد ال ّت�أديب في لبنان ،وبالتّالي �إبعاد
ال�سجن؛ ك ّل ذلك بما يتما�شى مع روح ن�صو�ص الإتّفاق ّيات ال ّدول ّية في ق�ضاء الأحداث.
الحدث عن ّ
كم ��ا تن� ّ��ص الم ��ا ّدة ِ 51من القان ��ون ذاته� ،أي قان ��ون ِحماية الأح ��داث ال ُمخا ِل ِفي ��ن للقانون �أو
بمر�سوم
ال ُمع َّر ِ�ضين للخطر ،على �أنْ ين�ش�أ معهد ال ّت�أديب بموجب هذا القانون و ُيح َّدد نظامه َومه ّماته
ٍ
ُنظ ��م ّ
ُي َّتخ ��ذ في مجل�س الوزراء بنا ًء عل ��ى اقتراح وزير العدل ،.كما تن�ش�أ وت َّ
بالطريقة ذاتها معاهد �أو
م� َّؤ�س�سات يقت�ضيها تطبيق هذا القانون(.)26
ال�سجون رقم 14310
ز ّد عل ��ى ذل ��ك �أنَّ ال ُم�ش ِّرع ال ّلبناني ك َّر َ�س ،في المر�سوم
ّ
الخا�ص بتنظيم ّ
تاري ��خ � 11شب ��اط  ،1949مبد�أ الف�ص ��ل بين ُم� َّؤ�س�س ��ات الأح ��داث َو ُم� َّؤ�س�سات البالغي ��ن .كما �أ َّك َد
عل ��ى �أن ُي َ
أح�سنَ بتخ�صي�صه
و�ض ��ع القا�صرون ،موقوفين �أو محكومي ��ن ،في �أماكن ّ
خا�صة بهم .وق ��د � َ
�سجو ًن ��ا للقا�صرين؛ �إذ هم في الغالب �أق ّل خطورة من البالغينُ .ث َّم �أنَّ لهم نف�س ّية ُمخت ِلفة ،فهم �أم َيل
للإ�ستجابة �إلى الإ�صالح و�أكثر حما�س ًة للجديد ِمن ال ِق َيم والأفكار.
الأمر ا َّل ��ذي يتما�شى مع روح ن�صو�ص الإتّفاق ّيات ال ّدول ّية ،ال�س ّيم ��ا ِمنها الإتّفاق ّية ال ّدول ّية لحقوق
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ّ
محروم
طفل
عام َل ك ّل ٍ
ن�صت ،في الما ّدة ِ 37منها ،بفقرتها(ج) ،على �أنْ ُي َ
الطف ��ل لع ��ام  1989ا َّلتي ّ
ٍ
واحترام للكرامة ال ُمت� ِّأ�صلة في الإن�س ��ان ،وبطريق ٍة تُراعي �إحتياجات الأ�شخا�ص
ِم ��ن ح ِّر َّيته ب�إن�سان ّي ٍة
ٍ
طفل
ا َّلذي ��ن بلغ ��وا ِ�س َّنه،
محروم ِم ��ن ح ِّر َّيته عن البا ِل ِغين ،ما ل ��م ُيع َت َبر �أنَّ
ٍ
ف�صل ك ّل ٍ
وبوجه خا� �ٍّ�صُ ،ي َ
ٍ
م�صلحة ّ
الطفل الف�ضلى تقت�ضي خالف ذلك.
كما يتوافق هذا الأمر مع ما جا َء في الما ّدة ِ 3 – 40من الإتّفاق ّية نف�سها ،وا َّلذي يت�ض َّمن تعزيز
ي�ص ��ا على الأطفال ا َّلذي ��ن ُي َّدعى �أ َّنهم
�إقام ��ة قوا ِني ��ن و�إجراءات و�سلط ��ات وم� ّؤ�س�سات ُمنطب َقة ِّ
خ�ص ً
انتهكوا قانون العقوبات �أو ُيتَّهمون بذلك �أو ُيث َبت عليهم ذلك.
َحدثت الما ّدة ِ 52من قان ��ون حماية الأحداث ال ُمخا ِلفين للقان ��ون �أو ال ُمع َّر�ضين
�إل ��ى ذل ��ك� ،إ�ست َ
للخط ��ر ال ّلبناني رق ��م  422/2002م�صلح� � ًة �أُط ِلقت عليه ��ا م�صلحة الأحداث ل ��دى وزارة العدل
�وم بتنظي ��م العمل في ك ّل �ش�ؤون الأحداث المعن ِّيين بهذا القانون وو�ضع الخطط ال ِوقائ ّية وال ّت�أهيل ّية
تق � ُ
أهلي
نا�سب ��ة والإ�ش ��راف عليها والتّن�سيق م ��ع � ّأي
ٍ
ال ُم ِ
وزارات �أخرى َمعن َّي ٍة في المو�ض ��وع ومع القطاع ال ّ
ا ّل ��ذي تعتمده ه ��ذه الم�صلحة ِوف ًقا للمعايي ��ر ال ُمعت َم َدة .ك ّل ذلك بموجب مرا�سي ��م تنظيم ّية ُتت ََّخذ في
مجل� ��س الوزراء بنا ًء على اقت ��راح وزير العدل ،و�أ َّنه لهذا الأخير � ً
أي�ضا ،بعد ذلك� ،أنْ ُيحدِّ َد الجمع ّيات
ال ُمعت َم َدة لدى م�صلحة الأحداث ،ال ُم�شار �إليها �أعاله.
مكن اخت�صارها ِبما يلي:
ثير هذا
ّ
يُ ُ
الن�ص العديد ِمن المُ الحظات الهامّ ة ،يُ ِ
 - 1ن ��اد ًرا م ��ا �أُعط َي ��ت �صالح ّية الإ�شراف على ق�ضايا الأحداث لوزارة العدل ،و�إ َّنما ِلوزارة
ّ
الحقة الحدث
ال�ش� ��ؤون الإجتماع ّية ا ّلت ��ي ب�إمكانه ��ا الإ�ستعانة بباقي ال ��وزارات لت�أمين �إحتياج ��ات ُم َ
َو ُمحا َكمت ��ه ُث � َّ�م ت�أهيله وتعليم ��ه ،ومنها ّ
بالطبع وزارة الع ��دل ووزارات التّربية والتّعلي ��م التّقني ووزارة
ال�سياحة والبيئ ��ة وغيرها من الوزارات المعن ّية ب�ش�ؤون الح ��دث ،ذلك �أنَّ هذا الأخير
ال ّثقاف ��ة ،و ُر َّبما ّ
إجتماعي �ض َّل عن �سالمة ّ
الطريق وال ُب َّد ِمن �إعادته �إليه
لي�س ُمج َّرد �شخ�ص ّية قانون ّية ،و�إ َّنما هو كائن �
ّ
�سلي ًما.
موظف في درج ٍة �أدنى �أنْ ي�أم َر َّ
إداري ،ال ُيم َّكن َّ
موظ ًفا �أعلى،
� - 2إ َّن ��ه ،وبح�س ��ب المفه ��وم ال ّ
�شرف رئي�س م�صلحة على وزارات مختلفة؟
فكيف ُي ِ
العالمي ل�شرعة حقوق الإن�سان ،ف� ��إنَّ قطا َع الجمع ّيات قطا ٌع
 - 3بح�س ��ب ال ّد�ست ��ور والإعالن
ّ
مكن �إخ�ضاعه لأوام ��ر رئي�س م�صلح ٍة
ُم�ستق� � ّل ،له ح ّر ّي ��ة ال ّت�أ�سي�س والإجتماع والعمل ،فكي ��ف ِمن ال ُم ِ
في وزار ٍة ،وبالتّالي الت ّ
إداري وتحديد �إ�ستراتيج ّيته و�أ�ساليب عمله وت�سمية
اخلي وال ّ
ّدخل في تنظيمه ال ّد ّ
المندوبين الإجتماع ِّيين ودعوتهم لح�ضور التّحقيقات مع الحدث ال ُمخا ِلف للقانون؟
ن�ص الما َّدة ِ 52من قانون ِحماية الأحداث
و�أكث ��ر ِمن ذلك ،ف�إنَّ ال ّن�ص ،ال ُم�شار �إلي ��ه �ساب ًقاّ � ،أي ّ
ال ُمخا ِل ِفي ��ن للقان ��ون �أو ال ُمع َّر ِ�ضي ��ن للخطر ال ّلبنانيُ ،يم ِّك ��ن هذه الم�صلحة ِم ��ن ُمما َر�سة �صالح ّيات
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امل�ؤ�سّ ُ
ّ
اخلا�صة بالأحداث نظامٌ متط ّو ٌر
�سات الإ�صالحيّة
ّ
(ن�ش�أتهاُ � ،
أنواعها و� ُ
أوجه الرّعاية والتهذيب فيها)
د .جناة جرج�س جدعون

ال ّنيابة العا ّمة ِمن �أجل ال ّدعوة للتّحقيقات ،وبالتّالي ح�ضورها ل ُمتا َبعتها.
� - 4إنَّ العم � َ�ل الإجتماع � ّ�ي م ��ع الأحداث ُي�ش ِّكل ِعب ًئا على الجمع ّيات ،تتعام ُل معه بروح ال ّر�سالة
بحاالت �إ�ستثنائ ّي ٍة �صعب ٍةِ ،من دون �أنْ َ
تغرق في �إهمال عمل القطاع العا ّم وبيروقراط ّيته.
الخا�صة
والخدمة
ٍ
ّ
ال�ص ��ا ِدرة عام  1989ت�أمين م�صلحة ّ
 - 5لق ��د الت ��زَ َم لبن ��ان في �إ ّتفاق ّية حقوق ّ
الطفل
الطفل َّ
تكاملة ف ��ي م�س�ألة الأحداث .وهذا ما ينفيه �إن�شاء
الف�ضل ��ى وا ّتخاذ �إجراءات وا�ضحة و ُمحدَّدة و�شاملة َو ُم ِ
مكنها �أنْ ت�أم َر وزارات �أخرى ،وقد ال تتجاوب معها ال ّتخاذ هذه التّدابير ّ
ال�شاملة
م�صلح ��ة ف ��ي وزار ٍة ،ال ُي ِ
خ�ص�صة ف ��ي هذا المجال .ف�إن �أقدمت ،ف�إقدامها ي�شوب ��ه ،بال ّ
�شك ،الكثير ِمن
وال ُم ِ
تكامل ��ة ،وه ��ي غير ُم َّ
ال�ضعف في الأداء َو ِمن ّ
ّ
موظفين عاد ِّيين.
 - 6م ��اذا �سيح�ص� � ُل عندما ُيحدِّ د وزير الع ��دل الجمع ّيات ال ُمعت َمدَ ة لدى م�صلحة الأحداث وف ًقا
ن�صت عليه الفقرة الأخيرة من المادّة 52؟
ِلما ّ
�أ  -الجمع ّيات في لبنان كثيرة ال َعدد ،وك ّلها تدَّعي خدمة ّ
الطفولة والأحداث ورعاية م�شاكلهم.
تخ�ص�صة بهذا الحقل وتعم ُل له منذ  66عا ًما �سوى جمع َّية حماية
وجد في لبنان جمع ّيات ُم ِّ
ب  -ال ُي َ
الأحداث في لبنان.
تعاملة مع م�صلحة الأحداث في وزارة العدل ِمن وزيرها دونه �صعوبات
ج � -إنَّ تحديد الجمع ّيات ال ُم ِ
ومناطقي .وقد ُتعط ��ى للجمع ّيات ذات ّ
ّيني ،فتزيد
ومذهبي
طائفي
أحد� ،أه ّمها
ال ُتخف ��ى عل ��ى � ٍ
الطابع الد ّ
ّ
ّ
ّ
الوطني المطلوب.
الأمور تعقيدًا ،وال يكون لك ّل ما تقدَّم طابعه
ّ
بناني رقم
�أ َّم ��ا المادّة  53من قانون حماية الأح ��داث ال ُمخا ِلفين للقانون �أو ال ُمع َّر�ضين للخطر ال ّل ّ
َ
ت�ستكمل الم�صلحة المذكورة تنظيمها ،ي�ستم ّر الإ ّتحاد لحماية
ن�صت على �أ َّنه �إلى �أنْ
 2002 / 422فقد َّ
ال�سابق ��ة وا ّلتي تقت�ضيها
الأح ��داث ف ��ي لبنان في ُمما َر�س ��ة المها ّم ا ّلتي كانت منوط ًة ب ��ه بح�سب القوانين ّ
�أح ��كام القانون الحالي ،دون �أنْ َ
�سات �أو
يحول ذلك دون �أنْ ُتج ��ريَ وزارة العدل �إ ّتفاقات ُمبا�شرة مع ُم� َّؤ�س ٍ
ال�سابق ذكرهاِ ،وفق المعايير العا ّمة ا ّلتي ُتحدَّد بموجب
جمع ّي � ٍ
�ات �أخرى ُم ِّ
تخ�ص�ص ٍة للقيام ببع�ض المها ّم ّ
مرا�سيم ٍ ت�صدر بنا ًء على اقتراح وزير العدل.
فاقات ُمبا�شر ٍة
�اح ال ُم�ش ِّرع ال ّلبناني لوزير العدل �إمكان ّي ��ة عقده ال ّت ٍ
الن�ص المذكور �أعاله� ،أت � َ
بموج ��ب ّ
ال�سابق ذكره ��اِ -وفق معايير ُتحدَّد
م ��ع ُم� َّؤ�س�س � ٍ
�ات �أو جمع ّي ٍات �أخ ��رى ُم ِّ
تخ�ص�ص ٍة للقيام ببع�ض المها ّمّ -
بمرا�سيم.
مالحظات ُيخ�شى معه ُم�ستقب ًال ت�سيي�س م�شكلة الأحداث ،وجعلها عر�ض ًة َّ
لل�ضياع
�إنَّ ك ّل م ��ا تقدَّم ِمن
ٍ
إن�ساني
والمزي ��د ِمن التّ�شرذم في ه ��ذا المجال ا ّلذي ال يتح َّمل ِمن م�ؤدِّيه �سوى ال ّد ّق ��ة في تكري�س عمله ال ّ
وتحقي ��ق مواد الإ ّتفاق ّي ��ة الدّول ّية لحقوق ّ
الطفل وما جا َء في قانون حماية الأح ��داث ال ُمخا ِلفين للقانون �أو
ال ُمع َّر�ضي ��ن للخط ��ر ،تطبي ًقا لتلك الإ ّتفاق ّية و�إعما ًال لها مع ما يتط ّلب ��ه ك ّل ذلك ِمن تقن ّي ٍة وخبر ٍة ال تتوافر
العاملة في حقل ّ
الطفول ��ة .كما �أنَّ ك ّل ما تقدَّم ال ُ
�رح الإ�شكال ّية المتع ّلقة بمعرفة
ل ��ك ّل الجمع ّي ��ات ِ
يزال يط � ُ
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خ�ص�صن ��ا لدرا�سته الق�سم ال ّثاني
م ��دى مفاعيل الم� ّؤ�س�س ��ات الإ�صالح ّية
الخا�صة بالأحداث .الأمر ا ّلذي ّ
ّ
من هذا البحث.
الق�سم ال ّثاني
في مفاعيل الم� ّؤ�س�سات الإ�صالحيّة
تمهيد وتق�سيم:
والخا�صة ال ُمعت َرف بها ر�سم ًّيا
المخ�ص�ص ��ة للأحداث هي الم� ّؤ�س�سات الحكوم ّي ��ة
�إنَّ الم� ّؤ�س�س ��ات
ّ
ّ
لإي ��واء و�إي ��داع الأحداث المنحرفين� ،أو ا ّلذين ُي�ش ّكلون خط ��ور ُة �إجتماع ّي ًة من �أجل �إ�صالحهم و�إعادة
تك ّيفهم مع البيئة الإجتماع ّية .والإيداع في �إحدى الم� ّؤ�س�سات الإ�صالح ّية �آخر ح ّل يلج�أ �إليه الم�شتغلون
برعاية الأحداث؛ �إذ �إنَّ الإتّجاهات الحديثة في مجال رعاية الأحداث الجانحين تق�ضي بتف�ضيل �إتّباع
طري ��ق الإختبار الق�ضائ � ّ�ي و�أ�ساليب ال ّرعاية مع الح ّر ّية في البيئة ّ
الطبيع ّية؛ بحيث ال ُيو َدع الحدث في
إ�صالحي �إ ّال بعد �أنْ يتح ّقق ف�شل عالجه في بيئته ّ
الطبيع ّية.
معهد �
� ّأي م� ّؤ�س�س ٍة �أو ٍ
ّ
بن ��ا ًء على ما تق َّدم ،ونظ� � ًرا لأه ّم ّية َدور الم� ّؤ�س�سات الإ�صالح ّية ف ��ي تعزيز حقوق الأحداث ،ف�إ َّننا
ارت�أينا درا�سة هذا المو�ضوع بالتّف�صيل �ضمن البا َبين التّاليين على ّ
ال�شكل الآتي:
الباب الأ ّول :في مظاهر خ�صو�ص ّية الم� ّؤ�س�سات الإ�صالح ّية.
الباب ال ّثاني :في �أ�ساليب التّهذيب في الم� ّؤ�س�سات الإ�صالح ّية.
الباب الأوّل
في مظاهر خ�صو�صيّة الم� ّؤ�س�سات الإ�صالحيّة
تمهيد وتق�سيم:
المخ�ص�صة للأحداث بتقديم كا ّفة الخدمات التّعليم ّية والمهن ّية والإجتماع ّية
�وم الم� ّؤ�س�سات
تق � ُ
ّ
وال�ص ّح ّي ��ة وال ّنف�س ّي ��ة من �أجل تح�سين �سلوك الأح ��داث و�إتّباع الأ�ساليب التّربو ّي ��ة لإعادة تك ّيفهم مع
ّ
خ�ص�صنا لدرا�سته الف�صلين التّاليين على ال ّنحو الآتي:
المجتمع .الأمر ا ّلذي ّ
الف�صل الأوَّل :في ماهيّة ال ّرعاية.
الف�صل ال ّثاني :في �أنواع ال ّرعاية.
الف�صل الأوَّل
في ماهيّة ال ّرعاية
يتل ّقى ال ُ
المخ�ص�صة لهم ال ّرعاية التّعليم ّية وال ّرعاية المهن ّية .الأولى تو ّفر
أحداث في الم� ّؤ�س�سات
ّ
لهم فر�ص الإ�ستمرار في ال ّدرا�سة وبناء
ُتيح لهم فر�ص تع ّلم مهن ٍة ي�ستطيعونَ
ٍ
ناجح ،وال ّثانية ت ُ
م�ستقبل ٍ
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َ
م�شروع.
بطريق
العي�ش بوا�سطتها
ٍ
ٍ
وتُعتب� � ُر التّن�شئ ��ة على حقوق الإن�سان من �ضمن المجاالت ال ُمك ّون ��ة للحياة المدر�س ّية �إلى جانب
ر�س ��خُ ال ِق َي َم في نفو� ��س التّالمذة� .إنَّ
البيئ ��ة ّ
وال�ص ّح ��ة والتّربي ��ة على المواطن ��ة؛ م ّما ُيع� � ّز ُز التّع ّل َم و ُي ّ
المدر�سة تُك ّر ُ�س التّوجيهات الفكر ّية والإجتماع ّية والوجدان ّية ا ّلتي ت�ؤ ّث ُر في التّن�شئة الإجتماع ّية له�ؤالء
التّالم ��ذة .والتّربية على حق ��وق الإن�سان في المدار�س ال تعني وجو َد مناه ��ج م�ستق ّلة ،و�إ ّنما المطلوب
ُ
ت�ستهدف تكوين
دمجها في مناهج المواد ال ّدرا�س ّية �ضمن مراحل مختلفة ،لتكونَ عمل ّي ًة تربو ّي ًة �شامل ًة
التّلميذ.
كركن من �أركان
وف ��ي هذا الإطار ،تجد ُر الإ�شارة �إلى �أنَّ ال ّرعاية داخ ��ل الم� ّؤ�س�سات الإ�صالح ّيةٍ ،
�سمات؛ فهي �إن�سان ّي ٌة تهت ُّم بتوعية الإن�سان بحقوقه ،وعقالن ّي ٌة
ّ�سم بع ّدة ٍ
التّن�شئة على حقوق الإن�سان ،تت ُ
ُخاطب َ
العقل ،وتنوير ّي ٌة لأ َّنها تهت ُّم بمفاهيم مثل ال ّذات والح ّر ّية والكرامة والتّ�سامح والم�ساواة
لأ َّنه ��ا ت ُ
وال ّديمقراط ّي ��ة والمواطن ��ة .وهي � ً
أي�ضا تربي ٌة نقد ّي ٌة ب ّناء ٌة تدعو �إلى �إع ��ادة ال ّنظر في ال ِق َيم والمبادئ
ب�شكل عامُ ،
تكوين الفرد تكوي ًنا متكام ًال
وال�سلوك ّيات ا ّلتي تتنافى مع حقوق الإن�سان .فهيٍ ،
تهدف �إلى ِ
ّ
ّ
وال�سلوك ّية والوجدان ّية ليكونَ على ِع ٍلم بحقوق ِه
م ��ع الأخذ بعين الإعتبار كل مك ّونات ِه العقل ّية والمعرف ّية ّ
جديد ،العالقة المه ّم ��ة بين المدر�سة
وواجبات� � ِه وحقوق الآخري ��ن نظر ًّيا وتطبيق ًّي ��ا؛ م ّما ُي�ؤ ّكدُ ،م ��ن ٍ
م�شروع للتّربية على
إنجاح � ّأي
والمجتمع والمحيط وطرق التّفاعل ا ّلذي ينبغي انْ ّ
ٍ
يتم بينهما من �أجل � ِ
حقوق الإن�سان.
الن القاعدة الأ�سا�س ّي ��ة للمنظومة ال ّثقاف ّية؛ �إذ ُت�ؤ ّدي المدر�سة
كم ��ا �أنَّ تربية الإن�سان وتعليمه ُيم ّث ِ
ال�صفة الجماع ّية الوطن ّية .كما
وظيفة �إنتاج ثقاف ٍة وطن ّي ٍة من خالل بثّ جمل ٍة من المبادئ وال ِق َيم ذات ّ
ُ
ترتبط الم�س�ألة التّربو ّية والتّعليم ّية للإن�سان بتن�شئته الإجتماع ّية من خالل الأ�سرة ،حيث يتل ّقنُ  ،منذ
كونه طف ًال ،لغته والقوالب الأخالق ّية العا ّمة والعليا ل�سلوكه.
م ��ن هنا ،يقت�ضي التّركي ��ز على مراجعة البرامج والمناهج ال ّدرا�س ّي ��ة وتجديدها ل�ضمان �سالمة
أي�ضا التّركيز عل ��ى ّ
التّربي ��ة الهادف ��ة الب ّناءة ،و� ً
الظروف ال ُمرتبطة بالبيئة المدر�س ّي ��ة وا ّلتي ينبغي �أنُ
احترام حقوق الإن�س ��ان ،كالعالقة ما بين المع ّلم والتّلميذ وما بين المع ّلم ومدير المدر�سة وما
ُج�س � َ�د
َ
ت ّ
بي ��ن التّالمذة �أنف�سهم �أو المع ّلمين �أنف�سه ��م .كما يتع َّينُ تطوير �إهتمام ��ات المدر�سة واخت�صا�صاتها
والق�ضائي ،ولتقدي ��م الإ�ست�شارات ّ
لل�شب ��اب ،وال �س ّيما �أولئك
لتُ�صب � َ�ح مرك ��زً ا للإ�شراف الإجتماع � ّ�ي
ّ
خا�صة تتع َّلقُ بالأ�سرة �أو ال ّرفاق �أو ا ّلذين وقعوا في مهاوي الإنحراف ال ّناتجة
ا ّلذين ُيعانونَ من م�شاكل ّ
عن ا�ستعمال المخدِّ رات مث ًال .كما ينبغي ت�شجيع ّ
ال�شباب للم�ساهمة في العمل ّية التّعليم ّية وبالإ�شتراك
وال�سيا�سات ا ّلتي تُحقّقُ العدالة للتّالمذة ،وتنمية �شعورهم بالإنتما ِء �إلى الم� ّؤ�س�سات
في و�ضع القواعد ّ
التّعليم ّية والإجتماع ّية المعن ّية بتعليمهم وتنظيم �أن�شطتهم والإ�شراف عليها.
أ�سي�س ��ا على م ��ا تق َّدمُ ،يمكننا الق ��ول �إنَّ ال ّرعاية داخل الم� ّؤ�س�سات الإ�صالح ّي ��ة لم ت ُع ْد تقت�ص ُر
ت� ً
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ُ
تهذيب ّ
ال�شخ�ص ّية وتدعيمها بالمق ّومات
تتناول
أ�صبحت
على ال ُأطر والمناهج ال ّدرا�س ّية التّقليد ّية ،بل � َ
َ
ملح ًة و�ضرور ّي ًة
ال�صالحة والإتّجاه ��ات الإجتماع ّية الب ّناءة .من �أجل ذلك ،تب ��ر ُز الحاجة ّ
الأخالق ّي ��ة ّ
للعم � ِ�ل على تعزيز �شخ�ص ّي ��ة التّالمذة و وتنمية مواهبهم وقدراتهم العقل ّي ��ة والبدن ّية؛ هذا ف�ض ًال عن
المهني وتوفي ��ر الفر�ص المنا�سبة في هذا الحقل .كما تبر ُز الحاجة �إلى
الإ�ضط�ل�اع ب�أن�شطة التّدريب
ّ
مو�ضوعا
الخا�صة بالأحداث .الأمر ا ّلذي جعلنا منه
بي ��ان �أنواع ال ّرعاية داخل الم� ّؤ�س�سات الإ�صالح ّية
ً
ّ
لدرا�ستنا في الف�صل التّالي.
الف�صل ال ّثاني
في �أنواع ال ّرعاية
كركن م ��ن �أركان التّن�شئة على
لق ��د َ�س َب ��قَ و�أو�ضحنا �أنَّ ال ّرعاي ��ة داخل الم� ّؤ�س�س ��ات الإ�صالح ّيةٍ ،
�سمات؛ هذا ف�ض ًال عن �أ َّنها متن ّوعة ومت�ش ّعبة ،فهي تكون تعليم ّية ،مهن ّية،
ّ�سم بع ّدة ٍ
حق ��وق الإن�سان ،تت ُ
نف�س ّية و�إجتماع ّية...
بال ّن�سب ��ة لل ّرعاية التّعليم ّية ،ف� ��إنَّ الأحداثَ في معهد �إ�صالح الأحداث ف ��ي لبنان يتل ّقون ال ّدرو�س
الإبتدائ ّية والأخالق ّية وال ّدين ّية والمدن ّية وف ًقا لبرنامج ت�ضعه �إدارة المعهد ُي�صادق عليه المدير العام
لوزارة العمل ّ
وال�ش�ؤون الإجتماع ّية ا ّلتي تراعى فيه حدود �إ�ستعداداتهم وم� ّؤهالتهم وميولهم.
�أ ّم ��ا بال ّن�سب ��ة لل ّرعاية المهن َّي ��ة ،ففي معهد �إ�صالح الأح ��داث في لبنان ،ف�إنَّ الح ��دثَ ُيد َّر ُب على
إجتماعي
ائي ال
�إحدى ِ
الح َرف الموجودة في المعهد وفق �إمكاناته وا�ستعداداته وميوله .وي�سعى ال ّ
ّ
أخ�ص ّ
عمل له خارج المعهد لل ّتق� � ّرب والإنفتاح على الحياة العاد ّية والبيئ ��ة الحقيق ّية ا ّلتي ينبغي �أنْ
لإيج ��اد ٍ
َ
يعي�ش فيها الحدث بعد �إخالء �سبيله.
إقت�صادي له� ��ؤالء ّ
أهم
وف ��ي ه ��ذا الإطار ،تجدر المالحظ ��ة �إلى �أنَّ كفالة الجان ��ب ال
ّ
ال�شباب من � ّ
ُرح � ُ�ب بعودتهم �إليها �إ ّال �إذا كانوا
العوام ��ل ا ّلت ��ي تُ�ساع ُد على ا�ستقرار حياتهم في �أُ�سرهم ا ّلتي قد ال ت ّ
قادري ��ن على تح ّمل �أعباء معي�شتهم وقادرين على معاونة �أُ�سرهم في الحياة .ف�إذا تب َّينَ �أنَّ الأ�سرة لم
تته ّي� ��أ لتق ّب ��ل الحدث بعد تخ ّرجه و�إقامته معها� ،أو تب َّينَ عجزه ع ��ن كفالة نف�سه ل�ض�آلة ما يكت�سبه من
أجر ،ف�إنَّ الم� ّؤ�س�سات ت�ستم ّر في �إيوائه حتّى تتو ّفر له المق ّومات ال ّالزمة لمعي�شته.
� ٍ
�وم المد ّر�س المهن � ّ�ي بتعليم الأح ��داث �أ�صول المهنة
وف ��ي معهد �إ�ص�ل�اح الأحداث في لبنان ،يق � ُ
وي�شت � ُ
بنظام
حدث �إندفاع ��ه للمهنة وذوقه و ُيك ّيفه
�رك ف ��ي الأعمال التّربو ّية الأ�سا�س ّية ويح ّر ُك في ك ّل ٍ
ٍ
ال�س ّيارات وال ّنجارة
عمل � ّ�ي(ِ .)27
والح� � َرف ا ّلتي يحتويها المعه ��د تت�ض َّمن �أعمال الكهرباء ،وميكاني ��ك ّ
والحدادة و�أعمال البناء والتّف�صيل والخياطة.
المهني داخل م� ّؤ�س�سات الأح ��داث ُيحقّقُ � ً
تيح للحدث
وال �ش � َّ�ك �أنَّ التّدريب
أغرا�ضا متع ّددة .فهو ُي ُ
ّ
�أنْ يتع َّل � َ�م حرف� � ًة ي�ستطي� � ُع �أنْ َ
يعي�ش منها بعد خروج ��ه من الم� ّؤ�س�سة؛ هذا ف�ض ًال ع ��ن غر�س ال ّثقة في
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امل�ؤ�سّ ُ
ّ
اخلا�صة بالأحداث نظامٌ متط ّو ٌر
�سات الإ�صالحيّة
ّ
(ن�ش�أتهاُ � ،
أنواعها و� ُ
أوجه الرّعاية والتهذيب فيها)
د .جناة جرج�س جدعون

نف�س ��ه .كما �أ َّنه ُيق� � ّد ُم له قيم ًة معنو ّي ًة وما ّد ّي ًة يجعالنه يبتع ُد عن طري ��ق الإنحراف والي�أ�س ،ويدفعانه
مقبول في المجتمع.
�شرعي
با�سلوب
�إلى هدف بناء الم�ستقبل
ٍ
ٍ
ّ
ال�ص ّح ّية للحدث ،ف�إ َّنها تبد�أ منذ دخوله الم� ّؤ�س�سة؛ حيث ُيوقع عليه الك�شف
�أ ّم ��ا بال ّن�سبة لل ّرعاية ّ
ّ
الط ّب ّي العام لمعرفة الأمرا�ض ا ّلتي يكون م�صا ًبا بها من �أجل عالجه .وفي معهد �إ�صالح الأحداث في
يقوم طبيب المعهد ،في ما خال الحاالت ّ
الطارئة الم�ستعجلة ،بزيارة المعهد م ّرة في الأ�سبوع،
لبنانُ ،
�وم المم ّر�ضة بتقديم الإ�سعاف ��ات الأ ّول ّية وتطبيق
و ُي�شي� � ُر ب ��ك ّل ما يراه ً
الزما من �أ�سب ��اب الوقاية .وتق � ُ
ال ِعالج وفق �إر�شادات ّ
الطبيب(.)28
ال�ص ّح ّي ��ة �أنْ يكونَ مكان تنفيذ ه ��ذا التّدبير مالئ ًما؛ بحي ��ث ال تزيد فيه كثافة
ويلح ��ق بال ّناحي ��ة ّ
خ�ص� ��ص بع�ضها لل ّنوم وبع�ضها ّ
َ
للطعام
حد مع ّي � ٍ�ن .ويجب �أنْ
الأح ��داث على ٍّ
ي�شتمل على ع ّدة �أماكن ُي َّ
�صحة ال ّن ��زالء ،تعم ُد الم� ّؤ�س�ساتُ �إل ��ى توفير الغذاء
وبع�ضه ��ا للعم ��ل .كذلك من �أج ��ل المحافظة على ّ
أوقات منتظم ٍة.
ال�ص ّح ّي والمالئم لهم ،فتق ّدم الوجبات النظيفة وفي � ٍ
ّ
ويق� � ّدم معهد �إ�ص�ل�اح الأحداث في لبنان ك ّم ّية م ��ن ّ
الطعام وفق الئح ٍة �شهر ّي� � ٍة تف�صيل ّي ٍة ي�ضعها
ال�سنة(.)29
المدير مع طبيب المعهد ،و�ألب�سة الئقة للأحداث و�أعتدة الئقة لل ّنوم تتنا�سب مع ف�صول ّ
�صحة الأح ��داثُ ،
�ص ،في
تخ�ص ُ
وم ��ن �أجل ّ
يا�ضي .وهي ّ
تعمل الم� ّؤ�س�ساتُ على توفير ال ّن�ش ��اط ال ّر ّ
اليومي يكون عاد ًة بعد ّ
الظهر حتّى ُيت ��اح للحدث فر�صة تقوية بنيته
�سبي ��ل ذلك ،جز ًءا م ��ن البرنامج
ّ
وممار�سة ال ّن�شاط ا ّلذي ُ
يميل �إليه.
ال�ص ّح ّية ،ف�إ َّنه ��ا ال ّ
ت�ساهم في ال ّت�أهيل على نح� � ٍو ف ّع ٍال لما تو ّفره
�شك
ُ
وبال ّن�سب ��ة لأه ّم ّي ��ة ال ّرعاية ّ
عالج للعلل البدن ّي ��ة �أو العقل ّية �أو ال ّنف�س ّية ا ّلتي يعاني منه ��ا .فتزيل بذلك العوائق
للمحك ��وم علي ��ه من ٍ
ت�سهم في تعويد الأحداث على ال ّنظام وال ّنظافة
ال�س ّيء .كما �أ َّنها ُ
ال�سلوك ّ
ا ّلت ��ي يمكن �أنْ ت�ؤ ّدي ب ��ه �إلى ّ
بحي ��ث ت�صبح هذه العادات عن�ص ًرا م ��ن عنا�صر ال ّنجاح في الحياة� ،إلى جانب ما تو ّفره هذه ال ّرعاية
م ��ن الإحتفاظ بالق ّوة البدن ّي ��ة وال ّنف�س ّية والعقل ّية ا ّلتي تعين المحكوم عل ��ى القيام َبدوره في المجتمع
والإعتماد على نف�سه في ك�سب العي�ش.
�أ ّم ��ا فيما يتع َّلع بال ّرعاية ال ّنف�س ّية ،تُجرى للأحداث الإختب ��ارات ال ّنف�س ّية ال ّالزمة لتقدير حالتهم
أخ�صائ ّيين في ه ��ذا المجال .وهذا
ال ّنف�س ّي ��ة والتّعليم ّية ور�س ��م طريقة عالجهم .ويج ��وز الإ�ستعانة ب� ّ
التّدبي ��ر ي ّتف ��قُ م ��ع الإتّجاهات ال ِعلم ّي ��ة الحديثة ا ّلت ��ي ت�ؤمنُ بالف ��روق الفرد ّية في الق ��درات والميول
والإ�ستعدادات وم�ستوى ال ّذكاء حتّى يكون توجيه نزالء الم� ّؤ�س�سة قائ ًما على الأ�س�س ال ِعلم ّية.
وتعم � ُ�ل الم� ّؤ�س�ساتُ الإ�صالح ّية في لبنان على عقد �إجتماع ��ات �إر�شاد ّية جماع ّية لعالج الأحداث
متخ�ص�صة �إلى العي ��ادة ال ّنف�س ّية المركز ّية .ويبقى ّ
الطبيب
وتح ّول الح ��االت ا ّلتي تحتاج �إلى خدمات
ّ
ّ�صال م ��ع الإدارة من �أج ��ل مراقبة الحدث وتوجي ��ه المر ّبين �إل ��ى الأ�ساليب الواجب
ال ّنف�س � ّ�ي عل ��ى �إت ٍ
()30
اعتمادها في تربيته .
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الباب ال ّثاني
في �أ�ساليب ال ّتهذيب في الم� ّؤ�س�سات الإ�صالحيّة
تمهيد وتق�سيم:
تعتم� � ُد م� ّؤ�س�س ��ات الأحداث عل ��ى الأ�ساليب التّربو ّي ��ة الحديثة في التّعلي ��م والتّهذيب عن طريق
أخ�صائ ّيي ��ن تتو ّفر لديهم الكفاءات ال ّالزمة ك ّل في مج ��ال اخت�صا�صه .كما لل ّرعاية ال ّالحقة �أه ّم ّيتها
� ّ
ف ��ي �إ�ص�ل�اح الحدث وت�أهيله؛ هذا ف�ض ًال عن نظام الحرمان من بع� ��ض المزايا .بنا ًء على الإعتبارات
المذكورة ،ي�أتي تق�سيم الباب الحالي �إلى ف�صلين على ال ّنحو الآتي:
الف�صل الأ ّول :في ماه ّية �أ�ساليب التّهذيب في الم� ّؤ�س�سات الإ�صالح ّية.
الف�صل ال ّثاني :في ال ّرعاية ال ّالحقة وال ّنظم الت�أديب ّية في م� ّؤ�س�سات الأحداث .
الف�صل الأوَّل
في ماهيّة �أ�ساليب ال ّتهذيب في الم� ّؤ�س�سات الإ�صالحيّة
إ�صالحي على �أ�سا�س الف�صل بين الجن�سين ،وو�ضع
عائي وال
ُ
ّ
تقوم م� ّؤ�س�ساتُ الأحداث َبدورها ال ّر ّ
وتمار�س
العائلي.
�ات تتّفق مع ِ�س ّنهم وميوله ��م المختلفة؛ بحيث ي�سودُها الج� � ّو
الأح ��داث في مجموع � ٍ
ُ
ّ
ت�ساهم في تك ّيفها م ��ع البيئة الخارج ّية .كما ُ
تعمل
ك ّل مجموع ��ة ال ّن�شاط ��ات والهوايات المختلفة ا ّلتي
ُ
م� ّؤ�س�س ��اتُ الأحداث على توفير الفر�ص للحدث من �أجل العودة �إلى �أ�سرته ّ
الطبيع ّية ،ومن �أجل �إيجاد
مالئم له بعد الإفراج عنه� ،أي �أنَّ عمل الم� ّؤ�س�سات ال ينتهي بمج ّرد خروج الحدث من الم� ّؤ�س�سة
عم � ٍ�ل ٍ
بل �أنْ ت�ستم ّر في رعايته بعد ذلك بهدف منعه من العودة م ّر ًة �أخرى �إلى طريق الجريمة.
بال ّن�سبة لل ّرعاية الإجتماع ّية في م� ّؤ�س�سات الأحداث ،ف�إ َّنها تبد�أ با�ستقبال الحدث ا ّلذي ي�أتي �إلى
إجتماعي ا ّلذي ُ
يعمل
ائي ال
الم� ّؤ�س�س ��ة وهو م�شحو ٌن بانفعاالت الخوف والقلق .ويقوم با�ستقباله ال ّ
ّ
أخ�ص ّ
عل ��ى �إزالة مخاوفه وعلى �إع ��ادة ال ّثقة ّ
والطمانينة �إلى نف�سه وتهيئته للإندماج في حياته الجديدةّ .ثم
ُ
َ
أخ�صائ ّيين الإجتماع ّيين
إجتماعي ا ّلتي
تو�ض ��ع برامج ال ّن�ش ��اط ال
ي�شرف على تنفيذها الف ّن ّيون م ��ن ال ّ
ّ
وال ّريا�ض ّيين بق�صد �إعادة ت�أهيلهم و�إعدادهم للعودة �إلى الحياة في المجتمع من جديد.
�وم المر ّب ��ي في معهد �إ�ص�ل�اح الأحداث في لبنان بمه ّم ��ة تربية الأحداث ال ّذي ��ن ُيع َهد �إليه
ويق � ُ
به ��م وذلك خارج �أوقات ال ّدرا�سة �أو التّعليم المهن � ّ�ي وف ًقا للأ�صول التّربو ّية الحديثة .وهو ّ
ينظ ُم حياة
ال�ص ّح ّية
الأح ��داث ف ��ي �ضروراتها الأ ّول ّي ��ة ،كال ّنهو�ض م ��ن ال ّنوم وال ّن ��وم والأكل وال ّنظافة والقواع ��د ّ
الموجهة وال ّروابط القائمة
والأعم ��ال التّوجيه ّية ...ه ��ذا بالإ�ضافة �إلى �أ َّنه ّ
يهتم بالفعال ّيات التّربو ّي ��ة ّ
بي ��ن الأهل و�أوالدهم والإتّجاهات المختلفة .كم ��ا يتناول المر ّبي وجبات ّ
الطعام مع فريقه ويتعاون مع
المد ّر�س في عمل ّية التّقويم وال ّت�أهيل وف ًقا للبرامج المو�ضوعة(.)31
وفي هذا الإطارُ ،
أخ�صائ ّيون في الم� ّؤ�س�سة على الإهتمام بتنمية الهوايات بين الأحداث في
يعمل ال ّ
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نواح ��ي التّمثيل والمو�سيقى وال ّر�سم والزّراعة والتّربي ��ة الف ّن ّية وال ّإطالع على الكتب ال ِعلم ّية الموجودة
ّرفيهي له الأثر الكبير في تنمية �شخ�ص ّية الأحداث و�إزالة التّوتّرات
ف ��ي مكتبة الم� ّؤ�س�سة .وال ّن�شاط الت ّ
ال�سلوك المنحرف .ولذا ،ف�إنَّ الإهتمام بهذا ال ّن�شاط ي�أخذ جهدً ا كبي ًرا
المختلف ��ة ا ّلتي ت�ؤ ّدي بهم �إلى ّ
ِم ��نْ ق َبل العاملين ف ��ي الم� ّؤ�س�سات .والهوايات ت�أخذ �صو ًرا مختلف ��ة وجميعها ترمي �إلى ت�أهيل الحدث
و�إ�صالحه.
�صالح
يا�ضي و�سيل ًة لإع ��داد الحدث في الم� ّؤ�س�س ��ة
ٍ
وي ّتخ ��ذ ال ّ
أخ�صائ � ّ�ي من ال ّن�ش ��اط ال ّر ّ
كمواطن ٍ
وين ّم ��ي لديه ّ
يا�ضي م ��ن الو�سائل الها ّمة في التّربي ��ة البدن ّية والج�سد ّية
ال�شعور بال ّثق ��ة .فال ّن�شاط ال ّر ّ
عن ��د ّ
الطفل و�إظهار مهاراته في ح ��ال تف ّوقه .فالألعاب الجماع ّية تخلقُ عن ��د الحدث قدرات التّعامل
مع الجماعة و�أخالق ّيات التّ�ص ّرف العام .وهي بهذا تح ّقق خطو ًة متق ّدم ًة في تقويم �شخ�ص ّية الحدث
�صحة بدن ّية ونف�س ّية ُ
تعمل على �إزالة ّ
المنحرف �إلى جانب ما تو ّفره � ً
ال�شعور بال ّنق�ص وغر�س
أي�ضا من ّ
ال ّثقة بال ّنف�س ا ّلتي يكونُ لها بالغ الأثر في تكوين ّ
ال�سو ّية.
ال�شخ�ص ّية ّ
�أ َّما بال ّن�سبة للزّيارات ،ف�إنَّ م� ّؤ�س�سات الأحداث ت�سي ُر في �إتّجاهين .فالإتّجاه الأ ّول يرمي �إلى ربط
الح ��دث ف ��ي الم� ّؤ�س�سة كي يتم ّكنَ من تربيته وتثقيفه؛ �أ ّما الإتّجاه ال ّثاني فيرمي �إلى ربطه ب�أ�سرته لأ َّنه
�سيعو ُد �إليها ويعي�ش في كنفها ورعايتها.
بناني �أجا َز لمدير معهد الإ�صالح منح الإجازات للأحداث بالخروج من المعهد م ّدة
والم�ش� � ّرع ال ّل ّ
أ�شهر على الأق ّل وبرهنوا
ال تتجاوز الأ�سبوع لزيارة ذويهم وذلك ل ّلذين م�ضى على وجودهم م ّدة ثالثة � ٍ
ح�س ٍن .وال تُعطى الإجازة �أكثر من م ّر ٍة واحد ٍة للحدث الواحد خالل ثالثة ا�شهر �إ ّال
خاللها على ٍ
�سلوك َ
()32
حاالت طارئ ٍة يعو ُد تقديرها للمدير .
في ٍ
واله ��دف م ��ن �إتّباع نظام الزّيارات يكمنُ في تنمية والء الح ��دث لأ�سرته وللمجتمع وعودته �إليها
ت�صبح الأ�سرة �صالح ًة لتق ّبل الحدث .كما ُيمكن لإدارة معهد �إ�صالح الأحداث في لبنان �أنْ َ
تقبل
عندما
ُ
الهب ��ات ال ُمع َّدة لتوزيعها على الأحداث بعد موافقة المدير العام ل ��وزارة العمل ّ
وال�ش�ؤون الإجتماع ّية.
وت ��و ّز ُع هذه الهبات وف ًقا لبرنامج ي�ضعه مدير الم� ّؤ�س�سة .كما ُيعطى للأحداث عائدات عملهم بموجب
قرار من المدير العام لوزارة العمل ّ
وال�ش�ؤون الإجتماع ّية(.)33
وهن ��ا ،يبر ُز التّ�س ��ا�ؤل حول معرفة �أه ّم ّية ال ّرعاي ��ة ال ّالحقة للأحداث و�أبرز ال ّنظ ��م الت�أديب ّية في
م� ّؤ�س�سات الأحداث؟ الأمر ا ّلذي �سنتو ّلى درا�سته في الف�صل التّالي.
الف�صل ال ّثاني
في ال ّرعاية ال ّالحقة وال ّنظم الت�أديب ّية في م� ّؤ�س�سات الأحداث
لقد َ�س َبقَ و�أو�ضحنا �أنَّ ال ّرعاية ال ّالحقة ت�ستم ّد �أه ّم ّيتها من كونها ُ
تعمل على �إتمام جهود التّهذيب
وال ّت�أهيل ا ّلتي ُبذلت في الم� ّؤ�س�سة .كما �أ َّنها ُ
ف�سدة
تعمل على وقاية ال ُمف َرج عنه من التّع ّر�ض للعوامل ال ُم َ
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من جديد؛ هذا ف�ض ًال عن �أ َّنها ُ
تهدف �إلى متابعة ت�أهيل الحدث بعد الإفراج عنه ،والوقوف على مدى
تك ّيفه مع الأ�سرة وفي المجتمع وفي ال ّدرا�سة والعمل من �أجل م�ساعدته لي�ستق َّر في حياته الإجتماع ّية
لإبعاده عن طريق الإنحراف والجريمة.
�أ ّم ��ا بال ّن�سب ��ة لل ّنظ ��م الت�أديب ّية في م� ّؤ�س�س ��ات الأحداث ،فال �ش � ّ�ك �أنَّ ه ��ذه الم� ّؤ�س�سات ،بحكم
وظيفته ��اُ ،
بلين في �سبيل عالجهم وحمايته ��م وتعليمهم .وفي �سبيل تحقيق
تعمل عل ��ى معاملة الأبناء ٍ
تح�س ًنا ف ��ي �سلوكه .كذلك تتّبع
ه ��ذا الغر� ��ض ،فهي تتّب ُع نظام المكاف� ��آت بال ّن�سبة للحدث ا ّلذي ُيبدي ّ
نظ ��ام الحرمان من بع�ض المزايا بال ّن�سبة للأح ��داث ا ّلذين يبدون عدم المباالة ومخالفة ال ّنظام �إذا
�سهم في �إ�صالح �أحوالهم.
كان ذلك ُي ُ
ففي معهد �إ�صالح الأحداث في لبنان ،ف�إنَّ الأحداث يخ�ضعونَ للق�صا�صات في الحدود التّالية:
إ�ضافي؛ منع الحدث من مقابلة ذويه لم ّدة مع ّين ٍة ،كذلك منعه من زيارتهم لم ّد ٍة
ال ّت�أنيب؛ فر�ض عمل � ّ
أ�شهر؛ عزل الحدث عن رفاقه(.)34
�أق�صاها �ستّة � ٍ
الخاتمة
ال�سجون العاد ّية يمحو
أو�ضح البح ��ثُ الحالي �أنَّ اختالط الحدث مع ُم ِ
لق ��د � َ
حترفي الإجرام ف ��ي ّ
وعالج ذلك يكون ب�إن�شاء
ف�سح المجال �أمامه للعودة �إلى الجريمة واالنح ��رافِ .
ك ّل �أث � ٍ�ر �إ�صالح � ّ�ي ،و ُي ُ
ال�سجون العاد ّية ،تتو َّلى �إكمال ُمه َّمة ت�أهيله للعودة
ُم� َّؤ�س�س ��ات ُم ِّ
تخ�ص�صة بعيدة ك ّل ال ُبعد عن مظاهر ّ
�إلى الحياة الإجتماع ّية ِمن جديد.
وال �ش � َّ�ك في �أنَّ ال ُم� َّؤ�س�س ��ات الإ�صالح ّية في حالة تط ّو ٍر ُم�ستمِ ٍّر؛ �إذ �إ َّنه ��ا مدع َّوة لمواجهة م�شكلة
أي�ضا مع تغ ّير ّ
الإنحراف المتط ِّورة � ً
الظروف والأحوال الإجتماع ّية والإقت�صاد ّية .فالمرونة في مواجهة
المواقف الجديدة هي ا ّلتي ت�ضمنُ ا�ستمرار الوظيفة الإجتماع ّية ا ّلتي ُت�ؤدِّيها هذه ال ُم� َّؤ�س�سات ،و�إ ّال ف�إنَّ
واحد قد ُي�ؤدِّي حت ًما �إلى تج ّردهاِ ،ومن ُث َّم �إلى عدم جدوى ن�شاطاتها
واحد
ومنهج ٍ
نظام ٍ
ٍ
بقاءه ��ا على ٍ
لعدم انطباقها على ال ُمتط ِّلبات ال ُم�ستج َّدة في ميدان ال ِوقاية وال ِعالج.
ال�سابق ��ة ِل ُمواجهة م�شكلة
وبالتّال ��ي ل ��ن
ِ
ن�ستغر َب قي ��ام ُم� َّؤ�س�سات جديدة �أو �أنظم ��ة �أحدث ِمن ّ
الإنح ��راف عن ��د الأح ��داث؛ �إذ �إنَّ  ،فت َّ
ُوظف نتائجهما ف ��ي تطوير الإ�ستف ��ادة ِمن ال ّتج ��ارب والتّقييم
ال ُم�ستم� � ّر لعم ��ل الأنظم ��ة وال ُم� َّؤ�س�سات هما ِم ��ن م ِّيزات هذا الع�ص ��ر ال ُم� َّؤ�س�س ��ات و�أدائها�.إلى جانب
ت�ستوع ��ب معظم الحاالت ال ُمحا َلة
أ�صبحت ال
ِ
خت�ص ��ة ب�ش�ؤون الأحداث قد � َ
ذل ��ك ،ف�إنَّ ال ُم� َّؤ�س�سات ال ُم َّ
�إل ��ى المحاكم .لذلك ،نرى �ضرورة الإ�سراع في �إن�ش ��اء ال ُم� َّؤ�س�سات ال ُمتن ِّوعة ال�ستيعاب هذه ال ُم�شكلة،
و ُمحاولة اقتالعها ِمن الجذور ،بقدر الإمكان� ،أو الح ّد من �آثارها ّ
ال�ضا ّرة.
وفي لبنان ،ف�إنَّ الأمر يحتاج �إلى درا�سة متع ّمقة ووا�سعة وو�ضع �أ�س�س متكاملة لإن�شاء الم� ّؤ�س�سات
الجن�سين .ونرى �أنَّ �صدور القانون رقم  422ب�ش�أن
ت�ستوعب الأحداث من
الإ�صالح ّية ا ّلتي يمكن �أنْ
َ
َ
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ال�صادر ف ��ي  6حزيران ُ ،2002ي�ش ّك ُل
حماي ��ة الأحداث المخالفين للقان ��ون �أو المع َّر�ضين للخطرّ ،
خط ��و ًة متط� � ّور ًة في مجال معالجة �إنحرافه ��م �أو تع ّر�ضهم لخطر الإنحراف .ويبق ��ى �أنْ ن�شي َر �إلى �أنَّ
�سليم وذلك عن طريق �إيجاد الم� ّؤ�س�س ��ات الإجتماع ّية والتّهذيب ّية
يحتاح
لتطبيق عمل � ّ�ي ِ
ٍ
الأم ��ر ُ
وع ّ
لمي ٍ
المتخ�ص�صة ا ّلتي تُ�ش� � ّك ُل ال ّركيزة الأ�سا�س ّية ل�سيا�سة مكافح ��ة الإنحراف عند الأحداث �أو
والتّربو ّي ��ة
ّ
الح ّد من خطورته �أو الوقاية منه.
دوما ُمتابعة التق ّدم ال ُمح َرز في تنفيذ القواعد ال ّدول ّية
ال�سيادة لهذه المبادئ ،ينبغي ً
وحتَّى تُكتَب ِّ
نظمة ال ّدول ّي ��ة وال ُم َّ
ِم ��ن ِق َبل ال ُم َّ
نظمات الإقليم ّية ،وحثّ ال ّدول الأع�ضاء ف ��ي الأمم ال ُمتَّحدة على بذل
توا�صلة ِمن �أجل تنفيذ المبادئ الوارِدة في القواعد ال ّدول ّية.
الجهود ال ُم ِ
الهوام�ش:
الهوام�ش

الخا�ص ��ة بالأح ��داث المنح ِر ِفي ��ن جا َء
(� )1إ َّن ه ��ذا الإ ّتج ��اه الحدي ��ث ف ��ي مج ��ال العدال ��ة الجنائ ّي ��ة
ّ
ف ��ي �إط ��ار تط ّو ِر ع ��ا ٍّم لمفهوم العقوبة الجزائ ّية ووظيفته ��ا؛ بحيث �أ�صبحت هذه الأخيرة و�سيل ��ة لها ُم� َّؤ�س�ساتها
ال ُم�ؤ َّهلَة لتمكينها مِ ن تحقيق �أهدافها.
( )2قواعد ب ّكين ،المقا�ضاة والف�صل في الق�ضايا ،الجزء ال ّثالث ،القاعدة رقم .1 - 19
( )3قواعد ب ّكين ،العِالج خارج ال ُم� َّؤ�س�سات ،الجزء ال ّرابع ،القاعدة رقم .3 - 26
قواعد ب ّكين ،ال ّتحقيق والمقا�ضاة ،الجزء ال ّثاني ،القاعدة رقم .4 - 13
القواع ��د  26/2 ،1 /26 ،24و 28م ��ن قواع ��د الأم ��م ال ُم َّتحدة الدّنيا ال ّنموذج ّي ��ة لإدارة �ش�ؤون ق�ضاء
الأحداث ،المعروفة ﺒ «قواعد ب ِّكين».
( )5قواعد ب ّكين ،العِالج خارج ال ُم� َّؤ�س�سات ،الجزء ال ّرابع ،القاعدة رقم .29
وال�سيا�س ّية()1966؛ المادّة
ّولي
ّ
الخا�ص بالحقوق المدن ّية ّ
وفي المعنى ذاته :المادّة ال ّثانية من العهد الد ّ
 40من الإ ّتفاق ّية الدّول ّية لحقوق ّ
الطفل()1989؛ والقاعدة  30من قواعد الأمم ال ُم َّتحدة ب�ش�أن حماية
الأحداث ال ُمج َّردين من ح ّر ّيتهم لعام .1990
ن�صت المادّة  124من قانون العقوبات ال ّلبناني ال ُملغاة على ما يلي:
( )6وقد َّ
تعليم خا� � ّ�ص ُيل َّقن فيه الدّرو� ��س الإبتدائ ّية
« َم ��ن ُع ِه� � َد به م ��ن ِ
القا�صرِين �إل ��ى �إ�صالح ّي ٍة ُي َ
حجز ف ��ي معهد ٍ
والأخالق ّية والدين ّية ،ويتع َّلم �إحدى الحرف و ُيمارِ�س ال ّريا�ضة البدن ّية».
(�َ )7ص� � َد َرت مرا�سي ��م الحق ��ة ُتع� �دِّل م ��ن �أحكام المر�س ��وم رقم  6675تاري ��خ � 6آب  .1946فق ��د َ�ص َد َر
لح ��ق ب ��وزارة ّ
ال�ش�ؤون
مر�س ��وم رق ��م  64بتاري ��خ  8ني�س ��ان  ،1953ون� � َّ�ص ،ف ��ي الم ��ادّة الأول ��ى مِ ن ��ه ،عل ��ى �أ ّن ��ه ُي َ
ال�سابق ذكره ،في مكانٍ
الإجتماع ّية معهد �إ�صالح الأحداث� .أُن�شِ ئ هذا المعهد بمقت�ضى المر�سوم رقم ّ ،6675
ال�سجون الأخرىُ ،ث َّم في �سراي ��ا قرية «بح ّن�س» ،المعروفة اليوم
خا� � ّ�ص �أُف� � ِر َز له ف ��ي �سجن «ال ّرمل» وفي جميع ّ
ال�ص� � ّوان» .وق ��د كانت ُتدير �ش�ؤون هذا المعهد لجنة ٌ ُم�ؤ َّلفة ٌمِ ��ن مندوبين عن الوزارات الآتية :ال ّتربية
ﺒ «�ضه ��ر ّ
إبتدائي في بيروت ومن مندوب عن جمع َّية حِ ماية
الوطن ّي ��ة ،العدل ّي ��ة ،المال ّية ،الدّاخل ّية َومِ ن مف ِّت� ��ش ال ّتعليم ال
ّ
الأحداث� .أ َّما مِ ن ال ّناحية الق�ضائ ّية ،فقد كا َن ُي�شر ُِف عليه ال ّنائب العام لدى محكمة الإ�ستئناف وقتئذٍ  ،وال ّنائب
العام لدى محكمة ال ّتمييز اليوم .و ُي�ؤ ِّمنُ الإرتباط بين الدّوائر الق�ضائ ّية و�إدارة هذا المعهد رئي�س قلم ال ّنيابة
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رئي�سا لمكت ��ب الأحداث
العام ��ة الإ�ستئناف ّي ��ة ،حين ��ذاك ،ورئي� ��س قل ��م ال ّنياب ��ة ّ
ّ
العامة ال ّتمييز ّي ��ة ،اليوم ،بو�صف ��ه ً
ّ
ال�صادِرة في  16ني�سان �سنة  1947رقم .3174
العدل
وزارة
رة
ك
ذ
م
ب
ش�
أ
ن�
ال ُم
ِ
ّ
ُ
الخا�ص
وال ت ��زال �أح ��كام المر�س ��وم رق ��م � 6675صالح ًة للإعتم ��اد في ظ ّل القان ��ون الجديد� ،أي القان ��ون
ّ
بِحِ ماية الأحداث ال ُمخا ِلفِين للقانون �أو ال ُمع َّر ِ�ضين للخطر ال ّلبناني رقم .2002 /422
( )8ف ��ي لبن ��ان�َ ،ص� � َد َر المر�س ��وم رقم  16734بتاري ��خ  1964 /6 /22ا ّلذي يتع َّل ��ق بتنظيم العمل في
معه ��د �إ�ص�ل�اح الأح ��داث؛ حيث تتناول مه ّمة المعهد تلقي ��ن الأحداث الدّرو�س الإبتدائ ّي ��ة والأخالق ّية والدّين ّية
ِبرنامج ت�ضع ��ه �إدارة المعهد ُي�صادِق عليه المدي ��ر العا ّم لوزارة
والمدن ّي ��ة وتدريبه ��م عل ��ى �إحدى الحِ � � َرف وِفقًا ل
ٍ
العمل ّ
وال�ش�ؤون االجتماع ّيةُ ،تراعى فيه حدود ا�ستعداداتهم َو ُم�ؤهَّالتهم وميولهم.
ويقب ��ل معه ��د الإ�ص�ل�اح جمي ��ع الأح ��داث ال َمحكومِ ي ��ن بال ّتدابي ��ر الإ�صالح ّي ��ة .و ُيم ِك ��ن قب ��ول الأح ��داث
ال َمحكومِ ي ��ن بال ّتدابي ��ر ال ّت�أديب ّي ��ة �إل ��ى �أنْ ين�ش� ��أ معه ��د خا� � ّ�ص لهم ،وذل ��ك ِب ُموافقة المدي ��ر العا ّم ل ��وزارة العمل
ّ
وال�ش�ؤون الإجتماع ّية� ،إذا كان ذلك ال يتعار�ض مع م�صلحة الأحداث المحكومين بال ّتدابير الإ�صالح ّية( .المادّة
ال ّثانية من المر�سوم المذكور �أعاله).
�أُن�شِ َئ ��ت دار ال ُمالحظ ��ة ف ��ي لبن ��ان بمقت�ض ��ى المر�س ��وم رق ��م  18767تاري ��خ � 21شب ��اط .1958
رئي�س لدار
وق ��د فر� ��ض المر�س ��وم رق ��م  11541تاري ��خ  ،1968 / 12 / 23في المادّة ال ّتا�سعة من ��ه ،تعيين ٍ
ال ُم َ
الحظ ��ة المذك ��ورة حائ� � ًزا على �شه ��اد ٍة جامع ّي ٍة في عِ ل ��م ال ّنف�س وال ّتربية وفي الخدم ��ة الإجتماع ّية و�س َبق له
وخ َد َم في �إدارة �إحدى ال ُم� َّؤ�س�سات ُم ّد ًة ال تق ّل عن ال ّثالث �سنوات.
(�َ )10ص� � َد َر المر�س ��وم رق ��م  3666تاري ��خ  30كان ��ون الأ ّول  1953ا ّل ��ذي ُيع ِّين الم� َّؤ�س�سات ا ّلتي
ُيم ِك ��ن �إر�س ��ال الأحداث �إليها والمحكوم عليهم بتدابير الحماية ،كذلك غير الأحداث المحكوم عليهم بال ّتدابير
ر�س ��ل خال�ص ��ات الأح ��كام القا�ضي ��ة بتدابي ��ر الحماي ��ة وال ّتدابي ��ر الإحتراز ّي ��ة �إل ��ى وزارة ّ
ال�ش�ؤون
الإحتراز ّي ��ة ،و ُت َ
الإجتماع ّية ،ف ُيع ِّين المدير العام لهذه الوزارة ال ُم� َّؤ�س�سة ا ّلتي ُي َ
و�ضع فيها المحكوم عليه .وهذه ال ُم� َّؤ�س�سات هي:
دار الأيت ��ام الإ�سالم ّي ��ة -دار ِ�صغار الع ّم ��ال ال ّلبنان ِّيين -ميتم القدّي�س يو�سف -م� ��أوى العجزة الأرثوذك�سي-
ميت ��م القدّي� ��س �ش ��ارل -م� ��أوى العج ��زة المارون ��ي -م�ست�شف ��ى القدّي�س ��ة تري ��ز للأطف ��ال -دار ال ّرحم ��ة -الميتم
إ�سالمي -لجنة الخدمات الإجتماع ّية في طرابل�س -م�أوى
ال� �دّرزيّ  -م�ست�شف ��ى الأطفال والأوالد -دار العجزة ال
ّ
تل�شيح ��ا للعج ��زة ف ��ي البقاع -ميتم مار مخايل -ميتم زهرة الإح�سان -ميتم م ��ار اليا�س بطينا -مدر�سة العميان
الإنجيل ّي ��ة -جمع ّي ��ة ّ
ال�سوي�سران ّي ��ة -جمع ّية ت�أمين العمل -فرع
ال�شا ّبات ال ُم�سلم ��ات في بيروت -مدر�سة العميان ّ
الفتيات الجانحات و ُم� َّؤ�س�سة الآباء الك ّبو�ش ِّيين في عبيه.
( )11قواعد ب ّكين ،المقا�ضاة والف�صل في الق�ضايا ،الجزء ال ّثالث ،القاعدة رقم .19
الح َظة بانتظار �إ ِّتخاذ قرار ب�ش�أنهم ،حيث ُتجرى لهم
حجز الأحداث في مراكز ال ُم َ
(� )12أ َّما في �إنكلترا ،ف ُي َ
وال�ص ّح ّية و�أو�ضاعهم العائل ّية .وت�ستنير المحكمة
كا ّفة الفحو�ص والدّرا�سة عن �أحوالهم ال ّنف�س ّية والإجتماع ّية ّ
بهذه المعلومات لكي تتم َّكن من تقرير العِالج ال ُمنا�سِ ب.
الكحالةُ ،ت�شرِف عليه
(َ )13ت َّم حدي ًثا �إن�شاء مركز ال�ستقبال الأحداث ال ُمت�س ِّولِين وال ُمت�ش ِّردِين في منطقة َّ
جمع َّية «الإ َّتحاد لِحماية الأحداث» بوا�سطة �إخت�صا�ص ِّيين في هذا المجال.
( )14حلقة الدّرا�سات الأوروب ّية لل ّرعاية الإجتماع ّية ا ّلتي عقدتها الأمم ال ُم َّتحدة عام .1949
( )15الم ��ادّة ال ّتا�سعة من قانون حماي ��ة الأحداث ال ُمخالِفين للقانون �أو ال ُمع َّر�ضين للخطر ال ّلبناني رقم
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امل�ؤ�سّ ُ
ّ
اخلا�صة بالأحداث نظامٌ متط ّو ٌر
�سات الإ�صالحيّة
ّ
(ن�ش�أتهاُ � ،
أنواعها و� ُ
أوجه الرّعاية والتهذيب فيها)
د .جناة جرج�س جدعون

ال�صادر في .6/6/2002
ّ ،2002 /422
(َ )16ومِ ��ن الجمع ّي ��ات غير الحكوم ّية ،نذكر على �سبيل المث ��ال ال الح�صر :اال ّتحاد لحِ ماية الأحداث في
الطفل ،تج ّمع الهيئ ��ات الأهل ّية مِ ن �أجل حق ��وق ّ
لبن ��ان ،الإ ّتح ��اد ال ّلبنان ��ي لرعاي ��ة ّ
الطفل في لبن ��ان ،جمع ّية دار
ّ
َني.
الطفل ال ّلبناني ،كاريتا�س لبنان وال ُم� َّؤ�س�سة الوطن ّية لل ِّرعاية الإجتماع ّية وال َّت�أهيل المِ ه ّ
( )17المادّتان  44و 45من الإ ّتفاق ّية الدّول ّية لحقوق ّ
الطفل لعام .1989
ال�صال ��ح ذات طاب ��ع دِين � ّ�ي مُع َّي ��ن؛ م ّما ينتج حرم ��ان الفتيات الجانح ��ات ذوات ال ّتبع ّية
(� )18إ َّن دار ال ّراع ��ي ّ
		
الدِّين َّية ال ُمختلفة مِ ن هذه الخدمة الإجتماع َّية.
( )19ف ��ي ه ��ذا المج ��ال ،نذك� � ُر على �سبي ��ل المثال ال الح�ص ��ر بع�ض ُم� َّؤ�س�س ��ات الأحداث ال�ش ّب ��ان في بع�ض
الدّول ال ُمتقدِّمة:
ال�سج ��ون المدر�س ّي ��ة ّ
لل�ش ّب ��ان ف ��ي فرن�س ��ا .وهي ُم� َّؤ�س�س ��ات تعمل عل ��ى �أ�سا�س عِ �ل�اج الحدث البال ��غ وت�أهيله
ّ
ب�أ�سلوبٍ ي َّت�سِ م ببع�ض ّ
ال�شدّة �إذا ما ُقو ِر َن بال ّنظام ال ُمط َّبق داخل م� َّؤ�س�سات الأحداث.
و� ً
ال�ساد�س ��ة ع�شرة والحادية
أي�ض ��ا ُم� َّؤ�س�س ��ات «البور�ست ��ال» ف ��ي �إنكلترا ا ّلت ��ي ُي َ
ر�سل �إليها الأحداث بي ��ن �سِ نّ ّ
والع�شري ��ن مِ ��ن ال ّذك ��ور والإن ��اث ا ّلذي ��ن ُيظه ��رون �سل ��و ًكا �س ِّي ًئا وت�ص ّرف ��ات خطرة ف ��ي المدار� ��س الإ�صالح ّية �أو
الق�ضائي وا ّلذين ُيبدون
ا ّلذي ��ن �سب ��ق ا ّتهامهم في جرائ ��م خطيرة �أو ا ّلذين لم يتق َّيدوا ب�شروط نظام الإختب ��ار
ّ
ال�سل ��وك ال�س ِّيئ وا ّلذين ترى المحكمة ،مِ ن خالل �سلوكهم وظروف
�سل ��و ًكا مُنح ِر ًف ��ا ويختلطون ب� ٍ
أنا�س مِ ن ذوي ّ
ر�سل الحدث البالغ �إلى مِ ثل هذه الم� َّؤ�س�سات �إ ّال
الجريم ��ة� ،أ َّن ه ��ذا الإيداع �أجدى في ت�أهيلهم و�إ�صالحهم .وال ُي َ
بعد ّ
اطالع المحكمة على ال ّتقرير ال ُمقدَّم عن حالته وا ّلذي ُيفيد �صالح ّية ال ُمذنب لمثل هذا ال ّنوع مِ ن العِالج.
أي�ض ��ا ُم� َّؤ�س�س ��ة « �ألمي ��را» “ّ ”Elmira
ونذك ��ر � ً
لل�ش ّب ��ان ف ��ي الوالي ��ات ال ُم َّتح ��دة ا ّلتي ي�سود فيه ��ا �أ�سلوب
أي�ض ��ا مجال� ��س �إ�صالح ّ
ال ُمعا َمل ��ة ال ّتهذيب ّي ��ة وال ّتربو ّي ��ة .و� ً
ال�شب ��اب في الوالي ��ات ال ُم َّتحدة ا ّلت ��ي �أ�صبحت هيئات
الخا�صة بالإفراج
للأح ��داث تابع ��ة للوالي ��ة ،و�أدَّت ،ب�صفتها هذه ،خدمة ً في تح�سين مدار�س ال ّتدريب وبرامجها
ّ
و�إن�شاء مدار�س ومخ َّيمات ّ
لل�شباب ال ُمنحرِفين.
ّاخلي -درا�سة مقارنة»ّ ،
الطبعة ال ّثانية ،من�شورات
ّولي والد ّ
جدعون ،نجاة« :جرائم الأحداث في القانون الد ّ
زين الحقوق ّية ،بيروت -لبنان� ،2013 ،ص  685و.686
(20) En France, l’emprisonnement ferme est plus rare et obéit
à des règles spéciales destinées à protéger le mineur (art. 20 – 2, al.
4, ord. 2 Février 1945, mod. 1. 16 déc.1992). Les mineurs purgent
leur peine dans un quartier spécial d’une maison d’arrêt (art D.
519, C. pr. pén.). Un régime particulier et individualisé est appliqué aux jeunes condamnés, favorisant notamment l’éducation et
la formation professionnelle (art. D. 515, al. 1er, C. pr. pén.). On
tente d’éviter tout phénomène de «contagion» et, de façon plus générale, il convient de faciliter la réinsertion sociale de ces jeunes
condamnés.
Certaines activités destinées à faciliter la réinsertion sociale
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sont proposées:
activités éducatives, lectures, jeux. . . sans oublier le travail. La
volonté de protéger le mineur est toujours présente, et c’est pourquoi certaines mesures comme la période de sûreté de l’article 720
– 2 du Code de procédure pénale sont exclues (art. 720 – 3, C. pr.
pén.; Crim. 11 Mai 1988, Bull. crim., N° 210).
En outre, et en toute hypothèse, le mineur ne peut jamais, contrairement aux majeurs, être privé de certaines avantages, comme
la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à
l’extérieur, la permission de sortir ou la libération conditionnelle.
(ُ )21ين ��ادي عِ ل ��م الإج ��رام التق ّدم ��ي بتف�ضي ��ل ال ِع�ل�اج غي ��ر ال ُم� َّؤ�س�س � ّ�ي عل ��ى الإي ��داع ف ��ي ال ُم� َّؤ�س�س ��ات
الإ�صالح ّية .وال يجوز �أنْ ُيح َب َ�س ال ُمجرِم الحدث �إ ّال �إذا لم يكن هناك �أيّ عِ ال ٍج �آخر مُنا�سِ ب له .بمعنى �آخر� ،إذا
منا�ص مِ ن �إيداع الحدث في ُم� َّؤ�س�س ٍة �إ�صالح ّيةٍ ،ينبغي �أنْ يقت�ص َر الحرمان مِ ن الح ّر ّية على �أدنى
لم يكن هناك ّ
خا�ص ٍة للحب�س ،ومع مراعاة الفوارق في �أ�صناف المجرمين والجرائم
درج ٍة مُمكِنةٍ ،مع ا ّتخاذ ترتيباتٍ ُم� َّؤ�س�س ّي ٍة ّ
وال ُم� َّؤ�س�سات .بل الواقِع هو �أ َّنه ينبغي �إيالء ال ُم� َّؤ�س�سات «المفتوحة» �أولو ّي ًة على ال ُم� َّؤ�س�سات «ال ُمغلَقة».
تهذيبي ،ال �أنْ يكو َن له
وع�ل�اوة عل ��ى ذل ��ك ،ينبغ ��ي �أنْ يكو َن �أيّ مرفقٍ مِ ن هذا القبيل ذا طابع ٍ �إ�صالح � ّ�ي �أو
ّ
ال�سجن.
طابع ّ
( )22الم ��ادّة  15م ��ن قان ��ون حماي ��ة الأح ��داث ال ُمخالِفي ��ن للقان ��ون �أو ال ُمع َّر�ضين للخط ��ر ال ّلبناني رقم
2002 /422؛ والمادّة  49من قانون الأحداث الم�صري رقم .1974 / 31
بناني رقم
(ّ )23
تن�ص المادّة  14من قانون حماية الأحداث ال ُمخالِفين للقانون �أو ال ُمع َّر�ضين للخطر ال ّل ّ
 422/2002على �أ َّنه « ُي َ
و�ضع الحدث في معهد ال ّت�أديب ل ُم َّد ٍة �أدناها ثالثة �أ�شهرٍ � .إذا �أت َّم الحادية والع�شرين
إجتماعي وبعد
مِ ��ن عم ��ره وم ��ا زا َل ف ��ي المعهد المذكورُ ،يم ِك ��ن للقا�ضي ،بنا ًء على طل ��ب الحدث �أو المن ��دوب ال
ّ
إجتماعي وعلى تقرير مدير المعهد وبعد الإ�ستماع �إلى الحدث� ،أنْ ُيط ِل َق �سراحه مع
الإ�ستح�ص ��ال عل ��ى تحقي ��قٍ �
ّ
ال�سنة ،و�إ ّال يبقى الحدث ف ��ي معهد ال ّت�أديب
و�ضع ��ه� ،إنْ اقت�ض ��ى الأم ��ر ،تحت الح ّر ّي ��ة ال ُمرا َق َبة ل ُم َّد ٍة ال تتع� �دَّى ّ
ال�سجن
ح َّت ��ى تنفي ��ذ الأح ��كام َّ
ال�سجن الخا� � ّ�ص بالأحداث �أو �إلى ّ
ال�صادِرة بح ِّقه ع ��ن قا�ضي الأحداث �أو ُين َقل �إلى ّ
العاديّ بح�سب ما ُيق ِّرره القا�ضي».
جزائي لبنان � ّ�ي ،قرار رقم  ،188/2013تاري ��خ  ،25/6/2013ال ّرئي�س جوزف �سماحة،
( )24تميي ��ز
ّ
الأع�ضاء :القا�ضي /عون ،مركز الدّرا�سات والأبحاث في المعلومات ّية القانون ّية (المعروف «مركز المعلومات ّية
ال�سيا�س ّية والإدار ّية في الجامعة ال ّلبنان ّيةcij@ul.edu. .
القانون ّية») ،فرع من فروع كل ّية الحقوق والعلوم ّ
lb
جزائي لبنان � ّ�ي ،قرار رقم  ،206/2013تاري ��خ  ،11/7/2013ال ّرئي�س جوزف �سماحة،
( )25تميي ��ز
ّ
ال�سابق.
الأع�ضاء :القا�ضي /عون ،مركز المعلومات ّية القانون ّية ،المرجع ّ
( )26لق ��د َ�س َب ��قَ لمجل� ��س �إدارة جمع ّي ��ة االتّحاد لحماي ��ة الأحداث في لبن ��ان �أنْ تق َّد َم من وزير
الع ��دل ع ��ام  1996بطل � ٍ�ب ل ُي�ص ��ار �إل ��ى عر� ��ض المو�ضوع عل ��ى مجل�س ال ��وزراء ال�ست�ص ��دار المر�سوم
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امل�ؤ�سّ ُ
ّ
اخلا�صة بالأحداث نظامٌ متط ّو ٌر
�سات الإ�صالحيّة
ّ
(ن�ش�أتهاُ � ،
أنواعها و� ُ
أوجه الرّعاية والتهذيب فيها)
د .جناة جرج�س جدعون

المذكور؛ وحتَّى الآن لم يتحقَّقْ ذلك.
( )27الم ��ادّة  23م ��ن المر�س ��وم رقم  16734تاريخ  22/6/1964الخا� � ّ�ص بتنظيم العمل في معهد
�إ�صالح الأحداث.
الخا�ص بتنظيم العمل في
( )28المادّتان  28و 29من المر�سوم رقم  16734تاريخ 22/6/1964
ّ
معهد �إ�صالح الأحداث.
( )29الم ��واد  10 ،9و 11م ��ن المر�سوم رق ��م  16734تاريخ  22/6/1964الخا� � ّ�ص بتنظيم العمل
في معهد �إ�صالح الأحداث.
( )30الم ��ادّة  30م ��ن المر�س ��وم رقم  16734تاريخ  22/6/1964الخا� � ّ�ص بتنظيم العمل في معهد
�إ�صالح الأحداث.
( )31الم ��واد  20 ،19و 21م ��ن المر�س ��وم رق ��م  16734الخا� � ّ�ص بتنظي ��م العم ��ل ف ��ي معه ��د �إ�ص�ل�اح
الأحداث.
الخا�ص بتنظيم العمل في معهد �إ�صالح الأحداث.
( )32المادّة  15من المر�سوم رقم 16734
ّ
الخا�ص بتنظيم العمل في معهد �إ�صالح الأحداث.
( )33المواد � 8إلى  12من المر�سوم رقم 16734
ّ
الخا�ص بتنظيم العمل في معهد �إ�صالح الأحداث.
( )34المادّة  36من المر�سوم رقم 16734
ّ
المراجع
المراجع:
�أ ّو ًال :المراجع بال ّلغة العرب ّية:
الكتب:
ال�صدور .2015
ف(جزائي) ال
�شم�س الدّين عفيف“ ،الم�ست�شار الم�ص ّن
إلكتروني � ،”2014سنة ّ
ّ
ّ
بناني�� � ،ش.م.ل،.
�شم� ��س ال ّدي ��ن عفي ��ف“ ،مجموع ��ة الم�ص ّنف ��ات”� ،إنت ��اج �شرك ��ة دار الكت ��اب الإلكترون � ّ�ي ال ّل ّ
بيروت -لبنان.
ّاخلي -درا�سة مقارنة”ّ ،
الطبعة الأولى،
ّولي والد ّ
جدع ��ون نج ��اة جرج�س“ ،جرائم الأحداث في القانون الد ّ
من�شورات زين الحقوق ّية ،لبنان� 894 ،2010 ،صفحة.
ب ــ ّ
ال�شرع الدّول ّية
العالمي لحقوق الإن�سان في .10/12/1948
الإعالن
ّ
العالمي لحقوق ّ
الطفل في .20/11/1959
الإعالن
ّ
وال�سيا�س ّية في .16/12/1966
ّولي
ّ
الخا�ص بالحقوق المدن ّية ّ
العهد الد ّ
الخا�ص بالحقوق الإقت�صاد ّية والإجتماع ّية وال ّثقاف ّية في .16/12/1966
ّولي
ّ
العهد الد ّ
قواعد الأمم الم ّتحدة الدّنيا ال ّنموذج ّية لإدارة �ش�ؤون ق�ضاء الأحداث(قواعد ب ّكين) ،في .29/11/1985
الإ ّتفاق ّية الدّول ّية لحقوق ّ
الطفل في .20/11/1989
مبادئ الأمم الم ّتحدة ال ّتوجيه ّية لمنع جنوح الأحداث(مبادئ ال ّريا�ض ال ّتوجيه ّية) ،في .14/12/1990
قواعد الأمم الم ّتحدة ب�ش�أن حماية الأحداث المج ّردين من ح ّر ّيتهم في .14/12/1990
ج -القوانين
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 ا ّل ��ذي يتع َّلق بتنظيم العمل في معهد �إ�صالح الأحداث1964 /6 /22  بتاريخ16734 المر�س ��وم رق ��م
.في لبنان
.1/3/1943  تاريخ340 إ�شتراعي رقم
بناني المر�سوم ال
ّ
ّ قانون العقوبات ال ّل
ال�صادر في
ّ 422/2002 قانون حماية الأحداث ال ُمخالِفين للقانون �أو ال ُمع َّر�ضين للخطر ال ّلبناني رقم
.6/6/2002
 المراجع بال ّلغة الأجنب ّية:ثان ًيا

A- En français:
- Ginestet Catherine et Garé Thierry, “Droit pénal – Procédure
pénale”, Dalloz- Sirey, Paris, Edition 2019.
- Guinchard Serge, Buisson Jacques, “Procédure pénale”, 11ème
Edition, Lexis Nexis / Litec, Paris, 2018.
- Pin Xavier, “Droit pénal général”, Dalloz- Sirey, Paris, 2019.
- Stéfani Gaston, Levasseur Georges, et Bouloc Bernard, “procédure pénale”, 26ème Edition, Dalloz- Sirey, Paris, 2017.
B- En Anglais:
- Lauren Paul Gordon, “The evolution of international human
rights”, University of Pennsylvania, Press, Philadelphia, 2003.
- Doebbler Curtis Francis, “International human rights law,
Cases and materials”, CD Publishing, London, 2004.
 مراجع الإنترنت:ثال ًثا
 فرع من،)»مركز الدّرا�سات والأبحاث في المعلومات ّية القانون ّية (المعروف «مركز المعلومات ّية القانون ّية
.ال�سيا�س ّية والإدار ّية في الجامعة ال ّلبنان ّية
ّ فروع كل ّية الحقوق والعلوم
cij@ul.edu.lb
.www.Legfrance.gov.fr - Code de procédure pénale en France, la loi adoptée le 1958
(dans sa teneur modifiée).
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رابع ��ة العدو ّي ��ة (100-180ه� �ـ717-796/م) �شخ�ص ّي ��ة تاريخية و�سمت الت�ص� � ّوف الإ�سالمي
لأجيال� ،إذ كانت ،على الأرجح� ،أ ّول من تحدّث فيه عن عالقة الحب بين الخالق والمخلوق ،و�أ ّول من �أن�شد
هذه العالقة ب�شاعرية مرهفة في ق�صائد غنائية �شج ّية م�ست ِه ّلة ما ُعرف الحق ًا بالغزل ال�صوفي الذي يبدو
ظاهره تغ ّز ًال بالحبيب في حين �أ ّنه يع ّبر بالأحرى عن ع�شق المخلوق العابد لخالقه.
ومعظم ما و�صلنا عنها يختلط بعنا�صر تقو ّية �آجيوغرافية تر ّكز على العجائب والكرامات ،ويعود �أقدمه
�إل ��ى قرنين �أو �أكثر من وفاتها ،كمثل ما نقله اب ��ن الجوزي (ت597هـ )1201/في �صفة ال�صفوة وفريد
الدي ��ن ّ
العط ��ار (1142-1190م) في تذك ��رة الأولياء وغيرهما .وم ّذاك وحتى يومن ��ا ال تزال �أ�سطورة
وتتو�سع.
رابعة تكبر ّ
تج�سد نموذج� � ًا لالهتداء نجده عند كثير من
وه ��ي في �سيرته ��ا وتح ّولها من مغ ّنية �إلى نا�سكة وعابدة ّ
القدّي�سات في الم�سيحية ،بدء ًا من مريم المجدل ّية وحتى يومنا.
الحب الإلهي
وبحثن ��ا الموج ��ز عنها ه ��ذا �سير ّكز على مح ��اور �أربعة من �سيرته ��ا وتعليمها :بتول ّيته ��اّ ،
عنده ��ا� ،أثرها في الغرب ،و�شطحاتها ،علم ًا �أن �أثر رابعة في الفكر ال�صوفي الغربي لم يدر�س في ال�سابق،
وال �سيما في العربية.
 - 1بتوليّة رابعة
يتّفق �أكثر الروايات على �أن رابعة العدو ّية عا�شت نا�سكة بتول في ب ّرية الب�صرة جنوب العراق وفي هذه
المدينة.
والتزامها بالبتول ّية ظاهرة غير م�ألوفة في الإ�سالم الذي يدعو �إلى الزواج وينتقد الحياة الرهبان ّية.
وحتى ف ��ي الم�سيحية وفي الهندو�سية كذلك فالحياة الرهبانية للن�س ��اء تقليد مت� ّأخر .وظاهرة الن�ساء
اللوات ��ي تن ّكرن بزي رجال ليع�شن رهبان� � ًا في الأديار معروفة ومنهن القدّي�سة مري ��م الم�صرية ،والقدّي�سة
مارينا المارونية ،وغيرهما.
ورغم �أن الزواج هو القاعدة في الإ�سالم ،نجد �أن العديد من المت�ص ّوفين عا�شوا البتول ّية .وفي �أطروحة
�أكاديم ّي ��ة لها ،ب ّينت د� .ساره الجويني (تون�س) (� )1أن الم�سيح هو النموذج الأمثل للكائن النفي�س في الفكر
ال�صوفي الإ�سالمي .والم�سيح هو نموذج البتولية الأ�سمى في الم�سيحية والإ�سالم على ال�سواء .فال ُي�ستغرب
�أن ي�ستلهم منه العديد من المت�ص ّوفين هذا النمط من الحياة.
ّ
“الم�ستحق لختم الوالية رج ��ل ختم به دورة الملك ،وتختتم به
يق ��ول الحكيم الترمذي (ت320هـ):
الوالية .وله وزير ا�سمه يحيى روحاني المحتد �إن�سي الم�شهد” (الجويني ،م� .س� ،ص.)202
ويق ��ول ابن عربي (558-638ه� �ـ )1164-1240/متب ّني ًا ما ذهب �إليه الترمذي“ :ختم الوالية
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رابعة العدو َيّة واملر�أة يف الت�صوُّ ف الإ�سالمي
�أ .د .لوي�س �صليبا

على الإطالق فهو عي�سى عليه ال�سالم .فهو الولي بالنب ّوة المطلقة في زمان هذه الأ ّمة”( .الجويني ،م� .س،
�ص.)202
توجههم نحو البتول ّية .مثل� :إن من �أزواجكم و�أوالدكم عد ّو ًا
وق ��د وجد المت�ص ّوفة في القر�آن م ��ا يدعم ّ
لك ��م فاحذروهم �إ ّنم ��ا �أموالكم و�أوالدكم فتن ��ة واهلل عنده �أجر عظيم (التغاب ��ن  .)64/14-15و�أي�ضاً:
المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات ال�صالحات خي ٌر عند ر ّبك ثواب ًا وخي ٌر �أم ًال (الكهف.)18/46
وتداول ��وا �أحادي ��ث من�سوبة للر�سول ت�شي ��د بالبتول ّية وتدعو �إليها ،وذلك خالف ًا لم ��ا في ال�س ّنة والنبوية
وال�سي ��رة م ��ن دع ��وة حثيثة �إلى ال ��زواج .كالحديث ال ��ذي �أخرجه �أب ��و حف�ص عمر ال�سه ��روردي (539-
632ه) في عوارف المعارف ،و�أبو طالب الم ّكي (ت386هـ) في قوت القلوب“ :خيركم بعد المائتين
الخفي ��ف الح ��اذ الذي ال �أهل له وال ولد” .وحديث �آخر �أخرجه �أبو طالب الم ّكي في قوت القلوب�“ :إذا كان
ً ()2
كلب خي ٌر من �أن ير ّبي ولدا”.
بعد المائتين �أبيحت العزوبة لأ ّمتي ،ولأن ير ّبي �أحدكم جرو ٍ
ومن �أوائل الداعين �إلى العزوبية �صراحة الح�سن الب�صري ،وهو رائد الزهّ اد في الإ�سالم ،ذكر له عبد
أهل
الوهاب ال�شعراني (898-973هـ) في طبقاته قوله�“ :إذا �أراد اهلل ٍ
بعبد خير ًا في الدنيا لم ي�شغله ب� ٍ
وال ولد” (بدوي ،م� .س� ،ص ،53-54نق ًال عن الطبقات لل�شعراني ،ج� ،1ص.)25
وم ��ن م�أثورات ال�صوف ّي ��ة في البتول ّية ،قول مالك بن دينار (ت127هـ )748/الذي �أخرجه �أبو نعيم
الأ�صفهاني في حلية الأولياء“ :ال يبلغ الرجل منزلة ال�صدّيقين حتى َ
يترك زوجته �أرملة ،وي�أوي �إلى مزابل
الكالب”.
وقيل لإبراهيم بن �أدهم (100-162هـ) �أفال تتز ّوج؟ ف�أجاب :لو ا�ستطعتُ لط ّلقتُ نف�سي”.
التوج ��ه نحو البتولية نج ��ده وا�ضح ًا في بدايات الت�ص� � ّوف .ويبقى �أن رابعة تم ّي ��زت ب�أ ّنها امر�أة
فه ��ذا ّ
بت ��ول ب ��ل ونا�سكة ،وهذا م ّما ل ��م يكن م�ألوف ًا بتات ًا في الإ�سالم .بل كان لها �أث� � ٌر حا�س ٌم ودو ٌر خطير في جعل
البتولي ��ة قاعدة و “�س ّن ��ة” في الت�ص ّوف .وفي ذل ��ك يقول د .عبدالرحمن ب ��دوي ( )1917-2002في
وافر في �سبيل تقنين عدم الزواج عند �أ�صحاب الطريق.
ب�سهم ٍ
درا�ست ��ه عنها“ :لكن رابعة جاءت ف�ضربت ٍ
مزاج �شخ�صي عند
ونظ ��نّ �أنه كان له ��ا �أثرها الحا�سم في هذا التوجيه ،بعد �أن كان الأمر ف ��ي الغالب �أمر ٍ
الح�س ��ن الب�ص ��ري و�إبراهيم بن �أده ��م والداراني و َمن �إليهم� ،إذ �صار بمثابة قاع ��د ٍة كان من ال�صعب على
ال�صوف ّي ��ة م ��ن بعد ذلك الخروج عنها )...( .ذلك لأن رابعة امر�أة .والغاية العظمى عند المر�أة في الحياة
ه ��ي الزواج ،ول ��ذا كان له عند المر�أة �أه ّمية كب ��رى �أ�ش ّد بمراحل من �أه ّميته عن ��د الرجل .ف�إذا وجدناها،
وهي المر�أة تحر�ص على عدم الزواج ،فما �أبلغها من قدوة عند �أهل الطريق!” (بدوي ،م� .س� ،ص.)58
و�سئل ��ت مرار ًا عن ال ��زواج ،وم ّما قالته عنه“ :الزواج �ضروري لمن له الخيار� .،أ ّما �أنا فال خيار لي في
()4( )3
نف�سي� ،إ ّني لر ّبي وفي ظ ّل �أوامره ،وال قيمة ل�شخ�صي”.
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ُ
وطلب ��ت رابعة للزواج مرار ًا من كبار ع�صرها م ��ن ال�صوف ّية ومن الح ّكام .طلبها ال�صوفي عبدالواحد
في من �آلة ال�شهوة؟!”.
بن زيد ،ف�أجابته“ :يا �شهواني� ،أطلب �شهوانية مثلك� .أيّ �شيء ر�أيت ّ
وطلبه ��ا لل ��زواج مح ّمد بن �سليمان الها�شمي �أمير الب�صرة ،وفي ذلك ي ��روي عبد الر�ؤوف الم ّناوي في
يوم ثماني ��ة �آالف درهم� ،إلى
طبق ��ات الأولي ��اء“ :كت ��ب مح ّمد بن �سليم ��ان الها�شمي ،وكانت غ ّلة ُملك ��ه ك ّل ٍ
كب ��راء �أهل الب�صرة في امر�أ ٍة يتز ّوجه ��ا ،ف�أجمعوا على رابعة .فكتبت �إليه�“ :أ ّما بعد! ف�إن الزهد في الدنيا
و�صي نف�سك ،وال تجعل
راحة البدن ،والرغبة فيها تورث ّ
الهم والح َزن ،فه ّيئ مزادك ،وقدّم لمعادك ،وكن ّ
و�صم الدهر ،واجعل ِفطرك الموت .و�أ ّما �أنا فلو خ ّولني اهلل �أمثال ما
الرج ��ال �أو�صياءك فيقت�سموا تركتكُ ،
ُ
ً
حزته و�أ�ضعافه لم ي�س ّرني �أن �أ�شتغل عن اهلل طرفة عين ،وال�سالم” (بدوي ،م� .س� ،ص ،51-52نقال عن
طبقات الأولياء للم ّناوي ،مخطوط الظاهرية).
فري ��د الدين ّ
العط ��ار راوي �سيرة رابعة �س ّماها مريم الثانية يقول في م�سته ّل ترجمته لها“ :الفانية في
الو�ص ��ال ،المقبولة عند الرج ��ال ،ك�أ ّنها مريم ثانية� ،صافية �صف ّية� ،إنها رابع ��ة العدوية” ّ
(العطار ،م� .س،
�ص.)259
وهي م�س�ألة ت�ستوجب التو ّقف عندها.
مري ��م في القر�آن مثال الم ��ر�أة ،المر�أة القدّي�سة العفيف ��ة والبتول� .إنها المر�أة الوحي ��دة التي ي�س ّميها
القر�آن با�سمها ،وهو يق ّر ببتول ّيتها .ومريم في الم�سيحية هي وجه الأنوثة في اهلل ،و�أحد �أبرز �ألقابها�“ :أ ّم
اهلل”.
تتخطى ف ��ي مقامها وعل ّو واليتها وف�ضائلها الرجال والن�ساء في �آن .روى ّ
ومري ��م عند ال�صوف ّية ّ
العطار
�شخ�ص
في التذكرة عن ع ّبا�سة الطو�س ّية قولها“ :عندما ينادون غد ًا في �ساحات القيامة :يا رجال ،ف�إنّ �أ ّول ٍ
�صف الرجال نحو الج ّنة هي مريم عليها ال�سالم” ّ
يخطو في ّ
(العطار ،م� .س� ،ص.)259
ونج ��د �أن الت�ش ّيع ،وال �سيما الإمامي ،قد ر�س ��م �صورة لفاطمة بنت الر�سول (604-632هـ11/هـ)
بحث مط� � ّول من كتابن ��ا “نحو الح ��وار الم�سيحي
بمالم ��ح مريم ّي ��ة وا�ضح ��ة .وه ��و �أم� � ٌر تط ّرقنا �إليه ف ��ي ٍ
الإمام ��ي”( )5ومن �ألقاب فاطمة في الت�ش ّيع :البتول ،الع ��ذراء ،مريم الكبرى�( .صليبا ،لوي�س ،نحو الحوار،
م� .س� ،ص.)237
�أ ّما عند �أهل ال�س ّنة فال يعطى هذا الدور لفاطمة ،فت�أتي رابعة لتح ّل مح ّلها وتلعب دور مريم.
وهذه النظرة ،وهذا الدور المن�سوب لفاطمة في الت�ش ّيع� ،أو لرابعة في الت�س ّنن� ،أو لمريم في الم�سيحية،
يمك ��ن �أن ُيفهم بالعودة �إلى ما �شرحه العا ِلم كارل غو�ست ��اف يونغ ( )1875-1965عن المبد�أ الم�ؤ ّنث
ف ��ي الألوهية .فهو ي�ؤ ّكد �أن �أحادية التع ّبد للمبد�أ المذ ّك ��ر ،و�إغفال نظيره الم�ؤ ّنث يخ ّل بالتوازن في النف�س،
()6
م ّما يحدو الالوعي الجماعي عند ال�شعوب �إلى �إيجاد من يم ّثل تاريخ ّي ًا ودين ّي ًا هذا المبد�أ.
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الحب الإلهي عند رابعة
توجهات
تحت ّل رابعة في الت�ص ّوف الإ�سالمي وفي الفكر الإ�سالمي عا ّمة مكانة بارزة� ،إذ و�سمت لأجيال ّ
هذا الت�ص ّوف النا�شئ .فهي تم ّثل تح ّو ًال محور ّي ًا فيه ،لأ ّنها الأولى ،على الأرجح ،التي تحدّثت ب�شاعرية الفتة
الحب بين الخالق والمخلوق.
عن عالقة ّ
تحب اهلل لذاته ،ال خوف ًا من الجحيم ،وال طمع ًا بالنعيم ،وال �سي ّما بمل ّذات هذا النعيم،
�شاءت رابعة �أن ّ
و�سن�سمعها مرار ًا تنتقد وت�سخر من الطامعين بهذه المل ّذات .تقول في �أحد �أدعيتها�“ :إلهي �إن كنتُ عبدتك
خ ��وف الن ��ار ،فاحرقن ��ي بالنار� ،أو طمع ًا ف ��ي الج ّنة فح ّرمها عل � ّ�ي .و�إن كنتُ ال �أعب ��دك �إال من �أجلك ،فال
تحرمني من م�شاهد ِة وجهك” ّ
(العطار ،م� .س� ،ص.)274
تب ��دو رابعة هنا وك�أ ّنه ��ا �أرادت �أن تخ ّل�ص النا�س ،وتح ّررهم من و�سوا�س الج ّنة والنار ،والترغيب بهذه
والترهيب من تلك� .إذ ر�أت في ك ّل ذلك م�صدر ًا لإف�ساد المعنى الحقيقي للعبادة .فالعبادة الح ّقة هي ،في
عرفه ��ا ،تلك الت ��ي تقوم لوجه اهلل خال�صة ،وغير طالب ٍة ال جزا ًء وال �شك ��ور ًا ،وتتج ّرد عن ك ّل معاني الثواب
والعقاب.
وبي ��ن اهلل والج ّن ��ة يبقى خيارها ه ��و اهلل قطع ًا ،وهي في ذلك رفع ��ت �شعار ًا معروف ًا له ��ا ،ونقله عنها
العط ��ار“ :الج ��ار (�أي اهلل) ّثم الدار (�أي الج ّن ��ة)” ّ
ّ
(العطار ،م� .س�� � ،ص .)271وت�ضيف �شارحة�“ :أال
يكفين ��ا �أ ّن ��ه �أمرن ��ا �أن نعبده ،فلو لم تكن هناك ج ّن ��ة ونار� ،أال تجوز الطاعة ل ��ه؟ �أال ي�ستح ّقها لأ ّنه يعبد بال
وا�سطة”.
()8
()7
وم ��ن �أحل ��ى �أدعية رابعة في الحب الإلهي ،ما نقله ال�شيخ �شعي ��ب الحريفي�ش في الرو�ض الفائق :
حبيب بحبيبه ،وهذا مقامي بين
“�إلهي �أنارت النجوم ،ونامت العيون ،وغ ّل ِ
قت الملوك �أبوابها ،وخال ك ّل ٍ
()9
يديك”.
وي�ستوقفن ��ا قولها“ :وخال ك ّل حبي � ٍ�ب بحبيبه” .فهل ت�ستعيد فيه �صور ًا م ��ن حياتها قبل اهتدائها؟ �إ ّنه
بالح ��ري الإرها�ص ��ات الأولى لما �س ُيعرف بالغ ��زل ال�صوفي .فهي هنا بالأحرى تر�س ��م م�شهد مقامها �أمام
�س ّيده ��ا الإله ��ي ،فتج ��ده كخلوة الحبيب بحبيب ��ه “وهذا مقامي بي ��ن يديك” .فخلوة الحبي ��ب بحبيبه هي
بالحري �صورة لخلوة رابعة بخالقها الحبيب .وي�ؤ ّكد ما نذهب �إليه هنا قولها �إذ تن�شد هذه الخلوة ،م ّما نقله
عنها ال�شيخ الحريفي�ش:
راحتي ،يا �إخوتي ،في خلوتي
وحبيبي دائم ًا في ح�ضرتي
لم �أجد لي عن هواه ِع َو�ض ًا
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وهواه في البرايا محنتي
(الحريفي�ش ،م� .س� ،ص.)138
فه ��ذان البيتان ي�شرح ��ان دعاءها الآنف ،وبهما تكتمل ال�صورة المر�سومة في هذا الأخير .فهي عندما
تق ��ول في الدعاء“ :فهذا مقامي بين يدي ��ك” ،فهي تق�صد �أن مقامها بين يديّ خالقها مقام خلوة الحبيب
بحبيبه.
ويتبل ��ور في هذي ��ن البيتَين ،وفي ما يليهما م ��ن �أبيات م ّما �سنورد ،مذهب الغ ��زل ال�صوفي الذي
أوج ُه مع ابن الفار�ض (567-642هـ .)1181-1235/وفيه يح�سب
�سيزدهر بعد رابعة ويعرف � َ
يتوجه �إل ��ى حبيبه ومع�شوقه من بني الب�شر .في حين �أن
ال�سام ��ع �أو الق ��ارئ �أن ال�شاعر (�أو ال�شاعرة) ّ
()10
المق�ص ��ود ه ��و بالأحرى المع�شوق الإلهي .وه ��ذه االزدواجية� ،أو التورية ت�ضف ��ي على ال�شعر رونق ًا
و�سحر ًا مم ّيز ًا و� ّأخاذ ًا .ولع ّل رابعة هي رائدة الغزل ال�صوفي ،وهذا النوع ال�شعري ،كما قلنا� ،سيزدهر
وينت�شر بعد رابعة في الأو�ساط ال�صوف ّية وخارجها ،وي�ستم ّر حتى يومنا هذا .و�سبق لنا �أن در�سناه عند
رائ ��د الغزل المعا�ص ��ر ال�شاعر نزار ق ّباني ( )1923-1998وال �سيما ف ��ي ق�صيدته الع�صماء “ال
()11
ت�س�ألوني ما ا�سمه حبيبي”.
ونتابع ق�صيدة رابعة في الغزل ال�صوفي ال�شج ّية هذه:
حيثما كنتُ �أ�شاه ْد ُح�س َنه
فهو محرابي �إليه ِقبلتي
�إن �أمُتْ وجد ًا وما ّثم ر�ضا
واعنائي في الورى وا�شقوتي
َ
طبيب القلب يا ك ّل ال ُمنى
يا َ
بو�صل منك ي�شفي مهجتي
ُج ْد ٍ
يا �سروري وحياتي دائم ًا
ن�ش�أتي منك و�أي�ض ًا ن�شوتي
َ
الخلق جمع ًا ارتجي
قد هجرتُ
َ
منك و�ص ًال فهو �أق�صى منيتي
(الحريفي�ش ،م� .س� ،ص.)138
�سن تتحدّث ال�شاعرة؟! وعن �أيّ و�صل؟
تظه ��ر المعاني ّ
الح�سية ب ّينة جل ّية في هذه الأبيات .فع ��ن �أي ُح ٍ
هنا �أي�ض ًا تبدو التورية وازدواجية المعاني حا�ضرة .ويزداد ح�ضورها و�ضوح ًا في حديث رابعة عن ن�شوتها:
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ح�سية ج�سدية؟ �أم روح ّية؟ �أم �أن الأولى تقود �إلى الثانية؟!
�أهي ن�شو ٌة ّ
�سب ��ق لن ��ا �أن بحثن ��ا في هذه الإ�شكالي ��ة ،ال �سيما ف ��ي درا�ستنا لن�شي ��د الأنا�شيد البيبل ��ي .وم ّما قلناه:
“والأدب ال�صوفي في الإ�سالم مليء بالأمثلة الم�شابهة لإ�شكالية ن�شيد الأنا�شيد .فق�صائد غزل ال�شعراء
فهمه ��ا المت�ص ّوف ��ة غ ��ز ًال �إله ّي ًا .و�أخبار مجن ��ون ليلى و�أ�شعاره مث� � ٌل ب ّينٌ على ذلك ،ال ب ��ل �إن بع�ض الأ�شعار
كمثل ق�صيدة ديك الجنّ الحم�صي (ت235هـ) “يا
الغزل ّي ��ة كانت ُتن�سب للمت�ص ّوفة عل ��ى �أ ّنها غز ٌل �إلهي ِ
كثير ّ
والغنج” التي ن�سبها ال�صوف ّية في �أخبارهم لأبي بكر ال�شبلي (ت334هـ) رفيق الحلاّ ج .وذكروا
الدل ِ
�أ ّنه كان يردّدها على فرا�ش الموت.
ّ
فالخط الفا�صل بين الت�شبيب بالحبيب والغزل الإلهي غير وا�ضح ،بل بالأحرى غير موجود .فكثيرة هي
الحب
الق�صائ ��د الغزلي ��ة( ،وبع�ضها جريء و�إباحي) التي ُفهمت غز ًال بالحبيب الخالق .ال بل كثير ًا ما كان ّ
()12
الحب الإلهي ،وهذا اختبار ماليين الب�شر”
الإن�ساني ج�سر عبو ٍر �إلى ّ
وق�صيدة رابعة التي نحن ب�صدد تحليلها مث ٌل ب ّين على ما �سبق وقلناه.
الحب �أو النمطان فيه نجدهما وا�ضحين عند رابعة في �أ�شهر ما ُن�سب �إليها من
وهذان الم�ستويان في ّ
�شعر:
حب الهوى
�أح ّبك ح ّبينّ :
وح ّبـ ًا لأ ّنـك �أهـ ٌل لذاكـا
حب الهوى
ف�أ ّما الذي هو ُّ
ُ
بذكرك ع ّمن �سواكا
ف�شغلي ِ
و�أ ّما الذي �أنت �أه ٌل له
للحجب حتى �أراكا
فك�ش ُفك ُ
فال الحم ُد في ذا وال ذاك لي
ولكن لك الحم ُد في ذا وذاكا
(�صليبا ،لوي�س ،الو�صايا ،م� .س� ،ص)162-163
بيد �أنّ رابعة ال ّ
الحب .فحب الهوى يغدو عندها الذكر الدائم والمتوا�صل هلل ،وهي حالة
تنفك ُتروحن ّ
من الت�أمل الدائم ،كما بي ّنا في درا�سة �آنفة (�صليبا ،لوي�س ،الو�صايا ال�صوفية ،م� .س� ،ص.)162-164
()13
في حين �أن الهوى لغو ّي ًا ومعجم ّي ًا هو“ :ميل النف�س �إلى ال�شهوة”
علم وختم على �سمعه وقلبه
وف ��ي �آي ��ات الذكر الحكيم�{ :أفر�أيت من ا ّتخذ �إلهه هواه و�أ�ض ّل ��ه اهلل على ٍ
وجعل على ب�صره غ�شاوة} (الجاثية.)23/
�أ ّما “هوى” رابعة ،فال يعمي ب�صرها وال ب�صيرتها ،بل هو ،في اختبارها ود�أبها وديدنها ،ح�ضور �إلهي
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الحب
دائم وم�ستم ّر ي�شغلها عن ك ّل ما �سواه من �ش�ؤون الدنيا .لي�صل بها �إلى الم�ستوى الثاني والأ�سمى من ّ
ويتم “الك�شف” ،الذي طالما ت ��اق �إليه الحبيب ،وذلك
حي ��ث ت�سقط ك ّل ُ
الح ُجب بين الحبي ��ب والمحبوبّ ،
بمح�ض م ّنة ونعمة �إلهية خال�صة.
والحب الإلهي:
وق�صيدة �أخيرة لرابعة في الغزل ال�صوفي
ّ
يا �سروري ومنيتي ِوعمادي
وعدّتي و ُمرادي
و�أني�سي ُ
روح الف�ؤا ِد �أنتَ رجائي
�أنت ُ
ؤن�س و�شو ُق َك زادي
�أنتَ لي م� ٌ
ُ
�أنتَ َ
لوالك يا حياتي و�أن�سي
ف�سيح البال ِد
ما ت�ش ّتتُ في ِ
كم بدَ ت ْم ّن ٌة وكم لك عندي
من عطا ٍء ونعم ٍة و�أيادي
ح ُّبك الآن ُبغيتي ونعيمي
لعين قلبي ال�صادي
وجال ٌء ِ
لي�س لي َ
عنك ما حييتُ َبراح
�أنت ِم ّني ُم َم ّكنٌ في ال�سوا ِد
علي ف�إ ّني
�إن تكنْ را�ضي ًا َّ
يا ُمنى قلبي قد بدا �إ�سعادي
(الحريفي�ش ،م� .س� ،ص.)137
نبق ��ى في ه ��ذه الق�صيدة في �أج ��واء الغزل المزدوج و�إط ��اره .فالخطاب ي�صل ��ح �أن يتّجه �إلى �شخ�ص
وحج� ،أم هو تي ٌه
ح�سي ،كما ي�صلح �أن ّ
يتوجه نحو اهلل .فت�شتّت ال�شاعرة في ف�سيح البالد �أهو �سياح ٌة روح ّية ّ
ّ
دائ ٌم بحث ًا عن حبيب رحل؟!
حب الهوى
الح�سي في هذه الق�صيدة نراه يت�ض ��اءل مقاي�سة بق�صائدها ال�سابقة .فال ّ
بي ��د �أن الجانب ّ
الح�سي الظاهر ،مقاب ��ل تزايد للتعبير
حا�ض� � ٌر هن ��ا ،وال الو�صل ،وال ُح�سن الحبي ��ب .ث ّمة تناق�ص للتعبي ��ر ّ
المج ّرد الباطن .لك�أن ال�شاعرة تتد ّرج من الكثيف �إلى اللطيف ،وتزداد تعابيرها رهافة وق ّوة �إيحاء.
الحب الإله ��ي والغزل ال�صوفي عن ��د رابعة ،وهي الرائدة ف ��ي هذا المجال،
وف ��ي خال�ص ��ة البحث في ّ
ن ��ورد م ��ا قاله �سميح عاطف الزين ف ��ي هذا المج ��ال“ :و�إذا كان قد ن�ش�أ لل�صوفيين ،من بع ��د رابعةِ ،ف َرق

151

الدرا�سات الأمنية
العدد 89

رابعة العدو َيّة واملر�أة يف الت�صوُّ ف الإ�سالمي
�أ .د .لوي�س �صليبا

عدي ��دة متن ّوعة ف ��ي الأفكار والطرق ،ف� ��إنّ �أي ًا من المتقدّمي ��ن �أو المت�أخرين منهم لم يبل ��غ ما بلغته رابعة
ف ��ي الع�ش ��ق الإلهي ،حت ��ى �إن ابن الفار� ��ض (ت632هـ) المل ّقب ب�شي ��خ ّ
الع�شاق و�إم ��ام المح ّبين في عالم
الحب الإلهي �شيئ ًا ع ّما قالته رابعة العدوية .ومن قبله بعدّة قرون ذو النون
المواجي ��د والأ�شواق لم ي ��زد في ّ
الحب والمعرفة في الت�ص ّوف �إ ّنما كان يردّد ما ادّعته رابعة
الم�ص ��ري (ت245هـ) �أ�ستاذ م ��ن تحدّث عن ّ
ف ��ي مواجيده ��ا )...( .ومن هن ��ا يتب ّين �أن رابعة العدوية ه ��ي رائدة الع�شق الإلهي عن ��د �صوف ّية الم�سلمين
()14
بالحقيقة والأ�سا�س”.
وال نرى �أن هذا الباحث قد جافى الحقيقة في خال�صته هذه.
 - 3روحانيّة رابعة و�صداها في الغرب
روى الأفالك ��ي (ق14م) في مناقب العارفين عن رابع ��ة“ :ذات يوم ر�أى جماعة من الأ�صحاب رابعة
أنت ذاهبة؟ وماذا تبتغين؟
وف ��ي �إحدى يدَ يها نار ،وفي الأخرى ماء ،وهي تعدو م�سرع ��ة ف�س�ألوها� :إلى �أين � ِ
أ�صب الماء على الجحي ��م ،فال تبقى هذه وال
ف�أجاب ��ت �أن ��ا ذاهب ��ة �إلى ال�سماء كي �ألقي بالنار ف ��ي الج ّنة ،و� ّ
تل ��ك .فينظ ��ر العباد �إلى اهلل دون رجاء ،ومن غير خوف ،ويعبدونه على هذا النحو .ذلك �أ ّنه لو لم يكن ثمة
رج ��اء في الج ّنة ،وخوف من الجحيم� ،أفكانوا يعب ��دون ّ
الحق ويطيعونه” (بدوي ،م� .س� ،ص ،90نق ًال عن
الأفالكي ،مناقب العارفين ،مخطوط فار�سي قديم).
والالف ��ت في هذه الرواية �أ ّن ��ه وقبل الأفالكي بنحو قرن روى جوانفي� �ل( (Joi n )1225-1317
 villeم�ؤ ّرخ القدّي�س والملك لوي�س التا�سع حكاية مماثلة.
ويح�س ��ن بن ��ا �أن نتو ّقف عند رواي ��ة جوانفيل ال�سابقة لرواي ��ة الأفالكي بقرن ،لما م ��ن �ش�أنها �أن تفتح
�اق و�سيعة في مجال الت�ص ّوف المقارن ،ولما تتيحه من تل ّم�س لأث � ٍ�ر ما لروحانية رابعة وت�ص ّوفها في
م ��ن �آف � ٍ
الت�ص� � ّوف الم�سيحي .يروي جوانفيل عن الأخ �إيف م ��ن بروتون الدومنيكاني �سفير الملك لوي�س التا�سع �إلى
ال�سلط ��ان الأ ّيوبي في دم�ش ��ق“ :وبينما كانوا ذاهبين من مح ّل �إقامتهم �إلى ق�صر ال�سلطان ،ر�أى الأخ �إيف،
ال ��ذي يع ��رف لغ ��ة ال�سرا�سنة (العرب) �إم ��ر�أة عجوز ًا تم ّر بال�ش ��ارع ،وهي تحمل بيمناها وع ��ا ًء يحوي نار ًا
ت�شتعل ،وفي ي�سراها �إبريق ممتلئ بالماء .ف�س�ألها الأخ �إيف :ماذا تفعلين بهذين؟ ف�أجابته �أنها عزمت على
�أن تح ��رق الج ّن ��ة بالنار ،حتى ال يبق ��ى منها �شيء ،و�آلت �أن تطفئ الجحيم بالم ��اء حتى ال يبقى منه �شيء.
أحب �أن �أعو َد ف�أرى �أحد ًا ي�صنع الخير طمع ًا بالج ّنة� ،أو خ�شية
ف�س�ألها :و ِل َم تفعلين ذلك؟ ف�أجابته :لأ ّنني ال � ّ
()15
خير ممكن”.
من الجحيم .بل ح ّب ًا باهلل وحده القادر �أن ي�صنع لنا ك ّل ٍ
والأخ �إي ��ف راهب يتقن العربية وكان الملك لوي�س التا�سع ،خالل الحملة ال�صليبية ال�سابعة ،ي�ستخدمه
في ا ّت�صاالته مع الأمراء العرب .وال يذكر هذا الراهب ا�سم ًا للمر�أة العجوز ،بيد �أن روايته تكاد تطابق رواية
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الأفالك ��ي ،وي�صع ��ب �أن نفتر�ض �أن هذا الأخير �أخذ عن جوانفيل .والأرجح �أن االثنين :الراهب والأفالكي،
نقال روايتهما عن م�أثورات �شعبية �شفو ّية (�أو مد ّونة لم ت�صلنا).
والالف ��ت �أن حكاية جوانفيل الق�صيرة هذه �ستعرف ف ��ي فرن�سا م�صير ًا مده�ش ًا يقودنا �إلى عهد الملك
(حكم  ،)1643-1715و�إلى �سلفه لوي�س  13ووزيره الأ ّول ال�شهير الكاردينال
ال�شم�س لوي�س الرابع ع�شر َ
ري�شيليو  .فمنذ نهاية القرن  16وبدايات القرن  17ا�ستخدم عدد من الم�ؤ ّلفين ،ومن بينهم رهبان ي�سوعيون
و�آخرون من مناف�سيهم الجان�سني�ست  Jansénistesهذه الحكاية في جداالتهم وتحليالتهم العقائدية.
�أمثال الي�سوعي (( )Jérémie Drexel 1634في ف 9من كتابه) ورئي�س دير �سان �سيران Jean
()16
(  .)Duvergier de Hauranne 1634وبع�ضهم ر�سم لوحة لها.
وع ��اد المطران جان بيار كام� �و( (� Jean Pierre Camus 17 )1584-1652أ�سقف Be l
( leyفي مقاطعة �سافوا الفرن�سية �شمال �شامبيري) و�صديق القدّي�س فرن�سوا دي �سال وتلميذه فا�ستخدم
ف ��ي عظاته حكاية جوانفيل هذه ،وعندما هوجم بعنف ،ب�سبب الآثار الالهوتية المتر ّتبة على هذه الحكاية،
�اب جدل ��ي �ضخم عنوانه “رواية تقوي ��ة م�ست ّلة من حياة القدّي�س لوي� ��س” ( )1641وهو مجموعة
ر ّد بكت � ٍ
الحب الخال�ص منتق ��د ًا �أ�صحاب الرجاء المرت ��زق� ،أي �أولئك الذين رجوا
عظ ��ات يدافع فيها ع ��ن عقيدة ّ
ً
ال�سم ��اء �أو ًال م�ؤثرينه ��ا على اهلل نف�سه ،طبقا لتعبيره .وهو في كتابه ه ��ذا يز ّوق وي�ضيف �إلى رواية جوانفيل
و�صحتها ،ويروي �أ ّنها حدثت في قرية م�سيحية في �سوريا ،ويز ّينها بلوحة ر�سمه ا Abr a
وي�ؤ ّكد تاريخ ّيتها ّ
 .)ham Bosse. (Rodinson, Ibidول ّما كانت هذه المر�أة العجوز مجهولة اال�سم ،فقد �س ّماها
الحبَ ،وعن َون كتابه بهذا اال�سم.
المطران كامو كاريتيه � Caritéeأي ّ
الق�صة ال تمنع من كونها جزيلة الفائدة .وهي
يقول كامو م�ؤ ّكد ًا �صحة رواية جوانفيل�“ :إن غرابة هذه ّ
لي�س ��ت مج� � ّرد مثل �أخالقي اخ ُترع للمتعة بل لها �أ�س�س �أكثر �صالب ��ة ،لأ ّنها ت�ستند �إلى حقيقة �أ�صيلة (.)...
وما يجعلها �أكثر قيمة واعتبار ًا بالن�سبة لنا نحن الفرن�سيين هي �أ ّنها حدثت في عهد ملكنا العظيم القدي�س
واحد م ��ن �أكثر فر�سانه نب ًال وف�ضيلة �سيد جوانفي ��ل الذي كان تقريب ًا �شاهد
لوي� ��س ،و ُد ّون ��ت في زمنه بقلم ٍ
ً ()18
ً
عيان على ما روى ،والذي لم ي�سمح له نبله بتاتا �أن يكتب زورا”.
عيان فيها؟!
يلح كامو على تاريخ ّية هذه الرواية وواقع ّيتها ،ويرى في جوانفيل �شاهد ٍ
لماذا ّ
ً
ً
�إ ّن ��ه يري ��د �أن ي�ستخل� ��ص منها تعليم� �ا م�سيح ّيا في الح ��ب المح� ��ض  Le pur amourيواجه به
ناق�ضي ��ه ومنتقديه من الجان�سني�ست الذين يرف�ضون هذا الت ّوج ��ه الالهوتي .المطران كامو كاتب �سجالي
الحب الخال�ص الذي �ساد فرن�سا في الن�صف
يهوى المناظرات ويحب النقا�ش ،ونحن في ّ
خ�ضم الجدل حول ّ
تزعمه يومها مع ّلم كامو و�صديقه القدّي�س فرن�سي�س ال�سالزي
الحب الخال� ��ص ّ
الأّول م ��ن القرن  .17وت ّيار ّ
(� St François de Sales )21/8/1567-28/12/1622صاحب �شعار“ :فلنبحث ال عن
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ج ّنة اهلل ،بل بالحري عن �إله الج ّنة”
Chercher non pas le paradis de Dieu mais le Dieu du paradis
وكام ��و المداف ��ع ال�شر�س عن الهوت مع ّلمه وتعاليمه القدي�س فرن�سي� ��س ال�سالزي ،وجد ،ووفق ًا لتعبير م�ؤرخ
ق�صة رائعة
الفك ��ر الدين ��ي الفرن�سي هنري بريموند  Bremondعند جوانفيل ،م� ��ؤ ّرخ القدي�س لوي�سّ ،
الحب الخال�ص � ..Bremond, op. cit, p183أال وهي حكاية الأخ �إيف
يج�سد الهوت ّ
ورم ��ز ًا ح ّي ًا ّ
من بروتون مع المر�أة العجوز الآنفة الذكر.
ويتو�س ��ع كامو في حكاية المر�أة العج ��وز التي �س ّماها كاريتيه  ،Caritéeوي�ضيف �إليها من عند ّياته،
ّ
كم ��ا �أ�سلفن ��ا .فيجعله ��ا تقول“ :بهذه ال�شعل ��ة �أو ّد �أن �أ�ضرم النار ف ��ي الج ّنة ،ف�أح ّولها �إل ��ى رماد ،فال يعود
�أح� � ٌد يتحدّث عنها .وهذه المياه �س�أ�سكبها على ُله ��ب الجحيم فال يكون هناك المزيد من العذاب والخداع
ف ��ي ذاك الم ��كان التعي�س .وي�صير اهلل من الآن ف�صاعد ًا محبوب ًا و ُيخ ��دَ م ح ّب ًا بذاته دون خنوع وال ارتزاق،
وبطريق� � ٍة نق ّية والنفع ّية .بحيث ال يعود الخ ��وف من الجحيم هو ما يجعلنا نحجم عن اقتراف الخطيئة ،بل
حب اهلل ،ولأ ّنها ت�سيء �إليه .ونتك ّر�س بالتالي للأعمال ال�صالحة ،دون �أن يكون هدفنا الأ�سا�سي الثواب ،بل
ّ
مجد اهلل ومر�ضاته” .Camus, op. cit, p103
وكت ��اب المطران كامو هو في الأ�صل ،وكما يذكر هو فيه ،مجموعة عظات وريا�ضات روحية كان يلقيها
ن�صره ��ا وع ّمدها با�سم كاريتيه.
عل ��ى �أبناء �أبر�ش ّيت ��ه ،ويحدّثهم فيها عن هذه الم ��ر�أة التق ّية الورعة التي ّ
و�إذ �أغ ��رم بها م�ستمعوه لم ��ا �أ�ضفى عليها من جر�أة وتقوى و�سائر الف�ضائل ،رغب ��وا في �أن يروا �صور ًة لها،
تج�سد
ر�سام م�شهور يومها  Abraham de Bosseفو�ضع لها نق�ش ًا .وهذه المحفورة التي ّ
فطلب من ّ
“غربنة” رابعة العجوز و َف ْرن�ستها� ،صارت فيها هذه الأخيرة امر�أة �شا ّبة تقف وعيناها منت�شيتان ت�ضرم
ق�صة كتابه
الن ��ار ف ��ي الغيوم بم�شعلها
ّ
وت�صب المياه على جه ّنم لتطفئ ناره ��ا .ويتابع المطران كامو رواية ّ
بو�س
“كاريتيه” ،في�ضيف �أنه ،وعندما م ّر خ�صومه بمق ّره ووقع نظرهم على لوحة كاريتيه التي ر�سمها دو ّ
وجه ��وا �إليه �شتّى الته ��م مثل انتهاك المقدّ�سات والمع�صي ��ة و�إلغاء ك ّل �أ�س�س الدي ��ن وتدمير الج ّنة والنار.
ّ
فق ّرر �أن ير ّد على هذه المعار�ضة وي�سحقها ،فن�شر كتاب ًا من � 650ص جمع فيه عظاته العديدة في مو�ضوع
والحب الخال�ص .كتاب نجد فيه نواة الجدل الذي �سيحتدم الحق ًا بين بو�سويه Bossuet
Caritée
ّ
وفنيلون  Fénélonفي المو�ضوع عينه.
الحب �سيكونان مدام جانّ غ ّيون ()9/6/1717 - 13/4/1648
والبطالن الرئي�س ّيان في مجال ّ
 ،Mme Guyonوالمطران فرن�سوا فينولون  )Fénelon(6/8/1651 - 7/1/1715رئي�س
�أ�ساقف ��ة كامب ��ري  .Cambraiمدام غ ّيون �إم ��ر�أة مث ّقفة وم�ؤ ّلفة كتبت عدد ًا م ��ن الم�ص ّنفات ال�صوف ّية
وه ��ي من ق� � ّراء القدي�س فرن�سي�س ال�سال ��زي والمعجبين بروحان ّيت ��ه ،لكنها لي�ست الهوت ّي ��ة ،بل رف�ضت �أن
()19
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ثواب �أو الخ�شية من �أيّ عقاب .وهنا نجد تحديد ًا بع�ض ًا
ت�شتغل بالالهوت .وروحان ّيتها بعيدة عن انتظار �أي ٍ
الحب الخال�ص .والمط ��ران فينولون تلميذها .وه ��و مفتون بتجاربها
م ��ن ت�ص� � ّوف رابعة .وهذا ما ت�س ّمي ��ه ّ
نظام،
الروح ّي ��ة وي�ؤ ّي ��د تعاليمه ��ا ،بيد �أ ّنه ي�سعى �إل ��ى تبريرها بلغة الاله ��وت� .إ ّنه ينوي وفق ًا لتعبي ��ره بناء ٍ
الحب الخال�ص في عمارته .ولكن الأمر لم يكن بهذه ال�سهولة ،فقد واجه المطران والكاتب ال�شهير
و�إدخال ّ
ج ��اك بو�سويه ( Bossuet)27/9/1627-12/4/1704مق ��والت فينولون وف ّندها ونق�ضها ،ثم
و�سجنت مدام غ ّي ��ون ( ،)1695-1703في حين امتنع فينولون عن
�أدان ��ت روما �سن ��ة � 1699أقوالهُ .
الدف ��اع ع ��ن ت�ص ّوفها� Lory, Pierre, op. cit .إنه جدل �سيطر عل ��ى �أجواء الفكر الديني والروحي
في فرن�سا ،وبع�ض من �أوروبا ،في الن�صف الثاني من القرن  17وكانت له خلف ّياته ال�سيا�سية من �صراعات
على النفوذ بين الأ�سقفين بو�سويه وفينولون م ّما يطول عر�ضه و�شرح تفا�صيله( ،)20لذا لن نخو�ض فيه.
ونكتف ��ي ،في هذا ال�صدد ،بالإ�شارة �إل ��ى الأثر الحا�سم لكامو �أ�سق ��ف  ،Belleyورابعة التي ع ّمدها
با�س ��م كاريتي ��ه ،في فكر فينولون والهوته .فف ي  17/10/1701كت ��ب فينولون �إلى �صديقه Lang e
ما�سة �إليها”
“ :ronتذ ّكر م�ؤ ّلفات �أ�سقف  :Belleyكاريتيه  Caritéeوغيره من الكتب ،ف�أنا بحاج ٍة ّ
.Bremond, op. cit, p186
كما كتب فنيلون �إلى خ�صمه بو�سويه في ذروة الجدل وال�صراع الفكري بينهما�“ :إن مطران Belley
و�صدي ��ق القدي� ��س فرن�سي�س ال�سالزي الحميم ا ُّتهم منذ �سنة  1639وحت ��ى � 1642أ ّنه يع ّلم الوهم تحت
م�س ّم ��ى “الح � ّ�ب الخال�ص” .وقي ��ل له تقريب ًا ما تقولونه ل ��ي .وجرى الت�أكيد على �أ ّنه �ش ��اء �أن ُين�سي النا�س
جدل طويل
الج ّن ��ة والجحي ��م ،و�أن يخنق الأمل والخوف في �آن حتى يق ّو� ��ض �أركان الدين ( )...ولكن وبعد ٍ
�ساد مذهبه”Bremond, op. cit, p182 .
- 4ال�شطح عند رابعة
ال�شط ��ح تعبي ��ر ع ��ن حال ��ة اختب ��ار روح ��ي بلغ ��ة الب�ش ��ر ،اختب ��ار يع�ص ��ى فهم ��ه عل ��ى الإدراك
الع ��ادي“ .التعبي ��ر ع ّم ��ا ال يع ّب ��ر عن ��ه ،ذل ��ك ه ��و ال�شط ��ح الحقيقي” يق ��ول الم�ست�ش ��رق هن ��ري كوربان
()21
(.)1903-1978
ويع� � ّرف ابن خل ��دون (ت808هـ) ال�شطح كما يلي“ :و�أ ّما عل ��م المكا�شفة الذي هو ثمرة المجاهدات
ونتيجتها ،فلم يكن �سبي ٌل �إلى الخو�ض فيه .وقد ح ّذر القوم ،ر�ضي اهلل عنهم ،من �إيداعه الكتب والكالم في
�ش ��يء منه� ،إال ما يدور بينهم من المفاو�ضات على �سبي ��ل الرمز تمثي ًال و�إجما ًال ،وال يك�شفون لغيرهم �شيئ ًا
أحد منه ��م كلمة من ذلك على �سبيل
م ��ن معاني ��ه علم ًا لمق�صور الأفهام ع ��ن احتماله ( )...و�إن �صدر عن � ٍ
()22
الندور �س ّموه �شطح ًا بمعنى �أن حال الغيبة وال�سكر ا�ستولت عليه حتى تك ّلم بما لي�س له الكالم به”.
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ورابعة من �أوائل ّ
ال�شطاحين في الت�ص ّوف الإ�سالمي .وال�شطح ظاهرة �ستتط ّور مع �أبي يزيد الب�سطامي
(261 - 188هـ) القائل�“ :سبحاني ما �أعظم �شاني” ،و�ستعرف �أوجها مع الح�سين بن من�صور الحلاّ ج
(309 - 244هـ )922 - 858/القائل�“ :أنا الحق” و “�أنا من �أهوى ومن �أهوى �أنا”.
ن�صه الآنف عن ال�شطح عند ال�صوف ّية ينقل
ورابعة العدو ّية من ال�س ّباقين �إلى ال�شطح .وابن خلدون في ّ
�أ ّو ًال �شطح ��ة الب�سطامي الآنفة الذك ��ر ،ويتبعها مبا�شرة ب�شطحة لرابعة تقول فيها“ :لو و�ضعتُ خماري على
النار ما بقي بها �أحد” (ابن خلدون ،م� .س� ،ص.)102
وه ��ذه ال�شطحة الرابعي ��ة ت�أتي في ال�سياق عينه للرواية التي نقلها عنه ��ا الأفالكي ،والتي ،كما ذكرنا،
عرف ��ت م�صير ًا مده�ش ًا في فرن�سا والغ ��رب الأوروبي نق ًال عن جوانفيل وكامو� .إ ّن ��ه الحب الإلهي الالنفعي
الذي ُيلهب الج ّنة بناره ،ويطفئ ُلهب الجحيم بفي�ضانه .وينقل ابن خلدون قو ًال �آخر عن رابعة ي�ؤ ّكد �شطحتها
ه ��ذه“ :قال �سفيان الث ��وري لرابعة :ما حقيقة �إيمانك؟ فقالت ما عبدته خوف ًا من ناره ،وال طمع ًا في ج ّنته.
ف�س�أكون كالأجير ال�سوء ،بل عبدته ح ّب ًا له ،و�شوق ًا �إليه” (ابن خلدون ،م� .س� ،ص.)69
�أجير ال�سوء ،م�صطلح رابعي يكاد يتطابق مع تعبير المطران كامو “المرتزق” وعبادة المرتزق الذي
ي�ضعه على ل�سان رابعة “المتفرن�سة” كاريتيهّ ،
ويلخ�ص به نظرته �إلى العبادة النفع ّية.
والالف ��ت في �شطحة رابعة الخلدوني ��ة هذه �أ ّننا ال نجدها في م�صادر �أخ ��رى .وتبقى �أ�شهر �شطحاتها
حجت“ :هذا ال�صنم المعبود في الأر�ض ،و�إ ّنه ما ولجه اهلل وال خال منه”.
قولها في الكعبة حين ّ
()23
وق ��د نقل عنها ابن تيم ّية (661-728هـ) �شطحتها هذه و�أنكر ن�سبتها �إليها“ :و�أ ّما ما ُذكر عن
كذب على رابعة .ولو قال هذا من قاله لكان
رابعة من قولها عن البيت �إ ّنه ال�صنم المعبود في الأر�ض ،فهو ٌ
كاف ��ر ًا ي�ستت ��اب و�إال قتل” (ابن تيم ّية ،م� .س� ،ص .)94وابن تيمي ��ة كعادته ي�أخذ بحرفية الن�ص والكالم،
ويغفل �أو يتغافل �أن قول رابعة �شطحة ،فبالعودة �إلى تحديد ابن خلدون الآنف الذكر ،يمكن �أن نعتبر �أن حال
الغيبة وال�سكر ا�ستولت عليها (.)...
وي ��رى عبدالرحمن ب ��دوي �أن تكذيب اب ��ن تيمية ال ي�ستقيم ،وكذل ��ك فهمه ل�شطحة رابع ��ة ،فكالمها:
الح�س )...( .فابن تيمية قد
“ي�صدر عن الإمعان في ال�سمو بالحياة الدينية بحيث ت�صفو على ك ّل �شوائب ّ
�أخط� ��أ فه ��م المق�صود من كالم رابعة ،وعلى �أ�سا�س هذا الفه ��م الخط�أ بنى تكذيبه ،وما ُبني على خط�أ فهو
نقيم له وزن ًا” (بدوي ،م� .س،
أ�سا�س �صحيح .ولهذا فال ن�ستطي ��ع �أن َ
قائم على � ٍ
خط� ��أ ،و�إذن فتكذيبه غي ��ر ٍ
�ص.)81
“و�سمعت رابع ��ة قارئ ًا يقر�أ:
و�شطح ��ة ثالث ��ة لرابعة :روى ال�شي ��خ عبدالر�ؤوف الم ّن ��اوي في طبقات ��هِ :
�شغل هم
{�إن �أ�صح ��اب الج ّنة اليوم في �شغ � ٍ�ل فاكهون} (ي�س .)36/55فقالت م�ساكي ��ن �أهل الج ّنة في ٍ
()24
و�أزواجهم”.
ّ
“يفت�ضون الأبكار” .ومن هنا امتع�ض �ضمير رابعة
وكلم ��ة فاكهون هنا معناها ف ��ي كثير من التفا�سير:
م ��ن ه ��ذا المعن ��ى ال�شهواني ،وهي التي ارتف ��ع عندها معنى الج ّن ��ة �إلى �أعلى درجة من درج ��ات الروح ّية.
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(بدوي ،م� .س� ،ص .)84ويعتبر عبدالرحمن بدوي في كتابه عن رابعة �أ ّنها �أ ّول من تع ّر�ض لنقد القر�آن وال
ح�سية �شهوانية .وي�ضيف المق�صود الأبعد في ذهن رابعة ال الهدم
�سيما ت�أويله من ناحية ما فيه من �أو�صاف ّ
والطع ��ن ،بل �أن ت�سم ��و بالحياة الدينية ومعاني القر�آن والإ�سالم �إلى �أعل ��ى درجة من الروحية م�ستطاعة”
(بدوي ،م� .س� ،ص .)86
فل ��ذا فله ��ا ف�ضل الريادة في ا�ستهالل هذه الحركة التي �ستبل ��غ �أوجها مع �أبي يزيد الب�سطامي القائل:
“من يرى اهلل ،فماذا يريد بعد من الحور ّيات؟!” ،و “الج ّنة اثنتان :جنة النعيم ،وج ّنة المعرفة .فج ّنة
المعرف ��ة �أبدي ��ة ،وج ّنة النعي ��م م�ؤ ّقتة” (�صليب ��ا ،لوي�س� ،إ�ش ��ارات ،م� .س� ،ص .)41و “م ��ا الج ّنة؟! لعبة
�صبيان” (�صليبا ،لوي�س� ،إ�شارات ،م� .س� ،ص.)48
()25
ومن هنا يظهر للعيان دور رابعة العدوية البارز في الحياة الروح ّية في الإ�سالم.
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ف ��ي ه ��ذا الدير ف ��ي  .25/4/1652كان كامو كاتباً غزيراً �أ ّلف �أكثر من  200كتاباً ،منها  35رواية بين  1620و
ق�صة بين  1630و � .1644شارك كامو بحما�س في جداالت ع�صره ،وفي زمن الإ�صالح الكاثوليكي
 ،1630وّ 20
الم�ضا ّد للبروت�ستانتية كتب نحو خم�سين ق�صة تقوية ذات طابع رومان�سي متع ّمد .وكان رهانه غر�س الدافع نحو اهلل
للق�صة الروائية ،م ّما قاده �إل ��ى تطوير �شاعرية
ف ��ي قل ��ب الحي ��اة العلمانية من خالل اال�ستخ ��دام التناق�ضي الم�سب ��ق ّ
حقيقية للتفاني والتك ّر�س .وكتاباته ت�شهد للحظة �أ�سا�سية في روحانية القرن .17
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الحب الإلهي يو�صل �إلى
الم ّتهمة بال�سكينية  ،Quiétismeوهو مذهبٌ � ّأ�س�سه  Molinosمولينو�س ويقول �إن ّ
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ال�صحة .فم ��دام غ ّيون لم تكن تع ��رف مولينو�س م� ّؤ�س� ��س مذهب ال�سكيني ��ة وال م�ؤ ّلفاته.
ال�سكيني ��ة ال �أ�سا� ��س له ��ا م ��ن ّ
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النف ��وذ ف ��ي البالط الملكي ،ال �سيما و�أن فينولون كان مربّي دوق  Bourgogneولي العهد” Urbain, Cu,
L’abbé Ledieu historien de Bossuet: notes critiques sur le texte de ses
“Mémoires” et son “Journal”, article in Revue Littéraire de la France,
.Vol 4, No 4, 1897, pp560-565
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président français Nicolas Sarkozy était convaincu que l’Ukraine serait un jour
membre de l’OTAN, mais qu’il n’y avait pas d’intérêt à précipiter le processus
et contrarier la Russie, surtout su le public ukrainien était majoritairement
contre l’adhésion ». Gordon poursuit en paraphrasant l’opinion de Levitte que,
« La déclaration du sommet de Bucarest était très claire que l’OTAN avait la
porte ouverte et que l’Ukraine et la Géorgie avaient une vocation à rejoindre
l’OTAN». Au sommet de l’OTAN d’avril 2008 en Roumanie, il fut demandé
à la Croatie et à l’Albanie d’adhérer – ils l’ont fait en 2009 – et une décision
concernant l’Ukraine et la Géorgie fut repoussée à décembre 2008. Mais en
août, les forces géorgiennes ont attaqué la province de sécessionnistes d’Ossétie
du Sud – peut- être sous l’illusion que l’OTAN viendrait à leur rescousse –
déclenchant une courte et désastreuse guerre avec la Russie. Le vote sur la
Géorgie et sur l’Ukraine fut rangé dans un placard à la fois à cause de cette
guerre et d’un sondage Gallup indiquant que %40 des Ukrainiens considéraient
que l’OTAN était une menace, et que seulement %17 de la population avait une
vue favorable de l’alliance.
https://dispatchesfromtheedgeblog.wordpress.com/11/03/2014/wikileaksukraine-nato/
12 - DAUBENTON Annie, Op.cit., pp.-146 ,145
13 - Ibid.
14 - ARJAKOVSKY Antoine, Russie, Ukraine : de la guerre à la paix?
Parole et silence, Plans-Sur-Bex (Suisse), 2014, p.16
15 - Ibid, pp.265-255.
16 - Ibid, p.258
17 - Ibid, pp.260 ,259.
18 - Ibid, p.260.
19 - Ibid.
20 - Ibid.
21 - Ibid., pp.265-261.
22 - «La troisième révolution ukrainienne», Entretien avec Andriy Parubiy,
Politique internationale, n:-144 été 2014, p.73.
23 - Ibid.
24 - SCHMITT Olivier, «L’Ukraine dans la grande stratégie russe», Analyse
de la crise ukrainienne, Regards universitaires (vol.2), Institut de Recherche
Stratégique de l’Ecole Militaire (IRSEM), p.3
25 - Ibid.
26 - Ibid.
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Russie: « l’élargissement de l’OTAN n’a rien à voir avec la modernisation de
l’alliance, ni avec la sécurité en Europe. Au contraire, c’est un facteur représentant
une provocation sérieuse et abaissant le niveau de confiance mutuelle. Nous sommes
légitimement en droit de demander ouvertement contre qui cet élargissement est
opéré ». GOURDIN Patrice, op.cit., p.352.
7 - On note à ce propos le soutien fervent et constant à Vladimir Poutine
des minorités russophones ukrainiennes adeptes du christianisme orthodoxe et
acceptant l’autorité du patriarcat de Moscou. GOURDIN Patrice, Op.cit., p.351.
8 - DAUBENTON Annie, L’indépendance à tout prix, Buchet Chastel, Paris,
2014, p.145.
9 - Ibid.
10 - « La troisième révolution ukrainienne », Entretien avec Andrey Parubiy,
Politique internationale, n :-144été 2014, p.73.
11Un accord a été signé en février 1990 entre le dirigeant soviétique
d’alors Mikhaïl Gorbatchev, le Secrétaire d’Etat US James Baker, et le
Chancelier allemand Helmut Kohl. Le problème à l’époque était l’Allemagne
et l’OTAN. Selon le traité ayant mis fin à la Deuxième Guerre Mondiale,
les Soviétiques avaient le droit de garder des troupes en Allemagne de
l’Est. Les USA et les Allemands essayaient de négocier une réunion des
deux Allemagnes qui retirerait les 380.000 soldats soviétiques stationnés
à l’Est, tout en conservant des forces US et de l’OTAN à l’Ouest. Les Russes voulaient
bien retirer leurs troupes, mais seulement si les USA et les forces de l’OTAN ne
remplissaient pas le vide ainsi créé. Le 9 février, Gorbatchev a dit à Baker que
«toute extension de la zone d’influence de l’OTAN serait inacceptable». Baker lui
a assuré que «La juridiction de l’OTAN ne bougerait pas d’un pouce vers l’est».
De sa part, le Chancelier allemand de l’époque Helmut Kohl a assuré au dirigeant
soviétique que «Naturellement l’OTAN ne pouvait pas étendre son territoire» en
Allemagne de l’Est. WikiIeaks a révélé un câble secret décrivant une réunion entre
des diplomates français et Etats-Uniens qui suggère que l’annexion de la Crimée
s’inscrit fans l’objectif de la Russie de bloquer un plan de l’Organisation du Traité
de l’Atlantique Nord (OTAN) pour venir s’installer jusqu’à la frontière
occidentale de la Russie. Le plan russe de l’annexion de la Crimée a été
mis en route au moins depuis 2009. Intitulé «A/S Réunion de Gordon avec
des décideurs politiques à Paris», le câble résume une petite réunion du
16 septembre 2009 entre Philip Gordon, alors Secrétaire d’Etat US adjoint
pour les Affaires Européennes et Eurasiennes, et les diplomates français JeanDavid Levitte, Damien Loras, et François Richier. Selon le câble, Levitte, ancien
Ambassadeur de France aux USA de 2002 à 2007, place l’interjection que «Le
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minimalistes décidées contre les dirigeants russes, tandis que de son
côté, Kiev pouvait «déclarer la victoire» 25.
Certains analystes voient que le bilan est néanmoins très satisfaisant
pour Vladimir Poutine, puisque l’annexion de la Crimée a été
complètement oubliée et qu’il a démontré à Kiev sa capacité à faire
monter la tension au besoin en manipulant les groupes russophones, un
signal que les autorités ukrainiennes n’oublieront probablement pas,
contraintes qu’elles le sont d’engager une réforme constitutionnelle
favorisant l’autonomie des régions comme le souhaitait Moscou26.
Ainsi, et toujours selon certains observateurs, se pose la question,
devant une victoire présumée de Vladimir Poutine, sur l’efficacité des
sanctions imposées par les Etats Unis et l’Union européenne à l’égard
de la Russie, des sanctions qui ont porté le parfum de la guerre froide et
rallumé le conflit Est/Ouest.

REFERENCES :
1 -http://tnova.fr/études/la-crise-en-crimée-pourquoi-que-faire
2 - Ibid.
3 - GOURDIN Patrice, « Ukraine : Géopolitique d’un Etat tampon »,
Géopolitique de la Russie et de son environnement, Diploweb.com, 24 janvier
2016, pp.352 ,351.
4 -En 26 mars 2017, nous avons assisté à des manifestations réunissant des
milliers de Russes, qui ont eu lieu en Russie à Moscou à l’appel d’Alexeï Navalny,
figure de l’opposition de à Vladimir Poutine, pour dénoncer la corruption, et ce
malgré l’interdiction dans la plupart des cas des autorités locales. L’opposant a
été arrêté, avec plusieurs centaines d’autres manifestants.
Un tel rassemblement n’avait été vu à Moscou depuis les grandes
manifestations de l’hiver 2012. Manifestations en Russie : l’opposant Alexeï
Navalny arrêté à Moscou-RFI, www.rfi.fr> Asie pacifique>20170326.
5 - http://tnova.fr/études/la-crise-en-crimée-pourquoi-que-faire
6 - Dans le même contexte, Vladimir Poutine, le président russe actuel, a aussi
redouté que l’Alliance atlantique ne profite des dispositions pro-occidentales des
dirigeants pro occidentaux dans l’espace de son étranger proche pour s’élargir vers
l’est. De son point de vue, exprimé avec véhémence le 10 février2007 à la conférence de
Munich sur la sécurité, l’avancée de l’OTAN vise exclusivement à encercler la
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nouvel empire22.
Vladimir Poutine ne veut pas seulement étendre sa mainmise sur
la Crimée, ni même sur le Donbass. Ce qu’il souhaite, c’est contrôler
l’Ukraine entière23.
Se pose alors la question sur la stratégie russe menée précisément
par Poutine afin de rendre à Moscou sa puissance et son influence sur la
scène internationale24.
Poutine considère les relations internationales comme un jeu à somme
nulle, où ce qui est gagné par un acteur, l’est forcément au détriment
de l’autre. Ainsi, ses buts sont de faire reculer l’influence occidentale
en Europe de l’Est, afin de permettre à la Russie d’étendre ses propres
zones d’influence.
Cette stratégie le conduit à s’entourer des trous noirs économiques
(Ukraine, Biélorussie) et de conflits gelés (Transnistrie, Abkhazie, et
Ossétie du Sud), que Moscou pense plus faciles à influencer en fonction
de ses intérêts.
La politique russe en Ukraine se comprend alors dans ce contexte,
c’est-à-dire dans la grande stratégie russe consistant et visant à recréer
une sphère d’influence. La manœuvre poutinienne se décompose ainsi
en trois phases : identifier l’opportunité, changer le statu quo, forcer
l’adversaire à reconnaître le nouveau statu quo. Cette manœuvre a été à
l’œuvre en Ukraine depuis le début de la crise.
L’objectif étant de refaire de l’Ukraine un Etat-client, Poutine a
profité des troubles initiés par la Révolution ukrainienne pour envahir la
Crimée et justifier le retour de celle-ci dans le giron russe.
La difficulté n’était pas l’invasion elle-même (à laquelle la grande
majorité de la population de Crimée était favorable) mais de faire
accepter ce changement à ses adversaires : le gouvernement ukrainien
et les Occidentaux. Pour ce faire, la Russie a augmenté les enjeux en
téléguidant les populations russophones de l’Est de l’Ukraine et en
massant des troupes à la frontière, faisant ainsi miroiter la possibilité
d’une déstabilisation plus profonde de l’Ukraine voire d’une invasion.
La réunion qui s’est tenue à la suite à Genève a été l’étape suivante:
semblant entendre raison, la Russie est apparue comme souhaitant
calmer les tensions. Les Etats occidentaux ont interprété ceci comme
un geste dans la bonne direction et vont laisser expirer les sanctions
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politique. On comprend qu’on est loin ici du cas de la Crimée qui, en
mars 2014, relève toujours de la souveraineté ukrainienne. De plus,
l’ensemble des membres du Conseil de sécurité se sont prononcés le
17 mars contre le référendum en Crimée (à l’exception de la Russie, la
Chine s’étant abstenue). La deuxième différence majeure est que, dans
le cas du Kosovo, le Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie
(TPIY), a clairement établi des cas de purification ethnique et de crimes
contre l’humanité perpétrés par la Serbie à l’endroit des Kosovars.
En Crimée, il n’y a pas eu un seul coup de feu avant que «les hommes
verts» de Russie n’envahissent la péninsule. On compte en revanche
plusieurs victimes parmi les Ukrainiens et les Tatars de Crimée. Enfin, à
la différence de la Crimée qui a été annexée en 15 jours par la Russie, la
reconnaissance de l’indépendance du Kosovo par les Etats Unis et par la
majorité des Etats européens a pris plus de huit ans. Et ce n’est qu’après
l’échec de deux médiations du président finlandais, le prix Nobel
de la Paix Marti Ahtisaari, et celle du diplomate allemand Wolfgang
Ischinger, - chacune prévoyant des plans de coexistence des deux nations
serbe et kosovare qui ne déterminaient pas la forme du régime final de
souveraineté, que le Kosovo en est venu à prendre ses responsabilités.
A la fin de son discours, Poutine donne le fond de sa mythologie. Il
considère que la Russie souffre de la même blessure que l’Allemagne
qui fut partagée en deux Républiques pendant la guerre froide.
« Notre nation, cependant, a soutenu sans équivoque le désir sincère
et irrésistible des Allemands pour une unité nationale. Je suis convaincu
que vous n’avez pas oublié cela, et je m’attends à ce que les citoyens
d’Allemagne soutiennent également l’aspiration des Russes, de la
Russie historique, à restaurer l’unité ». On voit mal donc en quoi le
parallèle peut tenir. En effet, c’est l’URSS qui s’est auto-effondrée en
1991, l’indépendance de l’Ukraine ne fut pas une décision extérieure.
Elle repose sur un référendum auquel a participé largement la population
de l’Est et du Sud.
Deuxièmement, ce n’est qu’une minorité des Ukrainiens du Donbass
qui souhaite l’intégration à la Russie. Ainsi, une grande partie des
analystes, surtout occidentaux, voient que le projet de Vladimir Poutine,
c’est cette idée maniaque consistant à restaurer le territoire de l’empire
tsariste dont avait hérité l’URSS et de fondre les deux héritages dans un
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Certains voient qu’il y a beaucoup de mauvaise foi dans cette partie
du discours: Au sujet de l’OTAN, aucun traité n’a jamais été signé
interdisant l’intégration par l’OTAN de nouveaux membres. Poutine dit
faussement que le gouvernement ukrainien a déclaré vouloir faire partie
de l’OTAN alors que le premier ministre Iatseniouk a très tôt affirmé,
malgré l’annexion de la Crimée, et avec sang-froid, qu’il ne demandait
pas à faire partie de l’OTAN. Par ailleurs, Poutine sait que le droit à l’auto
détermination de l’Ukraine en 1991 était possible dans la mesure où
l’Union soviétique s’était abordée en 1990 à l’époque de M. Gorbatchev,
ce qui fut confirmé le 21 décembre 1991. De plus, poutine sait qu’il
n’y avait absolument aucune provocation en Crimée avant l’intervention
russe. Poutine a lui-même reconnu par la suite qu’il s’agissait de soldats
russes qui se trouvaient derrière «les forces d’auto-défense».
En définitive, Poutine justifie entièrement sa vision des relations
internationales, basées sur ce qu’on appelle «le droit du plus fort» en
se référant à l’exemple du Kosovo. Ceci est très discutable puisqu’il
faut distinguer entre droit international et droit des Etats-nations ce que
mélange allègrement Poutine.
Le président russe se réfère dans son discours à la décision de la
Cour Internationale de Justice autorisant en 2010 le Kosovo à déclarer
son indépendance. Angela Merkel a estimé que cette comparaison était
honteuse. En effet, comme l’ont expliqué Paul Linden- Retek et Evan
Brewer, les cas du Kosovo et de la Crimée n’ont absolument rien à voir
pour trois raisons majeures. D’une part, lorsque le 17 février 2008, le
Kosovo a déclaré son indépendance, il ne se trouvait plus sous l’autorité
de la Serbie mais sous protection de l’ONU. La résolution du Conseil
de sécurité de l’ONU n : 1244 représente alors son cadre légal. Or, à la
différence du droit des Etats-nations qui refuse toute sécession d’une
région même autonome, le droit international «ne soutient ni n’empêche
» une déclaration d’indépendance.
Les juges de la Cour internationale de justice ont donc estimé en
2010 que ce qui n’est pas interdit par le droit international est permis.
L’usage dans de tels cas est le degré de reconnaissance internationale.
En 2008, neuf des quinze membres du Conseil de sécurité de l’ONU
reconnaissaient de facto le Kosovo comme Etat indépendant. La
déclaration d’indépendance n’est donc venue que confirmer un fait
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violons les normes du droit international. Tout d’abord, c’est une bonne
chose qu’ils se souviennent enfin, au moins qu’il existe une telle chose,
à savoir le droit international – mieux vaut tard que jamais. (…) Les
forces armées russes ne sont jamais entrées en Crimée, elles étaient déjà
là, conformément à un accord international. (…) Point suivant.
Lorsqu’il a déclaré son indépendance et a décidé d’organiser un
référendum, le conseil suprême de Crimée s’est référé à la Charte des
Nations- Unies, qui parle du droit des nations à l’autodétermination. A
ce propos, je tiens à vous rappeler que lorsque l’Ukraine a fait sécession
de l’URSS, elle a fait exactement la même chose, presque mot pour mot.
L’Ukraine a utilisé ce droit, mais les habitants de la Crimée se le voient
dénié. Pourquoi donc? (…) Nous ne cessons d’entendre de la part des
Etats- Unis et de l’Europe occidentale que le Kosovo est une sorte de cas
particulier. Qu’est- ce qui le rend si spécial aux yeux de nos collègues?
Il s’avère que c’est le fait que le conflit au Kosovo ait donné lieu à
tant de pertes en vies humaines. Est-ce là un argument juridique? La
décision de la Cour internationale de justice (CIJ) ne dit rien à ce sujet.
Ce n’est même pas un «deux poids deux mesures», c’est du cynisme
brutal, primitif, colossal. (…) Depuis la dissolution de la bipolarité de
la planète, nous n’avons plus de stabilité. Les principales institutions
internationales ne sont pas renforcées, au contraire, dans de nombreux
cas, elles se dégradent gravement. Nos partenaires occidentaux, menés
par les Etats Unis d’Amérique, préfèrent ne pas être guidés par le droit
international dans leurs politiques concrètes, mais par la force des armes.
Ils en sont venus à croire en leur exclusivité et à leur exceptionnalisme,
à croire qu’ils peuvent décider eux-mêmes de ce que doivent être les
destinées du monde, à croire qu’ils sont les seuls à être toujours dans
leur bon droit.
(…) Au contraire, ils nous ont menti à plusieurs reprises, ils ont
pris des décisions dans notre dos, ils nous ont placés devant des faits
accomplis. Cela s’est produit avec l’expansion de l’OTAN vers l’Est
ainsi qu’avec le déploiement d’infrastructures militaires à nos frontières.
Ils nous répétaient à chaque fois la même chose : «Eh bien, cela ne vous
concerne pas.» Facile à dire. (…) Permettez-moi de souligner également
que nous avons déjà entendu des déclarations de Kiev selon lesquelles
l’Ukraine allait bientôt rejoindre l’OTAN».
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La Crimée n’est donc devenue une colonie russe qu’entre la fin des
années 1850 et 1922.
Après la révolution de 1917, on dit qu’il est faux de dire que la
Crimée soit devenue russe puisque fut créée une République socialiste
soviétique de Crimée. Elle n’est redevenue russe qu’à partir de 1945
et Sébastopol en 1948. Le 19 février 1954, en pleine période de
décolonisation dans le monde, et comme c’est déjà mentionné, Nikita
Khrouchtchev ne fit que rendre à l’Ukraine son bien en intégrant l’oblast
de Crimée à la République socialiste soviétique d’Ukraine. En 1991, la
population de Crimée a confirmé par référendum son attachement à la
République d’Ukraine17.
On est donc loin des affirmations suivantes de Vladimir Poutine
qui joue sur la mémoire des générations et non sur l’histoire18 : «Dans
les cœurs et les esprits des gens, la Crimée a toujours été une partie
inséparable de la Russie. Cette conviction profonde est fondée sur la
vérité et la justice et a été transmise de génération en génération, au
fil du temps, en toutes circonstances, malgré tous les changements
dramatiques que notre pays a connus tout au long du XXe siècle».
La Crimée a appartenu à la Russie comme on l’a vu au cours de
son histoire moins de 80 ans. Il est bien vrai que Sébastopol est resté
vingt ans de plus sous domination russe. Mais il existait précisément
des accords historiques entre l’Ukraine et la Russie qui prévoyaient
depuis 1996 que la flotte de la Mer Noire puisse rester à Sébastopol
seulement jusqu’en 2017 (accords prolongés en 2010 sous la présidence
Ianoukovitch jusqu’en 204219.
Enfin, pour ce qui est de l’argument religieux selon lequel la Russie tire
ses croyances de la conversion du prince Vladimir en 988 à Chersonèse,
il serait dangereux d’en tirer comme conclusion que la Crimée devrait
pour cela devenir russe. On dit à ce propos que ce n’est pas parce que
Clovis a été baptisé par un évêque soumis au pape de Rome que l’Italie
doit devenir aujourd’hui française20.
Concernant les arguments juridiques présentés par le Kremlin21,
ceux-ci sont profondément mêlés à la stratégie militaire de Poutine, qui
déclare à ce propos:
« Cependant, qu’est-ce que nous entendons de la part de nos collègues
en Europe occidentale et en Amérique du Nord ? Ils disent que nous
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pense que là où on parle russe, la Russie doit assurer la protection de
ces personnes. On n’imagine pas que la France organise un référendum
en Wallonie au prétexte que la majorité des Belges sont francophones.
C’est que l’Etat russe est influencé par l’Eglise Orthodoxe de Russie
qui propose une vision nationaliste de l’Eglise. Celle-ci propose ainsi
depuis 2003 à la diaspora russe vivant à l’étranger de s’organiser selon
le principe de la langue et de l’origine ethnique. Elle fait donc fi de
la présence d’autres communautés orthodoxes appartenant à d’autres
patriarcats et elle prend encore moins en compte la présence des autres
Eglises chrétiennes majoritaires dans ces pays. Ceci a été considéré
comme une hérésie qui a été condamnée par l’Eglise Orthodoxe à la fin
du XIX siècle.
De plus, le recensement de 2001 montre que seulement %58,3 de
la population est ethniquement d’origine russe (il y a aussi 24,3 % de
citoyens ukrainiens d’origine ukrainienne, et %12 de citoyens d’origine
tatare).
Le 2ème argument de Vladimir Poutine est historique16 : «Tout
en Crimée évoque notre histoire et notre fierté commune. C’est
l’emplacement de l’ancienne Chersonèse Taurique, où le Grand-prince
Vladimir Ier a été baptisé. Son exploit spirituel, à savoir l’adoption du
christianisme orthodoxe, a prédéterminé la base globale de la culture,
de la civilisation et des valeurs humaines qui unissent les peuples de la
Russie, de l’Ukraine et de la Biélorussie. Les tombes des soldats russes
qui ont permis l’intégration de la Crimée à l’Empire russe se trouvent
également en Crimée. C’est aussi Sébastopol – une légendaire ayant une
histoire exceptionnelle, une forteresse qui constitue le lieu de naissance
de la Flotte russe de la mer Noire».
On a déjà parlé suffisamment des dangers du lien de continuité
exclusif que Poutine et le patriarche de Moscou Kirill établissent entre
la Rous’ de Kiev et la Russie actuelle. On rappelle encore une fois que
l’Etat russe ne prend naissance qu’au XVIIe siècle. Par ailleurs, s’il
est vrai que Catherine II a signé un traité avec les Ottomans en 1774 à
Kutchuk Kaynardja, la Crimée y devient indépendante. Dans les faits, le
khanat devient un protectorat russe.
Mais les Russes n’ont occupé physiquement la Crimée qu’après leur
défaite lors de la guerre de 1856 -1854 contre la France et l’Angleterre.
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fondre les deux héritages dans un nouvel empire10. Boris Eltsine tentait
ainsi de modérer la marche de l’Ukraine vers l’OTAN11 au moment où le
président ukrainien était en train de négocier son partenariat avec
l’alliance12.
On souligne à ce propos que Moscou avait longtemps travaillé en
sous-main pour récupérer le contrôle politique sur la presqu’île : alors que
la Crimée retrouvait son statut d’autonomie au sein de l’Etat ukrainien
dès 1992, et reçut immédiatement l’offre politique de Moscou13.
Juste après la destitution du président ukrainien Ianoukovitch, le pays
se plonge dans un état de chaos surtout à l’est et au sud de l’Ukraine où
se sont mobilisés les groupes ukrainiens pro- russes contre le nouveau
gouvernement de Kiev.
L’annexion de la Crimée s’inscrit donc dans le contexte gros de
la crise. Juste après l’annexion, tout portait à croire que l’Etat russe a
pris la décision d’annexer la région Est et Sud de l’Ukraine, ce qui lui
permettrait de contrôler l’ensemble de la côte de la Mer Noire, d’avoir
un accès terrestre à la Crimée et de pouvoir rejoindre la région de
Transnistrie14.
Il n’allait pas de cette façon et le Kremlin se contentait de l’annexion
de la Crimée, ce qui a posé la question sur la particularité de la Crimée
et les véritables raisons russes qui ont poussé Poutine à l’annexer, elle
seule, sans les autres parties Est-Sud de l’Ukraine où les populations
pro-russes sont très actives.

B- Les arguments de Poutine :

Vladimir Poutine a cherché à justifier l’annexion de la Crimée à l’aide
de trois séries d’arguments15: sociologiques, historiques et juridiques.
Son premier argument est d’affirmer que %82 de l’électorat a pris
part au vote et que %96 d’entre eux se sont prononcés en faveur de la
réunification avec la Russie. Il ajoute que « la péninsule de Crimée est
aujourd’hui de 2,2 millions de personnes, dont près de 1,5 millions sont
Russes ». Ces chiffres sont faux. En effet, Vladimir Poutine confond à
dessein l’origine ethnique avec la citoyenneté.
La réalité est que seulement 58,3 % de la population de Crimée est
ukrainienne d’origine russe. Être russophone ne signifie pas être russe.
C’est tout le problème de la guerre russo-ukrainienne. L’Etat russe
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ne cachant pas leur défiance à l’égard de la tutelle de Moscou. Ils
présentaient par ailleurs certaines particularités comme (pacifisme, prise
en main par des organisations de la société civile très structurée, appui
logistique, de certaines grandes fondations américaines privées…) qui
ont conduit la Russie à craindre la propagation de révolutions « clé en
main ».
A ce stade de l’analyse, la crise actuelle ukrainienne semble toutefois
diverger du modèle des révolutions de couleur sur au moins deux points
que sont : l’importance du facteur nationaliste dans la crise7 et l’escalade
de la violence.

II: La Crimée russe ou russophone?

On se demande toujours sur l’identité de la Crimée(A), mais aussi sur
les arguments utilisés et présentés par Vladimir Poutine afin de l’annexer
en 2014(B).

A- L’identité de la Crimée

On répète inlassablement que la Crimée est une partie du territoire
russe, elle «tombe dans le dot de l’Ukraine par un hasard de l’histoire»8:
croyant bien faire, Khroutchev l’offre en 1954 à la République
soviétique d’Ukraine pour sceller l’amitié séculaire entre les peuples
russe et ukrainien. Si l’intention était louable selon certains avis, le
résultat ne fut pas celui escompté. Après l’indépendance de l’Ukraine,
la presqu’île fut l’enjeu des premiers conflits entre les deux Etats. Le
Parlement russe décidait en 1992 «d’examiner la constitutionnalité» de
cette décision prise une quarantaine d’années plus tôt. En vain, il ne
restait plus qu’à taquiner la péninsule par tous les moyens9.
Le partage de la flotte de la Mer Noire provoque accrochages et
négociations inabouties jusqu’au printemps 1997. Le «traité d’amitié
et de coopération» finit par être signé par les présidents Koutchma et
Eltsine: ceux-ci s’accordent sur le partage de la flotte et la location
pour vingt ans des installations portuaires en échange d’une partie du
règlement de la dette énergétique.
Ainsi, une grande partie des analystes, surtout occidentaux, voient
que le projet de Vladimir Poutine, c’est cette idée maniaque consistant à
restaurer le territoire de l’empire tsariste dont avait hérité l’URSS et de
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entend maintenir les structures euro atlantiques à distance de ses marges.
La doctrine de défense russe, signée par le président Medvedev le
5 février 2010, identifiait comme la première des principales menaces
militaires extérieures, la volonté de doter la force de l’Organisation du Traité
de l’Atlantique Nord (OTAN), «de fonctions globales en violation des
normes du droit international et celle «de rapprocher les infrastructures
des Etats membres de l’OTAN des frontières de la fédération de la
Russie, notamment en ce qui concerne l’élargissement de ce bloc»6.
Les bombardements par l’alliance des positions serbes à l’occasion
des épisodes successifs puis l’extension de l’OTAN en Europe de l’Est
ont été perçus comme un affront direct aux intérêts russes.
Depuis lors, la Russie n’a cessé de chercher à limiter la présence
occidentale dans ses marges.
Le conflit d’août 2008 en Géorgie a eu
notamment comme conséquence d’écarter de manière quasi définitive la
perspective d’une intégration de Tbilissi à l’OTAN.
De la même manière, Dimitri Medvedev a mis à profit l’accession
du Parti des Régions à Kiev pour négocier avec l’Ukraine un accord
dit «flotte de gaz» à Kharkiv en avril 2010 scellant de facto un
rapprochement stratégique avec la Russie. Aux termes des stipulations
de cet accord, l’expiration du bail de la flotte russe à Sébastopol prévu
initialement pour 2017 a en effet été repoussée à 2042 en contrepartie
d’une réduction évaluée à 40 Mds de dollars sur dix ans de la facture
gazière ukrainienne.
Plus significatif encore, la Rada adoptait en juin une loi «sur les
fondements de la politique intérieure et extérieure du pays», consacrant
le caractère «hors bloc», de l’Ukraine et annulant par-là les efforts
entrepris par l’ancien gouvernement pour se rapprocher de l’OTAN.
Selon certains analystes russes, la crise ukrainienne de 2014 telle
qu’entretenue par Moscou, pourrait ainsi savoir à prémunir l’espace
post soviétique d’un nouveau cycle de «révolutions de couleur» qui sont
fortement assimilées à des tentatives de pénétration euro- atlantiques
dans l’étranger proche.
Ces mouvements politiques du début des années 2000 (« révolution
des roses» en Géorgie en 2003, « révolution orange » en Ukraine en 2004
et, dans une moindre mesure, «révolution des tulipes» au Kirghizstan
en 2005) avaient en effet conduit à l’accession au pouvoir d’équipes
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par sa stabilité politique. Cette stabilité, du moins comprise comme le
maintien au pouvoir de Vladimir Poutine et de ses affidés. Rappelons
à ce propos que Poutine se trouva doté d’une majorité confortable au
Parlement en 2011, puis réélu président en 2012 dans des conditions
contestables et contestées. Par conséquent, il redoute la contagion4
d’une victoire remportée à ses frontières par tout mouvement favorable
à la démocratie et hostile à la corruption ainsi qu’à la fraude. Ensuite,
instrumentalisant et usant du sentiment d’humiliation ressenti par une
partie des élites dirigeantes et de la population, Vladimir Poutine s’est
fait le chantre de la grandeur russe perdue et se pose en héros de sa
restauration. Cela entraîne une série d’actions politiques et/ou militaires.
D’abord, la conservation par tous les moyens des «sujets» composant
la Fédération de la Russie, comme la Tchétchénie. Puis la reprise et
l’amplification de la politique entamée des 1992 en vue de constituer une
zone d’intérêt exclusif sur cet «étranger proche» constitué des anciennes
républiques soviétiques juridiquement sinon toujours effectivement
indépendantes depuis 1991. De plus, la création et/ou l’entretien des
foyers d’instabilité par le biais des conflits gelés comme en Moldavie
(Transnistrie) ou dans le Sud Caucase (Abkhazie, Ossétie du Sud, Haut
Karabakh). Enfin, la récupération de territoires considérés comme
russes, telle la Crimée qui, rappelons-le, n’avait jamais été ukrainienne
avant 1954, date à laquelle Khrouchtchev l’offrit à la RSS d’Ukraine,
sans que cela revêtit alors la moindre importance politique réelle. Les
évènements ont montré qu’il fallait prendre au sérieux les propos tenus
par Vladimir Poutine, dans son discours annuel - mentionné au début de
cet article -sur l’état de la Russie, le 25 avril 2005 : «l’effondrement de
l’Union soviétique a été une catastrophe géopolitique majeure du XXe
siècle».
Il affirmait plus loin: «nous désirons accroître l’indépendance de la
Russie et renforcer sa souveraineté. Nous sommes une nation libre. Et
notre place, dans le monde d’aujourd’hui, je tiens à le souligner avec
insistance, dépendra uniquement de notre force et de nos succès». Il est
difficile d’être plus explicite.

D- Sur le plan stratégique5 :

La Russie qui reste marquée par la conscience de sa vulnérabilité,
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B- Sur le plan économique2:

Vladimir Poutine a fait de l’avènement de l’Union eurasiatique la
priorité de sa politique étrangère dans l’étranger proche.
Compte tenu de l’échec de la CEI à s’affirmer comme une instance
d’intégration pour les anciennes républiques de l’Union Soviétique,
la voie de la coopération renforcée a été privilégiée par la Russie qui
a encouragé le lancement le 6 juillet 2012, d’une Union douanière
réunissant la Russie, la Biélorussie et le Kazakhstan. Cette Union
eurasiatique, qui peut être regardée comme la déclinaison économique
de l’espace culturel décrit précédemment, ne saurait se comprendre sans
l’Ukraine.
En effet, les structures économiques de ce pays restent substantiellement
tournées vers la Russie, qui demeure, après l’Union européenne prise dans
son ensemble, son premier client (%24 des exportations ukrainiennes) et
son premier fournisseur (%19,4 des importations ukrainiennes)
.Au-delà, la production industrielle qui reste une composante majeure
de l’économie ukrainienne particulièrement à l’est du pays, demeure
tributaire de l’approvisionnement en pétrole et gaz russes compte
tenu du défaut de matières premières et l’obsolescence des différentes
infrastructures énergétiques (centrales thermiques ou nucléaires).
La Russie a désabusé de la dépendance ukrainienne à son profit en
exerçant le chantage gazier comme arme énergétique contre l’Union
européenne et l’Ukraine.
A titre d’exemple, en 2006 et en 2009, deux suspensions de livraison
ont ainsi été opérées par Gazprom qui, poussé par les autorités russes,
cherche de manière régulière à s’implanter dans le secteur gazier
ukrainien.
La Russie entend ainsi disposer d’un droit de regard sur ce secteur,
étant donnée la situation géographique ukrainienne qui fait du pays une
voie de transit pour près de %50 du gaz russe à destination de l’Europe
occidentale (via le gazoduc Brother Hood ou Druzhba en particulier).

C- Sur le plan politique3:

On dit que tout, dans le dossier ukrainien, intéresse Moscou, surtout
sur le plan politique. En premier lieu, la Russie était toujours obsédée
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La seconde réponse fut la déstabilisation de l’Est de l’Ukraine, en
instrumentalisant les pro-russes ukrainiens: ces derniers ont refusé
de reconnaître le nouveau gouvernement qui a remplacé celui de
Ianoukovitch.
L’annexion de la Crimée semble donc s’inscrire dans un contexte
de pénalisation de l’Ukraine, elle trouve ses raisons d’abord et plus
généralement dans les intérêts russes en Ukraine (I), mais aussi dans
la particularité de la péninsule (II).

I : Les Intérêts Russes en Ukraine

Il est clair que la diplomatie russe s’investirait volontairement dans
la crise ukrainienne de 2014 et ceci est dû à plus d’une seule raison :

A- Sur le plan culturel et historique1 :

L’Ukraine continue toujours à constituer dans l’imaginaire russe,
une partie intégrante du monde russe.
Certains analystes voient que contrairement à ce qui est parfois
abusivement perçu comme la réactivation de réflexes issus de la
guerre froide, l’attitude russe dans la crise ukrainienne semble relever
davantage d’une logique nationaliste que d’un calcul impérialiste.
En dépit de déclarations dont on peut penser qu’elles sont destinées
à faire craindre la Russie sur la scène internationale, la politique
étrangère russe semble en effet de manière constante depuis les années
1990, aspirer à recréer un cercle restreint d’Etats et de communautés
appartenant à une civilisation russe dont Moscou serait le dépositaire
et la garante. Vladimir Poutine l’a approuvé lui-même:
«La Russie entend favoriser activement le développement de
la collaboration des participants à la CEI (Communauté des Etats
Indépendants) dans le domaine humanitaire en préservant et en
accroissant le patrimoine culturel et civilisationnel commun qui dans le
contexte de mondialisation est une ressource importante pour la CEI…
Une attention particulière doit être accordée aux mesures visant à
soutenir nos compatriotes résidant aux pays de la CEI, aux accords sur
la protection de leurs droits et libertés dans les domaines de l’éducation,
des langues, de l’emploi, ainsi que des droits et des libertés sociaux,
humanitaires et d’autres».
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La Russie avait toujours cette nostalgie à la guerre froide, une
période pendant laquelle elle a partagé le pouvoir avec les Etats- Unis.
A cette époque, le monde était bipolaire et presque divisé en deux
camps : Un Camp Occidental présidé par les Etats- Unis et un Camp
Oriental présidé par l’URSS (l’Union des Républiques Socialistes
Soviétiques).
En 1991, le monde a assisté à la dissolution de l’URSS, et par
conséquent, à la fin de la guerre froide. Un monde unipolaire va se
dessiner bientôt, présidé cette fois par les Etats- Unis d’Amérique qui
vont fêter et traduire leur victoire par imposer leur hégémonie sur la
scène internationale.
La Russie avait dès lors ce sentiment de honte et de ressentiment
en ayant perdu son statut de superpuissance sur la scène internationale.
Vladimir Poutine, le président russe actuel s’est exprimé ouvertement
et carrément à ce propos en affirmant que «la chute de l’URSS est la
plus grande catastrophe géopolitique du siècle dernier».
Sous la présidence de Poutine, la Russie a effectué un retour
remarquable sur la scène internationale en s’impliquant fortement dans
des dossiers régionaux et internationaux (qu’il s’agisse des Balkans,
du Proche Orient ou encore de l’Iran).
Le dossier ukrainien avait toujours constitué le dossier le plus
ardent et le plus brûlant, Comment non et l’Ukraine avait toujours
été un Etat tampon entre la Russie et l’Occident, un Etat qui jouissait
d’une importance stratégique et géopolitique pour la Russie pour
plusieurs raisons.
L’annexion de la Crimée en 2014 s’inscrivait toujours dans ce
contexte. Elle n’est pas séparable de la crise ukrainienne de 2014 qui
a débouché sur la destitution de Viktor Ianoukovitch, le président
ukrainien de l’époque, et la victoire de la révolution de dignité de
Maïdan, une révolution pro - européenne et anti- russe et qui a été
soutenue par l’Occident y compris les Etats - Unis.
Provoqué par ces évènements précités, l’Ours russe n’a pas tardé
de réagir:
La première réponse fut l’annexion de la Crimée suite à un
référendum hâtif tenu le 27 mars 2014 par lequel la population
criméenne s’est prononcée en faveur d’un rattachement à la Russie.
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