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�شروط الن�شر:

ترحب مجلة الدرا�س���ات الأمنية ب�إ�سهامات الباحثين المهتمين بالدرا�سات الأمنية على مختلف
اتجاهاتها و�أبعادها اللبنانية والعربية والدولية .وتحيط المجلة الأخوة الباحثين علماً ب�شروط الن�شر فيها:
پ �أن تعالج الق�ضايا ب�أ�سلوب علمي موثق.

پ �أن يكون التوثيق قائماً على ذكر الم�صادر والمراجع ب�أ�سلوب �أكاديمي يت�ضمن:
�أ ــ الكتب :ا�سم الم�ؤلف ،عنوان الكتاب ،مكان وتاريخ الن�شر ،ا�سم النا�شر.
ب ــ في المجالت :ا�سم كاتب المقال ،عنوان المقال ،رقم العدد وتاريخه ،رقم ال�صفحة.
پ معايير الن�شر :المو�ضوعية ،الم�ستوى العلمي ،الدقة ودرجة التوثيق.

پ يف�ضل �أن يكون الن�ص مدققاً لغوياً ومطبوعاً على الكمبيوتر ،ومرفقاً بالقر�ص تجنباً للأخطاء
المحتملة ،و�إن ّ
تعذر فبخط وا�ضح.
پ �أال يتجاوز حجم الدرا�سة  6000كلمة كحد �أق�صى ،و�أن يرفق ذلك بخال�صة ال تتجاوز  50كلمة،
تن�شر معه عند ن�شره.
پ ي�شترط �أال يكون البحث المر�سل للن�شر في المجلة قد نُ�شر �أو �أر�سل للن�شر في �أية و�سيلة ن�شر
�أخرى.
پ تخ�ضع البحوث الواردة لتحكيم لجنة الإ�شراف العلمي في المجلة ،وال تعاد البحوث المعتذر عن
ن�شرها الى �أ�صحابها ،كما يمكن للجنة �أن تطلب �إجراء بع�ض التعديالت على البحث قبل الموافقة
على ن�شره.
پ يجري �إعالم الكاتب بقرار اللجنة الإ�ست�شارية خالل �شهرين من تاريخ ت�سليم الن�ص.
پ تحتفظ المجلة بحقها في ن�شر المادة المجازة وفق خطة التحرير.

قوانني الطباعة:

يرج���ى التقيد بهذه ال�شروط التقنية المدون���ة �أدناه تالفياً للأخطاء المتكررة التي نواجهها في
كل عدد:
پ �أن يكون الن�ص مطبوعاً على الكمبـيوتر على �أحــد البرامج التالية
 Word ، In designوعدم ن�سخه على �أي برنامج �آخر �إنترنت كان �أو .Scanner
پ عدم �إر�سال جداول �أو �صور �ضمن الن�ص.
پ ن�سخ المو�ضوع على .CD

2

الدرا�سات الأمنية
العدد 90

حمتويات العدد:
االفتتاحية :ال�صعود من الهاوية5...........................................

العقيد الركن �شربل فرام

الهجرة المتزايدة و�إ�شكال َيّة الحفاظ على االنتماء الوطني في لبنان8 .....

د .م�سعود �ضاهر

عن العولمة والـ«كورونا» والنظام العالمي الجديد26 ..........................

العميد م .ناجي مالعب

م�س�ؤول َيّة الرئي�س عن فعل املر�ؤو�س يف القانون اجلنائي الدويل46......

املقدم الدكتور حممد قمرة

ال�صــراع الدويل لل�سيطــرة على بحر قزين56 ................................

الدكتور حممد قبي�سي

ال�صحافة ون�ش�أتها و�شخ�ص َيّة ال�صحفي64 ...............................

الدكتور ف�ؤاد احلركة

الفكاهة وال�ضحك وروَّادهما يف الرتاث العربي واللبناين 76 ................

د .لوي�س �صليبا

Educational support in the light of educational

Dr. Ali JABER

104 ............................................... neurosciences

Dr. Mayssa HAJJ SLEIMAN

مالحظة:

ـ���ـ ال عالق���ة لت�سل�س���ل الأبحاث في ه���ذه المجلة ب�أي معي���ار تقويمي ،بل هو يج���ري في �سياق
تن�سيقها المو�ضوعي.
ــ الآراء الواردة في المو�ضوعات المن�شورة ال تع ّبر بال�ضرورة عن �سيا�سة المجلة.
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االفتتاحية

ال�صعود من الهاوية..
بقلم :رئي�س التحرير
العقيد الركن �شربل فرام
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ال�صعود من الهاوية..
العقيد الركن �شربل فرام

ُ
ُ
وت�سق��ط الأوطان عندما
ت�سق��ط الثم��ار عندما ي�صيبها املر���ض،
يهجرها الوالء.
بني الثمرة والوطن �شبه ،ويف ال�شبه عربة.
�أمرا�ض الثمرة معروفة وعالجها معروف.
�أمرا�ض الوطن كثرية وي�صعب عالج تفاقمها.
�أمرا�ض كثرية و�أ�سباب كثرية.
�أمرا�ض ت�صيب العقول ،و�أمرا�ض ت�صيب النفو�س.
عندم��ا ن��دور يف فل��ك �أ�ش��خا�ص� ،أ�ش��باه �آله��ة ،يك��ون الع�لاج
م�ستع�ص ًيا.
عندم��ا نبتع��د ع��ن القي��م واملب��ادئ والأخ�لاق يك��ون الع�لاج
م�ستع�ص ًيا.
عندما يكون الوالء لغري الوطن يكون العالج م�ستع�ص ًيا.
نفكر بال�صعود من الهاوية
عندما ن�ست�سلم �أمام ال�ص��عوبات وال ّ
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يكون العالج م�ستع�ص ًيا.
ال�ص��عود من الهاوية يتطلّب وع ًيا حقيق ًيا للأزمات التي نتخ ّبط
بها و�إدراك �أ�سبابها ومعاجلتها بحلول طويلة الأمد.

ال�ص��عود يتطلّ��ب و�ض��ع م�ص��لحة الوط��ن ف��وق كلّ امل�ص��الح
والغايات.
ال�ص��عود يتطلّ��ب االبتعاد ع��ن الن�يران امل�ش��تعلة واملخطّ طات
املحرقة.
ال�صعود يتطلّب منّا الإميان بقدراتنا وطاقاتنا.
انغما�س باالرتهان والتبعية والنكران.
يكفينا
ٌ

انغما�س بالهويات الغريبة عنّا ،والثقافات الغريبة عنّا.
يكفينا
ٌ
نقف اليوم على مفرتق طرق.

ف� ّإما �أن نعرف العالج ون�صل �إىل اخلال�ص.
و� ّإما �أن نبقى يف عوامل الهاوية...
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الهجرة املتزايدة
و�إ�شكال ّ َية احلفاظ على
االنتماء الوطني يف لبنان
د .م�سعود �ضاهر
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الحراك ال�سكاني في المقاطعات اللبنانية
�إن ا�س ��تقرار الجماعات ال�س ��كانية ظاهرة ثابتة في تاريخ جبل لبنان منذ عقود طويلة ،وتميزت
بتمرك ��ز بع�ض الطوائ ��ف اللبنانية في مناطق جغرافية محددة .فا�ستق ��ر ق�سم كبير من الموارنة في
وادي قادي�ش ��ا ،والبت ��رون ،وجبيل ،ثم ك�س ��روان .وتمركز ال�س ��نة �إقليم الخ ��روب ،ومناطق متفرقة
�أخرى .وكان للروم الأرثوذك�س ح�ض ��ور كثيف في منطقة الكورة والمتن ،وا�س ��تقر ال�شيعة في مناطق
ك�س ��روان والهرمل وجبي ��ل والبترون ،وتمرك ��ز الدروز في ال�ش ��وف وعاليه ،وا�س ��تقرت غالبية الروم
الكاثوليك في زحلة و�شرقي �صيدا وجزين.
ورغ ��م الحراك ال�سكاني البارز بعد قيام دولة لبنان الكبير ،ما زالت بع�ض الدرا�سات التاريخية
ذات المنح ��ى الطائفي تعتمد النظرة ال�سكونية ال�سابقة لتمركز الطوائف اللبنانية ،لكنها تبدو اليوم
عاج ��زة عن تقديم مقوالت علمية ر�صينة حول التبدالت ال�سكانية التي �شهدتها المقاطعات اللبنانية
في الق ��رن الع�شرين ،وتحليل الأ�سب ��اب الداخلية والإقليمية والدولية الت ��ي �شجعت عليها .فالتم�سك
بالمنه ��ج الطوائف ��ي في درا�س ��ة تاريخ لبنان المعا�ص ��ر على مناطق مت�صرفية جب ��ل لبنان يدل على
تجاهل �سكان المدن ال�ساحلية والأق�ضية الأربعة التي �ضمت �إلى دولة لبنان الكبير ،و�أحدثت تبدالت
بنيوي ��ة في تمرك ��ز التجمعات الطائفية في لبنان المعا�صر .وغالب ًا م ��ا ت�ستخدم الدرا�سات الطائفية
والمذهبي ��ة �شعارات �شعبوية تدغدغ عواطف بع�ض اللبنانيين عبر مقوالت �إيديولوجية تكتفي بقراءة
�سطحية للتبدالت ال�سكانية في لبنان ،وال تقدم تحلي ًال علمي ًا معمق ًا لحركية تاريخ لبنان واحتماالتها
الم�ستقبلي ��ة .فتتكرر ر�ؤية م�ؤرخي الطوائف في كتابة تاريخ لبنان الطائفي من دون النظر �إلى حركة
التاريخ كما يراها الم�ؤرخون االجتماعيون .وهي حركة دائمة التطور في كتابة تاريخ ال�شعب اللبناني
عل ��ى �أ�س�س وطني ��ة جامعة ،بمعزل عن الع�صبي ��ات الطوائفية والمناطقية والعرقي ��ة والإيديولوجية.
وير�سم المنه ��ج االجتماعي التطوري حركة التبدالت ال�سكانية داخل المناطق اللبنانية انطالق ًا من
ركائزها االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية والإدارية ،وذلك وفق مقوالت علمية ت�ساعد على كتابة
تاري ��خ االنت�شار اللبنان ��ي من الوطن الأم �إلى مختل ��ف دول العالم ،وباال�ستناد �إل ��ى وثائق �أ�صلية من
م�صادر متنوعة ،ر�سمية وخا�صة.
التعددية ال�سكانية والتن ُّوع الثقافي في تاريخ لبن ��ان المعا�صر ي�شكل منطلق ًا لن�شر ثقافة
فم�س ��ار ُّ
الديموقراطي ��ة التي �ساهمت في تمايز االنت�ش ��ار اللبناني وات�ساع دائرة �إ�شعاعه الثقافي خارج حدود
لبنان الجغرافية.
وم ��ن خالل التعددي ��ة ال�سكانية تبلورت اتجاه ��ات وطنية �شكلت منابر متقدم ��ة للثقافة الحرة،
والعقالني ��ة ،والنقدي ��ة ،والع�صري ��ة .وقدمت نموذج� � ًا ُيحتذى لكثير م ��ن الدرا�س ��ات ال�سكانية غير
الطائفي ��ة ،و�أثرها على مختلف ال�صعد االجتماعية ،واالقت�صادية ،وال�سيا�سية ،والثقافية ،والتربوية،
وغيرها.
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الهجرة املتزايدة و�إ�شكال َيّة احلفاظ على االنتماء الوطني يف لبنان
د .م�سعود �ضاهر

هن ��اك تالزم وا�ض ��ح بين التحركات ال�سكانية بحث� � ًا عن و�سائل �أف�ضل للعي� ��ش بحرية في �أجواء
ّ
التح�ضر واال�ستقرار في المدن.
م�ستقرة ،وبين حرك ��ة االنتقال الم�ستمرة من الأرياف المهم�شة �إلى
فالتمدي ��ن غاية الحراك الريفي واالنتقال �إلى �سك ��ن المدن تحقيق ًا لأهداف متعددة .وب�سبب التنقل
ال�سكن ��ي في لبنان بع ��د والدة دولة لبنان الكبير عام  ،1920ثم ني ��ل اللبنانيين ا�ستقاللهم ال�سيا�سي
وج�ل�اء الجيو�ش الأجنبية ع ��ن �أرا�ضيهم ،ات�سعت دائرة التحركات ال�سكانية ب�شكل وا�ضح تحت ت�أثير
ال�ضغ ��وط الإقليمي ��ة والدولي ��ة ما ا�ستوج ��ب ا�ستخدام م�صطلح الن ��زوح لو�صف انتق ��ال الأفراد بين
الأري ��اف �إل ��ى المدن اللبنانية ،وم�صطلحي الهج ��رة ثم االنت�شار لو�صف االنتق ��ال �إلى خارج حدود
لبن ��ان .وللح ��راك ال�سكاني �سمات خا�صة غالب ًا م ��ا ت�شير اليها الدرا�س ��ات ال�سكانية بمقولة القطب
الداف ��ع والقطب الجاذب .وهي فر�ضية علمية هامة ت�ساع ��د على تحليل طبيعة الحراك ال�سكاني في
�إطار العالقة الجدلية بين القطبين.
تبلورت �سمات التحركات ال�سكانية في مرحلتي االنتداب الفرن�سي ثم اال�ستقالل ،وب�شكل خا�ص
ف ��ي مرحل ��ة الحرب اللبنانية ما بين  1990 -1975واحتالل �إ�سرائيل لأجزاء وا�سعة من لبنان لفترة
ما بين 1978و 1982وما رافقهما من نزوح داخلي متوا�صل وهجرة كثيفة �إلى الخارج.
ف ��ي هذا المجال ،ق ��دم الباحثون درا�سات تف�صيلية ال ح�صر لها تناول ��ت التبدالت الكبيرة التي
�شهده ��ا المجتمع اللبناني بجميع مناطقه وطوائفه .وهي ظاه ��رة جديدة من الحراك ال�سكاني غير
م�سبوق ��ة ف ��ي تاريخ لبن ��ان المعا�صر .وعك�ست ف�ش ��ل ال�سلط ��ات اللبنانية في �إدارة �ش� ��ؤون النازحين
والجماع ��ات الواف ��دة �إل ��ى لبنان لأ�سب ��اب متنوعة ترك ��ت �آثار ًا �سلبي ��ة كبيرة على حي ��اة اللبنانيين.
واحت�ضن ��ت جغرافية لبن ��ان جماعات �سكانية متع ��ددة الأعراق والثقافات ،و�شدي ��دة االرتباط بدول
الج ��وار ،وتخ�ضع لم�ؤث ��رات �إقليمية ،واجتماعية ،واقت�صادية ،و�سيا�سي ��ة ،دفعت ع�شرات الآالف من
اللبنانيين للهجرة �إلى خارج وطنهم واالنت�شار في مختلف دول العالم ،وما زالوا في حراك دائم.
وتناولت �أبحاث �أكاديمية جديدة التحركات ال�سكانية واتجاهاتها في لبنان وفق مناهج اجتماعية
متنوع ��ة نجحت في رب ��ط تاريخ الأرياف اللبناني ��ة والطبقات المهم�شة فيها بتاري ��خ المدن اللبنانية
والوافدي ��ن اليه ��ا على اختالف انتماءاتهم وطبقاتهم .واعتمدت فر�ضي ��ات �أ�صيلة م�سندة �إلى وثائق
ودرا�سات و�إح�صائيات علمية جديدة ،ومقابالت �شخ�صية مدونة .وتو�صلت �إلى ا�ستنتاجات هامة في
مجاالت ال�سيا�سة ،واالقت�صاد ،واالجتماع ،وال�صحة ،والتعليم ،والثقافة ،وال�سكان ،وغيرها .وقدمت
خارط ��ة جديدة للت ��وزع ال�سكاني والآثار التي خلفتها التبدالت ال�سكاني ��ة في لبنان ،وهي ت�ساعد على
�إطالق ا�ستراتيجية عقالنية طويلة الأمد لمنع تحول هذه التبدالت الطوعية منها والق�سرية� ،إلى واقع
دائم يهدد اال�ستقرار ،والأمن ،والتنمية الم�ستدامة .وهي ت�شكل عن�صر دفع دائم تغذي هجرة ق�سرية
نح ��و الخارج .وذل ��ك يتطلب تقديم لوحة مكثفة تبرز حركية النزوح من الأرياف �إلى المدن والهجرة
منها �إلى الخارج.
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حركة النزوح والهجرة في تاريخ لبنان المعا�صر
تزامن ��ت التبدالت ال�سكاني ��ة وامتدادتها مع �أحداث �سيا�سية واجتماعي ��ة غير معزولة عن البيئة
االقت�صادية واالجتماعية التي �أنتجتها .وتحليل �أ�سبابها ،الطوعية منها �أو الق�سرية ،موثق بكثافة عبر
وثائق وم�صادر �أ�صلية ،و�إح�صائيات دقيقة ،و منهج تاريخي اجتماعي ديناميكي تطوري يبرز ب�صورة
وا�ضح ��ة م�س ��ار حركية النزوح من خالل تب ��دالت الحياة ال�سيا�سي ��ة واالقت�صادية واالجتماعية في
لبنان .وهي تبرز التغيرات التي �شهدتها البنى االجتماعية فيه ،والقوانين المحلية ال�ضابطة لحركية
االنتقال من المجتمع التقليدي وم�ؤ�س�ساته الموروثة كالعائلية ،والطائفية ،والع�شائرية والمناطقية �إلى
رح ��اب المجتمع المدني والدولة الع�صرية عبر م�ؤ�س�ساته ��ا الحديثة كالأحزاب ال�سيا�سية ،والتيارات
الوطنية ،والعلمانية ،والديموقراطية ،والليبرالية...
منذ القرن التا�سع ع�شر هاجر اللبنانيون بكثافة �إلى كثير من دول العالم ،و�أقاموا فيها جاليات
كبيرة .وفي حين يقدر عدد اللبنانيين المقيمين في وطنهم اليوم بحوالي �أربعة ماليين ن�سمة يتداول
الباحث ��ون �أعداد المهاجرين اللبنانيي ��ن والمتحدرين من �أ�صل لبناني في بالد االنت�شار بن�سبة تفوق
مرتين عدد �سكان لبنان .وت�شير بع�ض الدرا�سات العلمية اليوم �إلى وجود �أكثر من مليوني مقيم على
�أر�ض لبنان من غير اللبنانيين.
ال يت�س ��ع المجال هنا لتقدي ��م لوحة تف�صيلية م�سندة �إلى درا�سات علمية عن الهجرات الجماعية
التي غادرت لبنان �إلى دول االغتراب و�ش َّكل اللبنانيون فيها جاليات قوية ،فو�صل بع�ضهم �إلى مراكز
علي ��ا ف ��ي الدول الم�ضيفة ،ومنه ��م من جمع ثروات طائلة تم ��ت اال�ستفادة منها ف ��ي لبنان .وتعززت
العالق ��ات االقت�صادي ��ة واالجتماعية والثقافي ��ة وحتى ال�سيا�سي ��ة با�ستمرار بين المغت ��رب اللبناني
والوطن الأم .وتظهر تلك الدرا�سات تطور حركة النزوح من الأرياف �إلى المدن اللبنانية ،وخ�صو�ص ًا
بيروت والهجرة من لبنان �إلى االنت�شار العالمي.
ت�شي ��ر بع� ��ض الدرا�سات الر�صينة �إلى �أن حركات النزوح من الأرياف �إلى المدن في بالد ال�شام،
والهج ��رة منه ��ا �إلى الخارج تعود ،بالدرجة الأولى� ،إلى عوام ��ل اقت�صادية �إلى جانب �سيا�سة القمع ،
والم�ص ��ادرة ،وال�سخرة ،التي مار�ستها ال�سلطنة العثماني ��ة �ضد ال�سكان المحليين .كما �أن النزاعات
الدموي ��ة الم�ستمرة في مجتمعات طائفية ،وقبلية ،وع�شائري ��ة� ،شكلت عن�صر دفع لل�سكان المحليين
للن ��زوح �إل ��ى المدن اللبناني ��ة والهجرة منه ��ا هرب ًا من عملي ��ات الث�أر� ،أو طلب� � ًا للعم ��ل� ،أو العلم� ،أو
اال�ستقرار النف�سي.
اتجهت جماعات الريفيين �إلى المدن ،وخ�صو�ص ًا بيروت التي بد�أت تتو�سع ب�شكل �سريع لأ�سباب
داخلي ��ة و�إقليمية ودولية ،وذلك على ح�ساب باقي المدن اللبنانية .وفي درا�سة بعنوان« :طرابل�س في
العهد العثماني :من مركز والية �إلى مدينة ملحقة » ،حللت فيها كيف �أن مدينة طرابل�س العريقة والتي
كان ��ت عا�صمة لوالية كبيرة خ�ل�ال عهود تاريخية متعاقبة كانت فيها بي ��روت ال تزال مدينة �صغيرة،
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بد�أت تفق ��د ديناميتها ال�سكانية وال�سيا�سية والثقافية واالقت�صادي ��ة منذ �أوا�سط القرن التا�سع ع�شر
مقارنة مع تطور بيروت التي تحولت �إلى قطب ديموغرافي جاذب .ثم �أتبعتها بدرا�سة �أخرى بعنوان:
«الحركة ال�سكانية في الم�شرق العربي في �أواخر العهد العثماني  :نموذج الهجرة �إلى بيروت »� ،ألقت
�أ�ض ��واء جدي ��دة على �أثر الن ��زوح الداخلي في تطور المدين ��ة بيروت وتحولها �إل ��ى المركز الأ�سا�سي
لهجرة �سكان بالد ال�شام نحو العالم.
فتزايد عدد �سكانها من قرابة �ستة �آالف ن�سمة في مطلع القرن التا�سع ع�شر �إلى قرابة الع�شرين
�ألف ًا في مطلع القرن الع�شرين .ويقدر عدد �سكانها اليوم بحوالي المليوني ن�سمة � .شكلت بيروت مركز
ا�ستقط ��اب لكثير م ��ن الوافدين �إليها من مناطق ب�ل�اد ال�شام ،و�أعداد كبيرة م ��ن جبل لبنان وباقي
المحافظ ��ات اللبناني ��ة ،فا�ستقر ق�سم منهم لل�سك ��ن والعمل في �ضواحيها ،و�أكم ��ل ق�سم �آخر طريق
الهجرة �إلى الخارج ،في حين لم ت�شكل باقي المدن ،ومنها طرابل�س و�صيدا ،مركز جذب �إ َّال لأعداد
قليلة من اللبنانيين.
كان اختي ��ار الن ��زوح �إلى بيروت والهج ��رة عبرها لأ�سب ��اب مو�ضوعية .وبالإ�ضاف ��ة �إلى الوثائق
المحلي ��ة دلت وثائق الأر�شيف الفرن�سي ،والإنكليزي ،والأميركي التي اطلعت عليها ،على �أن �إبراهيم
با�ش ��ا كان �أول م ��ن اهتم بتطوير المدينة بع ��د �أن اتخذها مركز ًا لإدارة بالد ال�شام .و�شجع �سكانها
عل ��ى اال�ستفادة م ��ن الحركة الإ�صالحية التي قام بها والده محمد علي في م�صر والتي تميزت بقيام
حركة تحديث �شمولية هي الأولى في الم�شرق العربي ،و�سبقت حركة التحديث في مركز ال�سلطنة في
الآ�ستانة ب�أكثر من عقد من الزمن.
بني ��ت �إ�صالحات محمد علي في ب�ل�اد ال�شام على مقوالت نظرية مقتب�س ��ة من الفكر الليبرالي
الأوروب ��ي ،ومنها مق ��والت عقالنية وعلمانية ت�ساوي بين المواطنين ف ��ي الحقوق والواجبات من دون
االلتفات �إلى انتمائهم المذهبي �أو العرقي .و�شجعت اقتبا�س العلوم الع�صرية الغربية .فانخرط �سكان
بي ��روت والواف ��دون �إليها في م�شروع محمد علي التحديثي �أكثر م ��ن باقي مدن بالد ال�شام التي ظلت
وفي ��ة لل�سيا�سة العثمانية ولتراثها الإ�سالمي التقليدي .فا�ستمر ح ��كام تلك المدن بالدعوة لل�سلطان
العثمان ��ي واعتب ��روا محمد علي والي ًا متم ��رد ًا على ال�سلطان و�سيلقى جزاء تم ��رده على غرار ما حل
بالأمي ��ر فخر الدين المعني الكبير .وحين هزم ع�سكري ًا في بالد ال�شام تم توافق الدول الكبرى على
تراجع ��ه �إلى م�صر عام  1840وحكمها �أبنا�ؤه و�أحف ��اده حكما وراثي ًا من بعده ،وعاد الحكم العثماني
المبا�شر �إلى بالد ال�شام.
تب ��رز درا�ست ��ي ع ��ن «هج ��رة اللبنانيين �إلى م�ص ��ر» �أن عدد ًا كبي ��ر ًا منهم عملوا ف ��ي التجارة،
والعق ��ارات ،وال�صناع ��ة ،وال�صحاف ��ة ،والأدب ،والفنون ،والمه ��ن الحرة وغيره ��ا .و�أقاموا �صالت
وثيق ��ة ب�أبن ��اء الجاليات الأوروبية فيه ��ا ،وكانوا من �أكثر الم�ستفيدين من حرك ��ة التغريب التي فاخر
به ��ا الخدي ��وي �إ�سماعي ��ل الذي رف ��ع �شعار« :لم تع ��د م�صر جزء ًا م ��ن �أفريقيا بل بات ��ت الآن قطعة
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من �أوروبا» .فا�ستقطب ال�شعار ع�شرات �آالف المهاجرين ،من العرب والأوروبيين ،وحظي اللبنانيون
بح�ص ��ة كبيرة في مج ��االت متنوعة ،وبن�سب ��ة تفوق كثير ًا حجمه ��م العددي بالقيا� ��س �إلى الجاليات
الأخرى ،وقدرت ح�صة ال�شوام بحوالي  %11من الدخل القومي في م�صر.
بع ��د خروج القوات الم�صرية خ�ضعت بيروت ومقاطعات جبل لبن ��ان مجدد ًا لل�سلطنة العثمانية
الت ��ي رف�ضت بق ��اء الإمارة ال�شهابي ��ة ،و�أعلنت نهاي ��ة مرحلة تاريخي ��ة كان زعم ��اء اللبنانيين فيها
يمار�سون ال�سلطة في ظل رقابة �صارمة من ال�سلطنة العثمانية ووالتها .لكن بع�ض الأعيان اللبنانيين
رف�ض ��وا الخ�ضوع للحكم العثماني المبا�شر ،وطالبوا ببقاء الإمارة اللبنانية،وطلبوا دعم دول �أوروبية
كان ��ت ت�ستغل �ص ��راع الوالة،وزعماء الأ�سر والطوائف ،وزعماء البدو في بالد ال�شام لتفكيك ال�سلطنة
العثماني ��ة واقت�سام والياتها.فعم ��ت الفو�ضى والفتن الطائفية،واالنتفا�ض ��ات الفالحية بع�ض مناطق
بالد ال�شام حتى قيام مت�صرفية جبل لبنان التي نعم �سكانها يالإ�ستقرارا والبحبوحة �إلى حين �ألغت
ال�سلطنة العثمانية �إمتيازات المت�صرفية عند دخولها في الحرب العالمية الأولى.
بقيت بيروت وفية لإ�صالحات محمد علي ،فلم ت�شهد ا�ضطرابات دموية وطائفية .وبعد �أن �أثبت
حكامها وقادة الر�أي فيها حكمة عالية في �إدارة �ش�ؤونها تبلور م�شروع متكامل توافق عليه الفرن�سيون
والإنكلي ��ز والعثمانيون لتطوير المدينة وتحديث كل مظاهر ال�سك ��ن والحياة االقت�صادية وال�سيا�سية
والثقافي ��ة والتربوي ��ة والفنية فيها  .فتطور مرف�أ بيروت ب�إدارة �شركة لبنانية خا�صة بر�ساميل �أجنبية
كبيرة وتحول ب�سرعة �إلى �أكبر مرافىء الحو�ض ال�شرقي للبحر المتو�سط� .أ�صبحت هجرة اللبنانيين
الناجح ��ة جدا �إل ��ى م�صر نموذجا يحت ��ذى في تاري ��خ لبن ��ان المعا�صر.ونقلت الإر�سالي ��ة الإنجيلية
الأميركي ��ة مدر�ستها من عبيه �إلى بيروت وحولتها �إلى كلية -جامعة  .ثم فتح الآباء الي�سوعيون فرعا
لجامع ��ة لي ��ون الفرن�سية في بي ��روت تحول الحقا �إلى جامع ��ة القدي�س يو�سف .وانت�ش ��رت المدار�س،
والمطابع،والحركة الثقافي ��ة والفنية على نطاق وا�سع .وتهافت �إليه ��ا ال�شعراء،والأجانب،والرحالة،
والتج ��ار  .وفتح ��ت وكاالت ال�سفر الأجنبية مراك ��ز فيها لنقل �آالف المهاجرين م ��ن بالد ال�شام �إلى
الخ ��ارج  .فنزح �إليها ع�شرات الآالف من �سكان المناطق المجاورة لل�سكن الدائم والعمل� ،أو ل�سلوك
طريق الهجرة عبرها �إلى بلدان االغتراب .
لم يعتر�ض العثمانيون على نه�ضة بيروت بل حاولوا اال�ستفادة منها عبر تحويلها �إلى مركز لوالية
وا�سع ��ة منذ الع ��ام  . 1887وقد �ضمت مناطق من �سوريا وفل�سطين .ون�شط ��ت فيها حركة العمران،
و�إنت�ش ��رت فيها المراكز المالية والتجارية ،وات�سعت دائرة الخدمات ال�صحية ،والترامواي ،والمياه،
والإن ��ارة .و�إتخ ��ذت الدول الأجنبية منها مرك ��زا لقنا�صلها،كما اتخذتها ال�ش ��ركات الأجنبية مركزا
لوكاالتها التجارية عبر و�سطاء من التجار اللبنانيين.
وت ��م ربط بيروت بدم�شق عبر طري ��ق للنقل البري المنظم بال�سي ��ارات ،ونقل الب�ضائع والركاب
بالقط ��ار .وحي ��ن �أعلن الفرن�سيون مدينة بي ��روت عا�صمة لدولة لبنان الكبي ��ر جعلوها مركزا لإدارة
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جميع الدويالت ال�سورية الخا�ضعة لالنتداب الفرن�سي ،ومركزا لتجميع قواهم الع�سكرية،ومراكزهم
الإداري ��ة ،وال�سيا�سية ،والمالي ��ة .فتحولت �إلى مرك ��ز �إ�ستقطاب كبير ،لي�س لأبن ��اء المدن والأرياف
اللبناني ��ة فح�سب ب ��ل لأبناء جميع مناطق بالد ال�شام  .وقد و�صف �أح ��د الباحثين الفرن�سيين بيروت
ف ��ي عهد االنت ��داب ب�أنها « :المدين ��ة التي تحجب بالد ال�ش ��ام» ،والمق�صود بذل ��ك مناطق االنتداب
الفرن�سي.
�إن ق ��راءة مت�أني ��ة ل�سير المهاجرين الأوائل م ��ن مختلف المناطق اللبنانية تب ��رز تقاربا وا�ضحا
بي ��ن الأ�سباب العميقة التي دفعت النازحين �إلى ت ��رك قراهم ،والمهاجرين �إلى ترك وطنهم وركوب
المخاط ��ر �إل ��ى �أماكن مجهولة من العالم .لك ��ن �سير الآباء في الوطن والأحف ��اد في المهجر تختلف
جذري ��ا م ��ن جيل �إلى جيل .وقد حلل ��ت نزوح اللبنانيين م ��ن قراهم وهجرتهم �إل ��ى الخارج في عدة
مق ��االت من�ش ��ورة �أبرزها درا�سة مطولة بعن ��وان« :الهجرة اللبنانية �إلى م�ص ��ر ،هجرة ال�شوام» ،من
خ�ل�ال ذاكرة الأبن ��اء والأحفاد  .وكيف فقد بع�ضهم �شعور االنتماء �إل ��ى لبنان فف�ضلوا مغادرة م�صر
�إلى الواليات المتحدة الأميركية بعد �صدور قرارات الت�أميم في المرحلة النا�صرية.
وم ��ع تطور الدرا�سات العلمية الأمبيريقية حول هج ��رة اللبنانيين �إلى مختلف دول العالم ،ومن
مختلف المناطق والطوائف ،باتت الحاجة ملحة �إلى �إعادة نظر جذرية في المفاهيم الم�ستخدمة في
درا�سة النزوح من الأرياف �إلى بيروت ومنها الهجرة �إلى الخارج .فتلك المفاهيم غير قابلة للتعميم
ف ��ي حالتي الن ��زوح والهجرة .وال بد من التمييز بي ��ن المهاجرين الأوائل ثم الأبن ��اء والأحفاد ،وبين
الرجال والن�ساء من مختلف الأعمار ،وفي جميع الحقب التاريخية.
مع الإ�شارة �إلى الذين �أ�صابوا غنى في المهجر �أو بقوا فقراء فيه .وتو�صيف �أو�ضاعهم في حاالت
اال�ستق ��رار الدائم �أو الم�ؤقت في بلدان االغتراب ،وفي حاالت الهجرة طلبا للمال والغنى ال�سريع� ،أو
الهج ��رة لأ�سب ��اب �سيا�سية �أو ثقافي ��ة �أو �إبداعية وغيرها .وتو�صيفها يتطل ��ب الإجابة على الت�سا�ؤالت
المنهجي ��ة المتجددة ،ون�شر المزيد من الدرا�سات العلمية للتمييز بين ظاهرتي النزوح والهجرة في
لبن ��ان ،و�إظه ��ار �سمات الت�شاب ��ه �أو االختالف في �أ�سبابه ��ا بين منطقة �أو قري ��ة �أو جماعة �أو طائفة
و�أخرى.
ف ��ي الق ��رن الع�شرين تحولت بع�ض ال ��دول �أو المناط ��ق الغنية في مختلف الق ��ارات� ،إلى عوامل
جذب لأعداد كبيرة من اللبنانيين .وهي عوامل كثيرة ومتنوعة وفي طليعتها وفرة الخيرات المادية،
وفر� ��ص العمل ،وجاذب الإثراء ال�سريع .وبعدما ا�ستقرت �أعداد المهاجرين في المجتمعات الجديدة
ا�ستدع ��وا ق�سم ًا م ��ن �أقربائهم و�أبناء مناطقه ��م وطوائفهم وبد�أت الجالي ��ات اللبنانية تكبر ب�سرعة
وتحتل مراكز متقدمة في االقت�صاد والمجتمع والمهن الحرة ،ومنهم من عمل في الإدارة وال�سيا�سة.
تزايدت هجرة اللبنانيين �إلى الخارج في القرن الحادي والع�شرين لتطال جميع القارات ب�أعداد
متفاوت ��ة بين ق ��ارة و�أخرى وبلد و�آخ ��ر .ون�شرت م�ؤخر ًا وثائ ��ق كثيرة و�إح�صائي ��ات دقيقة ودرا�سات
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�شمولي ��ة قدمت مادة غني ��ة حول الهجرة اللبنانية �إل ��ى عدد من بلدان االغت ��راب .وتو�صل الباحثون
ف ��ي م�شكالته ��ا �إلى مقوالت علمية جديدة .مع ذلك ،ال بد من التدقي ��ق في ا�ستخدام الم�صطلحات،
والإجاب ��ة ع ��ن الأ�سئلة المتعلقة بتاريخ الهج ��رة اللبنانية ،وانت�شار المهاجري ��ن و�أعدادهم ،والنتائج
الإيجابي ��ة وال�سلبي ��ة لها ف ��ي مختلف الحقب التاريخي ��ة .و�أبرز المقوالت العلمية ف ��ي هذا المجال:
عوام ��ل الطرد الق�س ��ري للمهاجر ،والظروف االقت�صادي ��ة ال�صعبة ،والتع�س ��ف ال�سيا�سي ،والأنظمة
الت�سلطي ��ة ،وال�ضرائب الفادحة ،والنزاعات الطائفي ��ة ،والم�شاريع اال�ستعمارية الأجنبية ،والم�شروع
اال�ستيطاني ال�صهيوني وغيرها .تقابلها عوامل جذب �شجعت المهاجرين على ترك بالدهم وال�سفر
�إلى الخارج ،ودعوة بع�ض �أقربائهم لاللتحاق بهم في بالد االغتراب ،والت�شبه بمن هاجروا واغتنوا،
ووالدة الجي ��ل الثان ��ي وما يليه من �أبناء المهاجرين في الخ ��ارج وغيرها .ما يفتح �آفاق ًا جديدة لفهم
�أثر الهجرة في مختلف جوانب الحياة االجتماعية ،ومنها م�شكلة النزوح ،والت�شكل المديني ،والإبداع
الثقافي ،ودورها في �إ�ضعاف م�ؤ�س�سات المجتمع المدني وغيرها.
ف ��ي المرحلة الراهنة بات ��ت الهجرة ظاهرة ب�شرية متبدل ��ة با�ستمرار ،ف ��ي �أ�سبابها ،وتجلياتها
والنتائ ��ج التي ترتب ��ت عليها في جميع المجاالت .بيد �أن �سيرورة الهج ��رة في البدايات تختلف عنها
ف ��ي المرحل ��ة الراهنة من حيث الأهداف والنتائج .كما �أن الأ�سباب التي رافقت الهجرة اللبنانية في
بداياتها الأولى لم تعد الآن في �سلم ترتيب الأ�سباب الراهنة لها� ،إذ كانت في البدايات هجرة فردية،
وتقا�س بمئات المهاجرين �سنوي ًا ،و�أ�صبحت الآن هجرة جماعية تقا�س بالآالف �شهري ًا .كانت الهجرة
�أو ًال لدواف ��ع ق�سري ��ة بالدرجة الأولى ،ف�أ�صبحت الي ��وم هجرة طوعية بحث ًا عن عم ��ل �أف�ضل ،وموارد
مالي ��ة م�ضمونة� ،أو درء ًا للبطالة ،وبحث ًا عن الحرية والديموقراطية ،و�سعي ًا وراء اال�ستقرار الوظيفي
والعائلي في الحياة الأكاديمية والمهنية وغيرها .
�أ�س� ��س االنت ��داب الفرن�س ��ي لمرحلة تاريخية جديدة تمي ��زت بتحويل مدينة بي ��روت �إلى عا�صمة
لدول ��ة لبنان الكبير .ومار�ست �إدارته �سيا�سة تهمي�ش باقي المدن والمناطق اللبنانية ب�أ�شكال متنوعة
م ��ا زالت م�ستمرة حت ��ى الآن ،ف�شهد لبنان حركات نزوح داخلي وهجرات متالحقة نحو الخارج على
�ش ��كل موج ��ات متعاقبة منذ �أكثر من ق ��رن من الزمن .وغ ��ادر اللبنانيون وطنه ��م ب�أعداد متزايدة
اتجه ��ت نحو مناطق عدة �أبرزها :م�صر ،و�أوروبا ،والواليات المتحدة الأميركية ،و�أميركا الجنوبية،
و�أفريقي ��ا ،ودول الخلي ��ج العربي ،وكن ��دا ،و�أ�ستراليا .وقد مار�ست غالبي ��ة المهاجرين الأوائل العمل
التج ��اري ب�أ�شكال ��ه الدنيا عب ��ر « الك�ش ��ة» �أو الحقيبة ،والمتط ��ورة عبر م�ؤ�س�سات تجاري ��ة و�صناعية
ذات �شه ��رة وا�سع ��ة في دول الإغتراب .وبالإ�ضافة �إلى العمل ف ��ي الزراعة ،والإدارة ،والحرف ،لعبت
نخبة متميزة من اللبنانيين دور ًا ريادي ًا في ن�شر ال�صحافة ،وممار�سة مختلف �أنواع الثقافة والآداب
والفنون والعمل النقابي وال�سيا�سي.
�شكل ��ت الهج ��رة اللبناني ��ة ظاهرة هامة ج ��د ًا �أخذت تتبلور م ��ع الجيل الثاني والثال ��ث من �أبناء
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المهاجري ��ن الذي ��ن نال ��وا ق�سط ًا كبير ًا م ��ن الثقافة ،داخل مدار� ��س وجامعات لبن ��ان �أو في مدار�س
البل ��دان الم�ضيف ��ة .و�أ�صبحت هجرة المثقفين والمبدعين اللبنانيي ��ن اليوم م�صدر قلق �شديد تهدد
ركائ ��ز المجتمع اللبناني ،وتح ��رم الم�ؤ�س�سات اللبنانية من قوى �شابة ذات ق ��درة فائقة على التغيير
الديموقراط ��ي للم�ؤ�س�سات القائمة في لبنان .وتبرز بع�ض الدرا�سات الحديثة الجانب ال�سلبي لهجرة
الكفاءات المهنية والطاقات الثقافية والإبداعية من لبنان �إلى الخارج.
كان م�ست ��وى التعلي ��م في الجامع ��ات والمعاهد اللبناني ��ة متميز ًا عن باقي ال ��دول العربية.
وكان ��ت هنالك �سهولة في التوا�صل بين لبنان وغالبي ��ة دول العالم ،وتحديد ًا في مجال التوا�صل
اللغوي والثقافي بين لبنانيين مزودين بثقافة ع�صرية ،ويتقنون �أكثر من لغة حية ،وبين ال�شعوب
الأخ ��رى .نتيج ��ة لذلك ظهرت فئة جدي ��دة من المهاجري ��ن اللبنانيين �ضم ��ت �شريحتين هما:
�أ�صح ��اب ال�شه ��ادات العليا ،و�أ�صحاب التخ�ص� ��ص المهني .وب�سبب كثافة الهج ��رة ال�سنوية من
�أف ��راد هاتين ال�شريحتي ��ن �أ�صيب لبنان بنزف ب�شري حاد لأن �أف ��راد هاتين ال�شريحتين يلعبون
دور ًا �أ�سا�سي ًا في تدريب الطاقات ال�شابة وتقديم خدمات �ضرورية يحتاج �إليها المجتمع اللبناني
في مختلف مراحله.
وتح ��ت ت�أثي ��ر التب ��دالت الديموغرافي ��ة نزحت �أع ��داد كبيرة من �س ��كان الأري ��اف البعيدة
�إل ��ى بي ��روت .ف�أقاموا له ��م �أحياء �صغيرة� ،أو هوام� ��ش عائلية قروية لأبن ��اء كل منطقة با�ستثناء
المي�سورين والأغنياء الذين اندمجوا في مختلف �أحياء بيروت الغنية .ولأ�سباب ق�سرية وطوعية،
ووف ��دت �إليها� ،أعداد كبيرة من الأرم ��ن ،والأكراد ،وال�سريان ،والكلدان ،والأ�شوريين ،بالإ�ضافة
�إل ��ى عدد من �أبناء الجاليات الأوروبية ،ومواطنين من مختل ��ف رعايا الدول العربية .بالمقابل،
حافظ ��ت الم ��دن اللبنانية الأخرى على وتي ��رة نمو متدنية ل�سكانها المحليي ��ن من دون �أن ت�شهد
نزوح� � ًا جماعي� � ًا لأ�سباب مو�ضوعية ناجمة ع ��ن غياب م�ؤ�س�سات الدولة فيه ��ا ،وغياب الم�شاريع
الإنمائية ،واالقت�صادية ،والوكاالت التجاري ��ة ،واال�ستثمارات المالية ،والحركة الثقافية والفنية
والإعالمية.
لذلك تميزت بيروت عن باقي المدن اللبنانية الأخرى بديمومة ا�ستقطاب الحراك ال�سكاني
وا�ستم ��رار تدف ��ق الوافدين �أو النازحي ��ن �إليها من مختل ��ف مناطق بالد ال�ش ��ام  ،والمهاجرين
عبره ��ا �إلى مختل ��ف دول العالم .وهي ظاهرة لم ت�شهد مثي ًال له ��ا باقي مدن المنطقة ،فا�ستمر
الن ��زوح الريفي �إلى بيروت من المناطق الفقيرة في ع ��كار ،وبعلبك  ،والهرمل و�إقليم الخروب.
وفي الأزمات االجتماعية الحادة الناجمة عن االعتداءات الإ�سرائيلية اليومية على جنوب لبنان
نزحت �إليها �أعداد كبيرة من الجنوبيين ،و�سكن معظمهم في �ضاحيتها الجنوبية التي بات عدد
�سكانه ��ا الي ��وم يقارب عدد �سكان مدينة طرابل� ��س ،وهي ثاني �أكبر مدن لبن ��ان .كما �أن �أعداد ًا
كبيرة منهم هاجرت �إلى الخارج ،وب�شكل خا�ص �إلى القارة الأفريقية و�إلى دول النفط.
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هجرة الكفاءات اللبنانية و�أثرها على المجتمع اللبناني المعا�صر
�أدت التح ��ركات ال�سكانية في مختلف تجلياته ��ا وبخا�صة التنمية الم�ستدامة في بيروت وجوارها
�إل ��ى قيام تمرك ��ز �سكاني كثيف على ح�س ��اب التنمية الهزيلة ف ��ي الأرياف اللبناني ��ة .وب�سبب غياب
الم�شاري ��ع التنموي ��ة ف ��ي الأرياف ب ��رز خلل كبير في ت ��وزع الكثاف ��ة ال�سكانية ،وتم �إغف ��ال الطاقات
الب�شرية وال�شبابية والموارد الطبيعية في المناطق الحدودية التي �شهدت تنمية محدودة للغاية ب�سبب
الن ��زوح الكثيف �إلى الم ��دن والهجرة �إلى الخارج .وكانت لها �أبعاد اجتماعية خطيرة ب�سبب تحركات
ع�شوائي ��ة للأفراد والجماعات داخل لبنان ،وانعكا�ساتها الطائفية والمناطقية ،تمركزها الجغرافي،
وتداعياته ��ا المجتمعية والوطنية ،وغي ��اب القوانين والمرا�سيم ال�صادرة ع ��ن نظام �سيا�سي طائفي
يفتقر �إل ��ى الحد الأدنى من التوجيه الإقت�صادي تحت �ضغط زعم ��اء الطوائف ،وذهنية الميلي�شيات
التي هيمنت على هيكلية الدولة منذ اندالع الحرب عام  ،1975فطرحت �سلبياتها الكثير من الق�ضايا
المنهجية �أبرزها:
�أ -لم ��اذا ا�ستقطب ��ت العا�صمة قرابة ن�صف �سكان لبنان على ح�س ��اب �إفراغ الأرياف والمناطق
الحدودية من طاقاتها ال�شبابية والعمالية المنتجة؟
والمكد�سة في
ب -ولم ��اذا تجاهل ��ت التجمعات االقت�صادي ��ة ذات المدخرات المالية المرتفع ��ة
َّ
بن ��وك بيروت تنمية المناطق الريفي ��ة اللبنانية وجعلتها عاجزة عن �ضمان الح ��د الأدنى من الحياة
الكريم ��ة ل�س ��كان الأرياف �إل ��ى �أن باتوا عاجزي ��ن عن ت�أمين لقم ��ة العي�ش بكرامة و�ضم ��ان ال�سكن،
والتعليم ،وال�صحة لأبنائهم؟
ج -ولم ��اذا �أغفل ��ت الحكوم ��ات المتعاقبة من ��ذ اال�ستقالل حتى الي ��وم تنمية الأري ��اف البعيدة
رغ ��م كف ��اءة اللبنانيين ومهارتهم الزراعي ��ة والمهنية في تلك المناطق؟ .ولم ��اذا �سمحت لل�شركات
االحتكاري ��ة بت�شوي ��ه الأرياف عبر الك�س ��ارات والمرامل التي تعمل من دون ح�سي ��ب �أو رقيب ،وتركت
الم�صانع تلوث مياه الينابيع والأنهار في لبنان ،و�أطلقت العنان ل�شركات جمع وطمر النفايات لت�سمم
حي ��اة اللبنانيي ��ن في جميع المدن والأري ��اف فجنت مليارات الدوالرات على ح�س ��اب �صحتهم ولقمة
عي�شهم ،وتهجير �أبنائهم؟
د -ولماذا تم التركيز على قطاع البنوك والخدمات على ح�ساب قطاعي الزراعة وال�صناعة؟
رغم ويالت الحرب اللبنانية وكثرة �ضحاياها الب�شرية والمادية بقي المهاجرون اللبنانيون على
�صل ��ة وثيقة بوطنهم لبنان .لكن �أخطر النتائج ال�سلبية كانت ظاه ��رة هجرة المثقفين ،والمبدعين،
و�أ�صح ��اب المهن الحرة ،والعمال المهرة ،والتي �أدى ات�ساعها �إل ��ى فتور متزايد في االنتماء الوطني
ل ��دى المهاجرين اللبنانيين الذي ��ن اندمجوا في مجتمعاتهم الجديدة وق ��رروا ال�سكن الدائم فيها.
وب ��ات ه�ؤالء ي�شعرون ب� ��أن دولتهم الفا�سدة �ألحقت ق�سري ًا بالنظام العالم ��ي الجديد وثقافته الكونية
الت ��ي تهم�ش الثقافات واللغ ��ات والقوميات في البل ��دان النامية .وبات اختي ��ار الغالبية ال�ساحقة من
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المثقفي ��ن والمبدعي ��ن اللبنانيي ��ن الهج ��رة �إلى �أوروب ��ا و�أميركا وغيره ��ا من ال ��دول الديموقراطية
المتطورة ب�سبب غياب مناخ الحرية ،وانعدام الممار�سة الديموقراطية ،وندرة فر�ص العمل و�صعوبة
اال�ستق ��رار النف�س ��ي والعائلي في لبنان .فوجد اللبناني نف�سه مندفع� � ًا للبحث عن الحرية ليحقق من
خالله ��ا �إبداعه الثقافي بع ��د �أن �شكل النظام ال�سيا�س ��ي الطائفي القائم عل ��ى ديموقراطية طائفية
توافقي ��ة عام ��ل دفع لهج ��رة �أعداد كبيرة م ��ن اللبنانيين .وتعر� ��ض بع�ض المبدعي ��ن الأحرار للقمع
ال�سلط ��وي ب�أ�ش ��كال متنوع ��ة .فمنهم من هاجر ،ومنهم م ��ن �أ�صر على البقاء ف ��ي وطنه فوجد نف�سه
عاج ��ز ًا عن ممار�س ��ة دوره الثقافي في التغيير والإ�صالح .فتزايدت �أع ��داد �أ�صحاب المهن الحرة،
والمثقفين المهاجرين من لبنان بحث ًا عن اال�ستقرار الم�ؤ�س�س للإبداع وال�شهرة ،والجوائز العالمية،
وفتحت �أمامهم �أبواب الجامعات ،والمراكز البحثية ،والإعالم ،ودور الن�شر.
لي� ��س من �شك ف ��ي �أن هجرة المبدعي ��ن من �أوطانهم ظاه ��رة خطيرة وذات نتائ ��ج �سلبية ،لأن
بق ��اء المثق ��ف في بلده �ضرورة وطنية كرم ��ز لل�صمود والمواجهة ،وكمعل ��م للأجيال المتالحقة من
اللبنانيين .وح�ضور المثقف – الرمز مهم جد ًا بين �أهله وفي وطنه .وهذا ما �أ�شار �إليه عمر فاخوري
بقول ��ه  « :على الأدي ��ب �أن يقدم حياته نموذج ًا حي ًا على �أدبه»  .وهناك مواقف م�ضيئة لعدد كبير من
المثقفي ��ن اللبنانيي ��ن الذين ت�صدوا بج ��ر�أة ل�سيا�سة قمع الحريات في بالده ��م ،ومنهم من تعر�ض
للقت ��ل� ،أو النفي� ،أو فق ��دان الوظيفة .وهناك نماذج كثيرة للمثقف – الرمز الذي دفع ثمن ًا غالي ًا في
ت�صديه لقوى القمع والإرهاب في وطنه .ومنهم من ا�ضطر للرحيل من دون �أن يبتعد بالفكر واالنتماء.
وهناك عدد كبير من المثقفين اللبنانيين الذين �سكنوا في الخارج وبقي �إنتاجهم الثقافي فاع ًال في
تثقيف �أجيال من الجامعيين وما زالت �أبحاثهم ت�صنف بين قلة نادرة من الدرا�سات العلمية العربية
التي تقف على قدم الم�ساواة مع �أرقى الأبحاث العالمية .وبف�ضل �إبداع اللبنانيين داخل وطنهم وفي
ب�ل�اد االغتراب ما زال المجتمع اللبناني منفتح ًا على جمي ��ع االتجاهات الثقافية وال�سيا�سية والفنية
العالمية .ويحت�ضن على الدوام مجموعات �إبداعية متنوعة من جن�سيات عدة تبادل اللبنانيين الحب
العميق وت�ساهم في تعزيز ح�ضور لبنان المميز على الم�ستويين الإقليمي والدولي.
مع ذلك ،ال بد من االعتراف بوجود قوى �سيا�سية لبنانية �أف�شلت وما زالت تف�شل جميع محاوالت
الإ�صالح في لبنان .ف�أبقت على ال�صيغة الطائفية للنظام اللبناني وم�ؤ�س�ساته مع تبني الخيار الأكثر
�س ��وء ًا عب ��ر االنحدار من الطائفية �إل ��ى المذهبية .و�ساهمت في تمركز م�ؤ�س�س ��ات الدولة في بيروت
التي تحولت �إلى مدينة كو�سموبوليتية على ح�ساب مدن الأطراف .وتغيرت تركيبتها ال�سكانية بحيث
�أ�صبحت ف ��ي �صلب �أزمة الحراك ال�سكاني في لبنان ب�أبع ��اده ال�سيا�سية واالقت�صادية ،واالجتماعية،
والثقافي ��ة ،والأخالقي ��ة .وهم�ش ��ت مناط ��ق الأط ��راف البعيدة على اخت�ل�اف انتماءاته ��ا الطائفية،
وال�سيا�سية.
لق ��د نجح اتف ��اق الطائف فقط ف ��ي الإعالن عن نهاية الح ��رب الأهلية م ��ن دون �أن يقدم حلو ًال
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عقالني ��ة لعدم تجدده ��ا� ،أو لإعادة الإعمار والتنمي ��ة الم�ستدامة على �أُ�س� ��س وطنية جامعة .وزادت
ح ��دة الأزمة واال�ستقرار الداخلي ب�سبب الخالف الدائم بين زعم ��اء الطوائف ،وذهنية الميلي�شيات
الت ��ي �أدمجت ف ��ي م�ؤ�س�سات الدولة ،وانت�ش ��ار �سيا�سة الف�ساد والإف�ساد على نط ��اق وا�سع من دون �أن
ي�ستطي ��ع الق�ض ��اء اللبناني مجابهته ب�سبب هيمنة الق ��وى الت�سلطية على قرارات ��ه .نتيجة لذلك بات
الت ��وزع ال�سكاني الجديد م�ص ��در قلق �شديد لجميع اللبنانيين ب�سبب ف�ش ��ل الدولة في �إزالة الأ�سباب
الحقيقي ��ة للن ��زوح ،والتهجير الق�سري ،وكثرة الوافدين �إلى لبنان للعمل على �أرا�ضيه من دون رقيب،
ما �أدى �إلى ف�شل عودة ن�سبة كبيرة من المهجرين اللبنانيين رغم جهود «وزارة المهجرين» لإعادتهم
�إل ��ى قراه ��م ،وكثرة الوعود الت ��ي �أطلقتها الدولة لت�أمي ��ن البنى التحتية ال�ضروري ��ة ل�سكنهم فزادت
ح ��دة الأزم ��ة االجتماعية ب�سبب غياب برام ��ج التنمية ال�شاملة والم�ستدامة م ��ن جهة ،ووجود �أعداد
كبي ��رة من الالجئين الفل�سطينيين منذ االحت�ل�ال الإ�سرائيلي لفل�سطين .و�شهد لبنان م�ؤخر ًا �أعداد ًا
كبي ��رة م ��ن النازحين ال�سوريين بع ��د انفجار الحرب الم�ستم ��رة في �سوريا منذ الع ��ام  ،2011فبات
عدد النازحين والالجئين غير اللبنانيين يقارب ن�صف �سكان لبنان ،بالإ�ضافة �إلى �أعداد كبيرة من
الوافدين للعمل فيه من دول عربية و�آ�سيوية .وهذا الأمر دفع �أعداد ًا كبيرة من اللبنانيين �إلى الهجرة
واالنت�شار في العالم.
ونظ ��ر ًا للم�آ�سي الكبيرة الت ��ي �شهدتها بع�ض المناط ��ق اللبنانية منذ الح ��رب ،ت�شكلت تجمعات
�سكاني ��ة كبيرة من لون طائفي ومذهبي واح ��د ،لكنها �ضمت �أقليات من طوائف �أخرى ت�سعى لحماية
العي� ��ش الم�شترك في ظل تجمعات محلية للطوائف الكبيرة ،ف�أ�ضحى التنوع ال�سكاني �أ�سير ت�شنجات
طائفي ��ة ومذهبية متزايدة في غالبية المناطق ،ما ترك �آث ��ار ًا �سلبية ونف�سية على البنية االجتماعية
في دولة ه�شة ت�أتمر بتوجيهات زعماء الطوائف والأحزاب والتيارات ال�سيا�سية الطائفية التي تحركها
الذهنية الميلي�شياوية والم�شاريع الإقليمية والدولية.
وب ��رز تناق�ض حاد بي ��ن التوزيع ال�سكاني المد ّون في دوائر النفو�س ف ��ي كل ق�ضاء ومدينة وقرية
ف ��ي دولة لبنان الكبي ��ر ،وبين تجمعات �سكانية جديدة نتجت من التجني� ��س الجماعي الع�شوائي� ،أو
التجني� ��س الغال ��ي الثم ��ن� ،أو نقل نفو�س �أعداد كبيرة م ��ن اللبنانيين من مناطق �إل ��ى �أخرى لأ�سباب
طائفية �أو ذات �صلة بتوجيهات انتخابية و�سيا�سية.
رغم هذه اللوحة ال�سوداوية من الف�ساد ال�سيا�سي والإداري الم�ست�شري في لبنان �سارع المغتربون
اللبنانيون �إلى توظيف ن�سبة مرتفعة من �أموالهم في قراهم ومناطقهم ،وفي م�شاريع عقارية و�سياحية
واقت�صادي ��ة منتج ��ة في مناطق تحت�ضن تجمعات �شعبية كبي ��رة .ف�أ�س�س المال الوافد من االغتراب
لواق ��ع جديد على الم�ستوى االقت�صادي واالجتماعي والنف�سي والأمني .وحمل معه تفا�ؤ ًال مرحلي ًا ب�أن
الأزم ��ات االجتماعية الحادة في لبنان وما رافقه ��ا من كثرة النزاعات الدموية قابلة للحل بدعم من
المغتربين ومن م�ؤ�س�سات ومنظمات دولية ما زالت ت�ؤمن ب�ضرورة دعم النموذج اللبناني الفريد من
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نوع ��ه في ال�شرق الأو�سط .فقد �ضمن في زمن اال�ستق ��رار االجتماعي واالزدهار االقت�صادي ،العي�ش
الم�شت ��رك ،والتعاي� ��ش الإيجابي بين �أكثر من ثماني ع�شرة طائفة ديني ��ة ،وجن�سيات عرق َّية عديدة.
لكن ا�ستقرار لبنان وازدهاره و�ضمان قدرته على مواجهة �أزماته ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية
وال�صحي ��ة ف ��ي زمن انت�شار وباء «كورونا» القاتل رهن بتغيير النظ ��ام ال�سيا�سي الطائفي في لبنان �أو
تطويره من خالل �إقامة دولة ديموقراطية عادلة ت�ساوي بين جميع اللبنانيين في الحقوق والواجبات.
بع�ض المالحظات الختامية
�ش ��كل هاج� ��س البحث ع ��ن الحري ��ة ،والعمل ،واال�ستق ��رار العائلي قطب� � ًا جاذب ًا لع ��دد كبير من
اللبنانيين الذين توجهوا نحو دول تمار�س الديموقراطية ال�سيا�سية وتن�شر العلوم الع�صرية وت�ساعد
عل ��ى الإبداع العلمي والثقافي ،و�أخرى تمتلك موارد اقت�صادية �ضخمة يمكن اال�ستفادة منها لجمع
ث ��روات كبيرة تحدث تغيير ًا �سريع ًا في �أو�ضاع المهاجر اللبناني و�أ�سرته و�أن�سبائه في وطنه .فجذبت
حرك ��ة الر�سامي ��ل والعم ��ل والإنتاج في تلك الدول �أع ��داد ًا كبيرة من المهاجري ��ن اللبنانيين الذين
يتمتع ��ون بالكفاءة العلمية والمهنية والرغبة في القيام ب�أعمال ت�ساعدهم على جمع ثروات كبيرة في
بالد االغتراب لتوظيف ن�سبة هامة منها في لبنان.
�أر�س ��ت الهج ��رة اللبنانية ركائز �صلبة النت�ش ��ار المثقفين ،والفناني ��ن ،و�أ�صحاب المهن الحرة،
ورج ��ال الم ��ال والأعمال من اللبنانيي ��ن في الخارج طوال الق ��رن الع�شرين .ورغ ��م فوائدها المالية
الكبي ��رة باتت الهجرة اللبنانية الي ��وم م�صدر قلق �شديد على ا�ستقرار المجتم ��ع اللبناني في القرن
الح ��ادي والع�شرين .فف ��ي مرحلة الف�ساد ال�سيا�سي وانت�شار وباء «كورون ��ا» تحولت �إيجابيات الهجرة
�إلى �أزمة اجتماعية خطيرة تهدد م�صير لبنان واللبنانيين.
وم ��ع تزايد ن�سب ��ة المهاجرين الذين قرروا اال�ستقرار النهائي في بالد االغتراب تعر�ض النظام
ال�سيا�س ��ي الطائفي القائم عل ��ى المحا�ص�صة بين زعماء الطوائف النتق ��ادات حادة ،وخ�صو�ص ًا في
�أو�س ��اط ال�شب ��اب اللبنان ��ي الذين حرموا من العل ��م والعمل .فطالب ��وا ب�إ�سقاط ��ه �أو وتغييره بالطرق
الديموقراطي ��ة ال�سلمي ��ة .كانت الدواف ��ع والأ�سباب الحقيقية الت ��ي جعلت ن�سبة كبي ��رة من ال�شباب
اللبناني تتخذ قرارا بمغادرة الوطن بعد �أ�شهر قليلة على التخرج من الجامعة كثيرة ومتنوعة .فمنهم
من �أدرك �سلف ًا �أن الفر�ص المتاحة للعمل في لبنان باتت نادرة ،و�أن الأف�ضلية لي�ست للكفاءة العلمية
والقيم الخلقية بل للمح�سوبية واالنتماء المذهبي.
لع ��ل �أبرز العوامل الدافعة لل�شباب اللبناني للهجرة الراهنة نحو الخارج تكمن في انعدام فر�ص
العم ��ل ،وت�ضخ ��م حجم الدين العام في لبن ��ان ،والف�ساد ال�سيا�س ��ي والإداري والمالي وما نتج عنه �أو
رافقه من ارتفاع في ن�سب البطالة ،والك�ساد التجاري ،وم�صادرة �أموال المودعين في البنوك العاملة
في لبنان ،والنزاعات الطائفية والمذهبية ،وارتباط لبنان ب�أزمة ال�صراع العربي  -ال�صهيوني التي
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ازدادت عنف� � ًا ف ��ي ال�سنوات الأخي ��رة .فانعك�ست تلك العوام ��ل مجتمعة على بنية النظ ��ام ال�سيا�سي
اللبناني ،وعلى م�ستوى �أدائه في حقول التنمية الب�شرية الم�ستدامة .فبات عاجزا عن ت�شجيع التعليم
والبح ��ث العلم ��ي ،وعن احت�ضان الكف ��اءات العلمية والمهنية �ضمن �إدارة مترهل ��ة تقوم على تقا�سم
الوظائ ��ف بين زعماء ال�سيا�س ��ة وقادة ميلي�شيات الحرب في لبنان .فكث ��رت مغريات الهجرة التي
جذب ��ت �أ�صح ��اب الكفاءة والإبداع من المثقفي ��ن و�أ�صحاب المهن الحرة �إلى ال ��دول العربية الغنية،
والدول العالمية المتطورة التي �شكلت قطب ًا جاذب ًا ال�ستقرار اللبنانيين فيها ب�شكل دائم .
وغياب فر� ��ص العمل يقود بال�ضرورة �إلى غياب الم�شاريع الإنمائية الطويلة الأمد التي ت�ستقطب
ن�سب ��ة مهم ��ة من اللبنانيين والت ��ي ت�ساهم في توليد �أجيال متعاقبة من ال�شب ��اب ،وفي تعزيز ح�ضور
لبن ��ان عل ��ى الم�ستويين الإقليمي والدولي .ويكمن دور لبنان الممي ��ز بو�صفه �ساحة للتفاعل الثقافي
الحر بين مختلف الثقافات والعلوم الع�صرية .
وف ��ي ظل دول ��ة لبناني ��ة م�أزوم ��ة ،ووزارات للخارجي ��ة والمغتربي ��ن ،وللتربية والتعلي ��م العالي،
وللثقاف ��ة ،ومراك ��ز للبحوث والإنماء لم تتمكن جميعها من �صياغ ��ة �سيا�سة لبنانية عقالنية تحد من
هجرة �أ�صحاب المهن الحرة من لبنان �إلى الخارج ب�شكل عام ،وهجرة الأدمغة و�أ�صحاب الكفاءات
الإبداعية من اللبنانيين ب�شكل خا�ص.
ونظ ��ر ًا لف�ساد الطبقة ال�سيا�سية الحاكم ��ة ال تبدو ال�سلطة قلقة من هجرة المثقفين والمبدعين
الفنيين ،والنخب المتميزة من �أ�صحب المهن الحرة .فكانت �سيا�ستها تعمل على التخل�ص من �أعداد
كبيرة من المثقفين اللبنانيين وتركهم عاطلين عن العمل .وتتوخى حل الأزمات الحادة لدى ال�شباب
اللبناني عن طريق دفعهم للهجرة بحث ًا عن العمل في الخارج .ولم تبادر للقيام بتدابير عملية للحد
من هجرة ال�شباب والأدمغة .ولي�س لديها �سيا�سة ثقافية وا�ضحة لال�ستفادة من المبدعين اللبنانيين
ف ��ي وطنهم بل هاج�سه ��ا التوا�صل معهم في مراكز عملهم الجديدة لحثه ��م على �إر�سال م�ساعدات
�سريع ��ة لإنق ��اذ ذويهم الذي ��ن تعر�ضوا لإفقار ممنهج عب ��ر م�صادرة �أموال �أبنائه ��م المهاجرين من
جان ��ب �أ�صح ��اب البنوك في لبن ��ان .ولم تخطط ال�سلط ��ة اللبناني ��ة الفا�سدة لت�أ�سي� ��س لوبي ثقافي
و�سيا�س ��ي ومالي لبنان ��ي يعبر عن وحدة اللبنانيين في مناطق االغت ��راب .وت�ؤكد معطيات موثوقة �أن
ال�سلط ��ة ف ��ي لبنان ال ت�ضع هذه الم�س�ألة ف ��ي �سلم �أولوياتها .علما �أنه في ع�ص ��ر العولمة ت�شجع كثير
م ��ن دول العالم الهجرة الطوعية لعمالها ومثقفيها �ضمن مخطط لال�ستفادة منهم في �إقامة �صالت
ثقافية مع البلدان التي هاجروا �إليها� .أ�صبحت هجرة اللبنانيين اليوم في جانب منها طوعية ،وتطال
ال�شرائح الأكثر ثقافة ،وخبرة �إدارية ومالية وتكنولوجية ،في حين تتقل�ص �إلى الحدود الدنيا هجرات
العم ��ال غير المتخ�ص�صي ��ن �أو الذين ال يمتلكون خبرة معمقة .ومن المتوقع �أن تزداد ظاهرة هجرة
الكفاءات ،والأدمغة ،والعمال اللبنانيين المهرة في المرحلة القادمة� ،إلى مختلف مراكز الجذب في
ع ��دد محدود من الدول الغنية والمتطورة ،والتي ال تزال تفتح �أبوابها لن�سبة معينة فقط من �أ�صحاب
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الكفاءة العلمية ،والخبرات المهنية .
نخل�ص �إلى القول �أن درا�سة �أزمة الهجرة اللبنانية في عالقتها بالنزوح ،وبناء المجتمع المديني
العلماني والديموقراطي في لبنان تقدم الدليل الملمو�س على �أن م�أزق النظام ال�سيا�سي الطائفي في
لبن ��ان بعد انفجار مرف�أ بيروت ف ��ي � 4آب  ، 2020وم�صادرة البنوك لأموال المودعين ،وانت�شار وباء
كورونا ،وانهيار �سعر �صرف الليرة اللبنانية وغيرها قد انعك�س �سلبا على قوى الإنتاج ،وعلى الطاقات
الأكاديمي ��ة العامل ��ة في مختل ��ف العلوم الع�صري ��ة .ما يطرح مالحظات منهجي ��ة حول م�شكالت
االنت�شار اللبناني في العالم ،وعالقة المهاجرين اللبنانيين بوطنهم و�آفاقها الم�ستقبلية.
 -1كان ��ت حركة ن ��زوح اللبنانيين من الأري ��اف �إلى الم ��دن ال�ساحلية اللبناني ��ة ظاهرة طبيعية
عدة� .إال �أنها اتخذت طاب ��ع النزوح الجماعي والهج ��رة الدائمة ب�أعداد كبيرة
وم�ستم ��رة من ��ذ عقود َّ
من ��ذ بداية الح ��رب اللبنانية حتى الي ��وم .ولم يقدم اتف ��اق الطائف مدخ ًال ل ��ردع زعماء الطوائف
والميلي�شي ��ات عن الهيمنة عل ��ى ال�سلطة في لبنان .ولم ت�شكل الديموقراطي ��ة التوافقية ح ًال للخروج
م ��ن لعبة التجاذب ��ات ال�سيا�سية الطائفية التي �شكل ��ت عائق ًا �أ�سا�سي ًا �أمام التنمي ��ة ال�شاملة .وكثرت
عملي ��ات بيع العقارات ،والتعديات على �أمالك الدولة البحري ��ة والنهرية والأميرية وم�شاعات القرى
الت ��ي ازدادت ب�ص ��ورة غير م�سبوق ��ة ب�سبب �ضعف الدولة اللبنانية الت ��ي بنخرها الف�ساد على جميع
الم�ستويات.
� -2شكل قطاع البناء مركز جذب ال�ستثمارات المهاجرين اللبنانيين والم�ستثمرين العرب .لكن
الم�ضارب ��ات العقاري ��ة �أدت �إل ��ى �أرباح خيالية ،وب�سرع ��ة قيا�سية من دون �أن تن ��ال منها الدولة �سوى
ن�سب ��ة �ضئيلة .وتزايدت �أ�سعار الوحدات ال�سكنية المعرو�ضة في ال�سوق في حين بقي ق�سم كبير منها
�شاغر ًا لأن الطبقات الو�سطى والفقيرة ومحدودة الدخل باتت عاجزة عن �شراء م�سكن .و�شكل قانون
الإيج ��ارت �أزمة �إ�ضافية هددت ا�ستقرار ع�ش ��رات الآالف من اللبنانيين بالت�شريد و�إخراجهم ق�سري ًا
من م�ساكنهم.
 -3تق ��در م�ساع ��دات المغتربي ��ن لذويهم م ��ا بين �ست ��ة �إلى �سبعة ملي ��ار دوالر �سنوي� � ًا .ف�شكلت
�سن ��د ًا قوي ًا للأ�س ��ر اللبنانية ولالقت�صاد اللبنان ��ي .وقد وظفت ن�سبة كبيرة منه ��ا في قطاع ال�سياحة
والخدمات .ولم توظف ن�سبة كبيرة من �أموال المهاجرين في م�شروعات �إنمائية منتجة في الأرياف،
رغ ��م �أن معظ ��م المتمولي ��ن الجدد من المهاجري ��ن كانوا من �أ�ص ��ول ريفية .وزاد حج ��م ال�سكن في
�ضواحي بيروت مقابل ت�ضا�ؤل دور المدن اللبنانية الأخرى .
 -4ل ��م يتمكن اللبنانيون من تنظيم �أنف�سهم في تجمعاته ��م الجديدة فبات المجتمع يفتقد �إلى
اال�ستق ��رار الدائ ��م الذي ي�شكل الأر� ��ض ال�صلبة لبناء الوح ��دة الوطنية الجامع ��ة وان�صهار الهويات
الطائفي ��ة في هوية وطني ��ة واحدة .وما زالت ذاكرة اللبنانيين �أ�سيرة محطات تاريخية طائفية ذهب
�ضحيتها الآالف منهم بين قتيل ومهجر .وت�ساعد تلك الذكريات الأليمة على ال�شحن النف�سي الدائم
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الذي يعمل لم�صلحة زعماء الطوائف.
� -5شهدت �سنوات ما بعد الحرب زيادة كبيرة في عدد المدار�س ،وو�سائل الإعالن ،والم�ؤ�س�سات
ال�صحي ��ة الطائفية والمذهبية التي انت�شرت في جميع المناطق ول ��دى جميع الطوائف مقابل تراجع
ح ��اد في عدد المدار�س غي ��ر الطائفية ،و�إ�ضعاف دور الجامعة اللبناني ��ة ل�صالح �أعداد متزايدة من
جامعات الطوائف التي نمت ب�سرعة قيا�سية ومن دون �ضوابط �أكاديمية ووطنية جامعة.
أم�س الحاجة �إلى المثقف – الرمز �إلى جانب المثقف – المعلم .فالم�ؤ�س�سات
 -6لبن ��ان اليوم ب� ِّ
الثقافية اللبنانية العريقة ،الر�سمية منها والخا�صة على حد �سواء ،تبدو عاجزة عن ا�ستقطاب ن�سبة
مهم ��ة من المثقفين اللبنانيين المبدعين ،ول ��م ت�ستطع الحد من هجرة الكثيرين منهم �إلى الخارج.
وانت�شرت م�ؤ�س�سات ثقافية و�إعالمية و�صحية هدفها التجارة والربح ال�سريع عبر الإتجار بال�شهادات
الم ��زورة الت ��ي ال ح�صر لها ،وبع�ضها م�ستمر من ��ذ عقود عدة .وهناك نق�ص حاد ف ��ي تمويل التعليم
وال�صحة وفي الإعداد الجيد للنخب الأكاديمية والمالية واالقت�صادية اللبنانية.
 -7ي�شه ��د لبنان الي ��وم هجرة �أدمغة طال ��ت �آالف المثقفين و�أ�صحاب المه ��ن الحرة ،فتحولت
الأزم ��ة الم�ستع�صي ��ة الحل �إلى م� ��أزق م�صيري يهدد بق ��اء لبنان الوطن الحر الم�ستق ��ل ب�سب ف�ساد
النظ ��ام ال�سيا�سي ،و�صعوبة الإ�صالح الإداري والمالي والتربوي .والغالبية ال�ساحقة من ذوي الكفاءة
العلمي ��ة م ��ن اللبنانيين ال تثق بالم�ؤ�س�سات الثقافي ��ة الر�سمية التي توكل �إليه ��ا الدولة �ش�ؤون الثقافة
والإب ��داع الثقافي والفني والبحث العلمي والتعليم العالي والتقن ��ي� .إذ ال مكان لأ�صحاب الكفاءة من
المثقفي ��ن في الم�ؤ�س�سات الثقافي ��ة الر�سمية لأنها تبحث عن انتمائهم الطائفي والمذهبي تبع ًا لكوتا
الطوائ ��ف المعتمدة في تقا�سم الوظائف الإدارية في لبنان  .وت�شير �إح�صائيات علمية �إلى �أن غالبية
المثقفي ��ن المبدعين في لبنان تف�ضل �إقام ��ة �أوثق ال�صالت مع م�ؤ�س�سات ثقافية غير حكومية ،وذات
�سمعة جيدة في لبنان والوطن العربي.
� -8إن الحف ��اظ عل ��ى مناخ الحري ��ة والديموقراطي ��ة ،بالإ�ضافة �إل ��ى التمويل الجي ��د للأبحاث
العلمي ��ة ،والح ��وار المثم ��ر بين الباحثي ��ن ،والن�شر الجيد للأبح ��اث هي من الق�ضاي ��ا الأ�سا�سية في
عالقة المثقف اللبناني بالم�ؤ�س�سات لك�سب ثقة �أ�صحاب الكفاءة والحد من هجراتهم الجماعية نحو
الخ ��ارج .فالمثق ��ف اللبناني الذي امتلك ثقاف ��ة ع�صرية ،عقالنية ،وعلمانية بحاج ��ة �إلى م�ؤ�س�سات
ثقافي ��ة تتمتع بالموا�صفات عينها ،لكي يحترمها ويقتنع بدورها ،ويرى فيها القدرة على اال�ستمرارية
و�إقامة التوا�صل مع المثقفين العرب �أو ًال ،ومع مثقفي جميع دول العالم.
 -9ف ��ي هذه المرحل ��ة الم�صيرية من تاريخ لبن ��ان المعا�صر تتحمل النخ ��ب اللبنانية المتنورة،
والم�ؤ�س�س ��ات العلمانية الت ��ي تهتم ب�ش�ؤون الثقافة والإبداع م�س�ؤولية بارزة في ا�ستقطاب �أعداد كبيرة
م ��ن المبدعي ��ن اللبنانيين والحد من هجرته ��م  .ونظرا للثقة المفقودة بين ه� ��ؤالء المبدعين ،على
اخت�ل�اف انتماءاتهم ال�سيا�سية وتوجهاتهم ال�سيا�سية وبين الم�ؤ�س�سات الثقافية الر�سمية التي تفتقر
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الهجرة املتزايدة و�إ�شكال َيّة احلفاظ على االنتماء الوطني يف لبنان
د .م�سعود �ضاهر

�إل ��ى التنظي ��م والفاعلية الإداري ��ة والمالية ،بات �سي ��ل الهجرة الثقافية من لبن ��ان مر�شح لمزيد من
الت� ��أزم في ال�سنوات القادمة .فال�شباب اللبناني الحر والمبدع متروك اليوم لم�صيره ،في حين تدور
الندوات والم�ؤتمرات الثقافية في حلقات مفرغة تتكرر �سنوي ًا من دون �أن ت�ضيف الكثير من الجدة �إلى
الثقاف ��ة ذات الطاب ��ع الإبداعي .وال بد من قيام منظمات لبنانية متخ�ص�صة ،بالتعاون مع م�ؤ�س�سات
عربي ��ة ودولية ،ر�سمية وخا�صة ،ت�ضع برامج �سنوية قابل ��ة للتنفيذ بحيث تتم اال�ستفادة من الطاقات
الإبداعي ��ة اللبنانية الموج ��ودة في الخارج ،و�إقامة حوار �إيجابي معه ��ا ،وت�أ�سي�س مكاتب متخ�ص�صة
ف ��ي جميع بل ��دان االغتراب لر�صد تلك الطاق ��ات واقتراح الحلول العملية لل�شب ��اب  ،واعتماد �أف�ضل
ال�سب ��ل لال�ستف ��ادة منهم في مناطق وجودها في الخارج ،وتنظيم ن ��دوات دورية للتفاعل بين النخب
ال�شبابي ��ة داخل لبنان وخارجه� .صحي ��ح � َّأن هناك �صعوبات مالية و�إداري ��ة وتنظيمية كبيرة لإطالق
تل ��ك المنظم ��ات ،لكن الأهداف المرتقبة م ��ن قيامها تبرر كل الت�ضحيات ف ��ي �سبيلها .فهي ت�ستحق
الدع ��م لكي ترعى �ش�ؤون ال�شباب في لبنان وتحد من هجرتهم .ويمكن تحويلها الحق ًا �إلى �صلة و�صل
بي ��ن الجامعات اللبنانية ومراكز الأبحاث العربية والعالمية .والنتائج التي يجنيها لبنان من قيامها
�أكث ��ر م ��ن �أن تح�صى .كما �أن نجاحها ي�ش ��كل نموذج ًا يحتذى في كيفية تحوي ��ل الهجرة �إلى ظاهرة
�إيجابية ت�ساهم في تن�شيط الثقافة العربية وتجعلها قادرة على مواجهة تحديات ع�صر العولمة.
ختام� � ًا ،تزداد �أزمة المجتم ��ع اللبناني حدة ب�سبب غي ��اب خطط التنمية الب�شري ��ة الم�ستدامة،
وغلب ��ة �سيا�سة الف�ساد والإف�ساد عل ��ى م�ؤ�س�سات الدولة .في الوقت عينه ،تب ��دو الم�ؤ�س�سات الر�سمية
والخا�ص ��ة ،عاجزة عن وقف هجرة النخ ��ب اللبنانية ،و�أ�صحاب المهن الح ��رة ،والعمال المهرة من
وطنهم .وت�شكل الم�ؤ�س�سات الأكاديمية العربية والعالمية مركز جذب لن�سبة هامة منها لكن غالبيتهم
تتج ��ه نح ��و دول �أوروبية و�أميركية متطورة حيث تكاد تنعدم لديه ��م الرغبة بالعودة �إلى لبنان .فقيام
منظم ��ات لبنانية متخ�ص�صة في رعاية �ش� ��ؤون المهاجرين اللبنانيين وغير مرتهن ��ة �سيا�سي ًا ومالي ًا
و�إداري� � ًا للخارج ،يمكن �أن ي�شكل المدخل ال�سليم لوقف نزي ��ف الهجرة اللبنانية وا�ستعادة عدد كبير
منه ��م �إلى وطنهم لإطالق م�شروع ثقافي نه�ضوي يعيد لم�ؤ�س�سات المجتمع المدني دورها الرائد في
بناء «وطن حر ومجتمع �سعيد» ويحقق اال�ستقرار االجتماعي واالزدهار االقت�صادي والتنمية الب�شرية
الم�ستدامة في لبنان.
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عن العوملة والـ«كورونا»
والنظام العاملي اجلديد
العميد م .ناجي مالعب
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بنهاية الحرب العالمية الثانية ،اندفع المع�سكران العالميان؛ الغربي واال�شتراكي ،في �سباق
ت�سلح نووي محموم ،جدير بتدمير الأر�ض مرات عديدة :لقد ُولد العالم الجديد.
التفوق الع�سكري لأميركا �صاحبه تفوق دبلوما�سي واقت�صادي ،فغنائم ما بعد الحرب �ص ّبت
وجعِل مقره ��ا في نيوي ��ورك ،و�أ�صبح الدوالر
جميع� � ًا في م�صلحته ��ا ،وت�أ�س�ست الأم ��م المتحدة ُ
المرتب ��ط بالذهب عملة عالمية قيا�سي ��ة بف�ضل اتفاقية «بريت ��ون وودز» ،وت�أ�س�س �صندوق النقد
الدولي والبنك الدولي ،ومقرهما في وا�شنطن.
ُو ِل � َ�د النظام الدولي الحالي� ،إث ��ر انهيار الإمبراطورية البريطاني ��ة ،وقيام «الإمبراطورية”
الأميريكي ��ة ،لق ��د بلغ ��ت بريطانيا ف ��ي �أوج قوتها مرتبة “�أكب ��ر �إمبراطورية عرفه ��ا التاريخ”»،
واحتل ��ت ط ��وال قرن لقب «القوة العالمي ��ة الأولى» ،ومع �أنها خرجت منت�ص ��رة في الحرب ف�إنها
رمت ،فجاءت الحربان العالمية الأول ��ى والثانية لكي تُطيحا بها ،وما لبثت �أن تخلت
كان ��ت قد َه َ
عن م�ستعمراتها التي لم تغب عنها ال�شم�س.
وفيما كانت �أوروبا تغرق في �أزمة اقت�صادية خانقة تدخلت الواليات المتحدة ،عبر «م�شروع
مار�ش ��ال» ،لإعادة بناء �أوروبا الغربية ،لم تكن الأموال التي �أنفقتها الواليات المتحدة في �أوروبا
مح�ض عمل خيري ،بل كانت �ضرورية لوفاء �أوروبا ب�سداد ديونها للواليات المتحدة التي �صارت،
من ��ذ ذلك الوق ��ت� ،صاحبة اليد العليا ،وتخ ّل ��ت �أوروبا عن كبريائها التاريخ ��ي ،وقبلت �أن ت�سير
خلفها.
ف ��ي ع�ص ��ر هيمنة الق ��وة الواحدة ،ع�ص ��ر العولم ��ة والتكنولوجي ��ا ،اليوم ،ما ه ��و المنتظر
للم�ستقب ��ل القريب والبعيد ،بعد انت�شار جائحة «كورونا» ،وبع ��د قيام عالم متعدد الأقطاب ،هل
�صم ��دت التكت�ل�ات القومية من خارج النف ��وذ الأميركي؟ وه ��ل من نظام عالم ��ي جديد يواكب
التقدم التكنولوجي الواعد؟
ف ��ي مقدمة ه ��ذه الدرا�سة �سنعر� ��ض لبناء الق ��وة الأميركية الأحادية بعد الح ��رب الباردة،
و�صو ًال �إلى ع�صر العولمة ،من ثم نلفت �إلى نظرة دوائر القرار في وا�شنطن للعالم للعقود الثالثة
المقبل ��ة .ونبحث في دور ت�سليح الف�ضاء كحلبة �ص ��راع جديدة ما بين ال�صين و�أميركا ،ونناق�ش
الظروف التي واكبت انت�شار وباء «كورونا» ومدى ت�أثيره على النظام العالمي ،وهل �صحيح �أن كل
ال�سيا�سات والأيديولوجي ��ات والفل�سفات �سوف تتنحى جانب ًا �أمام الثورة الرابعة بتقنيات الذكاء
الإ�صطناعي ،وت�سري بنا الى نظام عالمي �آخر؟
� ً
أميركي بامتياز
أوال  -النظام العالمي المعولم �
ٌّ
ُف�ضل العزلة الدولية،
كان ��ت �أميركا ُق َبيل دخولها اال�ضطراري في الح ��رب العالمية الثانية ت ّ
م�ستن ��دة �إلى عقلي ��ة الجزيرة الح�صينة البعيدة ع ��ن مواطن النزاع في �أوروب ��ا ،ولم يزد تعداد
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جي�شها قبل الحرب على � 174ألف ًا ،ليحتل بذلك المرتبة الرابعة ع�شرة على م�ستوى العالم!
�إن ال ��ذي �ساع ��د الوالي ��ات المتحدة عل ��ى تحقيق قف ��زات ا�ستراتيجية �سريعة ه ��و الطبيعة
الديناميكي ��ة المنفتح ��ة لمجتمعها ال ��ذي هو مجتمع مهاجري ��ن �شديد التن ��وع ،يحتفي بالنجاح
واالبت ��كار .فف ��ي �سنوات الح ��رب الخم�س قف ��ز تعداد الجي� ��ش الأميركي �إلى  11ملي ��ون مقاتل،
مجهزي ��ن ب�أ�ضخم �آلة ع�سكري ��ة عرفتها الب�شرية ،وخا�ضت الحرب بكف ��اءة ،ثم توجت هيمنتها
باخت ��راع ال�سالح الن ��ووي ،فبادرت �إلى ا�ستخدامه �ضد المدنيين ف ��ي ناغازاكي وهيرو�شيما من
دون رحم ��ة .ل ��م يكن قت ��ل مئات الآالف من المدنيي ��ن �ضرورة ال منا�ص منه ��ا لوقف الحرب مع
الياب ��ان التي كانت تترنح وتر�سل م�ؤ�ش ��رات ا�ست�سالم� ،إال �أن الرئي�س ترومان �أراد من ا�ستخدام
ال�س�ل�اح النووي �أن ُي َد ِّ�ش ��ن ع�صر تفوق �أميركي ال ُي�ضاهى ،وعينه ف ��ي ذلك الوقت على االتحاد
ال�سوفياتي؛ الحليف الحالي والخ�صم الم�ستقبلي.
�إن الآل ��ة الع�سكرية الجبارة و�إحكام ال�سيطرة على النظام االقت�صادي العالمي ع َّودا �أميركا
على ثقافة ا�ستعالء م� َّؤ�س�سة على ركنين رئي�سيين :الطغيان الع�سكري ،والج�شع االقت�صادي.
و�سعت الحرب الب ��اردة دائرة اال�ستقطاب بين المع�سكرين لت�شم ��ل العالم كله وجميع
وق ��د ّ
مناحي الحياة .فاندلعت ثورات العالم الثالث الطامح �إلى الفردو�س اال�شتراكي الموعود ،ودعمت
�أمي ��ركا �أنظمة م�ستبدة ،وخا�ض الطرفان حروب ًا بالوكالة كان وقودها العالم �أجمع .ف�شكل عالم
الح ��رب الباردة �صورة �صادقة عن روح النظام الدولي� :صراع �صفري من �أجل الهيمنة والبقاء،
�أم ��ا �شعارات التحرر والعدالة االجتماعية التي ر ّوجه ��ا االتحاد ال�سوفياتي ،ووعود الديمقراطية
وحق ��وق الإن�س ��ان التي روجها الغرب ،فلم تك ��ن �سوى �أدوات في المعركة .لق ��د كان ال�صراع في
جوه ��ره ا�ستراتيجي� � ًا ال مكان في ��ه للأخ�ل�اق وال للقي ��م� ،إال «للأيديولوجيا الم�سلح ��ة»؛ �أي تلك
النظري ��ات التي يروجها الطرفان ،ا�شتراكية كانت �أم ليبرالي ��ة ،من �أجل ب�سط الهيمنة وتو�سيع
دائرة النفوذ.
ُو ِل ��دت الليبرالي ��ة في القرن ال�سابع ع�شر ،و ُولدت اال�شتراكي ��ة في القرن الثامن ع�شر ،ولكل
منهم ��ا مب ��ادئ �إن�ساني ��ة جديرة باالحت ��رام� ،إال �أن الأزم ��ات نقلتهما من خانة القي ��م الإن�سانية
�إل ��ى خانة التوظيف اال�ستراتيجي ،وه ��ذه الخطيئة الثانية التي ارتكبه ��ا النظام العالميّ :
وظف
المقد� ��س لخدمة ال�صراع ،فكل �شيء لي�س �إال �أداة في �صراع ت�سيدي مجنون ،كل �شيء ينبغي �أن
يكون حطب ًا في جحيم التناف�س الجهنمي.
وبع ��د انهيار جدار برلين ع ��ام 1989م ،ومعه انهار المع�سكر اال�شتراك ��ي ،بدا �أن الليبرالية
الغربي ��ة قد حققت عن جدارة انت�صارها النهائ ��ي ،فاندفعت معظم دول العالم النامي بما فيها
دول �أوروبا ال�شرقية ،في مطلع الت�سعينيات� ،إلى تنظيم انتخابات ديمقراطية � -شكلي ًا في معظم
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الأحي ��ان  -تزلف ًا النت�صار الليبرالي ��ة العالمية المزعوم ،وبدا �أن الغرب قد ر�سم ال�شكل النهائي
للتاري ��خ و�إل ��ى الأبد ،وت َّوج �أمي ��ركا على عر�ش الهيمن ��ة العالمية من دون من ��ازع ،واندفع العالم
المنبهر بكل ما هو �أميركي �صوب القبلة الأولى لل�سيا�سة الدولية :وا�شنطن.
ل ��م ت ُِ�ضع �أمي ��ركا الوقت في االحتفال ،بل عكفت على �صياغ ��ة العالم الجديد على �صورتها،
فوظف ��ت تفوقها الع�سكري لت�صب ��ح �شرطي العالم ،وامتطت العولم ��ة االقت�صادية لتكدي�س �أكبر
ث ��روة عرفتها الب�شرية ،مخلفة ف ��وارق هائلة بين الأغنياء والفق ��راء .فت�أ�س�ست منظمة التجارة
العالمي ��ة عام 1995م لرعاية العولم ��ة االقت�صادية ،واعد ًة العالم بالمدد الم�ستمر للمواد الخام
وال�سل ��ع ،لكن االقت�ص ��اد الأميركي كان الم�ستفي ��د الأول ،فعا�ش في الت�سعيني ��ات �أف�ضل �أوقاته:
مع ��دالت نمو عالية ،ت�ضخم منخف�ض ،معدالت بطالة تقل عن  ،%5و�أ�سواق مال مزدهرة تقودها
طفرة اال�ستثمار الرقمي.
يت�أث ��ر الدكتور ماي ��كل �أوهانلون �أ�ستاذ العالقات الدولية في جامع ��ة «هارفرد» بكتاب زميله
برو� ��س جونز ،مدير «مركز جامعة نيويورك للتع ��اون الدولي» ،وهو بعنوان« :ال تزال القيادة لنا:
�أمي ��ركا ،القوى ال�صاعدة والتوتر بين التناف�س و�ضب ��ط النف�س» .فيقول�« :إن البديل عن النظام
العالم ��ي الذي تق ��وده الواليات المتح ��دة� ،إذا كان موجود ًا ،ل ��م يعرفه �أحد في واق ��ع الأمر ولم
يحدده �أي ِّ
منظر �أو كاتب �أو رجل دولة على قدر من الم�صداقية .ثمة نتيجتان �أ�سا�سيتان ر�سختا
في ذهني بعد قراءة الكتاب:
النتيجة الأولى� ،أنه «ال توجد قذائف هاون في بلدان بريك�س» فجونز يركز على عدم التقليل
م ��ن �ش� ��أن �إنج ��ازات �أي من الق ��وى ال�صاعدة .بل هو يبره ��ن ب�شكل مقنع و�أ�صي ��ل� ،أنها لم ولن
ت�ش ��كل كتلة جيو�ستراتيجية بديلة ع ��ن المجتمع الغربي (مثل االتحاد الأوروبي والناتو ومجموعة
ال�سبع ��ة) وم ��ا فيه من �أنظمة ديمقراطية ه ��ي الأكثر تقدم ًا ب�شكل عام م ��ن �أي تجمع دولي �آخر
قائ ��م� .إن م�صال ��ح دول «البريك�س» ال تجتمع ب�شكل طبيعي حول �أي �أجندة وا�ضحة بل تختلف مع
بع�ضه ��ا البع� ��ض بقدر ما تتوافق ،والكثير م ��ن م�صالحها في الواقع تتما�ش ��ى مع م�صالح القوى
النا�شئة ،وهي ت�سعى �إلى �أف�ضل تعاون معها ،وقد عبرت عن ذلك ب�أنف�سها بالفعل.
النتيجة الثانية� ،أن �أميركا وال�صين لي�ستا �صديقتين طبيعيتين بكل معنى الكلمة ،لكن بالكاد
يرجح �أن ت�صبحا عدوتين .بل �إنهما – كما كتب جونز «متناف�ستان ،ولي�ستا متحاربتين في حرب
ب ��اردة» .بالت�أكيد ،الجمي ��ع يراقب الم�شهد الدولي اليوم ويتبين مخاط ��ر هذه العالقة الحا�سمة
وف ��ي كثير من الأحيان� ،آثار تعقيدات العالقات بين ال�صين وحلفاء �أميركا الرئي�سيين في �شرق
�آ�سي ��ا .لذا ،ف ��ي حين �أن الم�ستقبل ال يزال بعي ��د ًا وي�صعب التنب�ؤ به ،ف� ��إن حالة الأمل حول هذه
العالقة وحول �آفاق ال�سالم بين القوى العظمى عموم ًا في العقود المقبلة تعتمد على التوازن �أكثر
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من اعتمادها على القوة �إلى حد ما .فالب َلدان كل منهما بحاجة �إلى الآخر ،وي�ستفيد �أحدهما من
الآخر ،ومرة �أخرى ،كالهما ذكي بما فيه الكفاية لمعرفة ذلك.
وكان ��ت هجمات � 11سبتمبر�/أيل ��ول قد �أفقدت �أميركا توازنه ��ا اال�ستراتيجي واالقت�صادي،
واندفع ��ت الآلة الع�سكرية وراء حرب عبثية طويلة باهظ ��ة الكلفة في �أفغان�ستان والعراق .وبينما
ان�شغل ��ت الق ��وة العظمى بمط ��اردة �أ�شباح ف ��ي الكهوف وال�صح ��اري ،تفرغت ال�صي ��ن ورو�سيا
ال�ستع ��ادة عافيتهم ��ا االقت�صادية ونفوذهما الدولي ،لقد كانت الحرب عل ��ى �أفغان�ستان والعراق
�أكب ��ر خط�أ ا�ستراتيجي ارتكبته الواليات المتحدة ،وال يمك ��ن فهم �سبب هذا الخط�أ �إال في �إطار
ال َتّ�س ُّيد الذي �أ�س�سته لنف�سها بعد الحرب الباردة :البط�ش الع�سكري والتفرد بالزعامة.
ث ��م جاءت الأزم ��ة االقت�صادية العالمي ��ة ع ��ام 2008م ،ف�ضربت �أ�سواق الوالي ��ات المتحدة
ث ��م �أوروب ��ا وبقية العال ��م ،وا�ستمرت الأزمة تعيد ت�ش ��كل االقت�صاد العالم ��ي ،وانتهت �إلى تراجع
فتي خفيف الحركة �سريع النمو ،و�صو ًال �إلى
تدريجي للنفوذ الأميركي ،و�صعود ال�صين كمناف�س ٍ ّ
ح ��رب باردة جديدة ،لكنها هذه المرة اقت�صادية ،فاندفعت �إدارة ترامب بخطوات غير م�سبوقة
لفر�ض ر�سوم جمركية على الب�ضائع ال�صينية ،وت�شجيع ال�شركات على بناء خطوط ت�صنيعها في
الواليات المتحدة ،و�شن حظر على �شركات �صينية تقنية ،ك�شركة هواوي ،لمنعها من بناء الجيل
الخام� ��س للإنترنت عالمي ًا ،و�ضغط على حلفاء �أمي ��ركا ليحذوا حذوه ،كل ذلك للحد من �صعود
ال�صي ��ن و�إبطاء نموه ��ا ،و�إبقاء التفوق الأميرك ��ي �أطول مدة ممكنة ،وفي ه ��ذه الأجواء داهمنا
ع�صر «كورونا».
ويخل�ص �أوهانلون �إل ��ى �أن «الأ�س�س التي يعتمدها جونز ك�سبب للتفا�ؤل الحذر حول الواليات
المتحدة والنظام الدولي ب�صفة عامة – الذي بني �إلى حد كبير وال يزال متما�سك ًا بطرق مختلفة
– تت�ضم ��ن بع�ض المالحظات والقيا�سات الت ��ي �أجدها �شخ�صي ًا مقنعة في �أبحاثي وكتاباتي
كذل ��ك .ف�أمي ��ركا ال تزال تتولى القيادة ف ��ي الإنفاق على البحث والتطوي ��ر العالميين ،من حيث
نوعية جامعاتنا ،في مجال االبتكار وبراءات االختراع والت�صنيع المتقدم في المواد ال�صيدالنية
والف�ض ��اء وغيرها من التكنولوجيات الرئي�سي ��ة المتطورة ،وكذلك االنفتاح وال�شفافية واالعتماد
القانوني ال�ستثماراتنا ومناخات �أعمالنا وتجارتنا».
وي�ضي ��ف �أنه «رغ ��م �إخفاقنا في �إ�صالح قوانين الهجرة ،ال نزال بوتق ��ة العالم الأكثر �إغراء،
ويمك ��ن القول �أننا �أ�صحاب المل ��ف الديموغرافي ال�صحي �أكثر من �أي ق ��وة عظمى (نمو �سكاني
حقيق ��ي متوا�ضع و�س ��كان ال ي�شيخون تقريب ًا بال�سرعة التي ي�شيخ بها ال�س ��كان في �أوروبا واليابان
ورو�سيا وال�صين) .ورغم جهودنا في تنفيذ ان�سحاب تدريجي من منطقة ال�شرق الأو�سط و�سجل
مختلط في الحروب الأخيرة هناك ،فنحن لدينا الآن بطبيعة الحال �أكبر و�أقوى جي�ش في العالم».
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من �ضمن الكثير من تلك النقا�شات يركز برو�س جونز على كتاب روبرت كاغان «العالم �صنع
�أمي ��ركا» الق�صير والمثير للإعجاب ال�صادر قبل ب�ضع �سن ��وات ،والذي ال يقدم ملخ�ص ًا موجز ًا
ع ��ن نقاط القوة الأميركية الدائمة فح�سب ،بل تذكير ًا ف ��ي الوقت المنا�سب بحقيقة مفادها �أن
عال ��م اليوم – الذي �أ�صبح �سلمي ًا ومزدهر ًا ب�شكل عام وفق� � ًا للمعايير التاريخية – لم ين�ش�أ من
تلق ��اء نف�س ��ه ولن يك ��ون م�ستدام ًا من تلقاء نف�س ��ه في �أي وقت قريب .لكن جون ��ز يتقدم بخطوة
مهم ��ة من خالل مناق�شت ��ه لجوانب متعددة في عالم اليوم – من حي ��ث �أنها ع�ضوية و�صو ًال �إلى
كيفية عملها – مواتية بطبيعتها لتعزيز موقف �أميركا .وي�ؤكد �أن قوتنا اليوم تعتمد �إلى حد كبير
على التحالفات واالئتالفات وال تعتمد فقط على دفاتر محا�سبية ب�سيطة تظهر قدرتنا الوطنية،
ونح ��ن حالي� � ًا في و�ضع جيد �إلى حد ما في ائتالف الإدارة رغم كل عيوبنا والنواق�ص التي نعاني
منها في حاالت معينة.
فمن الناحي ��ة الع�سكرية ،لدى الواليات المتحدة الع�شرات م ��ن الحلفاء ي�سجلون على الأقل
 30ف ��ي المئ ��ة من قيم ��ة الإنفاق الدفاعي في العال ��م ت�ضاف الى  40في المئ ��ة من ذلك الإنفاق
نقدمها ب�أنف�سنا .ومن الناحية ال�سيا�سية ،نحن نمتلك �أقوى ديمقراطية في عالم تحكمه الأنظمة
الديمقراطية ب�شكل متزايد رغم �أن هذا البيان يبدو غريب ًا في �ضوء �صعود ال�صين .في المجال
االقت�صادي ،يمكن القول �أننا من بين �أكثر الدول راحة وي�سر ًا في هذا ال�سياق بما يتنا�سب ب�شكل
طبيعي مع العولمة في عالم تهيمن عليه فكرة الترابط والتوا�صل بين الدول ب�صورة متزايدة.
من ناحية ثانية ،يطمئن الباحث الأميركي �أوهانلون �إلى �أنه رغم �أن «�إيران وكوريا ال�شمالية
والح�ض ��ور الرو�سي في تطورات الأزمة الأوكراني ��ة وتوترات الربيع العربي ت�سبب �شعور ًا �أميركي ًا
بالتع ��ب والتوج�س م ��ن الم�ستقبل ،هناك �أ�سباب قائم ��ة للتفا�ؤل الحذر ح ��ول الواليات المتحدة
والنظام الدولي ب�صفة عامة يراها بع�ض الأكاديميين مقنعة وفاعلة.
وي�ضي ��ف :قبل �سنوات عدة ،في �سياق الرك ��ود العظيم بعد غزو العراق و�أفغان�ستان انت�شرت
موج ��ة من الكتب التي ت�ص ��ور وت�شرح تراجع �أميركا المزعوم والقاب ��ل للجدل .لقد در�س علماء
وكت ��اب مرموقين �أمث ��ال �إيكنبري وكوب�ش ��ان وكاغان و�إيدلم ��ان وزكريا وفريدم ��ان وماندلباوم
وبريم ��ر وبريجن�سكي قوة �أميركا ف ��ي �سياق النظام العالمي المتغي ��ر ب�سرعة .وكان هذا الجدل
قد بد�أ منذ �أواخر الثمانينيات عندما قاد بول كينيدي و�صموئيل هنتنغتون نقا�ش ًا وطني ًا حول ما
ينبغي �أن يكون «وقت ًا �سعيد ًا» من الناحية الجيو�سيا�سية في فترة «الغال�سنو�ست» و«البري�سترويكا»
ال�سوفياتية التي تلتها مرحلة نهاية الحرب الباردة ،لكن التي �أ�صبحت مرحلة ت�شك فيها �أميركا
م ��ن قدرته ��ا على التناف�س طوي ��ل الأجل ،وبالتالي قدرته ��ا في المدى الطويل عل ��ى البقاء كقوة
عظمى.
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ثاني ًا :الأوبئة وت�أثيرها على الأنظمة الإجتماع ّ َية وال�سيا�س ّ َية والإقت�صاد َيّة
 - 1من تداعيات جائحة «كورونا»
 �إبط ��اء العولم ��ة االقت�صادي ��ة ،وه ��ذا تيار لي�س جدي ��د ًا ،فقد ب ��د�أ منذ ثالث �سن ��وات ،ب�سببال�سيا�س ��ات التي �س َّنتها �إدارة ترامب� ،إال �أنه الآن �سيتع ��زز عالمي ًا� ،إذ �ست�سارع ال�شركات والدول �إلى
امتالك بنى تحتية ذاتية تقلل اعتمادها على الأ�سواق العالمية.
 نح ��و االنكفاء ،وت�صاع ��د المد القومي ،ول�سان ح ��ال دول العالم :نف�سي نف�س ��ي ،وبالطبع فلنيق ��ف االنكفاء عند حدود االقت�صاد ،ب ��ل �سيتعداه �إلى تعزيز نزعات قومية وعن�صرية ،وهي توجهات
ر�أيناه ��ا تت�صاع ��د في ال�سنوات الما�ضية ،فج ��اء «كورونا» ليزيد الخوف م ��ن الآخر م�صدر العدوى،
ف�أغلق ��ت الح ��دود ،وت�صاع ��دت الأنانية القومية ،م ��ا �سيعزز االنكف ��اء على ال ��ذات ،و�سيدفع باتجاه
كراهية الأجانب ،والحقد على الأقليات ،وا�ستهداف الالجئين.
 نظ ��ام دول ��ي ذو قطبية مرنة ،فالنظ ��ام الدولي الق ��ادم �سيقوده قطبان رئي�س ��ان هما ال�صينو�أمي ��ركا ،ولكنه لن يكون ب�صرامة القطبية الت ��ي ر�أيناها في الحرب الباردة .عالم ما بعد «كورونا»،
ٌ
منكفئ على ذاته ،يحيط به الخوف من الفقر ،وتت�صاعد فيه النزعات العن�صرية،
ولفترة قد تطول،
وه ��ذه و�صفة جاهزة لحروب �أهلية و�أخرى عابرة للح ��دود ،وهنا �سنلتفت �إلى ت�أثير ذلك على وظيفة
الدولة وم�ؤ�س�ساتها الأمنية في المرحلة القادمة.
 �أج ��واء الخوف والتوتر تدف ��ع النا�س للتخلي طوع ًا عن حرياتهم من �أج ��ل الأمن ،والإجراءاتاال�ستثنائي ��ة الت ��ي �سنتها معظ ��م الدول مبررة بالفعل ،لأنه ��ا ت�أتي في �سياق احت ��واء الجائحة� ،إال �أن
عواقبه ��ا البعي ��دة لن تكون حميدة ،ف�إن الدولة �ستجد مبررات عدي ��دة للإم�ساك بالأمور بقب�ضة من
حديد.
 م�ص ��ادرة خ�صو�صية النا�س ،ومما �سيزيد الأمر خطورة هو ا�ستخدام التكنولوجيا الذكية فيذل ��ك ،ونح ��ن اليوم �أمام اللحظة التي ينتقل االعتداء عل ��ى الخ�صو�صية من خانة المذموم �إلى خانة
المحمود ،ف�أمام جائحة «كورونا» تُ�ش َكر ال�سلطات على ا�ستخدام تقنيات التعرف على الوجوه ،وتحديد
الأماكن ،و�شبكة المعارف ،كل ذلك في �سبيل احتواء الفيرو�س ،وهذا من الأ�سباب التي جعلت تجربة
ال�صي ��ن ف ��ي احتواء المر�ض ناجعة ،و�ستح ��ذو دول العالم حذوها ،و�سيتم اخت ��راع تطبيقات جديدة
�أكث ��ر دقة للتعرف على البيان ��ات الحيوية للنا�س ،كالخارطة الجينية ودرج ��ة الحرارة و�ضغط الدم،
وهي معلومات ال تحدد الحالة ال�صحية للإن�سان فح�سب بل يمكن �أن تحدد المزاج النف�سي كذلك.
 �صع ��ود قوى غير ديمقراطية للحكم ،ف�إذا �أخذنا باالعتب ��ار �أن اليمين المتطرف قد ينجح فيال�صعود �إلى �سدة الحكم في عدد من دول العالم ،ف�إننا �أمام �سيناريو مخيف ،يتلقف المتطرفون فيه
�أدوات �سيط ��رة الدولة ،ويندفع ��ون باتجاه الهيمنة المطلقة على خ�صو�صي ��ات النا�س وعلى �أفكارهم
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و�آرائه ��م ،بل �سيتعدى خطر ذلك ليطال مغامرات عابرة للحدود� .سيكون العالم �أ�شد خطورة بوجود
حكومات مت�سلطة ترفع لواء العن�صرية وال�شعبوية.
« – 2كورونا» والعولمة الأميركية
العال ��م ال ��ذي نعي�شه اليوم مت�شاب ��ك ومتداخل ،والعولمة ه ��ي ال�سمة الأه ��م للمنظومة الدولية،
وللعولم ��ة ركنان �أ�سا�سي ��ان :الأول اقت�صادي ،والثاني تقني ،وفي الوقت ال ��ذي �ستتراجع فيه العولمة
اقت�صادي� � ًا ب�سبب �أزم ��ة «كورونا» �سوف توا�ص ��ل التكنولوجيا الدفع بها �إلى الأم ��ام ،ولذلك فالعولمة
م�ستمرة ولكن بوتيرة مختلفة وبقيادة متعددة الأقطاب.
بن ��ت العولم ��ة اقت�صاد ًا يعود بالربح الوفي ��ر على الم�صنعين ،ور�سخ في ذه ��ن الجميع يقينٌ تام
بديموم ��ة خط ��وط اال�ستي ��راد و�سرعة توريده ��ا� ،إل ��ى �أن �أطلت �أزم ��ة «كورونا» َ
وهزّت ه ��ذا اليقين،
فالم�صان ��ع تتعر�ض للإغ�ل�اق الجزئي �أو الكامل لفترات غير محددة ،وبق ��رار من الدول ،لي�س وفق ًا
لمب ��ادئ العر�ض والطل ��ب ،وهو ما قذف الأ�س ��واق العالمية في ُح ّمى اال�ضط ��راب وعدم القدرة على
التنب� ��ؤ بالم�ستقبل ،فانهارت �أ�سواق المال والبور�صات ،وتراجع ��ت توقعات النمو ،وازداد الخوف من
ركود عالمي كبير.
الت�أثي ��ر ال�صح ��ي لجائح ��ة «كورونا» �سوف ي ��زول مع الزمن ،و�س ��وف تتج ��اوز الب�شرية خطرها
كم ��ا تج ��اوزت �أوبئة وطواعين وحروب ًا �سابقة ،لكن الأثر االجتماع ��ي وال�سيا�سي واالقت�صادي �سيبقى
�سنوات ،وربما عقود ًا قادمة.
يت�ساءل جوزيف �س .ناي  .Nye Joseph sالباحث في جامعة «هارفرد» بالقول�« :إن مفتاح
الأم ��ن واالزدهار الم�ستقبليين لأميركا هو تعلم �أهمية «ال�سلطة مع» وكذلك «ال�سلطة على» الآخرين.
ت�ض ��ع كل دولة م�صالحه ��ا �أو ًال ،ولكن ال�س�ؤال المهم هو كيف تحدد هذه الم�صالح على نطاق وا�سع �أو
�ضي ��ق ،فقد �أظهرت هذه الإدارة مي ًال نحو تف�سي ��رات المعامالت ق�صيرة المدى� ،صفرية ،مع القليل
م ��ن االهتمام للم�ؤ�س�س ��ات والحلفاء .ويتم تعريف «�أميركا �أو ًال» ب�شكل �ضي ��ق للغاية� .إنها تتراجع عن
الم�صلح ��ة الذاتية طويلة المدى والم�ستنيرة التي ميزت اال�ستراتيجية الأمنية التي �صممها روزفلت،
وتروم ��ان ،و�أيزنه ��اور بعد عام  .1945ليخل� ��ص �إلى �أن التهديد الجديد لأم ��ن �أميركا لي�س فقط من
الق ��وى عب ��ر الوطنية مث ��ل  19-COVIDوتغير المن ��اخ ،ولكن من ف�ش ��ل الأميركيين المحلي في
تعديل مواقفهم تجاه هذا العالم الجديد .هذا هو الدر�س الم�ؤلم الذي تعلمنا �إياه .19-COVID
 - 3ال�صين و»كورونا» وطريق العولمة
لق ��د �أخفت ال�صين انت�شار الفيرو�س في �أرا�ضيها ثالثة �أ�شهر ،وارتكبت بذلك خطيئة كبرى
�سبب ��ت انت�شار ًا عالمي ًا ،ثم اتخذت �إج ��راءات ا�ستثنائية� ،أ�صابت اقت�صادها بتراجع حاد ،لكنها
نجح ��ت في احتوائه ،بعده ��ا انطلقت في تلميع �صورتها ،فبادرت �إلى م ��د يد العون لدول خذلها
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حلفا�ؤه ��ا ،مثل �إيطاليا و�صربيا ،مقدمة نموذج ًا جدي ��د ًا للت�ضامن الدولي .و�إذا نجحت ال�صين
ف ��ي اكت�ش ��اف لقاح �أو دواء للمر� ��ض ،ف�ستكون �أقدر من الواليات المتح ��دة على ت�صنيعه ب�سرعة
�أكبر وتكلفة �أقل ،و�سيكر�س ذلك ريادتها العلمية والتقنية.
المه ��م ا�ستراتيجي ًا هو �سرع ��ة تعافي ال�صين اقت�صادي ًا وقدرتها عل ��ى ا�ستئناف الإنتاج في
م�صانعها ،وهو ما يتحقق بالفعل ،وت�أمل ال�صين �أن تحقق معدالت نمو عالية تعو�ض فيها النق�ص
الذي طر�أ في ال�شهور الما�ضية ،وغالب ًا �ستنجح في ذلك ،ال �سيما �إذا طال �أمد الأزمة في �أميركا
و�أوروبا .ولكن هل �ستُ�س ِّلم �أميركا لها؟ هذا لي�س متوقع ًا على الإطالق ،فهي �ست�سعى بكل ما �أوتيت
م ��ن قوة لالحتفاظ بريادتها العالمي ��ة ،عندها �ست�ضطر �إلى مواجه ��ة �صفرية مع ال�صين ،هذه
المواجهة �ستبني نظام ًا ثنائي القطبية ،و�سيكون المحرك الذي ي�شكل النظام الدولي الجديد.
تع ��رف ال�صي ��ن �أن المواجهة مع �أمي ��ركا قادمة ال محالة ،وت ��درك �أن �صعودها االقت�صادي
يحت ��اج قوة ع�سكري ��ة لحمايته .فقد نهج ��ت في العق ��ود الما�ضية �سيا�سة االبتع ��اد عن الأزمات
الدولي ��ة ،و�أف�سح ��ت المجال لأميركا وغيرها لالنخراط في ح ��روب و�أزمات جيو�سيا�سية� ،إال ما
اخت� ��ص بالأم ��ن القومي ال�صيني المبا�شر ،المتمثل في تاي ��وان والتيبت وبحر ال�صين الجنوبي،
لك ��ن هذه ال�سيا�سة لن ت�ستمر طوي ًال ،وهي بد�أت بالفعل تطوير منظومتها الع�سكرية ،وانخرطت
ف ��ي تحالفات �إقليمي ��ة ،و�سوف ت�ضط ��ر للتدخل ب�شكل �أكب ��ر في نزاعات عالمي ��ة ،ذلك لحماية
م�ص ��ادر المواد الخام في �أفريقيا و�أميركا الالتينية ،وحماي ��ة �أ�سواقها في �آ�سيا ،و�ضمان حرية
النق ��ل ال ��ذي ينبغي على م�شروع الح ��زام والطريق �أن يقوم به .وال�صين بعي ��دة جد ًا عن تطوير
تنجر �إلى
بني ��ة ع�سكرية تواجه فيها �أميركا ،فالقدرات الع�سكرية الأميركية ال تُ�ضاهى ،وهي لن َّ
مواجهة ع�سكري ��ة معها ،لكنها �ستعتمد ا�ستراتيجية تُرهق فيها الأَ�سد الجريح ،وت�ستنزف قوته،
بينما تعزز من ح�ضورها الدولي ،وتو�سعها االقت�صادي.
�ستحقق ال�صين �صعود ًا اقت�صادي ًا ،لكنها لن تحتل المكانة التي تحتلها �أميركا على الم�سرح
العالم ��ي ،ولن ت�ستطيع بناء عولمة �صينية ،فعزلة ال�صين الثقافية ،وارتفاع الفجوة بين ال�ساحل
المتط ��ور والداخ ��ل ال�صيني الفقير ،وديكتاتوري ��ة الحزب الواحد ،و�سيا�س ��ة التحكم المركزي،
واالنغالق الإعالمي لن تكون مفيدة في بناء منظومة عالمية تكون ال�صين مركزها.
 - 4ماذا عن الإتحاد الأوروبي
ت�أ�س� ��س االتحاد الأوروبي في ما بعد االنت�صار الغربي الماحق على االتحاد ال�سوفياتي ،وكما
حمل ��ت ت�سعينيات القرن الما�ضي الرخاء لأميركا فقد عا�ش االتح ��اد الأوروبي ع�صره الذهبي،
لق ��د حقق للقارة العج ��وز تقاعد ًا مريح ًا ،فقد وعد االتحاد مواطني ��ه بالأمن الجماعي والرخاء
االقت�صادي ،وقد تحقق الأمن بالفعل بعد الرعب الذي �سيطر على القارة �أثناء الحرب الباردة،
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وا�ستطاع ��ت منظمة الناتو �أن ت�ؤمن القارة �ضد رو�سي ��ا ال ُمت َع َبة ال ُمهانة ،و�أن تقدم الدعم للدول
الت ��ي خرجت من عباءة االتح ��اد ال�سوفياتي ،لدرجة ا�ستفزت �أكث ��ر ال�سيا�سيين الرو�س انفتاح ًا
عل ��ى الغرب ،ما دفع رو�سيا تحت قيادة بوتين �إلى �أن تلتقط �أنفا�سها وتتحرك للدفاع عن عمقها
اال�ستراتيج ��ي ،فاجتاحت القوات الرو�سية �شم ��ال جورجيا عام  ،2008ف�أ�صيب الناتو بال�صدمة
وال�شل ��ل ،ووق ��ف عاجز ًا عن فعل �أي �شيء ،ثم اجتاحت الق ��وات الرو�سية �شرق �أوكرانيا ،و�ضمت
جزي ��رة الق ��رم في  ،2014ولم يفع ��ل االتحاد الأوروبي �شيئ� � ًا مرة �أخرى� ،س ��وى الإدانة وتقديم
م�ساعدات متوا�ضعة لأوكرانيا ،هنا اهتز الوعد الأول من وعود االتحاد :الأمن الجماعي.
وي ��رى و�ضاح خنف ��ر �أن االتحاد الأوروبي لن ينهار قريب ًا ،فالمنظم ��ات الإقليمية والدولية ال
تم ��وت ،لكنه ��ا �إما �أن تتطور �أو تنزوي ،واالتحاد الأوروبي يحت ��اج �أكثر من �أي وقت م�ضى لإعادة
ت�أهي ��ل ذات ��ه ،وال يبدو ذلك على و�شك الح ��دوث� ،إذا �أخذنا باالعتبار �صع ��ود اليمين المتطرف
المعادي للفكرة الأوروبية ،ولذلك فمن المتوقع �أن تن�ش�أ تكتالت داخل االتحاد بين دول متقاربة
ف ��ي م�صالحها االقت�صادية �أو نزعتها ال�سيا�سية ،لفترة لي�س ��ت ق�صيرة ،بانتظار قيادة لالتحاد
تقوم على تطويره ليتوافق مع م�صالح �أوروبا ب�شكلها الجديد ،والدولة الوحيدة القادرة على ذلك
هي �ألمانيا ،لكنها تدخل هي الأخرى �أزمات �سيا�سية ي�سببها ت�صاعد اليمين المتطرف.
ثالث ًا :نظرة دوائر القرار الأميركي للم�ستقبل وال�سيناريوهات المحتملة
 - 1عام  2040بعيون اال�ستخبارات الأميرك ّ َية
�أ�صد َر مكتب مدير اال�ستخبارات الوطني الأميركي تقري ًرا يتنب�أ ب�شكل العالم في عام ،2040
معتم � ً�دا في تقييمه على �آراء �أكاديميين ومحللين وم�س�ؤولين ا�ستخباراتيين ،لر�سم �سيناريوهات
تقريبي ��ة ت�ساعد �صناع الق ��رار الأميركيين على و�ضع الإ�ستراتيجي ��ات والتن ُّبه مبك ًرا للم�شكالت
ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية ،في �أميركا والعالم.
وي�ص ��دِ ُر المكتب كل �أرب ��ع �سنوات ،منذ  ،1997تقري ًرا بعن ��وان «االتجاهات العالمية» ،يق ِّيم
فيه �أهم االتجاهات والتقلبات ال�سيا�سية التي �ست�ؤ ِّثر ا�ستراتيج ًّيا في الواليات المتحدة .وينق�سم
التقرير �إلى ثالثة �أجزاء رئي�سة« :القوى الهيكلية» ،ثم «الديناميات ال�صاعدة» ،ثم ينتهي ب�سرد
خم�سة �سيناريوهات متوقعة ل�شكل العالم والنظام العالمي في عام .2040
يظهر في التقرير بمختلف �أق�سامه خم�س �سمات �أ�سا�سية للم�ستقبل:
 التحدي ��ات العالمي ��ة  Global Challengesتظهر هذه التحدي ��ات حول العالم،دون تدخ ��ل ب�شري مبا�شر في �أغلبها ،لت�ضغط على المجتمعات وت�سبب �صدمات قد تكون كارثية
تحديات مثل :التغير المناخي ،والأمرا�ض ،والأزمات االقت�صادية ،وم�شاكل التكنولوجيا.
غال ًبا،
ٌ
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فمث�ًل�اً  ،ت�س َّبب وب ��اء «كوفيد »19-في �أكب ��ر ا�ضطراب عالمي منذ الح ��رب العالمية الثانية،
و�ست�ستم ��ر توابع ��ه ال�صحي ��ة واالقت�صادي ��ة وال�سيا�سية والأمني ��ة ل�سنوات .و�ستزي ��د �آثار التغير
المناخ ��ي – غال ًب ��ا – من �سوء �أزمات الأمن الغذائي والمائ ��ي ،والهجرة ،والتحديات ال�صحية،
وتراجع التنوع الحيوي في البيئة.
وت�ستمر تقنيات جديدة في التطور والظهور ،ثم االختفاء ،ب�سرعة متزايدة ت�س ِّبب ا�ضطرا ًبا
ف ��ي �أنماط العمل (الوظائف) وفي المجتمعات ،وفي الت�صنيع ،وفي طبيعة القوة وال�سلطة ،وفي
معن ��ى �أن تكون �إن�سا ًنا .و�ست�ستمر �ضغ ��وط الهجرة العالمية ،على الدول التي يهاجر منها النا�س
وال ��دول التي ت�ستقبله ��م ،فمثلاً  ،في عام  2000عا� � َ�ش  100مليون في دول هاج ��روا �إليها ،وزاد
الرقم في  2020لي�صل �إلى  270مليو ًنا يعي�شون في دول المهجر.
و�ستو�س ��ع من مفهوم
ه ��ذه الأزم ��ات والتحدي ��ات �ستتقاطع وتتتاب ��ع بطرقٍ ي�صع ��ب توقعها،
ِّ
وم�ساح ��ات «الأم ��ن القومي» ال ��ذي لن يقت�صر على الدف ��اع الع�سكري �ض � َّ�د الجيو�ش والمخاطر
الأمنية التقليدية.
 االنق�س ��ام  Fragmentationت�ص ِّع ��ب حال ��ة االنق�س ��ام العالمي ��ة المتزاي ��دة منالتعامل مع التحديات ال�سابق ذكرها ،وللمفارقة ،ف�إن الزيادة الم�ستمرة في االت�صال والتوا�صل
م ��ن خ�ل�ال التكنولوجيا والتج ��ارة وحركة الأفراد ،ه ��ي نف�سها التي ت�سببت ف ��ي انق�سام وتفكك
الدول وال�شعوب.
واالت�ص ��ال ،بمعنى الترابط والت�شابك� ،سي�ساعد الب�شر على توفير م�ستويات معي�شة �أف�ضل،
ولكن �سيت�سبب في خلق وزيادة التوترات ،في المجتمعات المنق�سمة وال ُمختلفة على القيم وعلى
اً
و�صول �إلى الحكومات التي �ستوظف القمع الرقمي لل�سيطرة على ال�شعوب.
�أهدافها الأ�سا�سية،
 اختالل الت ��وازن Disequilibriumالتحديات العالمية و�آثارها ال ُمتجاوزة للدولوال�شعوب ،يفوق حجمها قدرة الأنظمة والهيكليات الموجودة اليوم على معالجتها ،ما يفتح الباب
لل�سمة الثالثة لالتجاهات العالمية :اختالل التوازن.
وعل ��ى �صعي ��د المجتمعات والدول ،من المرج ��ح �أن تظهر فجوة م�ستم ��رة ومتزايدة بين ما
ُ
ت�ضعف
تري ��ده ال�شعوب وما يمك ��ن �أن توفره الحكومات وال�ش ��ركات .ونتيج ًة له ��ذه االختالالت،
ال ُّنظ ��م والأُطر القديمة ،بما يت�ضمن الم�ؤ�س�سات والع ��ادات والتقاليد و�أنظمة الحكم ال�سيا�سية،
وتت�آكل �أحيا ًنا ،و�ست�ضطر المجتمعات الب�شرية لمناق�شة نماذج جديدة لكيفية «بناء الح�ضارة».
– التنازع  Contestationي�أتي التنازع داخل المجتمعات والدول والنظام العالمي
نتيج� � ًة مبا�ش ��ر ًة لالختالل في التوازن وم ��ا ي�سببه من تزايد التوت ��ر واالنق�سامات والمناف�سات،
و�ست�صبح ال�سيا�سة الداخلية في الدول المختلفة ُمتقلب ًة وخالف َّية ،ولن ُي�ستثنى من هذه الظاهرة
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�أي منطقة �أو �أيديولوجية �أو نظام حكم.
وعلى ال�صعيد الدول ��ي� ،ست�صبح البيئة الجيو�سيا�سية �أكثر تناف�سية ،في ظل تحدي ال�صين
للوالي ��ات المتح ��دة والنظام العالمي الذي يق ��وده الغرب ،و�ستت�سابق ال ��دول لت�أ�سي�س وا�ستغالل
القواعد الجديدة للنظام العالمي.
– التك ُّي ��ف � Adaptationأي الع ��ب دول ��ي ي�سع ��ى للتفوق عل ��ى مناف�سيه يجب �أن
يتح َّل ��ى بقدرة عل ��ى التك ُّي ��ف والت�أقلم ،وذلك ف ��ي ق�ضايا مث ��ل التغير المناخ ��ي والديموغرافي
والتكنولوج ��ي .وفي حالة التغ ُّير المناخي ،قد يتطلب التكيف تنفيذ خطوات عديدة ،بع�ضها غير
ُمكل ��فَ ،
مثل :ا�ستعادة الغابات التي خربها الإن�سان ،ومنها المعقد ،مثل :بناء جدران بحرية� ،أو
التخطيط لنقل مجموعات ب�شرية كبيرة من مناطق �سكنها �إلى مناطق �أخرى.
و�ستك ��ون التكنولوجيا و�سيل ًة فعالة للتكيف ،فيمكن �أن تزي ��د الدول من الفر�ص االقت�صادية
بتوظيف تقنيات مثل الذكاء اال�صطناعي ،وهو ما �سيختلف من دولة لأخرى ،و�سيعزز من التفاوت
االجتماع ��ي ويب ��رزه �أكثر .و�ستكون الدول الأكث ��ر فعالية هي التي ت�ستطيع ك�س ��ب الثقة والتوافق
داخل ًّي ��ا على الخطوات الجماعية الكبيرة التي يتطلبها التكيف ،و�ستحتاج الحكومات لال�ستفادة
ليكملوا الجهود الحكومية.
من خبرة وقدرات وعالقات الفاعلين غير الحكوميينِّ ،
 - 2ال�سيناريوهات الخم�سة للعالم في 2040
يط ��رح التقري ��ر خم�سة �سيناريوهات تجم ��ع كل التفا�صيل التي ناق�شناها ف ��ي م�شهدٍ واحد،
ليحاول تو�ضيح توابعها المحتملة و�أثرها في �شكل العالم .ثالثة �سيناريوهات من الخم�سة ،ت�ص ِّور
العال ��م بقيادة �إما الواليات المتح ��دة و�إما ال�صين ،و�إما التناف�س بينهم ��ا ،ويتنب�أ ال�سيناريوهان
الباقيان بتغيرات جذرية �أكثر ،تنتج من انق�سام عالمي �شديد.
ال�سيناريو الأول  -نه�ضة الديمقراطيات :في عام  ،2020انتبه العالم لأهمية التعاون الدولي
ف ��ي الأبحاث العلمية ،واالبت ��كار ،والتقدم التكنولوجي ،في مواجه ��ة التحديات العالمية ،خا�ص ًة
وي�شهد العالم �صعود ديمقراطيات منفتحة تقودها
م ��ع نجاح تطوير لقاح «كوفيد »19-وتوزيعه.
ُ
الوالي ��ات المتحدة وحلفا�ؤها ،ويتغير �ش ��كل االقت�صاد العالمي نتيجة للتق ��دم التكنولوجي الذي
ترع ��اه �شراكة بين الحكوم ��ات والم�ؤ�س�سات وال�شركات الخا�صة ،لترتف ��ع الأجور وتتح�سن جودة
حياة الماليين في �أنحاء العالم.
ونتيج ��ة لما �سبق� ،ستتمكن الدول م ��ن اال�ستجابة للتحديات العالمية ب�شكل �أف�ضل ،و�ستخفُّ
ح ��دة االنق�سام ��ات االجتماعية ،وتتجدد الثقة ف ��ي الم�ؤ�س�سات الديمقراطي ��ة ب�سبب المبادرات
الم�ستمرة للق�ضاء على الف�س ��اد وتعزيز ال�شفافية والم�ساءلة �.سي�سهم التطور التكنولوجي الذي
حققت ��ه الديمقراطيات في جعل بع� ��ض الدول تتبنى �أنظمةٍ ديمقراطية �أكث ��ر �شفافية .و�ستُظهر
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القيادة الأميركية مركزيتها في عمليات التن�سيق بين الدول لحل الم�شكالت العالمية ،و�سي�ساهم
ف ��ي تثبي ��ت هذا النظ ��ام انتعا� � ُ�ش دول االتح ��اد الأوروبي وبريطاني ��ا ،ب�سبب النم ��و االقت�صادي
والتقدم التكنولوجي .و�سي�سهم التط ��ور التكنولوجي الذي حققته الديمقراطيات في جعل بع�ض
الدول كثيفة ال�س ��كان تتبنى �أنظم ًة ديمقراطية �أكثر �شفافية ،ومنها الهند والبرازيل و�إندوني�سيا
ونيجيريا.
وعلى النقي�ض� ،سيتراجع االبتكار في رو�سيا وال�صين ،بعد لجوء �أبرز العلماء ورواد الأعمال
ال�صينيي ��ن �إلى دول االتح ��اد الأوروبي و�أميركا ،ب�سبب المراقبة الجماعي ��ة والقيود االجتماعية
و�سي�ضعف النظام ال�سلطوي في البلدين �إثر تزاي ��د القمع ُّ
ُ
وتعطل النمو االقت�صادي
المتزاي ��دة،
وتزاي ��د ال�ضغ ��وط الديموغرافي ��ة ،وف ��ي ظل �ضع ��ف النظامينُ ،ي�صبح ��ان �أكث ��ر عدوانية تجاه
جيرانهما.
�ستُهدد رو�سيا بالتدخل لحماية الإثنيات الرو�سية في دول �سوفياتية �سابقة لي�ست ع�ضو ًة في
حلف الناتو ،وهذه �ستكون محاول ًة �أخيرة ويائ�سة لت�شتيت االنتباه عن م�شكالت مو�سكو الداخلية،
بخطوات ت�صعيدية في بح ��ر ال�صين الجنوبي ،و�ست�ستثمر الدولتان في
بينم ��ا �ستتحرك ال�صين
ٍ
تكنولوجي ��ا المعلوم ��ات ال ُم�ضلل ��ة ،و�أ�سلحة الحرب غي ��ر المتكافئة ،لمواجهة التف� � ُّوق الأميركي
الع�سكري ،متفاديتين تكلفة العنف المبا�شر.
ال�سيناري ��و الثاني  -عالم تائه� :ستف�شل العديد م ��ن الدول المتقدمة وال�صاعدة في التعافي
ُ
�سيطول عمره ��ا ب�سبب التوزيع البط ��يء للقاحات،
الكام ��ل من �آث ��ار جائحة «كوفي ��د »19-التي
ورغم ذلك لن ت�ستطيع حركات المعار�ضة ال ُمنق�سمة �أن
و�سيزيد �إحباط ال�شعوب في دول كثيرةَ ،
تتفق على مطالب و�أهداف وا�ضحة.
نعي�ش في عالم تائه بال اتجاه ،ال يتبع القواعد الدولية في �سلوكه ،ويقل فيه التعاون الدولي،
وتف�شل التكنولوجيا في توفير الحلول ،وتعاني دول منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية من تباط�ؤ
النمو االقت�صادي ،وزيادة االنق�سامات االجتماعية ،وال�شلل ال�سيا�سي.
وتتج ��ه دول مثل اليابان وكوريا لتطوير برامج التحدي ��ث الع�سكري الم�ستقلة والخا�صة بها،
و�ستعمل على تطوير �أ�سلحة نووية لمجابهة كوريا ال�شمالية وال�صين ،و�سبب ذلك قلقهم مما �إذا
كان من الممكن االعتماد فعلاً على حليفهم الأميركي .و�ست�ستغ ُّل ال�صين م�شكالت الغرب لتو�سع
نفوذها ،خا�ص ًة في �آ�سيا ،ولكنها تفتقر للرغبة والقدرة الع�سكرية التي تجعلها تقود العالم ،ومع
رك ��ود العديد من االقت�صادات النامية� ،سيتجه بع�ضها نح ��و ال�صين ،و�سيعاني العديد منها من
ف�شل الدولة ،خا�ص ًة في ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا.
ال�سيناريو الثالث  -تعاي�ش وتناف�س :بعد التعافي البطيء من �أزمة «كوفيد ،»19-وبعد الحرب
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مقيدا وينت�شر الإحباط العام
التجارية الممتدة بين �أمريكا وال�صين،
ي�صبح الطلب االقت�صادي ً
ُ
بنهاي ��ة الع�شريني ��ات ،وتتخذ دول منظمة التعاون االقت�صادي والتنمي ��ة – التي يعاد �إحيا�ؤها –
�إجراءات اقت�صادية جديدة لتحفيز النمو.
تجتم� � ُع دول ال�سب ��ع في كندا ع ��ام  ،2031لتق َّر ً
خطط ��ا لتحفيز االقت�ص ��اد وتحرير التجارة
واال�ستثم ��ار ،وتح�سي ��ن ُنظم ال�ضرائ ��ب ،وتخفيف القي ��ود التنظيمية ،وتدعمه ��ا «رو�سيا ما بعد
بوتي ��ن» التي عا َنت في �سنوات انخفا�ض �أ�سع ��ار النفط ،ومعها اقت�صادات �صاعدة مثل البرازيل
والهند.
وجه من
ولكن ال�صين ال ُ
تنفتح على هذا النموذج االقت�صادي ،و�ستلتزم بنظامها المغلق وال ُم َّ
الدولة ،ولكنها �ستجعل الأولوية للنمو االقت�صادي والتجارة .و�ستعمل ال�صين والواليات المتحدة
على تقوي ��ة عالقاتهما االقت�صادية ،ولك ��ن �ستتناف�سان على النفوذ ال�سيا�س ��ي والترويج لأنظمة
حكمهم ��ا ،وعلى الهيمنة والتف ��وق التكنولوجي والإ�ستراتيجي ،وبينم ��ا ينخف�ض خطر النزاعات
ب�سبب االعتم ��اد االقت�صادي ال ُمتبادل بين البلدين� ،سيبق ��ى التناف�س الجيو�سيا�سي هو التحدي
الأمني الأهم.
ال�سيناري ��و الرابع � -صوامع منف�صلة :في بداية الثالثينيات� ،ستتجه الدول لزيادة الحواجز
وفر�ض قيود تجارية بينها ،لحماية �سكانها ومواردها ولخدمة ال�صناعة المحلية ،في ِّ
ظل تراجع
ف ��ي الوظائف �س َّببت ��ه جزئ ًّيا العولمة ،وخالف ��ات تجارية محتدة ،وتهدي ��دات «�إرهابية» و�صحية
عاب ��رة للحدود .وفي � ،2040سينق�سم العال ��م لتكتالت اقت�صادية و�أمنية متعددة ،تختلف حج ًما
وقوة ،وترتكز حول ال�صين ورو�سيا واالتحاد الأوروبي و�أمريكا وبع�ض القوى الإقليمية مثل الهند،
وترك ��ز عل ��ى االكتفاء الذاتي والمرونة والدف ��اع الع�سكري .و�ستعاني بع�ض ال ��دول النامية و�سط
هذه التكتالت ،و�ستكون معر�ض ًة لخطر �أن ت�صبح اً
دول فا�شلة ،ولكن الدول ذات الأ�سواق المحلية
الكبيرة� ،أو المجاورة لبلدان كبيرة� ،ستنجح في �إعادة توجيه اقت�صاداتها.
وتمت� � ُّد حالة االنغالق وبناء الحواج ��ز �إلى الإنترنت؛ �إذ �ستبقى الوالي ��ات المتحدة وقلة من
حلفائه ��ا هي الدول الوحيدة التي تحافظ على �ش ��كل الإنترنت المفتوح ،و�ستعمل البلدان الباقية
اً
اختالل �أمن ًّيا وا�س ًعا في �أفريقيا
من خلف جدران نارية تتحكم فيه .و�سي�سبب الركود االقت�صادي
وال�ش ��رق الأو�سط وجنوب �آ�سي ��ا ،و�سيعزز العودة للهويات الإثنية والديني ��ة الفرعية ،ما �س ُينهك
المجتمعات و�س ُيق�سم الدول وين�شر الفو�ضى.
و�ست�صب ��ح ال ��دول الفقيرة �أق ��ل ا�ستقرا ًرا ،خا�ص ًة م ��ع عدم اهتمام الدول الكب ��رى �أو الأمم
المتحدة با�ستعادة النظام ،و�ست�صبح النزاعات م�ستمر ًة فيها ،ومن ثم �ستُفاقِ م و�ض َع الم�شكالت
الأخ ��رى .و�سيزي � ُ�د المهاج ��رون الهاربون من الفق ��ر والحكوم ��ات ال�ضعيفة والظ ��روف البيئية
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المتدهورة ،ولكن �آمالهم �ستتحطم ب�سبب منع الدول الآمنة لأغلب �أنواع الهجرة.
ال�سيناري ��و الخام� ��س  -الم�آ�س ��ي والتعبئ ��ة :في ه ��ذا ال�سيناري ��و� ،سيقود العال ��م في 2040
تحال ��ف عالم ��ي تتزعمه دول االتحاد الأوروبي وال�صين ،ويتعاون م ��ع المنظمات غير الحكومية
والم�ؤ�س�س ��ات الدولية العائ ��دة للحياة ،لعمل تغيي ��رات وا�سعة المدى لمجابه ��ة التغير المناخي
والفق ��ر ون�ض ��وب الموارد ،وذلك بع ��د وقوع كارثة غذائي ��ة �سببها مناخي ،بع ��د تدمير م�صائد
الأ�سم ��اك وتراج ��ع محا�صيل الحبوب؛ ما �س َّب ��ب ارتفاع �أ�سعار الغذاء وانته ��ى بمجاعة عالمية.
و�ستتوا�صل الأجي ��ال ال�شابة التي عا�شت جائحة كورونا م ًعا عبر الحدود ،و�سيلج�أون للمنظمات
غير الحكومية والمجتمع المدني اً
بدل من الحكومات التي �سترى �شعوبها �أنها خيبت �آمالها.
وت�أت ��ي المب ��ادرة الدولي ��ة من االتح ��اد الأوروبي ،بع ��د نجاح الأح ��زاب الخ�ضر ف ��ي الفوز
باالنتخابات في دول �أوروبية عدة بين  2034و ،2036لتُطلق حمل ًة داخل الأمم المتحدة لتو�سيع
برام ��ج الإغاث ��ة ب�ش ��كل كبير ،وتحدي ��د موعد جدي ��د لتحقيق �أه ��داف الأمم المتح ��دة للتنمية
الم�ستدامة المقررة في  .2050و�ستعلن ال�صين دعمها لالتحاد الأوروبي ب�سبب ت�أثرها ال�شديد
من المجاعة ،بينما تلحق بها ببطء دول مثل �أميركا و�أ�ستراليا بعد �أن تح�صل الأحزاب المهتمة
بالبيئة على �سلطة �سيا�سية �أكبر.
ه ��ذه المب ��ادرة الأوروبية ،بالتع ��اونِ مع الدول ال ُمتقدم ��ة التي ركزت عل ��ى تحديات القرن
العابرة للقوميات� ،ستُن�شئ منظم ًة عالمية جديدة ت�سمى مجل�س الأمن الإن�ساني ،ت�سمح بع�ضوية
التزاما �أكي � ً�دا ب�إجراءات تح�سين
ال ��دول والجه ��ات الفاعلة غير الحكومية ،وتتطل ��ب ع�ضويتها
ً
الغ ��ذاء وال�صح ��ة والأم ��ن البيئي ،حتى ال ُمكلف ��ة منها لل ��دول والمجموعات الغني ��ة .و�س ُيف�صل
�أع�ض ��اء المنظمة غي ��ر الملتزمين ،ليواجهوا حركات �شعبية مناه�ض ��ة ودعوات للمقاطعة ت�شبه
تل ��ك التي قامت �ض ��د الف�صل العن�صري في جنوب �أفريقيا ،وبحل ��ول � ،2038سيختلف ال�سلوك
العالمي تجاه البيئة والأمن الب�شري بعد االعتراف المتزايد بف�شل الإجراءات ال�سابقة.
ولك ��ن �ستبقى بع�ض الدول معار�ض ًة لهذه الإج ��راءات ،مثل رو�سيا وبع�ض دول «�أوبك» ،التي
تهديدا لقيمها التقليدي ��ة ،و�ستواجه الدول ذات الم�صال ��ح القوية في قطاع الطاقة،
ت ��رى فيها
ً
�ضد النظ ��ام ،وتُهدد بنزاعات
مث ��ل رو�سيا وال�سعودية و�إي ��ران ودول الخليج ،ح � ٍ
�ركات �سيا�سية َّ
اجتماعية و�سيا�سية عميقة.
 - 3وجهات نظر مغايرة للطرح الإ�ستخباري الأميركي
بع ��د ا�ستعرا�ض ال�سيناريوهات الخم�سة وف ��ق تقرير الإ�ستخبارات الأميركية يبدو �أن هناك
من يت�ساءل ويحذّ ر من تجربة الرئي�س ال�سابق دونالد ترامب؛ ال �سيما �سلوكه الذي �شجع العرق
الأبي�ض تحت �ستار �شعار «�أميركا �أو ًال» .فقد تركت مقالة لروبرت كاغان في �صحيفة الوا�شنطن
انطباعا مميز ًا في المقيا�س
بو�س ��ت في  2021 /12 /22بعنوان «�أزمتنا الد�ستورية هنا بالفعل»
ً
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التاريخ ��ي بما يخالف التقري ��ر المذكور ،قال كاغ ��ان« :تتجه الواليات المتحدة �إل ��ى �أكبر �أزمة
�سيا�سي ��ة ود�ستوري ��ة منذ الحرب الأهلية ،ولديها فر�صة معقولة عل ��ى مدى ال�سنوات الثالث �إلى
الأربع القادمة من حوادث العنف الجماعي ،وانهيار ال�سلطة الفيدرالية ،وتق�سيم البالد �إلى دول
متحاربة .الجيوب الزرقاء .عالمات التحذير قد تحجبها انحرافات ال�سيا�سة والوباء واالقت�صاد
والأزمات العالمية والتمني والإنكار.
وكم ��ا كان الحال ف ��ي كثير من الأحيان ف ��ي البلدان الأخرى حيث ظهر ق ��ادة فا�شيون ،ف�إن
خ�صومه ��م المحتملي ��ن م�شلولون في االرتب ��اك والذهول من هذا اال�ستب ��دادي الكاريزمي .لقد
اتبع ��وا النم ��وذج المعي ��اري لال�ستر�ضاء ،والذي يب ��د�أ دائ ًم ��ا باال�ستخفاف .نن�س ��ى �أن الرئي�س
الألماني بول فون هيندنبورغ اعتقد �أنه �سيكون قاد ًرا على ال�سيطرة على �أدولف هتلر بمجرد �أن
عين ��ه م�ست�شا ًرا ف ��ي عام  .1933نن�سى �أنه لم يكن هناك «م�سيرة �إلى روما» لقم�صان مو�سوليني
ال�سوداء في عام  :1922تجمع البلطجية خارج المدينة وكان من الممكن �أن يوقفه الجي�ش .و�صل
الزعيم الفا�شي �إلى روما بالقطار ودعاه الملك فيكتور عمانويل الثالث لت�شكيل حكومة .في وقت
الحق ،تم �إن�شاء �أ�سطورة م�سيرة روما� .إن قبول الديمقراطيات الليبرالية الغربية لإعادة ت�سليح
جدا لدرجة �أنه ال يحتاج �إلى التكرار ،وقد ح ��ول �إلى الأبد كلمة مفيدة بخالف
�ألماني ��ا مع ��روف ً
ذلك ،وهي اال�ستر�ضاء� ،إلى مفهوم �ساخر وكريه.
والمالح ��ظ من التقري ��ر الأميركي �أن ال َبون �سيبق ��ى �شا�سع ًا بين دول ال�شم ��ال الغنية ودول
الجن ��وب الفقيرة ،وفي مقاربة مغايرة لنتائج هذا التقرير ،يت�س ��اءل روجيه غارودي «�أن العالم
الي ��وم يعان ��ي ثالث م�ش ��كالت م�ستع�صية على الح ��ل :م�شكلة الج ��وع وم�شكلة البطال ��ة وم�شكلة
الهج ��رة .وم ��ا دام ثالثة مليارات كائن ب�شري من خم�سة ملي ��ارات مفل�سة فهل يجوز الكالم عن
وت�صدر الى العالم الثالث
�س ��وق عالمية؟ �أو عن �سوق بين الغربيي ��ن تنا�سب حاجاتهم وثقافتهم
ِّ
ما يفي�ض عنهم؟ هل يجب الت�سليم بفقدان التوازن هذا ،والقبول بهذا الواقع الذي يولد �صنوف
الإ�ستعب ��اد والعن ��ف والقومي ��ات والأ�صوليات ،م ��ن دون �أن ن�ضع �أ�س�س الفو�ض ��ى الحالية مو�ضع
الم�ساءلة؟»
وي�ضيف المفكر الفرن�سي غارودي «...وتُطلق «العولمة» ال على الحركة التي تُف�ضي �إلى وحدة
�سيمفوني ��ة للعال ��م بم�شارك ��ة جميع الثقافات ،بل عل ��ى العك�س ،تف�ضي �إلى انق�س ��ام متزايد بين
مدمرة لتن� � ّوع الح�ضارات و�إ�سهاماتها،
ال�شم ��ال والجنوب ناجم عن وحدة �أمبراطورية م�سويةّ ،
وذل ��ك لفر� ��ض ثقافة الطامعين ف ��ي ال�سيطرة على كوك ��ب الأر�ض ...وبد ًال م ��ن اعتبار المنطق
الإقت�ص ��ادي الحالي ،منطق «ما�ستريخت» والنقد الموح ��د واقت�صاد ال�سوق ،وك�أنه القدر ،يغدو
المطل ��وب ه ��و القطيعة مع ه ��ذا المنطق� ،أي الإنتقال م ��ن منطق الم�ضاربة �إل ��ى منطق الإنتاج
والإب ��داع الإن�سانيي ��ن على م�ستوى العال ��م الكلي ،ال على م�ست ��وى �أوروبا التي كان ��ت ا�ستعمارية
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بالأم�س فا�صبحت اليوم تابعة ،لكنها مرابية �أبد ًا با�ستغاللها لديون عالم جعلته متخلف ًا لم�صلحة
تطورها ذاته وهو تطور فقد �إن�سانيته.
 - 4الف�ضاء حلبة ال�صراع المقبل بين �أميركا وال�صين
يرتب���ط �سب���اق الف�ض���اء في الأذه���ان بالحرب الب���اردة بي���ن الواليات المتح���دة واالتحاد
ال�سوفيات���ي؛ �إذ ال ت�ستثم���ر ال���دول الملي���ارات ع���اد ًة في مثل ه���ذه الم�ساع���ي �إال بهدف فر�ض
ال�سيط���رة وتو�سعة النفوذ ،وم���ع تقدم ال�صين في ذلك الم�سعى بخط���وات ثابتة ب�إطالقها� أول
محط���ة ف�ضاء دائم���ة منت�صف الع���ام  ،2021وبرنامجها الطموح لإر�س���ال مركبات ف�ضاء �إلى
الكواك���ب المجاورة ،بالإ�ضافة �إل���ى برنامجها ال�ستك�شاف القمر ،كل ذل���ك عالوة على التوتر
ال�سيا�س���ي الح���ادث بينه���ا وبين الوالي���ات المتحدة مع �إع�ل�ان الأولى رغبتها ف���ي «ا�سترجاع»
معقدا للغاية بي���ن القوتين العظميين في الف�ضاء كم���ا هو على الأر�ض،
تاي���وان ،ي�صب���ح الأمر ً
خير للب�شرية في النهاية؟
ويجعلنا نت�ساءل :هل يقود ذلك �سباق الف�ضاء هذا �إلى ٍ
ح�سب الفيزيائي الأميركي الكبير .
مناظرةٍ ل���ه تحت عن���وان�« :سباق الف�ضاء بين الواليات المتح���دة وال�صين خير للب�شرية»،
ف����إن الإجابة ه���ي «ال» قطعية؛ �إذ يرى �أن الفيزي���اء وعلوم الف�ضاء كما يمك���ن ا�ستخدامها في
المدمرة بين الق���وى العظمى ،و�أن
أي�ض���ا ا�ستخدامها في الح���روب
الخي���ر ،ف�إن���ه من الممكن � ً
ِّ
�سباق الف�ضاء يمكنه �أن يتح َّول ب�سرعة مذهلة ،ومن دون �أن ينتبه �أحد� ،إلى �سباق ت�سلح.
يجادل د.كاك���و ب�أن �سباق ف�ضاء بين الواليات المتحدة وال�صين مثل الذي كان بين الأولى
واالتح���اد ال�سوفياتي �أواخر الق���رن الما�ضي ال مفر من �أن يتحول �إل���ى �سباق ت�سلح ،ما �سيقود
ف���ي النهاية �إلى مواجهة نووية ،ويكمل حديثه خالل المناظرة ،ب�أن الواليات المتحدة وال�صين
ورو�سيا تعمل على تطوير نظام جديد من ال�صواريخ تفوق �سرعته �سرعة ال�صوت بع�شرين مرة،
وذلك تحت مظلة ا�ستك�شاف الف�ضاء الخارجي ودفع الح�ضارة �إلى م�ستويات غير م�سبوقة.
ؤو�سا نووية قادرة على تدمير العالم في دقائق،
لكن هذه ال�صواريخ � ً
أي�ضا يمكنها �أن تحمل ر� ً
وه���ذه مخاطرة ال ي�ستطيع العالم خو�ضها دون �إقرار معاهدات ملزمة تحد من �أي تهور يمكنه
�أن يق���ود �إل���ى ما ال تحمد عقب���اه ،وفي ظل التوت���رات ال�سيا�سية بين الق���وى العظمى الرئي�سة،
وقت م�ضى .فهل يدخل الف�ضاء كحلبة
ت�صب���ح الحاج���ة �إلى تلك المعاهدات ملحة �أكثر من �أي ٍ
�صراع في تكوين النظام العالمي الجديد؟
في الخال�صة
لق����د �أ�شاد �سع����د محيو بكتاب توفي����ق البعيني ونيقوال ف����ور ،الذي حمل عن����وان «�شركات
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متع����ددة الجن�سيات �أم منظمات مافيا – عالم الموز» ،بالق����ول :بب�ساطة� ،إنه جاء في مرحلة
ه����ي العالم تحت ال�سلطة المطلقة لمملكة «الر�أ�سمال����ة النقية» ،المتمثلة بال�شركات العمالقة
متع����ددة الجن�سي����ات ،والتي باتت ت�سيطر على كل مناحي الحي����اة الب�شرية :من الإقت�صاد �إلى
ال�سيا�سة ،ومن الجامعات �إلى مراكز البحوث (وبالتالي من الفكر �إلى الثقافة) ،ومن الإعالم
�إل����ى و�سائ����ط التوا�صل الإجماعي ،والأهم م����ن تقنيات الثورة التكنولوجي����ة الثالثة �إلى الثورة
التكنولوجي����ة الرابع����ة التي يتربع عل����ى عر�شها ال����ذكاء الإ�صطناعي .هي �سلط����ة مطلقة تعج
بجيو�ش جرارة من كل الأ�صناف ،لم ي�شهد لها التاريخ ب�شطريه القديم والحديث مثي ً
ال.
وي�ضي����ف محي����و «ال ي�صل الكاتبان �إلى درجة الدعوة �إلى �إح��ل�ال عولمة �إن�سانية �أو عولمة
بديل����ة عن العولمة التكن����و ر�أ�سمالية ،كما يطرح ي�ساريو فرن�سا والعال����م ،لكنهما يقتربان من
ذل����ك حي����ن يعلنان بكلم����ات مجلجلة :ما ل����م تدخل تغيي����رات عميقة على الأو�ض����اع الراهنة،
�ستفر�ض على الإن�سان لوحة مرعبة للعالم ،عالم حيث الحياة كما نعرفها �ستكون ق�صر ًا على
حفنة قليلة تختارها ال�شركات متعددة الجن�سيات ،ويكون في ت�صرفها خدم بال �أمل وال ذاكرة
....ولكن
� -1إن م����ا جع����ل الواليات المتحدة قطب���� ًا عالمي ًا لي�س ال�سالح الأميرك����ي وال وول �ستريت
فح�س����ب ،بل منتجات �أخرى تعولمت مثل هوليوود ،ومناب����ر الإعالم والفن ،واللغة الإنكليزية،
واالنفت����اح الأميرك����ي عل����ى المهاجرين من �أ�صح����اب الكف����اءات العلمية ،ومنحه����م الجن�سية
الأميركي����ة ،والجامعات العريقة ذات الإمكانات الهائلة ،بالإ�ضافة �إلى الديمقراطية والحرية
الإعالمية ،كلها عوامل ال تزال ال�صين مفتقرة لها.
 – 2هل ثمة بعد ،في ع�صر التكنولوجية الرابعة والعولمة التكنو ر�أ�سملية ،مجال لنهو�ض
الأمبراطوري����ات الجيو �سيا�سية المتلب�سة الرداء الروح����ي -الح�ضاري؟ �صحيح �أن النزاعات
الجي����و �سيا�سي����ة ال تزال تجري على ق����دم و�ساق في العالم ،من �أوكراني����ا الى ال�شرق الأو�سط
مرور ًا بمناطق �آ�سيا /البا�سيفيك ،لكن يبدو على نحو متزايد �أن هذه ال�صراعات �أ�شبه بحالة
الن����زاع الأخير التي انتابت على مدار التاريخ الب�ش����ري كل النظم العالمية ال�سابقة� .أجل ،قد
تكون �أوكرانيا مهمة للغاية ،تايوان مهمة للغاية� ،شرق المتو�سط بغازه ونفطه و�إرثه الح�ضاري
مه����م للغاي����ة ،لكن ما �سيح�سم طبيعة النظ����ام العالمي الجديد ،خا�صة بي����ن ال�صين و�أميركا
لي�����س كل هذه «العجق����ة» الجيو �سيا�سية العارم����ة (والتقليدية) بل ال�سباق عل����ى الذكاء العام
الإ�صطناع����ي ( )GAIوالكومبيوت����ر الكم����ي ،و�آالت التعلم الذات����ي ،والبيولوجيا التركيبية،
وباقي تركيبات الثورة الرابعة الإثني ع�شر.
 - 3العال����م الجدي����د الذي يت�ش����كل الآن ال تحركه ال الجيو �سيا�سة ولي�����س الأيديولوجيات
والفل�سفات ،وال حتى الإقت�صاد ،بل التكنولوجيا وب�شكل لم ي�سبق له مثيل في التاريخ .درة تاج
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عن العوملة والـ«كورونا» والنظام العاملي اجلديد
العميد م .ناجي مالعب

هذه التكنولوجيا �سيكون الذكاء الإ�صطناعي الذي �سيغير كل مناحي الحياة الب�شرية والتاريخ
الب�ش����ري والهوية الب�شرية برمتها .ال بل قد يحي����ل �إلى رفوف التقاعد والن�سيان كل الفل�سفات
التي �صنعها عقل الإن�سان من � 7آالف �سنة ،ويطرح مكانها ر�ؤية جديدة للحقيقة والواقع ،كان
كان����ط ق����د ح�سم �أمرها حين قرر �أن العقل ال�شري غير قادر على الإم�ساك بكنهها وال بمعرفة
«ال�ش����يء في ذاته» .الذكاء الإ�صطناعي ،ولأنه يمتلك منطق ًا مغاير ًا للمنطق الب�شري� ،سيكون
على الأرجح قادر ًا على ذلك.
يجب �أن ال نن�سى� ،أخير ًا� ،أن هناك الآن بالفعل �أمبراطورية عالمية هي التي تحكم �سعيد ًا
كل العال����م �سواء مبا�ش����رة �أو ي�شكل غير مبا�شر ،بما في ذلك �أميركا وكل الغرب ومعه ال�صين
والياب����ان والهن����د� :إنها �أمبراطوري����ة العولمة التي �أب����دع تيغري ووهارت ف����ي تحديد طبيعتها
وتركيبتها قائلاً «من �أراد تحدي هذه ال�سلطة العارمة ،التي تحوم كال�شبح فوق العالم المادي
وكالأخطبوط فوق العال����م الإفترا�ضي النا�شئ� ،سيجد نف�سه �أ�شبه بفار�س وحيد يحا�صر قلعة
مح�صن����ة ،وبالطبع يجب علي����ه �أن يدفع الثمن باهظ ًا تهمي�ش ًا و�إق�ص����اء وربما ما هو �أكثر من
ذلك.
الم�صادر
 خنفر و�ض � � ��اح  -رئي�س منتدى ال�شرق ،مقالة بعنوان :النظام الدولي في ع�صر كورونا،ن�شرت بتاريخ  2020/03/24على الرابط
HYPERLINK «https://arabicpost.net/opinions/202
 خنفر و�ضاح  -النظام الدولي في ع�صر «كورونا». �أطلقت ت�سمية  BRICSعلى اتحاد اقت�صادي لمجوعة الدول التالية :برازيل رو�سياالهند ال�صين وجنوب �أفريقيا ،ويتميز ب�أن جميع دوله من الدول النا�شئة �أو ال�صاعدة.
 �أوهانلون مايكل ،مرجع �سابق. و�ضاح خنفر ،مرجع �سبق ذكره. �أوهانلون ،مرجع �سابق. �أوهانلون مايكل. الم�صدر نف�سه.خنفر و�ضاح ،مرجع �سابق. -جوزي � � ��ف � � � ��س .ن � � ��اي  .Nye Joseph sدكتور في جامعة هارفي � � ��رد – مقالة مترجمة،
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ن�شرت على موقع ذي نيويوركر ،بتاريخ  2020 / 3 / 26بعنوان COVID-19 's :در�س م�ؤلم
حول الإ�ستراتيجية وال�سلطة
COVID-19’S PAINFUL LESSON ABOUT STRATEGY AND
POWER
 خنفر و�ضاح ،مرجع �سابق. خنفر و�ضاح ،مرجع �سابق. «ع � � ��ام  2040بعي � � ��ون اال�س � � ��تخبارات الأميركي � � ��ة»  -موقع  sasapostن�ش � � ��ر بتاريخ 30حزيران /يونيو  2021على الرابط:
https://sasapost.co/dni-global-trends-2040/
 موقع  sasapostبتاريخ  30حزيران /يونيو .2021- Robert Kagan's essay in The Washington Post this past weekend titled « HYPERLINK «https://www.washingtonpost.com/opin»ions/2021/09/23/robert-kagan-constitutional-crisis/» t «_blank
Our constitutional crisis is already here.» Sep 29, 2021
 غارودي روجيه ،كيف ن�ص � � ��نع الم�س � � ��تقبل ،دار عطية للن�ش � � ��ر ،بي � � ��روت ،الطبعة الأولى ،1998ترجمة �صيّاح الجهيّم� :ص.12 – 11
 �آدم محمد ،جولة جديدة من ال�صراع البارد :ما الذي يعنيه �سباق الف�ضاء بين �أميركاوال�صين؟ على موقع �سا�سة بو�ست تاريخ الن�شر  6ظ  2022 .1على الرابط:
https://sasapost.co/usa-china-space-race/
 محيو �سعد ،جريدة النهار –  2022/2 /2الكتاب بعنوان:Toufic Bainy – Nicolas Faure, Multinational companies or Mafia
organisations, Towards a banana world.
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م�س�ؤول َيّة الرئي�س
عن فعل املر�ؤو�س
يف القانون اجلنائي الدويل
املقدم الدكتور حممد قمرة
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�إل ��ى جانب الإتفاقيات الدولية والأعراف الم�ستقر عليه ��ا ،ي�ستند القانون الجنائي الدولي �إلى جملة
م ��ن المبادئ القانونية ،بع�ضها يتم ا�ستنباطه من �سياق الن� ّ��ص القانوني كونها تع ّبر عن جوهر القانون،
وبع�ض منها �صيغ على نحو �صريح في الإتفاقيات الدولية ،و�آخر انبثق من الأعراف الدولية.
ُيق�ص ��د بالمبادئ العامة للقانون التي ت�شكل م�صدر ًا م ��ن م�صادر القانون الجنائي الدولي مجموعة
القواعد الم�شتركة بين مختلف الأنظمة الجنائية الأ�سا�سية حول العالم التي ت�صلح للتطبيق داخل النظام
الجنائ ��ي الدول ��ي .ويقت�ضي ذلك تواف ��ر �شرطين :من جهة ،يجب �إثبات �أن هذا المب ��د�أ ُيع ّد م�شترك ًا بين
غالبية الأنظمة الجنائية في العالم ولي�س بال�ضرورة جميعها .ومن جهة �أخرى ،ينبغي � اّأل يتعار�ض المبد�أ
مع طبيعة النظام الدولي الجنائي.
ي�ستق ��ر ر�أي الفق ��ه حالي� � ًا على اعتب ��ار المبادئ العام ��ة للقانون م�ص ��در ًا م�ستق ًال للقان ��ون الدولي
الع ��ام ،تحت ��وي على قواعد مجردة وت�ستند �إليها وتق ّرها مختلف الأنظم ��ة القانونية تبع ًا لما ب ّينته �أحكام
الم ��ادة (/1/38ج) من النظام الأ�سا�سي لمحكمة العدل الدولية وكذلك المادة (/1/21ج) من النظام
الأ�سا�س ��ي للمحكمة الدولية الجنائية ،التي ت�شي ��ر �إلى»المبادئ العامة للقانون التي ت�ستخل�صها المحكمة
من القوانين الوطنية للنظم القانونية في العالم � ...شريطة � اّأل تتعار�ض هذه المبادئ مع النظام الأ�سا�سي
وال مع القانون الدولي وال مع القواعد والمعايير المعترف بها دولي ًا».
ومن بين �أهم المبادئ العامة للقانون التي ت�ش ّكل م�صدر ًا للقانون الجنائي الدولي ،مبد�أ الم�شروعية،
مب ��د�أ ن�سبية �آثار الأح ��كام الق�ضائية ،مبد�أ الم�ساواة بين �أطراف الدعوى الق�ضائية ،مبد�أ احترام حقوق
الدف ��اع ،مبد�أ قرينة الب ��راءة ،الم�ساواة في الأ�سلحة ،ومبد�أ م�س�ؤولية القادة �أو م�س�ؤولية الرئي�س عن فعل
المر�ؤو�س الذي يقابله مبد�أ القيادة الم�س�ؤولة المن�صو�ص عليه في القانون الدولي الإن�ساني.
يمكن �أن تنجم انتهاكات القانون الجنائي الدولي عن فعل �أدّى �إلى وقوعها� ،أو عن عدم فعل ما ينبغي
فعل ��ه للحيلول ��ة دون ارتكابها .وتو�ضع القوات �أو الجماعات الم�س ّلحة بوج ��ه عام تحت �إمرة قيادة تتحمل
الم�س�ؤولي ��ة عن �سل ��وك مر�ؤو�سيها �أو الم�ؤتمرين ب�أمره ��ا .وال بد من محا�سبة الق ��ادة والر�ؤ�ساء في حال
عدم قيامهم باتخاذ تدابير منا�سبة لمنع مر�ؤو�سيهم �أو الم�ؤتمرين ب�أمرهم من ارتكاب انتهاكات خطيرة
للقان ��ون الدول ��ي الإن�ساني ك�شرط لإحالل العدال ��ة وجعل النظام الق�ضائي فعا ًال .ويج ��وز بالتالي تحميل
القادة �أو الر�ؤ�ساء م�س�ؤولية جنائية عن �أن�شطة �إجرامية لم ي�ساهموا فيها م�ساهمة �شخ�صية.
�سنحاول ،في هذه الدرا�سة ،الإ�ضاءة على مبد�أ م�س�ؤولية القيادة وموقعه في القانون الجنائي الدولي
ن�صت عليه القواع ��د الإتفاقية الدولي ��ة والنظم الأ�سا�سي ��ة للمحاكم الجنائية
م ��ن خالل ا�ستعرا�ض م ��ا ّ
الدولي ��ة بهذا الخ�صو�ص بداي� � ًة ،قبل �أن نتناول ما �آلت �إليه الممار�سة الدولية لناحية تكري�س هذا المبد�أ
كقاعدة من قواعد القانون العرفي الدولي.
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� ً
أوال :نظام م�س�ؤول َيّة الرئي�س في القواعد الإتفاق َيّة الدول َيّة والنظم الأ�سا�س َيّة
للمحاكم الجنائ َيّة الدول َيّة
عام  ،1815وبعد القب�ض على نابليون بونابرت للمرة الثانية من قبل برو�سيا و�إنكلترا ،نادت الأخيرة
بعقاب ��ه و�إعدام ��ه رمي ًا بالر�صا�ص ،كما طالبت ب�شنق ��ه � ،اّإل �أنّ عدم وجود محكم ��ة جنائية دولية �آنذاك،
وع ��دم توف ��ر قاعدة جنائية دولية تج ّرم الإعتداء� ،أدّيا �إلى الإتف ��اق بين الحكومتين على نفي نابليون �إلى
جزي ��رة «�سان ��ت هيلين» ،وو�ضعه في ال�سجن وهذا ما تم فع ًال .وعلي ��ه ،لم تتبلور في حينه تبعات انعقاد
الم�س�ؤولية الجنائية الفردية وم�س�ؤولية الرئي�س عن �أفعال مر�ؤو�سيه.
عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى ،دعت لجنة الم�س�ؤولية وتحديد المت�س ّببين في قيام الحرب عام
� 1919إلى �ضرورة محا�سبة كل الأ�شخا�ص المتهمين بارتكاب جرائم العدوان وجرائم حرب وجرائم �ضد
ال�س�ل�ام من دون النظر �إل ��ى منا�صبهم �أو رتبهم �أو مواقعهم في ال�سلطة بمن في ذلك القي�صر الألماني،
غي ��ر �أن محاكمات ليبزغ الت ��ي تلت الحرب العالمية الأولى لم ت�شر �إلى مب ��د�أ م�س�ؤولية القادة والر�ؤ�ساء
في �أي من �أحكامها.
ورد ،بع ��د ذلك ،المبد�أ القائل ب� ��أنّ الأ�شخا�ص م�س�ؤولون عن جرائم الحرب المرتكبة تبع ًا لأوامرهم
في اتفاقيات جنيف ،واتفاقية الهاي لحماية الممتلكات الثقافية وبروتوكولها الثاني� ،إذ ُيطلب من الدول،
بموجب هذه الإتفاقيات � ،اّأل تقا�ضي الأ�شخا�ص الذين يرتكبون انتهاكات ج�سيمة �أو مخالفات فح�سب ،بل
الأ�شخا� ��ص الذين ي�أمرون بارتكابها �أي�ض ًا .كما وردت ه ��ذه القاعدة �أي�ض ًا في النظم الأ�سا�سية للمحكمة
الجنائي ��ة الدولي ��ة ،والمحكم ��ة الجنائي ��ة الدولي ��ة ليوغو�سالفيا ال�سابق ��ة ،والمحكمة الجنائي ��ة الدولية
لروان ��دا ،والمحكمة الخا�صة ل�سيراليون ،وفي الئحة الإدارة الإنتقالية للأمم المتحدة في تيمور ال�شرقية
رقم  ،15/2000وجميعها تنطبق على النزاعات الم�س ّلحة الدولية وغير الدولية.
ف ��ي المنح ��ى عينه� ،شدّدت هيئ ��ات الأمم المتحدة ،من مجل� ��س الأمن ،والجمعي ��ة العامة ،والأمانة
العام ��ة ،ولجن َت ��ي الخبراء اللتين �أن�شئت ��ا تبع ًا لقرا َري مجل�س الأم ��ن  )1992( 780و ،)1994( 935على
هذه القاعدة.
ف ��ي النزاعات الم�س ّلحة الدولية ،تعتب ��ر الم�س�ؤولية الجزائية للقادة عن جرائم الحرب المرتكبة من
قب ��ل مر�ؤو�سيهم ،والقائم ��ة على �أ�سا�س تق�صير القادة ف ��ي اتخاذ التدابير لمن ��ع �أو معاقبة ارتكاب هذه
عدّة ج ��رت بعد الحرب العالمية
الجرائ ��م ،قاعدة قديمة العهد .وعلى ه ��ذا الأ�سا�س ،وجدت محاكمات َ
الثانية عدد ًا من القادة مذنبين ب�سبب جرائم حرب ارتكبت من قبل مر�ؤو�سيهم.
ترد هذه القاعدة في البروتوكول الإ�ضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام  ،1977وفي الأنظمة
الأ�سا�سية لعدد من المحاكم الجنائية الدولية .كما جرى التذكير بهذه القاعدة في قرارات ب�ش�أن النزاع
في يوغو�سالفيا ال�سابقة ،تم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ،ولجنة حقوق الإن�سان.
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كم ��ا ت�شير الممار�سة �إلى �أنّ من الم�س َّلم به انطباق هذه القاعدة �أي�ض ًا على جرائم الحرب المرتكبة
في النزاعات الم�س ّلحة غير الدولية .وترد هذه القاعدة ،وب�شكل وا�ضح ،في �سياق النزاعات الم�س ّلحة غير
الدولية ،في النظم الأ�سا�سية للمحكمة الجنائية الدولية ،وللمحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغو�سالفيا
ال�سابق ��ة ورواندا ،وللمحكمة الخا�صة ل�سيراليون ،وفي الئحة الإدارة الإنتقالية للأمم المتحدة في تيمور
ال�شرقية رقم .15/2000
ف ��ي ق�ضية هادجي ه�سنوفيت�ش و�آخري ��ن ،ر�أت المحكمة الجنائية الدولي ��ة ليوغو�سالفيا ال�سابقة �أنّ
مب ��د�أ م�س�ؤولية القادة ،كمبد�أ في القانون الدولي العرفي ،ينطب ��ق في ما يتعلق بالنزاعات الم�س ّلحة غير
الدولي ��ة .وج ��رى الت�أكي ��د على هذه القاعدة ف ��ي عدد من الق�ضاي ��ا التي رفعت �أم ��ام المحكمة الجنائية
الدولية لرواندا.
ن�صت عليه الفق ��رة الأولى من المادة  28من
بالن�سب ��ة �إل ��ى م�س�ؤولية القادة الع�سكريي ��ن ،وتبع ًا لما ّ
نظ ��ام روم ��ا الأ�سا�سي ،يكون القائد الع�سكري �أو ال�شخ�ص القائم فع�ل ً�ا ب�أعمال القائد الع�سكري م�س�ؤو ًال
م�س�ؤولي ��ة جنائي ��ة ،عن الجرائم الت ��ي تدخل في اخت�صا�ص المحكمة والمرت َكب ��ة من جانب قوات تخ�ضع
لإمرت ��ه و�سيطرت ��ه الفعليتي ��ن� ،أو تخ�ض ��ع ل�سلطته و�سيطرت ��ه الفعليتي ��ن� ،أو تخ�ضع ل�سلطت ��ه و�سيطرته
الفعليتي ��ن ح�سب الحالة ،نتيج ��ة لعدم ممار�سة القائد الع�سكري �أو ال�شخ� ��ص �سيطرته على هذه القوات
ممار�سة �سليمة:
 �إذا كان ذل ��ك القائ ��د الع�سك ��ري �أو ال�شخ�ص قد علم �أو يفتر�ض �أن يك ��ون قد علم ب�سبب الظروفال�سائدة ،في ذلك الحين ب�أن القوات ترتكب �أو تكون على و�شك ارتكاب هذه الجرائم.
 �إذا لم يتخذ القائد الع�سكري �أو ال�شخ�ص جميع التدابير الالزمة والمعقولة في حدود �سلطته لمنع�أو قمع ارتكاب هذه الجرائم� ،أو لعر�ض الم�س�ألة على ال�سلطات المخت�صة للتحقيق والمقا�ضاة.
�أ�ضاف ��ت ه ��ذه المادة �إل ��ى قائمة الأ�شخا� ��ص المتهمين بارت ��كاب جرائم دولية فئة �أخ ��رى وهي فئة
الق ��ادة والر�ؤ�ساء الآخرين .فالقائد الع�سكري �أو من يقوم مقامه م�س�ؤول جنائي ًا عن الجرائم التي تدخل
ف ��ي اخت�صا�ص ه ��ذه المحكمة ،وهي جرائم الحرب ،وجرائم الإب ��ادة ،والجرائم �ضد الإن�سانية ،وكذلك
جرائ ��م الع ��دوان ،متى وقعت وارتكبتها ق ��وات خا�ضعة لإمرت ��ه و�سيطرته الفعليتين ،وذل ��ك �إذا ما توفر
ال�شرطان الم�شار �إليهما �أعاله.
خ�ص الأفعال التي ت�ؤدي �إلى قي ��ام م�س�ؤولية القائد �أو الرئي�س ،ت�شم ��ل هذه الأفعال الإخالل
ف ��ي م ��ا ّ
بالتزام القيام بعمل مع ّين ،حيث يكون �سلوك القائد �أو الرئي�س �سلبي ًا لعدم بذله الجهد الالزم� ،أو قيامه
بما يلزم للحيلولة دون ارتكاب الجريمة من قبل مر�ؤو�ســيه .فالقانون الجنائي الدولي يفر�ض على القائد
�إ ّم ��ا التدخل مبا�شـ ��ر ًة لمنع ارتكابها� ،أو معاقبتهم في حـال ارتكابه ��ا� ،أو التدخل المبا�شر لدى ال�سلطات
التخاذ �إجراءات المتابعة .وتجدر الإ�شارة �إلى �أن ال�شروط الم�ؤدية �إلى قيام الم�س�ؤولية تختلف باختالف
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طبيع ��ة دور القائ ��د ،ف� ��إن كان �إيجابي ًا كالأمر �أو التحري� ��ض على ارتكاب الجرائم كان ��ت �صفته كقائد �أو
رئي�س كافية لقيام م�س�ؤوليته الجنائية� ،أ ّما �إذا كان دوره �سلبي ًا في�شترط �إلى جانب �صفته كقائد �أو رئي�س،
ارتكاب المر�ؤو�سين لإحدى الجرائم الداخلة في اخت�صا�ص المحكمة �أو �شروعهم فيها.
ن�صت الفقرة الثانية من المادة  28في
�أم ��ا بالن�سبة �إلى م�س�ؤولية القادة والر�ؤ�ساء المدنيين ،فقد ّ
نظام روما الأ�سا�سي على التالي« :فيما يت�صل بعالقة الرئي�س والمر�ؤو�س غير الوارد و�صفها في الفقرة
ال�سابقة من المادةُ ،ي�س�أل الرئي�س جنائي ًا عن الجرائم التي تدخل في اخت�صا�ص المحكمة ،والمرتكبة
م ��ن جانب مر�ؤو�سين يخ�ضعون ل�سلطته و�سيطرته الفعليتين ،نتيجة لعدم ممار�سة �سيطرته على ه�ؤالء
المر�ؤو�سين ممار�س ًة �سليم ًة:
 �إذا كان الرئي� ��س ق ��د علم �أو تجاهل عن وع ��ي �أية معلومات تب ّين بو�ض ��وح �أن مر�ؤو�سيه يرتكبون�أوعلى و�شك �أن يرتكبوا هذه الجرائم.
 �إذا تع ّلقت الجرائم ب�أن�شطة تندرج في �إطار الم�س�ؤولية وال�سيطرة الفعليتين للرئي�س. �إذا ل ��م يتخذ الرئي�س جمي ��ع التدابير الالزمة والمعقولة في حدود �سلطت ��ه لمنع �أو قمع ارتكابهذه الجرائم� ،أو لعر�ض الم�س�ألة على ال�سلطات المخت�صة للتحقيق والمقا�ضاة».
بذل ��ك يكون القائد الع�سك ��ري والرئي�س الأعل ��ى م�س�ؤولين م�س�ؤولية كاملة ع ��ن �أعمال مر�ؤو�سيهم
عندم ��ا يتوف ��ر لديهم ��ا العل ��م� ،أو �أنهما ق ��د تجاهال ب�سوء ني ��ة المعلوم ��ات التي تو�ض ��ح �أن الأ�شخا�ص
الخا�ضعين ل�سلطتهم و�سيطرتهم الفعلية يرتكبون� ،أو �أنهم على و�شك ارتكاب �أي من الجرائم الداخلة
ف ��ي اخت�صا�ص المحكمة من دون اتخاذ الإجراءات ال�ضرورية والمالئمة لمنع ارتكاب هذه الجرائم �أو
محاكمة مرتكبيها.
وق ��د ن�ص النظام الأ�سا�س ��ي للمحكمة الجنائية الدولية الخا�صة بيوغ�سالفيا ال�سابقة ،في مادته
ال�سابع ��ة ،على وق ��وع الم�س�ؤولية الجنائية الفردي ��ة �شخ�صي ًا على كل من يق ��وم بالتخطيط لجريمة� ،أو
التحري� ��ض عليها� ،أو الأمر به ��ا� ،أو ارتكابها� ،أو الم�ساعدة والت�شجيع ب� ��أي �شكل �آخر على التخطيط �أو
الإع ��داد لها �أو تنفيذها ،وذلك ِّ
بغ�ض النظر عن المن�ص ��ب الر�سمي للمتهم� ،سواء كان رئي�س ًا لدولة �أم
حكوم ��ة �أو م�س�ؤو ًال حكومي� � ًا .وال يعفي ارتكاب مر�ؤو�س ما للجريمة رئي�سه م ��ن الم�س�ؤولية الجنائية �إذا
كان هذا الرئي�س:
 لديه �سيطرة فعلية على مر�ؤو�سه؛ عل ��ى عل ��م� ،أو وجد من الأ�سباب ما م ��ن �ش�أنه �إحاطته علم ًا� ،أن ذل ��ك المر�ؤو�س كان على و�شكارتكاب هذه الأفعال �أو �أنه قد ارتكبها بالفعل؛
 و ل ��م يتخذ التدابير ال�ضروري ��ة والمعقولة لمنع ارتكاب الجريم ��ة �أو معاقبة المر�ؤو�س المرتكبللجريمة بعد ارتكابه لها.
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�أم ��ا الم ��ادة ال�ساد�س ��ة من النظ ��ام الأ�سا�سي للمحكم ��ة الجنائية الدولية الخا�ص ��ة برواندا ،في
فقرته ��ا الثالث ��ة ،فقد �أ�شارت �إل ��ى �أن ارتكاب �أي من الأفع ��ال ،التي تدخل �صالحي ��ة النظر بها �ضمن
اخت�صا� ��ص المحكم ��ة ،من قبل تابع �أو مر�ؤو�س ،ال يعفي الرئي�س م ��ن الم�س�ؤولية الجزائية الملقاة على
عاتقه �إذا علم� ،أو كان لديه من الأ�سباب التي تم ّكنه من �أن يعلم ،ب�أن المر�ؤو�س كان على و�شك ارتكاب
ه ��ذه الأفعال �أو ق ��د ارتكبها فع ًال دون �أن يتخذ التدابير الالزمة والمعقول ��ة لمنع ارتكاب هذا الفعل �أو
لمعاقبة فاعليه.
وال يمك ��ن �إعف ��اء مرتكب الجريمة م ��ن م�س�ؤوليته الجنائية لكونه ت�صرف بن ��اء على �أوامر �صادرة
ع ��ن حكوم ��ة �أو ب�أمر مـن رئيـ�س ��ه � ،اّإل �أنـه يمكن اعتبار ذلك �سبب ًا لتخفيف العقوب ��ة �إذا ر�أت المحكمــة
الخا�صــة في ذلــك ا�ســتيفاء لمقتــ�ضيات العدالة.
ً
ثانيا :م�س�ؤول َيّة القيادة كقاعدة عرف َيّة في القانون الدولي
�أ�شارت القاعدة  152من قواعد القانون الدولي الإن�ساني العرفي الواردة في الدرا�سة التي �أعدتها
اللجن ��ة الدولي ��ة لل�صليب الأحم ��ر عام � ،2005إل ��ى تكري�س الدول لمب ��د�أ م�س�ؤولية القي ��ادة من خالل
ن�صت على �أن «الق ��ادة والأ�شخا�ص الآخرين الأرفع مقام ًا م�س�ؤولون جزائي ًا
الإعتق ��اد والممار�سة حيث ّ
ع ��ن جرائم الحرب التي ترتكب بنا ًء عل ��ى �أوامرهم» ،ك�إحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة
في النزاعات الم�س ّلحة الدولية وغير الدولية.
ف ��ي �سياق مت�صل ،م ��ن الأهمية بمكان الإ�ضاءة عل ��ى �أن «م�س�ؤولية القيادة ع ��ن التق�صير في منع
ارت ��كاب جرائ ��م الحرب �أو قمعها �أو رفع التقارير عنها» قد ارتق ��ت كذلك �إلى منزلة القاعدة العرفية.
ن�صت القاعدة العرفية  153من قواعد القانون الدولي الإن�ساني العرفية على ما يلي:
وفي هذا الإطارّ ،
«الق ��ادة والأ�شخا� ��ص الآخرون الأرف ��ع مقام ًا م�س�ؤول ��ون جزائي ًا عن جرائم الح ��رب التي يرتكبها
مر�ؤو�سوه ��م �إذا عرفوا� ،أو كان بو�سعهم معرف ��ة �أنّ مر�ؤو�سيهم على و�شك �أن يرتكبوا� ،أو كانوا يقومون
بارتكاب مثل هذه الجرائم ،ولم يتخذوا كل التدابير الالزمة والمعقولة التي تخ ِّولها لهم �سلطتهم لمنع
ارتكابها �أو لمعاقبة الأ�شخا�ص الم�س�ؤولين عنها �إذا ارتكبت مثل هذه الجرائم».
وق ��د تك ّر�ست ممار�سة ال ��دول لهذه القاعدة ك�إحدى قواعد القان ��ون الدولي العرفي المنطبقة في
النزاعات الم�س ّلحة الدولية وغير الدولية.
يعك�س الحديث عن م�س�ؤولية الرئي�س عن فعل المر�ؤو�س في القانون الجنائي الدولي جملة عناوين
ف�س ��ر من خاللها ،يتم ا�ستنباطها من ال�سوابق الق�ضائي ��ة للمحاكم الجنائية الدولية .ت�شير
يمك ��ن �أن ُت َّ
ه ��ذه العناوين �إلى مجموعة نقاط ت�شم ��ل �سلطة القيادة المدنية ،عالقة القائد بالمر�ؤو�س ،علم القائد
بارت ��كاب الفعل ،التحقيق ورفع التقارير ،والتدابير الالزمة والمعقولة ،وذلك وفق ًا لما تم اي�ضاحه في
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تف�سي ��ر القاعدة  153من قواعد القانون الدولي الإن�ساني العرفي التي وردت في درا�سة اللجنة الدولية
لل�صليب الأحمر ذات ال�صلة.
�سلطة القيادة المدن َيّة
ال تقع م�س�ؤولية جرائم الحرب على الأفراد الع�سكريين فح�سب ،بل تقع �أي�ض ًا على المدنيين على �أ�سا�س
م�س�ؤولي ��ة القادة .وقد اعتمدت المحكم ��ة الجنائية الدولية لرواندا هذا المبد�أ ف ��ي ق�ضية� أكاي�سو في العام
 ،1998وف ��ي ق�ضية كاي�شيم ��ا وروزيندانا في الع ��ام  ،1999كما اعتمدت ��ه �أي�ض ًا المحكم ��ة الجنائية الدولية
ليوغو�سوالفي ��ا ال�سابقة ف ��ي ق�ضية ديالليت�ش في الع ��ام  ،1998كما يرد المبد�أ كذلك ف ��ي النظام الأ�سا�سي
للمحكمة الجنائية الدولية .وت�شير النظم الأ�سا�سية للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغو�سالفيا ال�سابقة
وروان ��دا ،والمحكمة الخا�صة ل�سيرالي ��ون ،وبتعابير عامة� ،إلى «الأرفع مقام ًا» ،كما يفعل الكثير من الكت ّيبات
الع�سكرية والت�شريعات الوطنية.
عالقة القائد بالمر�ؤو�س
ال تقت�ض ��ي العالق ��ة بين القائ ��د والمر�ؤو�س �أن تكون بال�ض ��رورة عالقة مبا�شرة بحك ��م القانون (de
 .)jureوتكون م�س�ؤولية القائد الفعلية ( )de factoكافية لت�سبب م�س�ؤوليته .وقد �أُق ّر هذا المبد�أ في
�أحكام كثي ��رة للمحكمتين الجنائيتين الدوليتي ��ن ليوغو�سالفيا ال�سابقة ورواندا .وح ��ددت المحكمتان تو ّلي
ال�سيط ��رة الفعلي ��ة على �أفع ��ال المر�ؤو�سين من ناحية الق ��درة المادية على منع ارت ��كاب الجرائم والمعاقبة
عليها كمعيار �أ�سا�سي .وتنعك�س الفكرة ذاتها في المادة  28من النظام الأ�سا�سي للمحكمة الجنائية الدولية.
ً
مقاما� ،أو كان يُفتر�ض �أن يعلم
�إذا علم القائد �أو الأرفع
ت�ؤك ��د الممار�س ��ة �أن م�س�ؤولية القادة ال تقت�صر على الأو�ضاع التي يكون فيها القائد �أو الأرفع مقام ًا على
عل ��م فعل ��ي بالجرائم المرتكبة� ،أو التي على و�شك �أن ترتكب من قبل مر�ؤو�سيه ،بل تعتبر المعرفة التقديرية
كافي ��ة للم�س�ؤولي ��ة .ويع ّبر عن هذه الفكرة ب�صي ��غ متقاربة بالن�سبة �إلى القائد �أو الأرف ��ع مقام ًا ت�شمل الآتي:
« ُيفتر�ض �أن يعلم»« ،كانت لديه معلومات تمكنه من الإ�ستنتاج في تلك الظروف»ُ « ،يفتر�ض �أن يكون القائد/
الأرف ��ع مقام ًا ق ��د علم ب�سبب الظ ��روف ال�سائدة في ذلك الحي ��ن» ،كان القائد/الأرفع مقام� � ًا» م�س�ؤو ًال عن
تق�صي ��ره في الح�صول على هذه المعلومات» ،وكان القائد/الأرفع مقام ًا «متهاون ًا جزائي ًا في عدم معرفته».
وتجدر الإ�شارة �إلى �أن هذه ال�صيغ تغطي ،ب�شكل �أ�سا�سي ،مفهوم المعرفة التقديرية.
بالن�سب ��ة �إل ��ى من ه ��م �أرفع مقام ًا من غير الق ��ادة الع�سكريين ،ي�ستخدم النظ ��ام الأ�سا�سي للمحكمة
الجنائية الدولية �صيغة �إذا الرئي�س «تجاهل عن وعي �أي معلومات تب ّين بو�ضوح» .وقد ا�ستخدم هذا المعيار
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م ��ن قبل المحكمة الجنائي ��ة الدولية لرواندا في ق�ضية كاي�شيما وروزندانا ف ��ي العام  ،1999لتو�صيف معنى
عبارة « ُيفتر�ض �أن يكون قد علم» بالن�سبة للقادة من غير الع�سكريين.
التحقيق ورفع التقارير
يمك ��ن �أن ينج ��م عن التق�صير في التحقيق في الجرائم المحتمل ��ة و�/أو التق�صير في رفع تقارير �إلى
ال�سلط ��ات الأعلى بالمزاعم ب�ش� ��أن جرائم حرب ،تق�صير في قمع المر�ؤو�سين الذين يرتكبون جرائم حرب.
وي ��رد هذا الأمر في البروتوكول الإ�ضافي الأول الملح ��ق باتفاقيات جنيف لعام  1977وفي النظام الأ�سا�سي
للمحكمة الجنائية الدولية ،بالن�سبة �إلى النزاعات الم�س ّلحة الدولية .وفي تقريرها الختامي ب�ش�أن الإنتهاكات
الج�سيمة التفاقيات جنيف والإنتهاكات الأخرى للقانون الدولي الإن�ساني المرتكبة في يوغو�سالفيا ال�سابقة،
�أ ّك ��دت لجن ��ة خبراء الأم ��م المتحدة التي �أن�شئت تبع ًا لق ��رار مجل�س الأم ��ن  ،)1992( 780على هذا المبد�أ
الأ�سا�سي بخ�صو�ص م�س�ؤولية القيادة.
في حكمها في ق�ضية بال�سكيت�ش في العام  ،2000ر�أت المحكمة الجنائية الدولية ليوغو�سالفيا ال�سابقة
�أنّ على القائد �أن يعطي الأولوية ،حين يعلم �أو ُيفتر�ض �أن يعلم �أنّ مر�ؤو�سيه على و�شك ارتكاب جرائم ،لمنع
ارت ��كاب ه ��ذه الجرائم ،و�أنه «ال ي�ستطي ��ع �أن يع ّو�ض عن التق�صير في الت�ص ّرف بمعاقب ��ة المر�ؤو�سين في ما
بعد».
التدابير الالزمة والمعقولة
ف�سرت المحكمة الجنائية الدولي ��ة ليوغو�سالفيا ال�سابقة عبارة
ف ��ي ق�ضية ديالليت�ش ف ��ي العام ّ ،1998
«التدابي ��ر الالزمة والمعقول ��ة» على �أنها تقت�صر على التدابير الممكنة �ضم ��ن �سلطة ال�شخ�ص� ،إذ ال يمكن
�إرغ ��ام �أح ��د على القيام بما هو م�ستحيل .وفي ما يتعلق بالتدابير الالزمة والمعقولة لت�أمين معاقبة الم�شتبه
به ��م كمجرمي حرب ،ق�ضت المحكمة في ق�ضية كفوت�شكا في الع ��ام  ،2001ب�أن لي�س بال�ضرورة على الأرفع
مقام ًا �أن ي�ضع العقوبة مو�ضع التنفيذ ،بل «�أن يتخذ خطوة هامة في عملية الإن�ضباط».
في حكمها في ق�ضية بال�سكيت�ش في العام  ،2000ر�أت المحكمة �أن «القائد ،وتحت وط�أة ظروف مع ّينة،
يمكن �أن يتحرر من واجبه بمنع �أو قمع جريمة ،وذلك برفع تقرير بالم�س�ألة �إلى ال�سلطات المخت�صة».
ف ��ي ما يت�صل بالعالقـة بـي ��ن الـرئي�س والمـر�ؤو�س بم ��ا يتعلق بجريمة الإرهاب ،وفق� � ًا للنظام الأ�سا�سي
للمحكم ��ة الخا�ص ��ة بلبنان� ،أ�شارت الم ��ادة الثالثة من هذا النظام �إلى تح ّمل الـرئي� ��س المـ�س�ؤولية الجنائيـة
عـ ��ن �أي مــن الجــرائم الت ��ي تدخل في اخت�صا�ص المحكمة ،والــتي يرتكبــه ��ا مر�ؤو�سـون يخـ�ضعون لـ�سلطته
و�سـيطرته الفعليـتين ،نتيجـة لعـدم �سـيطرته �سـيطرة �سـليمة علـى ه�ؤالء المر�ؤو�سين ،حيث:
 -يك ��ون الرئي�س قد عرف �أو تجاهـل عـن عمـد �أيـة معلومـات تـبين بو�ضـوح �أن مر�ؤو�سيه يرتكبون �أو هم
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م�س�ؤول َيّة الرئي�س عن فعل املر�ؤو�س يف القانون اجلنائي الدويل
املقدم الدكتور حممد قمرة

على و�شك �أن يرتكبوا تلك الجرائم؛
 تتعلق الجرائم ب�أن�شطة تندرج في �إطار الم�س�ؤولية وال�سيطرة الفعليتين للرئي�س؛ ل ��م يتخ ��ذ الرئي�س جميع التدابير الالزمة والمعقولة في حدود �سـلطته لمنـع �أو قمـع ارتكاب مر�ؤو�سيهلتلك الجرائم �أو لعر�ض الم�س�ألة على ال�سلطات المختـ�صة للتحقيـق والمالحقـة الق�ضائية.
وال ُيعف ��ى مرتك ��ب الجريمة م ��ن الم�س�ؤولية الجنائية لكون ��ه ت�صرف ب�أمر مـن رئيـ�س ��ه � ،اّإل �أنـه يجــوز
للمحكمــة الخا�صــة �أن تنظــر في تخفيــف العقوبــة �إذا ر�أت في ذلــك ا�ســتيفاء لمقتــ�ضيات العدالة.
تج ��در الإ�ش ��ارة �إلى �أن تنفي ��ذ �أوامر الر�ؤ�ساء خالل النزاع ��ات الم�س ّلحة يخ�ضع للقي ��ود التي يفر�ضها
احت ��رام القانون الدول ��ي الإن�ساني وعدم انتهاك قواعده ،تبع ًا لما جاءت به القاعدة  154من قواعد القانون
الدولي الإن�ساني العرفي المتعلقة ب�إطاعة الأوامر العليا للر�ؤ�ساء ،التي ن�صت على �أنه « على كل مقاتل واجب
� اّأل يطيع �أمر ًا من الوا�ضح �أنه غير قانوني» ،وقد ك ّر�ست ممار�سة الدول هذه القاعدة ك�إحدى قواعد القانون
الدولي العرفي المنطبقة على الأوامر المعطاة في النزاعات الم�س ّلحة الدولية وغير الدولية.
يتب ّي ��ن من ه ��ذه الممار�سة ،بالإ�ضافة �إلى حقيق ��ة �أنّ المر�ؤو�س الذي يرتك ��ب جريمة حرب تبع ًا لأمر
م ��ن الوا�ضح �أنه غير قانون ��ي ،ال ي�ستطيع �أن ي�ستخدم هذا الأمر كدفاع ،وبالتال ��ي يبقى مذنب ًا الرتكاب تلك
الجريمة ،انطالق ًا من �أنّ هناك واجب ًا في عدم �إطاعة مثل هذا الأمر.
وا�ستكما ًال لما جاءت به القاعدة ال�سابقة ،تناولت القاعدة العرفية  155م�س�ألة الدفع بحجية الأوامر
العليا حيث ال تعفي المر�ؤو�س من الم�س�ؤولية الجزائية �إطاعة �أوامر عليا �إذا عرف المر�ؤو�س �أنّ الفعل الم�أمور
به كان غير قانوني� ،أو كان بو�سعه �أن يعرف ذلك ب�سبب الطبيعة غير القانونية الوا�ضحة للفعل الم�أمور به.
وردت ه ��ذه القاع ��دة في ميثاقي المحكمتي ��ن الع�سكريتين الدوليتين في نورمب ��رغ وطوكيو ،وكذلك في
النظ ��م الأ�سا�سي ��ة للمحكمة الجنائية الدولي ��ة ،والمحكمتي ��ن الجنائيتين الدوليتي ��ن ليوغو�سالفيا ال�سابقة
وروان ��دا ،والمحكم ��ة الخا�صة ل�سيراليون ،وفي الئح ��ة الإدارة الإنتقالية للأمم المتح ��دة في تيمور ال�شرقية
رقم .1/2000
تج ��در الإ�شارة �إلى وجود ممار�سة وا�سعة مفادها �أنّ �إطاعة الأمر بارتكاب جريمة حرب يمكن �أن ي�ؤخذ
بالح�سبان في تخفيف العقوبة� ،إذا ر�أت المحكمة �أن العدالة تقت�ضي ذلك.
خال�صة
ً
مم ��ا ال ريب فيه �أن م�س�ؤولية الرئي�س عن فعل المر�ؤو� ��س باتت مبد�أ را�سخ ًا في القانون الجنائي الدولي
يمك ��ن من خالله مالحقة الكوادر العلي ��ا الع�سكرية وال�سيا�سية التي �أعطت الأوام ��ر بارتكاب جرائم دولية،
ق�صرت في منع ارتكابها �أو قمعه ��ا� ،أو الإفادة عن وقوعها �أو
عل ��ى نح ��و مبا�شر �أو غير مبا�ش ��ر� ،أو �أهملت �أو ّ
قرب ��ه ،في ح ��ال المعرفة �أو �إمكانية المعرفة ،م ��ن دون التحرك التخاذ تدبير معق ��ول في حدود �صالحيات
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ه ��ذه القي ��ادات يحول دون وقوعها ،وذلك تبع ًا لما ا�ستقرت علي ��ه الممار�سات الدولية ذات ال�صلة والإعتقاد
الدول ��ي حول ر�سوخ هذه الممار�سات .ولكن تبقى الإ�شكالية الأهم في الخطوات الالحقة المرتبطة بالإتهام
والمالحقة والح�صانة والإخت�صا�ص والتعاون والت�سليم ،وهي �أمور بالغة الح�سا�سية وغالب ًا ما تت�سم بالتعقيد
تبع ًا لما �أفرزته ممار�سات المحاكم الجنائية الدولية في هذا ال�صدد.
الهوام�ش
 الزمالي عامر ،مدخل �إلى القانون الدولي الإن�س � � ��اني ،وحدة الطباعة والإنتاج في المعهدالعربي لحقوق الإن�سان ،تون�س� ،1997 ،ص .27
-2المحكمة الجنائية الدولية ليوغ�س �ل ��افيا ال�س � � ��ابقة  ،ICTYق�ضية الإدعاء ّ
�ضد «حجي
ح�س � � ��نوفيت�ش»  Hadzihasanovićورفاق � � ��ه (القرار ب�ش � � ��أن الإ�س � � ��تئناف التمهيدي المعار�ض
للإخت�صا�ص فيما ّ
يتعلق بم�س�ؤولية القادة) ،غرفة الإ�ستئناف ،الفقرات .18 – 14
 -3القهوج � � ��ي علي عبد القادر ،القانون الدول � � ��ي الجنائي� :أهم الجرائم الدولية ،المحاكم
الدولية الجنائية ،من�شورات الحلبي الحقوقية ،بيروت� ،2001 ،ص .168
-4المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والإقت�ص � � ��ادية وال�سيا�سية ،الجزء  ،39رقم ،20،2001
الجزائر� ،ص .60
-5هنكرت�س (جون ماري) ودوزوالد -بك (لويز) ،القانون الدولي الإن�س � � ��اني العرفي ،المجلد
الثاني :القواعد ،اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر ،القاهرة ،2007 ،القاعدة  152العرفية.
-6المرجع �أعاله ،القاعدة  153العرفية.
 -7بو �ش � � ��عالة محمد الأمين ،المب � � ��ادئ العامة للقانون الجنائي وفق نظام روما الأ�سا�س � � ��ي
للمحكمة الجنائية الدولية ،جامعة محمد بو �ضياف ،الم�سيلة ،الجزائر� ،2017 ،ص .27
 -8نبيل بن خديم ،ا�ستيفاء حقوق ال�ضحايا في القانون الدولي الجنائي ،ر�سالة ماج�ستير،
جامعة محمد خي�ض � � ��ر ،كلية الحقوق والعلوم ال�سيا�س � � ��ية ،ق�س � � ��م الحقوق ،باتنة،2013 – 2012 ،
�ص .163
 -9الفتالوي �س � � ��هيل ح�س � � ��ين – عماد محمد ربيع ،القانون الدولي الإن�س � � ��اني ،دار الثقافة
للن�شر والتوزيع ،الطبعة الأولى ،الأردن� ،2007 ،ص .331
 -10بو�شعالة محمد الأمين ،مرجع �سابق� ،ص .29
-11هنكرت�س (جون ماري) ودوزوالد -بك (لويز) ،مرجع �سابق ،القاعدة  153العرفية.
-12المرجع ال�سابق ،القاعدة  154العرفية.
-13المرجع نف�سه ،القاعدة  155العرفية.
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���د بحر قزوين �أ�ضخ����م بحر مغلق على وجه الأر�ض( بط����ول  1200كم وعر�ض  300كم
يع� ُّ
وعل����ى م�ستوى �أكث����ر انخفا�ض ًا من م�ستوى المحيط ب  28مت����ر ًا) ،وهو محاط بدول عدة هي:
رو�سيا من ال�شمال وال�شمال الغربي ،و�آذربيجان من الغرب ،و�إيران من الجنوب ،وتركمان�ستان
وكازاخ�ست����ان م����ن ال�ش����رق ،ويتَّ�صل ببحر �آزوف ع����ن طريق قناة مانيت�����ش .والمدن التي تطل
عليه ه����ي� :أ�ستراخان في رو�سيا ،وباكو عا�صمة الجمهورية الآذري����ة ،و�آ�ستارا وبندر�أنزلي في
�إيران ،و�أكاتو في كازاخ�ستان ،و تركمانبا�شي في جمهورية تركمان�ستان .وهذا ما يجعله محل
تج����اذب �إلى ح����د ال�صراع بين هذه الدول الخم�س ،وتالي ًا بي����ن دول �أخرى ،وال�سيما للح�صول
على م�صادر النفط.
التبخر وانخفا�����ض كمية ماء
يعان����ي بحر قزوين م����ن تقل�ص م�ساحت����ه با�ستمرار ب�سب����ب ُّ
الأنه����ار الت����ي ت�صب فيه و�أكبرها نهر الفولغا .ففي �أقل م����ن ن�صف قرن تقل�صت م�ساحته من
� 424.300إل����ى  371.000كيلو متر مربع حت����ى ا�ستقرت حالي ًا عند  360,000كيلومتر مربع،
وي�ص����ل متو�سط عمقه �إلى  184متر ًا� ،أما �أعمق نقط����ة فيه فت�صل �إلى  980متر ًا .وتقدر كمية
مياهه بـ � 76ألف كيلومتر مكعب على وجه التقريب.
�أنهار وجزر في بحر قزوين:
ت�ص����ب في بح����ر قزوين �أنهار عدة �أهمه����ا و�أكبرها هو نهر الفولغا ال����ذي ي�أتي من رو�سيا
وه����و الم�صدر الرئي�سي لمياه البحر ،ثم نهر تيريك القادم من رو�سيا �أي�ض ًا ،ونهر �أترك ونهر
الأورال الذي ي�أتي من كازاخ�ستان ،ونهر كورا القادم من جمهورية �أذربيجان ،والنهر الأبي�ض
�أو �سفي����د رود كم����ا يلف����ظ بالفار�سي����ة وي�أتي من �إي����ران .وت�شكل م�صبات ه����ذه الأنهار المكان
الطبيعي الذي ي�ستخدم����ه �سمك الكافيار لو�ضع بيو�ضه .وي�شكل نهر الفولغا في رو�سيا والنهر
الأبي�����ض �أو �سفيد رود في �إيران �أهم نهرين في ه����ذا المجال وذلك الت�ساعهما عند م�صبهما
في البحر.
ويوج����د فيه عدد كبير من الجزر معظمها غير م�أهول� ،أما الجزر الم�أهولة فمنها جزيرة
بوال قرب ال�ساحل الأذري وتحتوي على احتياطيات كبيرة من النفط ،وجزيرة بيراالهي والتي
كان����ت من �أوائل الأماكن التي اكت�شف فيها النفط في �أذربيجان وتختزن الجزيرة احتياطيات
كبيرة ،وجزيرة نارغين وهي �أكبر جزيرة مقابل ال�ساحل الأذري وتحتوي على �أنواع كثيرة من
الطيور .وتوجد جزيرة واحدة مقابل ال�ساحل الإيراني ت�سمى �أ�شورادة وتتبع محافظة كل�ستان.
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ال�صراع لل�سيطرة على النفط
بكب�س����ة �صغيرة على مقب�ض �أبي�ض ل�صمام �ضخم ،ب����د�أ النفط ،من �أحد �آخر احتياطيات
النف����ط العظيم����ة المعروفة ،بالتدف����ق خارج ًا من منطقة بح����ر قزوين ،ومار ًا عب����ر الأرا�ضي
الرو�سي����ة ،تمهيد ًا لت�صديره �إل����ى الغرب ،في هيئة جدول نحيل �سوف يتح����ول في النهاية �إلى
نهر غزير يتدفق بالنفط الخام.
وم����ن المعل����وم �أن النفط الآذري تـ����م نقلـه �سابق ًا ،عب����ر خط للأنابيب م����ن باكو عا�صمة
�آذربيج����ان� ،إلى ميناء باتومي الجورجي على البحر الأ�سود .لكن ذلك الأنبوب تم �إغالقه في
العام .١٩٣٢
وزاد اكت�شاف النفط في قزوين بكميات �ضخمة ،تتراوح بين 200بليون برميل و 600بليون
مت����ر مكعب م����ن الغاز ،من توتر ال����دول المطلة على البح����ر ودفع ببع�ضها �إل����ى عقد اتفاقات
ثنائية رف�ضتها �إيران .وا�ستدعت طهران القائم ب�أعمال �آذربيجان لالحتجاج على خطط باكو
للتنقيب عن النفط ،وجاء التحذير بعد مبا�شرة �شركة البترول البريطانية ن�شاطها في المياه
المتنازع عليها.
الـدفع����ة الأولى من النفط الآذري الخـ����ام الـذي ا�ستـ�ؤنـف ت�صديره ا�شترتها �شركة النفط
الرو�سية العمالقة «لوكويل».
وال ب����د م����ن الإ�شارة �إلى �أن هذا التعجل في عملية تطوي����ر النفط في منطقة بحر قزوين،
والبدء بنقله وت�سويقه ،خطوة من �ش�أنها �إعادة ت�شكيل خريطة الجغرافية ال�سيا�سية للمنطقة.
وتمتل����ك جمهوري����ات �آذربيجان وكزخ�ستان وتركمان�ستان معظ����م حقوق النفط والغاز في
بح����ر قزوي����ن ،لكنها م�ضط����رة للتناف�س مع رو�سيا الت����ي ال تزال تعتبر المنطق����ة منطقة نفوذ
خا�صة بها.
�أم����ا الواليات المتح����دة فقد �سعت لتخفي����ف القب�ضة الرو�سية عل����ى المنطقة ،عن طريق
ت�شجيع �إقامة خطوط متعددة للأنابيب النفطية الخارجة من بحر قزوين.
وال ب����د من الإ�شارة �إلى �أن �شرك����ة يونوكال الأميركية للطاقة تمتل����ك الح�صـة الكبرى في
تجمع دولي غـايتـه نـقـل الغـاز مـن تركمان�ستان �إلى باك�ستان عبر �أفغان�ستان.
اليـ����د التـي كـانـت علـى المقب�ض الأبي�ض لل�صم����ام ،هي يد «نـاطـق علييـف» رئيـ�س �شـركـة
الـدولـ����ة للنفط في جمهـويـة �آذربيجان .وتم ذلك في قرية �شـرفـانـوفـكـا الآذرية عنـد الحـدود
م����ع رو�سيـا .وكـان عليـيف بـذلـ����ك يفتـتح خط ًا لأنابيب النفط يمتد مئ����ات الأميال من �شمالي
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غربي باكو على بحـر قـزويـن �إلى مينـاء نـوفـرو�سي�سك الرو�سي على البحر الأ�سود.
وقال علييف في احتفال التد�شين �إن بالده� ،أي جمهورية �آذربيجان ،التي كانت في نطاق
الكتلة ال�سوفياتية �سابق ًا ،ت�ست�أنف ت�صدير نفطها �إلى الأ�سواق الغربية ،للمرة الأولى منذ 65
عام ًا ،و�إن ذلك تم في �أف�ضل طريقة ممكنة ،ولتحقيق �أكبر فائدة ممكنة� ،أي عبر الأنابيب.
�أ�سف����رت التنقيبات ع����ن وجود احتياط����ات ا�ستراتيجية �ضخمة من النف����ط والغاز فاقت
كل الت�ص����ورات .فقزوين بحيرة من النفط والغ����از ،و�أظهرت االكت�شافات وجود ثروات هائلة
�ستغ ّير معالم المنطقة في حال �أح�سن ا�ستثمارها من جانب الدول الخم�س الواقعة على هذا
البحر وهي :رو�سيا� ،إيران ،كازاخ�ستان ،تركمان�ستان ،و�آذربيجان.
و�أث����ارت العينات الم�ستخرجة من البحر �شه ّية �ش����ركات النفط ،فاندفعت الدول الكبرى
المالك����ة �إل����ى المنطقة للتناف�س عل����ى م�صادر الطاقة ف����ي وقت اندفعت فيه ال����دول الخم�س
لفر�ض نفوذها على �أكبر ن�سبة من مياه البحر.
من جانبها ،لم تكن الواليات المتحدة بعيدة عن دائرة التناف�س في �آ�سيا الو�سطى وحو�ض
بحر قزوين ،فهي ،منذ عهد كلينتون ،تراقب تطـور الأو�ضـاع ،وتتح َّين الفر�ص للـدخـول علـى
والحد من ا�ستف����ادة رو�سيا من الث����روة ،و�إثارة
خـ����ط ال�صـ����راع لع����زل ال�صين عن الدائ����رة،
ِّ
الخالف����ات بي����ن الدول الخم�س بغية تبري����ر وجودها الع�سكري من خ��ل�ال �صلتها بتركيا عبر
الحلف الأطل�سي (الناتو) وت�أثير �أنقرة في �آذربيجان.
وحي����ن جاء بو�ش الإبن الى �إدارة البيت الأبي�ض ات�ضح����ت �صورة الموقف الأميركي �أكثر
من ال�سابق ،واتخذت التحركات ال�سيا�سية �أبعاد ًا ا�ستراتيجية �إقليمية تمثلت في ال�ضغط على
تركيا لإقناع باكو ب�إقامة قاعدة ع�سكرية في �آذربيجان للو�صول �إلى بحر قزوين ،الأمر الذي
�أث����ار مخاوف �إي����ران لوجود خطة تعزلها وتمنعها من ال�شراكة ف����ي التنقيب والإنتاج ،م�ضاف ًا
�إليه����ا مخ����اوف رو�سية من �أن تنقل �أمي����ركا قواتها �إلى حدودها الجنوبي����ة لل�ضغط عليها من
خالل دول �آ�سيا الو�سطى.
�إذ ًا ،كان����ت كل الم����واد الأولي����ة القابلة لالحتراق متوفرة على ط����ول خطوط خط الحرير
القدي����م ،وكان الكل يتخوف من �إقدام «جهة ما» على �إ�شعال «عود الثقاب» فيعطي المبررات
الكافي����ة للتدخل بذرائع مختلف����ة ،وما هي �أبرز المحطات التي �أو�صلت منطقة �آ�سيا الو�سطى
�إل����ى حافة الهاوي����ة؟ هنا بع�ض يومي����ات لع ّلها تلقي ال�ض����وء على خفايا ال�صراع����ات الدولية
الكبرى.
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يوميات ..ال�صراع
���در احتياطه بنحو 5.15
 �إي����ران تبد�أ التنقي����ب عن النفط والغاز ف����ي بحر قزوين ،ويق� ّبليون برميل من النفط ونحو  3.8تریلیون متر مكعب من الغاز.
 عق����دت قم����ة كازاخ�ست����ان ،وه����ي الخام�س����ة لمنظمـ����ة التعـ����اون االقت�صـ����ادي ،وت�ضـمالجمهـوريـات الآ�سيـويـة (ال�سوفياتية �سابق ًا)� ،إ�ضافة �إلى �إيران وتركيا و�أفغان�ستان وباك�ستان.
واتف����ق ر�ؤ�ساء الدول عل����ى ت�أ�سي�س بنك للتجارة والتنمية وتطوي����ر �شبكـة للمـوا�صـالت (طـرق
لل�سي����ارات ،و�سكة حدي����د ،وخطوط جوية) تذ ّك����ر بطريق الحرير الذي يرب����ط ال�صين �شرق ًا
ويرجح �أن
ب�أوروب����ا غرب���� ًا .وتبلغ ن�سبة م�ساهمة المنظمة في التجارة العالمية  1.4في المائةّ ،
ترتف����ع الن�سبة بعد ا�ستثمار ثروات بحر قزوي����ن .ويذكر �أن عدد �سكان دول المنظمة الآ�سيوية
يقارب  300مليون ن�سمة.
 دخل����ت �آذربيج����ان مع �إيران في مفاو�ض����ات حا�سمة ب�ش�أن نفط قزوي����ن وت�صديره عبر�أنابيب تمر في �إيران ،ويمكنها نقل  1.6مليون برميل يومي ًا.
 �أعلنـ����ت �آذربيجـان �أنهـا �ستطلـ����ب االن�ضمام �إلى الحلف الأطل�س����ي (الناتو) �أو ال�سماحب�إقام����ة قاعدة �أطل�سي����ة (�أميركية �أو تركية) في �أرا�ضيها ،ما يعن����ي عملي ًا امتداد الحلف �إلى
بحر قزوي����ن ،وبالتالي �إعادة ر�سم الخريطة ال�سيا�سية والتوازنات اال�ستراتيجية في المناطق
المحيطة بالبحر من القوقاز �إلى ال�شرق الأو�سط.
 �إعلنت �آذربيجان عن عزمها �إقامة قاعدة للحلف الأطل�سي �أثار مخاوف رو�سيا ،التي ردتبتزوي����د حليفتها �أرمينيا ب�أ�سلحة حديثة وط ّورت برنامج تحديث ال�سالح الإيراني ال�صاروخي
جددت
والن����ووي .وازدادت مخ����اوف رو�سيا من ب����دء خ�سارة مواقعها في �آ�سي����ا الو�سطى حين ّ
�آذربیج����ان رغبتها في االن�ضمام �إلى الحلف الأطل�سي ،ورف�ض����ت �أوزبك�ستان تمديد ع�ضويتها
في «�أ�سرة الدول الم�ستقلة» التابعة للهيمنة الرو�سية (بعـد تف ّكك االتحاد ال�سوفياتي).
 �أعلن����ت �إيران عدم قبولها االتفاق الذي و ّقعته تركمان�ستان مع «كون�سورتيوم» للإ�شرافعل����ى م�ش����روع بناء خط �أنابيب بتكلف����ة  ٥,٢بليون دوالر لنقل الغ����از الطبيعي عبر بحر قزوين
ف����ي اتجاه �أوروبا وتركيا ،وذكرت �أنه يخالف المبادىء الت����ي �أعلنتهـا الـدول المطلة على بحر
قزوين .ويذكر �أن الواليات المتحدة عار�ضت بناء خط �أنابيب يمر عبر �إيران و�أيدت خيارات
�أخ����رى ،مثل �إن�شاء خ����ط �أنابيب �أطول يمتد من باكو (عا�صم����ة �آذربیجان) �إلى جيهان (على
�ساحل البحر المتو�سط) في تركيا.
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 با�ش����رت كازاخ�ستان التنقيب عن النف����ط .ويذكر �أن �أكثر من � 120شركة نفط تناف�ستوت�ضم كون�سورتيوم للتنقيب �شركات بريطانية و�أوروبية �شمالية.
لمد خط الأنابيب،
ّ
 و ّقعت رو�سيا وكازاخ�ستان على اتفاق لتقا�سم االحتياط النفطي في �شمالي بحر قزوين،وه����و �أم����ر �أزعج �إي����ران وتركمان�ستان و�أر�ض����ى �آذربيجان .ويذك����ر �أن تركمان�ست����ان في نهاية
1997د�شّ نت خ����ط �أنابيب ينقل الغاز التركماني من كوربيجي (تركمان�ستان) �إلى كورد ـ كوي
(�شمالي �شرقي �إيران) بكلفة  195مليون دوالر .ويقدر االحتياط النفطي في بحر قزوين بين
 13و 15بليون طن ،وهو الثالث في العالم بعد �سيبيريا ودول الخليج.
 اتفقـت ثـالث دول (كـازاخ�ستـان� ،آذربیجان ،تركمان�ستان) على تق�سيم بحر قزوين �إلىقطاعات قومية ،واعتر�ضت �إيران ورو�سيا على الأمر ،وطالبتا ب�أن تتقا�سم الدول الخم�س كلها
م����وارد البحر� .إال �أن رو�سيا تراجعت عن موقفها وتفاهمت مع كازاخ�ستان على تق�سيم الجزء
ال�شمال����ي م����ن قزوين �إلى قطاع ْين م�ستقلين  :رو�سي وكازاخ����ي .ور ّدت �إيران على التفاهمات
الثنائية بفتح محادثات مع �شركات بريطانية وفرن�سية و�إيطالية للتنقيب عن النفط والغاز في
الجزء الإيراني من قزوين لمدة ت�ستغرق � 18شهر ًا.
 عقدت تركمان�ستان و�آذربيجان قمة لت�سوية النزاع في �ش�أن تق�سيم حقول النفط والغازفي بحر قزوين ،ووجهت الدعوة �إلى وزير الطاقة الأميركي بيل ريت�شـارد�سـون وكـبـار م�سـ�ؤولـي
�شـركـات النفط لح�ضـور لقاء تركمانبا�شي (ميناء في غربي تركمان�ستان).
 اتفقت �آذربيجـان وجـورجـيـا علـى م�شروع مد خط الأنابيب لنقل النفط من بحر قزوين�إلى ميناء جيهان التركي.
 �أعلن����ت كب����رى �شركات النفط الرو�سية (ل����وك �أويل) �أنها �أنهت حف����ر �أول بئر في �إطارعملي����ات التنقي����ب في �شمالي بح����ر قزوين .وقال بي����ان ال�شركة �إن االكت�ش����اف يكت�سب �أهمية
كب����رى اقت�صادية وجيو ـ �سيا�سي����ة .و�أظهرت تقديرات ال�شركة وج����ود احتياطي يمكن �أن يبلغ
 300ملي����ون ط����ن ( 2٫3بلي����ون برميل) .وتوقع����ت �أن يبلغ الحد الأق�صى للإنت����اج ال�سنوي 15
ملي����ون طـن فـي ال�سنـ����ة الثـامنـة مـن تحقيـق الم�شـروع الـذي يغطـ����ي م�ساحة  8500كلم مربع
ت�شم����ل  220بئر ًا .ويذكر �أن �شركة «لوك �أويل» وقعت على حق ا�ستغالل النفط في كانون الأول
(دي�سمبر) .1997
 دعا الرئي�س الرو�سي فالديمير بوتين �إلى تحرك في حو�ض بحر قزوين لمواجهة الن�شاطالمتـزايـد للواليات المتحدة ودول �أخرى في هذه المنطقة .وجاءت الدعوة في اجتماع لمجل�س
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الأم����ن القـومـي الرو�سي ال����ذي وافق على «العقيـ����دة الع�سكـريـة» لبـوتيـ����ن ،وطـالـب بت�صحيح
الأو�ضاع لمنع تحويل بحر قزوين �إلى منطقة نزاعات �أخرى.
وجددت دعمها لم�شروع
 �أعلنت وا�شنطن رف�ضها التعاون مع �إيران في المجال النفطيّ ،خ����ط �أنابي����ب باكو  -جيهـان مـن قـزويـن �إل����ى تـركـيـا المقرر �أن يب����د�أ ت�شغيله في عام .٢٠٠٤
وردت طه����ران ب�أنه����ا �ستبد�أ حفر �آبار ف����ي بحر قزوين خالل �شهور بالتع����اون مع رو�سيا و�أربع
جمهوريات �آ�سيوية.
 تفاهمت �آذربيجان وجورجيا وتركيا على توقيع خط بـاكـو  -تبلي�سي ـ جيهـان ،ب�إ�شرافالوالي����ات المتحدة وبريطاني����ا والنروج واليابان و�س����ط مخاوف رو�سية وانزع����اج مو�سكو من
احتمال عزلها عن اال�ستثمارات النفطية في المنطقة.
 ح����ذّ رت �إي����ران من �أخطـار الـوجـود الع�سكري الأميرك����ي  -الإ�سرائيلي في بحر قزوين،ودعا وزير دفاعها علي �شمخاني �إلى تطوير �شبكة �صواريخ من طراز �أر�ض  -بحر .ويذكر �أن
البرنام����ج ال�صاروخي الإيران����ي تطور في ال�سنوات الع�شر الأخيرة و�أث����ار مخاوف �إ�سرائيلية،
مدعومة بت�صريحات �أميركية ،من �إمكان تعديل طهران موازين القوى الع�سكرية في المنطقة.
وقد حذّ رت وزارة النفط الإيرانية �شركات النفط الأجنبية من العمل مع دول �أخرى.
 اتهم����ت �آذربيجان �إي����ران باختراق مجالها الجـ����وي ،وذكـرت بـاكـو �أن طائ����رة �إيـرانيـةحلق����ت فوق مياهه����ا الإقليمية .وجاء االتهام عل����ى خلفية قيـام قطعة م����ن الأ�سطـول الحربي
الإيراني بم�صادرة �سفينتين �آذربيجانيتين ،ا�ست�أجرتهما �شركة النفط البريطانية.
�إن ه����ذا التدف����ق المبكر للنفط الخ����ام (نحو � 150ألف طن حتى نهاي����ة العام) لي�س �سوى
بداي����ة لعملية نقل قد تحمل في النهاية ماليين البراميل يومي ًا من قزوين ،بما يناف�س منطقة
ال�ش����رق الأو�سط كم�صدر للطاقة �إلى العالم .وبينما كانت �شركات الطاقة وبلدان البحر تعمل
عل����ى ق����دم و�ساق منذ �أعوام عدة م����ن �أجل ا�ستخراج النفط ،كانت م�س�أل����ة الأنابيب الالزمة
لنقله من "عنق الزجاجة" في العملية كلها.
يذك����ر � َّأن الأنابي����ب تم����ر عبر ال�شي�ش����ان التي دمرته����ا الحرب من �أج����ل اال�ستقالل ،وهي
تو�صل����ت مع رو�سيا منذ عهـد قـريـب �إلى اتفـاقيـة لإ�صالح و�صلة الأنابيب بطول  150كيلومتر ًا
داخل �أرا�ضيها� .أما الجانب الآذري من الأنابيب فقد تم �إنجازه قبل �سبعة �أ�شهر تقريب ًا.
ال ب����د م����ن الإ�شارة �أخير ًا �إل����ى �أن هذا التعجل ف����ي عملية تطوير النفط ف����ي منطقة بحر
قزوي����ن ،والبدء بنقله وت�سويقه ،خطوة م����ن �ش�أنها �إعادة ت�شكيل خريطة الجغرافية ال�سيا�سية
للمنطقة.
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ِّ
المقدمة
تتن����اول ه����ذه الدرا�س����ة بالعر�����ض والتحلي����ل ظاهرة م����ن �أبرز ظواه����ر الحي����اة الحديثة
المتح�ض����رة ،فه����ي تر�صد ن�ش�����أة ال�صحافة في لبنان والوط����ن العربيُ ،مذ كان����ت وليد ًا يحبو
ويتعثر حتى �أ�صبحت كيان ًا نا�ضج ًا يمار�س مهمته بدقة متناهية.
و�صحاف����ة اليوم �أحوج ما تكون لأن تُدر�����س درا�سة عميقة في الأ�صقاع العربية – نقول في
الأ�صق����اع العربية ،تخ�صي�ص ًا للعمل ،وتعميق ًا للدرا�س����ة – و�أن تدر�س درا�سة تحليلية معتمدة
عل����ى ن�صو�صه����ا الذاتي����ة ،مع درا�س����ة الإطار االجتماع����ي وال�سيا�س����ي لها ،ومراع����اة ت�أثيرها
وت�أثره����ا ،ال �سيم����ا في ظل ظروف المجتم����ع العربي الراهن حيث تمثل في����ه ال�صحافة مكان
ال�صدارة �أثر ًا وفعالية.
�إن ال�صحافة التي تتعامل مع جمهور يعي�ش في عالم �سريع الحركة ،مت�شابك الأبعاد ،بالغ
التن����وع والتعقيد ،تق����رب فيه الأبعاد وتنعدم الم�سافات ،وي�صب����ح الوقت فيه مختز ًال ،ويتطلب
فهم الواقع وتتبعه نظرة علمية �إلى الأمور.
وال�صحاف����ة تتطلب �أ�ساليب في عر�ض الأحداث وتحليلها بما يتنا�سب وال�سمات الع�صرية
للحياة ،وهذه الأ�ساليب تقت�ضي الو�ضوح واالقت�ضاب والدقة والت�شويق في ال�صياغة.
ولبل����ورة الفكرة �أذكر م����ا ذهب �إليه عميد ال�صحاف����ة الإنكليزية ويكه����ام �ستيد في قوله:
«لي�س����ت ال�صحافة حرفة ك�سائر الحرف� ،إنه����ا �أكثر من مهنة ،وهي غير �صناعة .وهي طبيعة
من طبائع الموهبة ،وهي �شيء بين الفن والعبادة ،وال�صحافيون خدم عموميون غير ر�سميين،
غر�ضهم الأول العمل على رقي المجتمع».
ي����دور البحث حول الأطر االجتماعية ومول����د ال�صحافة العربية في هذه المرحلة� ،أي منذ
ظه����ور �صحاف����ة الر�أي في م�ص����ر التي ع ّمقت مفاهي����م البحث والكتابة والق����درة على التعبير
الحر.
وال بد لكي تكون �صورة المجتمع وا�ضحة من خالل ال�صحافة ،العتبارها المجال الحيوي
للنه�ضة الفكرية والأدبية التي عمت ال�شرق العربي في مطلع القرن التا�سع ع�شر ،والتي انبعثت
�إث����ر وقوع �أحداث ج�سيم����ة ومهمة في الوطن العربي هزته وجعلته ي�ستيقظ من �سباته العميق.
ولكي تكتمل ال�صورة ال بد من �إلقاء نظرة موجزة على �أطراف النزاع في المنطقة.
فرن�س����ا( :)1جربت فرن�سا حظه����ا ب�إيفاد الحملة التي قادها نابلي����ون بونابرت ،ك�أول حملة
ا�ستعمارية في الع�صر الحديث ،وقد حاولت �أن ت�سيطر لإقامة �إمبراطورية فرن�سية على �أر�ض
م�ص����ر وبالد ال�شام ،ولكنها ف�شلت .ومن م�صر اتجه بوناب����رت بحملته نحو فل�سطين حتى بلغ
�أ�س����وار عكا .وبالرغم م����ن الأهداف ال�سيا�سية للحملة ،ف�إنها كان����ت ترمي �إلى توطيد العالقة

65

الدرا�سات الأمنية
العدد 90

ال�صحافة ون�ش�أتها و�شخ�ص َيّة ال�صحفي
الدكتور ف�ؤاد احلركة

بين ال�شرق والغرب في الثقافة والتربية والإعالم.
الدول����ة العثمانية :انت�شرت ف����ي المنطقة العربية برمتها ،فكانت تتحك����م كيفما ت�شاء في
المنطق����ة وت�ض����ع الأنظمة ،وت�ص����در الفرامانات ،وت�ش����دد على حرية ال�صحاف����ة وتقيدها عن
طريق �إ�صدار القوانين ال�شديدة وال�صارمة.
ال�صحافة ون�ش�أتها
قب����ل �أن �أدخل في الكتابة �أو الحديث عن ال�صحافة ال بد من الوقوف على كلمة «�صحافة»
لتحليلها وتو�ضيحها مبنى ومعنى.
فال�صحافة لغة م�شتقة من ال�صحف :جمع �صحيفة.
وال�صحيفة :كما �شرحها �إبن منظور في «ل�سان العرب» هي التي يكتب فيها.
لق����د ح�سم الخ��ل�اف (المعجم الو�سيط) ال�ص����ادر عن مجمع اللغة العربي����ة في القاهرة
ف�أو�ض����ح ه����ذه الكلمة حي����ث جاء فيه :ال�شائ����ع الآن ا�ستخ����دام كلمة «ال�صحاف����ة» للداللة على
معنيين:
المعنى الأول :يقابل كلمة (جورناليزم) �أي المهنة ال�صحفية.
المعنى الثاني :يقابل كلمة «بر�س � »Presseأي مجموع ال�صحف.
فق����د �سمي الع����رب في �أول الدعوة وثيقته����م التي ن�صوا فيها عل����ى مقاطعة النبي  ρومن
اتبعه (�صحيفة) وعلقوها على جدار الكعبة ليعلم ما فيها جميع القوم ،وقد وردت في القر�آن
الكري����م دال����ة على ما كان ينزل على النبيي����ن والمر�سلين من �أخبار الأم����م وال�شرائع والنظم
ال�سماوية.
وفي القر�آن الكريم �آي ٌة تن�ص� ...« :إن هذا لفي ال�صحف الأولى� ،صحف �إبراهيم ومو�سى»
وال�صحف هنا بمعنى الكتب المنزلة(.)2
وف����ي ال�صحاح للجوهري ،جمعت ال�صحيف����ة على «�صحف» و»�صحائف» �أي الكتاب بمعنى
الر�سالة.
وهنا نت�ساءل ما هي ال�صحافة؟
لق����د �أطلق الإنكلو�سك�سون في القرن التا�سع ع�شر على ال�صحافة لقب (�صاحبة الجاللة)
و(ال�سلط����ة الرابع����ة) بع����د ال�سلط����ات الثالث ف����ي الدول����ة (ال�سلط����ة الت�شريعي����ة والتنفيذية
والق�ضائية) .ثم �شاع في العالم الغربي �شعار« :لكل �شعب �صحافته التي ي�ستحق ،فال�صحافة
ت�صن����ع ال�شع����وب .وكيف ال؟ وال�صحافة هي الأ�سا�س الذي ي�سه����م في �صناعة الحرف والكلمة

66

الدرا�سات الأمنية
العدد 90

الأنيقة.
وعندم����ا عرف العرب ال�صحافة في مطلع الق����رن التا�سع ع�شر كانوا يطلقون عليها لفظة
«الوقائ����ع» وبقيت هكذا �إلى �أن �أ�س�س خليل الخوري عام � 1858صحيفة «حديقة الأخبار» وهي
�أول �صحيف����ة عربية �أطلق عليها المعنى الفرن�سي «جورنال» هذه الكلمة المعربة التي ما زالت
ت�ستعمل حتى يومنا هذا.
وم����ن المع����روف �أن كلمة �صحافة و�صلتنا على يد ال�شيخ نجيب الحداد الذي �أن�ش�أ �صحيفة
(ل�سان العرب) في الإ�سكندرية ،وهو �أول من ا�ستعمل لفظة ال�صحافة.
وتختلف التعاريف باختالف وجهات النظر ،فال�صحافة بالن�سبة �إلى ال�ساخر المتهكم هي
مجرد تجارة ،بينما هي مت�ألقة في نظر الإن�سان المتعلم والمثالي.
يق����ول «�أريك هودجنز» �إن ال�صحافة هي نقل المعلومات من هنا �إلى هناك بدقة و�سرعة،
وبطريقة تخدم الحقيقة ،وتجعل ال�صواب في الأمر يبرز ببطء حتى لو لم يبرز فور ًا.
و�أما ال�صحيف����ة فقد ع ّرفها بع�ضهم ب�أنها «كل ن�شرة مطبوعة ت�شتمل على �أخبار ومعارف
عام����ة وتت�ضمن �سير الح����وادث والإنتقادات التي تعبر عن م�شاع����ر الجماهير ،وتعد للبيع في
�أوقات ومواعيد دورية ،وتعر�ض على الجماهير القتنائها عن طريق ال�شراء �أو الإ�شتراك».
وال�صحيف����ة هي عم����ل اجتماعي ،تفر�ضه حاج����ات المجتمع ،وهي �ض����رورة حياتية مهمة
للمجتمع والبيئة التي يعي�ش فيها الإن�سان.
التعريف العام لل�صحافة:
هي الرقيب والح�سيب الذي ال يهد�أ ،فهي بوق النقد ال�سليم ،الوا�ضح البنّاء والدليل الذي
يك�شف الطريق �أم����ام النا�س لقيام المجتمع الراقي المتطور .مجتمع الكفاية والعدل وتحقيق
الإ�صالح في �شتى مرافق الدولة .ويمكن �أن تنقلب ال�صحافة �إلى �أداة تخريب وت�ضليل و�إف�ساد
�إذا �أ�سيء ا�ستخدام هذه المهنة و�أ�صبحت و�سيلة من و�سائل الك�سب� ،أو �أداة طيعة في يد الغير
تحركها �أجهزة خارجية غريبة.
وعلى �ض����وء ما تقدم ،يمكننا �أن ن�ست�شهد بقول للرئي�����س الأميركي جيفر�سون «ال�صحافة
أخالقي واجتماعي».
ككائن عاقلٍ �
هي خير �أداة لتنوير عقل الإن�سان وتقدمه
ٍ
ٍ
و�إذا ل����م يكن هناك �صحاف����ة قوية ت�صبح ال�شجاعة الأدبية �أمر ًا نادر الوجود ،وت�صبح في
حكم الم�ستحيل� ،ش�أنها في ذلك �ش�أن ال�شجاعة الحربية .فالجندي ال يندفع �إلى المعارك وال
يقدم �إلى المهالك �إال عندما ي�سمع �صوت الطبول وزمجرة الدبابات ورائحة البارود.
وال�صحيفة للفرد الذي يعي�ش في المجتمع ،غذاء للروح والج�سد ،ت�ؤثر في حياته و�أعماله
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وتغدي �شعوره ،وتنمي تفكيره ،وهي بمثابة المر�أة العاك�سة لآمال و�آالم الأمة ،ول�سانها الناطق
والمترجم لأفكارها و�آرائها ورغباتها.
ال�صحافة والر�أي العام:
لقد اختلف المفكرون في تحديد وتعريف الر�أي العام.
فال����ر�أي العام كلمة مطلقة ت�شمل (القائد) من الجمهور ،والقارئ (المثقف) ،والمن�ساق
(المنق����اد) .وال�صحافة تعن����ى بالعموميات .غي����ر �أن �إت�صالها بالر�أي الع����ام (القارئ) يكاد
يغلب عنايتها بالعن�صرين الآخرين ،لأن عن�صر الو�سط ي�شعر بالرغبة في ا�ستكمال معلوماته
من ناحية ،واللهفة والتعط�ش للإلمام بما يدور حوله من ناحية �أخرى .بينما نرى النابهين من
الجمهور قالئل وهم ي�ؤثرون في ال�صحف �أكثر مما ت�ؤثر فيهم� .أما العن�صر الثالث ،المن�ساق
والذي يمثل الأكثرية ،فقد الزمه هذا الو�صف ب�سبب �ضعف �إدراكه وثقافته ،وهو دائم الإنقياد
من قبل الغير.
ال�صحافة والدولة:
الدول����ة �أي ًا يك����ن نظامها ال�سيا�سي �أو االجتماع����ي تنزع �إلى الت�سل����ط واال�ستئثار ،ف�صراع
ال�صحافة مع الدولة م�ستمر منذ وجدت ال�صحافة ،و�إلى ما �شاء اهلل.
وال�صحاف����ة بحكم طبيعته����ا ور�سالتها تريد الحرية وال�صراح����ة والإنعتاقد ،بينما الدولة
بحكم م�س�ؤولياتها تحر�����ص على فر�ض رقابتها و�سلطانها .لذا ات�سمت العالقة بين ال�صحافة
والدولة بالتوتر والحذر .وكثير ًا ما كان ي�ؤدي بال�صحافي �إلى ال�سجن �أو التعذيب� ،أو الخطف
���ر �صريح يك�شف في����ه خفايا الأمور وعي����وب ال�سلطة� ،أو مق����ال ينتقد فيه
�أو القت����ل ب�سب����ب خب� ٍ
الح����كام الذي ال يعملون �إال لم�صالحهم الخا�ص����ة �ضاربين عر�ض الحائط بكل ما يمت ب�صلةٍ
لخدم����ة المواطن وتطوير البالد .وق����د كان لل�صحافة في لبنان �صرا ٌع طوي ٌل ومري ٌر مع الدولة
و�أجهزته����ا المخابراتي����ة والأمنية .وهكذا فر�ضت القيود على العم����ل ال�صحفي ،ولكنها كانت
تمار�سه����ا وتفر�ضها على نف�سها .ف�إذا بال�صحاف����ة تتطور وتتقدم لت�صبح �صحافة الكثرة التي
ت�صن����ع الكلمة الح����رة ،وتكت�سب القوة والنفوذ وتحتل مكانة ال�سلط����ة الرابعة في الدولة ،و�إذا
بالدولة تنقلب �إلى �صديقٍ يعتمد عليها عند ا�شتداد الأزمات والمخاطر.
�إن تحطيم ال�صحافة للقيود والقرارات التع�سفية واقع يدل على رقي المجتمعات و�ضمان
�سالمته����ا .فال�صحاف����ة الح����رة ال يمك����ن ت�صورها بوق���� ًا ل�ستر ف�ضائ����ح الإ�ستب����داد والإ�شادة
بت�صرف����ات الح����كام ،وال�صحف����ي الناج����ح ال�شريف ي�ؤث����ر الإختفاء عل����ى �أ�ض����واء ال�صحافة
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ومباهجه����ا ويرف�ض �أن يكون مطي����ة لمتنفذ� ،أو �أمير من �أمراء ال�سيا�س����ة والإقطاع ،وي�ستثنى
م����ن ذلك �أي����ام الحروب حيث ت�صبح الرقابة �ضرورية فيها ،وي�صي����ر للقيادة الع�سكرية الحق
ف����ي الإ�ش����راف الفعلي والعملي على �أعم����ال ال�صحف ،فيعدل الرقي����ب الع�سكري ويغير ح�سب
م�صلح����ة البالد و�ضرورات الأمن و�سالمة الوط����ن .ومعن هذا ف�إننا ال ن�ستطيع �أن ننفي وجود
بع�����ض المفارقات في الحريات ال�صحفية بالن�سبة الختالف الدول و�أنواع الحكم فيها .بحيث
نرى حرية ال�صحافة تبدو وا�ضحة في دولةٍ ما ،بينما يختنق �صوتها في دولة �أخرى.
وال�صحف����ي الناجح يكون كذل����ك بالمعلومات الدقيقة التي ي�ستقيه����ا من م�صادرها ،تلك
المعلوم����ات ال�صادقة المتج����ددة ،ال�سهلة التداول واال�ستخدام التي ي����زود بها �صحيفته ،لأنه
ي����درك قيم����ة ال�صحافة و�أثره����ا البعيد في خل����ق المواطن والأمة ،فيحاف����ظ طيلة حياته على
مبادئها ويخل�ص لأهدافها ،ويحترم �سلطانها في نف�سه ،فال يتزلف وال يمدح �أو يذم �إال بالحق
�أو بما عليه ال�ضمير المهني والخلق الكريم.
ولل�صحافة حق الكتابة في المو�ضوعات المختلفة ،واالعتماد على الجدل المقنع ،واالبتعاد
عن �سواه من مظاهر القهر والقذف والإخالل بالآداب العامة� ،أو غير ذلك من الجرائم التي
ترتك����ب ع����ن طريق الن�شر ،حيث ال يمكن �أبد ًا �أن نوافق على ن�شر �أراء تثير الأفراد �ضد الدولة
التي تدير مرافق البالد بكل �أمانة و�إخال�ص.
�إن ال�صحف����ي الناجح يدرك قيمة ال�صحافة و�أثرها البعي����د في خلق الأمة وتكوين المثل،
فيحافظ طيلة حياته على مبادئها ،ويخل�ص لأهدافها ،ويحترم �سلطانها ،فال يتزلف لمخلوق
�أي ًا يكن ،وال يذم وال يمدح �إال بالحق.
�أم����ا ال�صحفي غير الم�ؤهل مهني ًا ،فال ي�ستطيع �أن يعرف بق�ضايا وطنه و�أمته ،وال�صحفي
ال����ذي ال يتمتع بحرية التعبير ال ي�ستطيع �أن يدافع عن حقوقه وحقوق �أمته �أو ي�شارك في �صنع
القرار.
ماه ّ َية ال�صحافة:
ق����د ي�صعب �إم����كان و�ضع تعريف وا�ضح و�صريح لل�صحافة ،نظ����ر ًا لما هي عليه من �إت�ساع
و�شمول وت�شعب ،حيث باتت متعددة الأ�شكال ومختلفة التعاريف ،ومن هذه التعاريف :التعريف
الإ�صطالحي ،والتعريف المادي ،والتعريف العام.
التعري����ف الإ�صطالحي :يمكن ت�سمية ال�صحافة هنا بالكتاب ال�سيار (الدوار) الذي تدون
فيه الوقائع بدقة وانتظام ،ثم يعر�ض للقارئ ب�إيجاز ودقة .وقد ع ّرف بع�ضهم ال�صحيفة ب�أنها
«كل ن�شرة ت�شتمل على �أخبار وحوادث عامة و�أبحاث �سيا�سية واقت�صادية تعد للبيع في فترات
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ومواعيد دورية ثابتة».
وق����د ع ّرف الدكتور محمد عزمي ال�صحافة بقوله�« :إنه����ا وظيفة اجتماعية غايتها توجيه
ال����ر�أي العام عن طريق ن�شر المعلوم����ات والأفكار الخ ّيرة النا�ضجة الت����ي تن�ساب مت�سللة �إلى
م�شاعر القراء من خالل �صحف دورية».
�أما عميد ال�صحافة الإنكليزية ويكهام �ستيد ،فيعرف ال�صحافة بقوله« :لي�ست ال�صحافة
حرف����ة ك�سائ����ر الحرف ،بل ه����ي �أكثر من مهن����ة ،وهي لي�س����ت �صناعة ،بل طبيع����ة من طبائع
الموهب����ة �إنها �ش����يء بين الفن والعبادة .وال�صحافيون خدم عمومي����ون غير ر�سميين ،هدفهم
الأول والأخير العمل على رقي المجتمع».
التعري����ف الم����ادي� :إن مهن����ة (حرف����ة) ال�صحافة بمدلوله����ا المادي ،تعن����ي �صناعة ن�شر
ال�صح����ف الدوري����ة ،والكتابة فيه����ا ،وهي ك�سائ����ر ال�صناع����ات تتكون من مراك����ز (م�صانع)
للإنتاج ،وتحتاج �إل����ى المواد ال�ضرورية كالورق والحبر والإعالن والأحرف �إلى ما هنالك من
المعدات والأجهزة و�آالت الطباعة� ،إ�ضافة �إلى رجال الإدارة والتحرير والعمال.
وال�صحاف����ة ه����ي �صناع����ة الكلمة ،حيث الخل����ق والإب����داع ،و�آالت الطباع����ة بالن�سبة �إليها
كمعامل الغزل والن�سيج بالن�سبة للخيوط والألب�سة.
ن�ش�أة ال�صحافة في لبنان:
ال �ش����ك ب�����أن اللبناني يمتاز عن غي����ره من ال�شع����وب العربية في �أكثر المج����االت و�أهمها:
كالأدب وال�صحاف����ة وال�سفر والتجارة ،فه����و �أول من ركب البحار ،وقاي�ض وتاجر وبنى ال�سفن
الحربية والتجارية.
واللبنان����ي ال����ذي اكت�شف ال�صب����اغ الأرجواني عل����ى ال�ساحل ،ه����و �أول من �أوج����د �أبجدية
الحرف ،قد ثبت �أنه ال ي�ستطيع �أن يتقدم عليه �أحد في مجاالت العلم والمعرفة .لذا نراه �أول
من �أ�س�س ال�صحف والمجالت في لبنان والعالم العربي ،رغم كل العقبات والظروف القا�سية
الت����ي ع�صفت في البالد من جراء ال�سيطرة الأجنبي����ة والإحتالالت التي كانت تقيد الحريات
(بين الحين والآخر) ب�إ�صدار المرا�سيم والفرمانات التي كانت تحد من حرية الكتابة و�إبداء
الر�أي وتمنع ن�شر ما ي�سيء �إلى الحاكم �أو ال�سلطان.
ومن الطبيعي �أن يرتبط ظهور ال�صحافة بالطباعة ،كما ح�صل في �أوروبا ،لأنهما تو�أمان
في المهنة والم�صير.
�إال �أن ال�صحاف����ة اللبنانية ت�أخ����رت زمن ًا طوي ً
ال قبل �أن تواكب زميلتها التو�أم في م�سيرتها
ال�شاق����ة .ولئن ج����اءت والدة الطباعة العربية في مراحله����ا التاريخية الأول����ى �أوروبية الن�ش�أة
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(كمطبع����ة «فان����و» ف����ي �إيطاليا ع����ام  1517التي عنيت بطباع����ة بع�ض المخطوط����ات العربية
القديمة) ،ف�إن الم�شرق العربي �آنذاك كان يعتمد على الن�سخ العتبارات دينية مقد�سة .وعلى
يت�سن للبناني �أن يتعرف على فن الطباعة العربية �إال في �أوا�سط القرن الثامن ع�شر،
ذلك ،لم ّ
حين �أ�س�س ال�شيخ نقوال الجبيلي ال�شهير بـ (�أبي ع�سكر) مطبعة القدي�س جاورجيو�س عام
.1751
وق����د يبدو وا�ضح ًا �أن الفا�صل الزمني بين ت�أ�سي�س �أول مطبعة في لبنان ،وبين �صدور �أول
�صحيف����ة فيه عام  ،1858كان حوالي القرن من الزمن ،لذا عنيت ال�سلطات العثمانية بتنظيم
المطابع في لبنان والواليات ال�سورية قبل �أن تهتم بتنظيم ال�ش�ؤون ال�صحفية.
فف����ي عام  1857عمد ال�سلطان عب����د المجيد �إلى �إ�صدار الئح����ة قانونية كانت الأولى من
نوعها في بالد ال�شام .ولم يكن �إذ ذاك في لبنان �سوى مطبعتين :المطبعة الأميركية ()1834
التابعة للإر�سالية الإنجيلية والمطبعة الكاثوليكية ( )1848العائدة للي�سوعيين.
و�أه����م ما ا�شتمل����ت عليه هذه الالئح����ة �إلزام المطاب����ع بالح�صول عل����ى ترخي�ص قانوني
لمزاول����ة �أعمالها و�إخ�ضاع مطبوعاتها للرقابة الم�سبقة �ضمان ًا لأمن الدول و�سالمتها العامة.
وف����ي الع����ام � 1865صدر �أول نظام للمطبوع����ات ال�صحفية والرقابة عليه����ا .وت�ضمن الو�سائل
الكفيل����ة للح�صول على ترخي�����ص م�سبق لن�شر الجرائد وتحديد م�س�ؤولي����ات الم�شرفين عليها
وحاالت التعطيل الدائم والم�ؤقت وتفا�صيل العقوبات الجزائية والغرامات المالية.
ولع����ل �أول لبناني �أ�صدر جريدة ب�إ�سم (ال�سلطنة) هو ا�سكن����در �شلهوب عام  1857ب�إيعاز
من ال�سلطان في الإ�ستانة ،ولكنها لم تعمر.
�أما مولد ال�صحافة العربية في لبنان والجريدة العربية ،كانا على يد خليل الخوري الذي
�أ�س�س في بيروت عام � 1858أول جريدة �شعبية عربية عرفت ب�إ�سم (حديقة الأخبار).
ولعل ال�سبب الرئي�سي ،والدوافع الكبرى لإقبال اللبنانيين على �إ�صدار ال�صحف والمجالت
بكث����رة يعود الحتكاكهم بال�شعوب الأوروبية وتطلعه����م للحرية وحبهم للمعرفة والعلوم والتزود
بالثقافة والح�ضارة الغربية.
وق����د �أ�صدر الكونت ر�شيد الدحداح جري����دة (برجي�س باري�س) في باري�س عام  ،1858ثم
تبعه المفكر والأديب اللبناني �أحمد فار�س ال�شدياق ،ف�أ�صدر جريدة (الجوانب) في ا�سطنبول
عام  ،1860فكانت هذه الجريدة �أعظم �صحيفة عربية كما �سماها معا�صروه (تايمز ال�شرق)
وكانت الجوانب تعمل على ت�أييد �سيا�سة الحكم العثماني (الخالفة العثمانية).
�أم����ا الجريدة العربية الثانية في لبنان فق����د �أ�صدرها المعلم بطر�س الب�ستاني عام 1860
في بيروت ب�إ�سم (نفير �سوريا) وكانت هذه ال�صحيفة حرب ًا على المذابح التي ارتكبت وذهب
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�ضحيتها الأبرياء والم�ساكين.
وم����ع بداية ال�ستين َّيات توالى �إ�صدار ال�صحف والمج��ل�ات في لبنان ،وهاكم لمحة �سريعة
عن بع�ض هذه الإ�صدارات.
ع����ام � 1863أ�ص����در المر�سلون الأميركي����ون جريدة ب�إ�سم (�أخبار ع����ن انت�شار الإنجيل في
العالم).
عام � 1871أ�صدر �سليم الب�ستاني جريدة �سيا�سية يومية ب�إ�سم «الجنينة» وهو �أول �صحافي
عربي يقوم بهذه المحاولة المهمة.
عام � 1886أ�صدر الأمير علي نا�صر الدين جريدة «ال�صفاء» في بيروت.
عام � 1892أ�صدر ال�شيخ نوفل الخازن جريدة ب�إ�سم «الجمعية» ولكنها لم تعمر.
عام � 1909أ�س�س ال�شيخ �أحمد عبا�س الأزهري جريدة «الحقيقة» التي كانت تعبير ًا �صادق ًا
عن هموم وق�ضايا النا�س.
عام � 1918أ�صدر ر�شيد ن�صر جريدة يومية ب�إ�سم «ال�سالم».
ع����ام � 1924أ�صدر �سجيع الأ�سمر جري����دة يومية �سيا�سية ب�إ�سم «الجمهورية» ورغم انتقال
وتغيير ملكيتها ا�ستمرت بال�صدور.
ع����ام � 1932أ�صدر ع����ارف الغريب و�أحمد ال�سب����ع جريدة �سيا�سية يومي����ة ب�إ�سم «الم�ساء»
وظلت ت�صدر حتى عام .1939
ع����ام � 1938أ�صدر م�صطف����ى المقدم جريدة يومية �سيا�سية ب�إ�س����م «التربية» وعام 1940
غير �إ�سمها و�أ�صبحت «الن�ضال».
عام � 1943أ�صدر �أحمد ح�سن ال�سبع جريدة �سيا�سية يومية ب�إ�سم «الهدى».
عام � 1950أ�صدر ريا�ض طه مجلة �أ�سبوعية �سيا�سية ب�إ�سم «الأحد» تبدلت ملكيتها مرار ًا.
عام � 1951أ�صدر محمد البعلبكي جريدة يومية �سيا�سية ب�إ�سم «�صدى لبنان».
ع����ام � 1976أ�صدر فا�ضل �سعيد عقل و�أنطوان جبيل����ي مجلة �أدبية اجتماعية ب�إ�سم «وقائع
الحرب».
ع����ام � 1989أ�صدر ف�ؤاد زكريا الحركة مجلة �أ�سبوعية اجتماعية ب�إ�سم «الق�ضية» من هذه
اللمح����ة ال�سريعة والخاطفة المخت�صرة لأ�سماء ال�صح����ف والمجالت التي �صدرت في لبنان،
يتبين لنا �أنه كان هناك دوافع وطنية وطائفية ومذهبية جعلت الكثير من الهيئات والم�ؤ�س�سات
والإر�سالي����ات ف����ي لبنان تعمل لإ�صدار ال�صحف الخا�صة بها ،لتعب����ر عن ر�أيها وتمثل وجودها
وتب����ث الدعاية لعقيدته����ا وتدافع عن �أهدافها وم�صالحها وخ�صو�صياته����ا� .أما الأفراد الذين
�أ�ص����دروا ال�صح����ف والمجالت الخا�صة به����م فهم الذين كان����وا ينا�ص����رون الق�ضايا الوطنية
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ويدافع����ون عن حري����ة ال�شع����ب وحقوقه وين����ددون ب�سيا�سة الإحت��ل�ال الأجنبي ،ه����ذا التنديد
والت�شهير قادة الكثير من ال�صحافيين اللبنانيين �إلى �أعواد الم�شانق وال�سجون.
�إ�ضافة �إلى كل ما تقدم ،امتاز اللبنانيون عن غيرهم من العرب ب�أنهم كانوا �أ�سبق الجميع
�إل����ى �إدخال ن�شر ال�صحف في بالده����م ،وهم �أول من مار�س ال�صحاف����ة ممار�سة فعالة وعلى
نطاق وا�سع داخل لبنان وخارجه في الدول العربية والإ�سالمية والغربية.
ورغ����م �أن البحث ي����دور حول ال�صحافة ون�ش�أتها في لبنان ،ال بد لي من القول �أن المجتمع
الواع����ي ،يرقى ب�صحف����ه الواعية ،كما �أن و�سائ����ل الإت�صال المرئي والم�سم����وع والمكتوب من
العوامل التي تب�شر وتعجل بالتغيير الإجتماعي والإعالم حق من الحقوق الأ�سا�سية للإن�سان.
�إن �سم����ات المجتم����ع الراقي المتح�ضر ،تعب����ر عنه ال�صحافة المكتوب����ة والإعالم المرئي
والم�سم����وع ،لأن الثقاف����ة وال�صحافة فك ٌر وخل����قٌ و�إبداع .وال�صحافة ر�سال����ة والثقافة ح�ضارة
والم�سو�ؤلي����ة واح����دة تربط ما بينهما بميثاق �شرف لأمانة الكلم����ة و�صون ال�صحافة وحريتها.
وف����ي العالم الحر المتقدم تحتل ال�صحافة موقع ًا مهما حيث تعد م�صدر ًا من م�صادر الحياة
الثقافية العامة ومنبع ًا من منابع التطور ال�سيا�سي والفكري والإجتماعي.
فال�صحافة ل�سان الأمة تعمل دوم ًا لرفع م�ستوى الأمة ،المخل�صة لأهدافها .وما يمكن �أن
نطلقه على رجال ال�صحافة العاملين على خدمة ال�شعب والأمة �إال حكوم ًة منظم ًة ،تت�ألف من
�أ�شخا�ص مخت�صين لكلٍ منهم دور وعمل محدد و�سلطة خا�صة.
وال�صحاف����ة �إذا �صلحت في �أمةٍ �أ�صلحته����ا ،و�سلكت طريق التوجيه والإر�شاد ،و�إذا ف�سدت
ف����ي �أمةٍ �أف�سدتها ،فن�شرت في الأم����ة الر�شوة وال�سرقة والف�ساد وال�ضياع ،لذلك ف�إنها �ضرورة
مالزمة لحياة الأفراد والمجتمع.
()3

ال�صــحــفــي
عندم����ا نتحدث عن ال�صحافة ب�شكل عام ،ال يمكننا تنا�سي �أو �إغفال ال�شخ�صية المت�شغلة
بها ،والمنت�سبة �إليها ،والخائ�ضة غمار البحث والتدقيق في ق�ضايا المواطن والمجتمع والأمة،
للو�ص����ول �إل����ى الخبر ال�صحي����ح والتفكير ال�سليم اعتم����اد ًا على الإن�سان ال����ذي ين�شد الحقيقة
وال�صراحة والو�ضوح.
لق����د اختلف الأدباء في تحديد (ال�صحفي) .فرب قائل ب�أنه هو الذي يك ّيف فكرته تكييف ًا
�سه��ل� ً
ا ،حيث تكون �سهلة الدخ����ول �إلى قلوب القراء ،و�سريعة الغ����زو �إلى عقولهم .وهناك من
يق����ول ،ب�أن ال�شخ�ص المتعلم الن�شيط الذي تهي�أت له و�سائ����ل اقتنا�ص الخبر والمعلومات من
الكبار�( ،صانعي القرار) .ومهما اجتهد �أو اختلف ف�إننا نف�ضل �إطالق لفظ (ال�صحفي) على

73

الدرا�سات الأمنية
العدد 90

ال�صحافة ون�ش�أتها و�شخ�ص َيّة ال�صحفي
الدكتور ف�ؤاد احلركة

كل من ي�شتغل في ال�صحف والمجالت �سواء كان محرر ًا� ،أو مخبر ًا� ،أو مدير ًا م�س�ؤو ًال ،ما دام
ق����د انتمى ر�سمي ًا �إل����ى خدمة «�صاحبة الجاللة» وفاز من نقابته����ا باللقب الكريم� ،إن ا�ستوفى
�شروط الخدمة واالنت�ساب.
ومهن����ة ال�صحفي �شاق����ة جد ًا وعليه �أن يواجهه����ا بكفاءة عالية ودقة وثب����ات ،و�أن يخل�ص
لعمل����ه ويتع�شق����ه .ف�����إذا �أدى واجبه وعمله على �أكم����ل وجه و�أر�ضى �ضميره ،كان����ت له المكانة
الالئقة والمنزلة الكبيرة عند �أرباب الفكر والمجتمع.
ول����م يخطئ من �ش ّبه ال�صحف����ي ب�شمعة تحترق لتنير الطريق للنا�����س ،فهو �صاحب الفكر
الثاق����ب ،والعقيدة الرا�سخة ،والقل����م البليغ النافذ ،لأنه يجعل نف�سه وفكره ومواهبه وقف ًا على
خدمة وطنه ،و�صالح �أمته ،حيث يغر�س الف�ضائل والحقائق.
وال�صحف����ي هو ال����ذي نراه متحدي ًا لل�صعوب����ات التي تعتر�ض �سبيله ف����ي العمل ،وي�ستطيع
�أن ي�سيط����ر بقدرات����ه الخارقة و�إخال�ص����ه لواجبه على �أ�صلب القل����وب ،و�أدق المواقف ،ويحول
بمهارته مجرى ال�سيا�سة العليا نحو الهدف الأ�سمى.
وال�صحف����ي �صائ����د �أخبار وال يمك����ن �أن يوقع طريدته ف����ي �شباكه �إال �إذا فت�����ش عنها بولع
�شدي����د ،وفت����ح عينه في كل اتجاه حتى يراها ،و�أرهف �سمع����ه لكل حركة حتى ي�شعر بوجودها.
فالأخبار دائم ًا طريدة ال�صحفي الذي ي�س�أل ويفت�ش عنها �أينما توجه وحيثما ّ
حل.
وال�صحف����ي يجب �أن يكون دائم الح�ضور بذاكرته وذهن����ه �إلى �أبعد الحدود حتى ال يظهر
الفتور فيما يكتبه �أو يحرره ،بل يحاول دوم ًا �أن ي�ضيف معلومات جديدة �إلى مح�صلته الثقافية،
�سواء بالمطالعة� ،أو ال�سماع� ،أو الم�شاهدة ،حتى يتمكن وي�صبح قادر ًا بتعرفه �إلى �أي �شخ�ص
ر�آه ول����و لمرة واحدة من �صورت����ه ،لأن ذلك يفيده في تمكين عالقات����ه بالكثير من الأ�شخا�ص
الذي����ن ي�ساعدونه ف����ي عمله ،كما يم ّكنه �أن يذكر �أ�سماءهم تح����ت ال�صور التي ربما ال يعرفها
المدير الم�س�ؤول �أو �سكرتير في حين �أنه م�ضطر للحديث عنها وتقديمها للقراء.
وال�صحف����ي ،يجب �أن يك����ون مز ّود ًا بخبرة كبي����رة عن طبيعة الب��ل�اد ود�ساتيرها و�أنماط
الحك����م فيها ،و�أ�صول البحث ف����ي المراجع المختلف����ة (كالقوامي�س والمعاج����م والمو�سوعات
وم�صنفات المعارف) حتى ي�ستقي منها ما يريد �أو يحتاج لدرا�سته �أو تحليله ال�صحفي.
وال�صحفي ،هو من يتحرى ال�صدق والإخال�ص في قول الحقيقة وي�ستمع با�ستمرار ل�صوت
�ضمي����ره تجاه وطنه و�أمته� ،إن����ه الإن�سان الذي يتعلق بفكرة ويحتفظ به����ا ويهذبها ثم ين�شرها
للجمه����ور ،متحدي ًا في �سبيل الدفاع عنها كل الأخطار والم�صاعب .ف�أمثال هذا ال�صحفي قد
ي�ستطيعون مع الزمن تحريك هذا العالم (المت�صارع) وتوجيهه نحو الم�سار ال�صحيح.
فال�صحف����ي الناجح هو م����ن ين�شغف بالما�ض����ي والحا�ضر والم�ستقب����ل ،ويطالع ال�صحف
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والكتب المختلفة ،حتى ينقد ويدقق وي�ستفيد.
وال�صحف����ي الناجح يجب �أن يكون الئق المظهر ،لبق المع�ش����ر ،ذا �شخ�صية جذابة قوية،
يتق����ن تقاليد الطبقات الأر�ستقراطي����ة ،وتقاليد عامة ال�شعب ،وعليه �أن يك����ون متعلم ًا ومتقن ًا
لبع�����ض اللغ����ات الأجنبي����ة كتابة ومحادث����ة .والأهم من ذل����ك �أن يكون محدث���� ًا مفوه ًا حا�ضر
البديهة متفنن ًا في الحوار ،و�إخراج الكالم و�إتقان �صناعته كر ًا وفر ًا.
ر�سالة ال�صحفي
�إن ال�صحافة تعادل الطب والقانون كمهنة من المهن ،ف�إنها تكون بين هذه المهن الثالث
الوحيدة التي ال ي�سيء �إليها التبدل والتغير� .إن التخ�ص�ص �أمام المحكمة �أو �إلى جانب ال�سرير
ي�����ؤدي �إلى الكمال ويبل����غ نتائجه .والطبيب العظيم هو الجراح العظيم �أو هو المعاين العظيم،
وال يمكنه �أن يكون كليهما مع ًا ،والمحامي العظيم قلما يكون عظيم ًا كم�ست�شار ق�ضائي وكفقيه
قانوني ،مع ًا.
�أما المحرر العظيم فهو لي�س الكاتب العظيم ،ولكن يجب عليه �أن يتمكن من الكتابة ،و�أن
يك����ون متذوق ًا للكتابة� .إن مكت����ب المحرر مملكة �صغيرة .ويحتاج المح����رر القديم �إلى معرفة
كل �شيء في مملكته ،من غرفة المحرر �إلى غرفة الكتّاب �إلى غرفة الإخراج .ويجب �أن يكون
مال����ك ًا زم����ام كل �شخ�ص وكل �أمر في الجريدة وخا�ص����ة �إذا كان قد ارتقى ،خطوة خطوة� ،إلى
الأوج من الح�ضي�ض .وهو و�إن كان على م�ستوى الرئا�سة �إال �أنه يجب �أن يت�أثر بغيره في الوقت
نف�س����ه ،كم����ا يجب �أن ي�شعر مع غيره و�أن يعتز بنف�س����ه و�أن يتمكن من �أن يغربل ويتحرى ويفوز
ب�سرعة ،و�أن يكون على معرفة �شتى وخبرة ورغبة في العمل.
الم�صادر
(� )1أنظر �أنور الجندي ،تطور ال�صحافة العربية في م�صر� ،صفحة .20
( )2ب�س ��م اهلل الرحم ��ن الرحي ��م (ل ��م يك ��ن الذي ��ن كفروا من �أه ��ل الكتب والم�ش ��ركين
منفكي ��ن حت ��ى ت�أتيهم البينة ر�س ��ول من اهلل يتلوا �ص ��حفاً مطهرة فيها كتب قيمة) �ص ��دق
اهلل العظيم.
( )3ال�ص ��حافي هي الأكثر داللة من �ص ��حفي على من يعمل في ال�ص ��حافة هذه الأيام
وهي الكلمة الأح�سن والأ�صح لمن يلقب بكلمة “ ”Journalisteفي الغرب.
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م ��ا �أحوجنا في الزمن العاب�س هذا ،زمن جائحة كورونا والأزم ��ات االقت�صادية واالجتماعية الخانقة،
�إل ��ى ب�سم ��ة ب ��ل و�ضحكة ،فهي خي ��ر ترياق ل�سموم الأح ��زان والت�ش ّنج ��ات .ومن هنا خطرت لن ��ا فكرة هذه
الدرا�س ��ة ،فالفكاهة وال�ضحك تقليد را�س ٌخ في تراثنا العرب ��ي واللبناني ،بيد �أ ّنه مهم ٌل تارة ،ومن�سي طور ًا،
ومهجو ٌر غالب ًا .وال ب ّد من مذ ّكر يعيدنا �إلى جذو ٍر ن�ستوحي منها �أفكار ًا و�أخبار ًا بي�ضاء لأ ّيامنا ال�سوداء هذه.
ال�ضحك في التقاليد الإ�سالم َيّة
وال�ضح � ُ�ك ،كم ��ا �سبق و�أ�شرنا ،تقلي� � ٌد را�س ٌخ في تراثنا الروح ��ي والثقافي .وف ��ي الم�ص ّنفات التراثية
والحديثة الكثير من الحثّ عليه .و�أكتفي ببع�ض الأمثلة كي ال �أطيل.
�أُث ��ر عن ر�سول الإ�سالم�� � ،ص� ،أ ّنه كان ي�ضحك حتى تبدو نواج ��ذه(� ،)2()1أي �أ�ضرا�سه .و�أخرج له ابن
عب ��د ر ّبه الأندل�سي (ت328هـ940/م) جمل ��ة �أحاديث في هذا ال�ش�أن ،ومنها« :ر ّوح ��وا القلوب �ساعة بعد
�ساعة ،ف�إن القلوب �إذا ك ّلت َعميت» (ابن عبد ر ّبه ،العقد ،م� .س� ،ص.)379/6
وحدي ��ث �آخر عن �أح ��د �أ�صحابه نعيمان بن عمرو« :دخل نعيمان الج ّنة �ضاح ��ك ًا ،لأ ّنه كان ي�ضحكني»
(العقد الفريد� ،ص.)381/6
«اللهم �إنها كانت حري�صة على �أن
وعن �سويداء جارية زوجته عائ�شة ،قال الر�سول� ،ص ،عند وفاتهاّ :
أ�ضح ْكها فرح ًا» (العقد الفريد ،م� .س� ،ص.)381/6
�ضحكني ،ف� ِ
ُت ِ
ال�ضحك في الكتابات الم�سيح َيّة المنحولة
والالف ��ت �أن كتب التراث الإ�سالمي ،تنقل عن التقاليد الم�سيحية دعوة �إلى ال�ضحك ،وت�شجيع ًا عليه.
�أورد ابن عبد ر ّبه في العقد الفريد ،عن «بع�ض الكتب المترجمة» على ح ّد قوله ،ولع ّلها من الآداب والأناجيل
المنحول ��ة ،عن ر�سو َلي الم�سيح بطر�س ويوح ّنا الرواية التالية�« :إن ُي َح ّنا (يوح ّنا) و�شمعون (بطر�س) كانا
م ��ن الحواريين ،وكان ُيح ّنا ال يجل� ��س مجل�س ًا �إال �ضحك و�أ�ضحك من حوله ،وكان �شمعون ال يجل�س مجل�س ًا
�إال بكى و�أبكى من حوله .فقال �شمعون ل ُيح ّنا :ما �أكثر ِ�ض ْحكك ،ك�أ ّنك قد فرغتَ من عملك؟ فقال له ُيح ّنا:
م ��ا �أكثر بكاءك ،ك�أ ّن ��ك قد يئ�ستَ من ر ّبك؟ ف�أوحى اهلل �إلى الم�سيح� :إن �أح � ّ�ب ال�سير َتين � ّإلي �سير ُة ُيح ّنا»
(العقد الفريد ،م� .س� ،ص.)380/6
ً
وف ��ي العق ��د الفريد رواية مماثلة ع ��ن يوحنا المعمدان وي�سوع« :وفي بع�ض الكت ��ب �أي�ضا �أن عي�سى بن
تب�س � َ�م �آمن! فقال له يحيى:
فتب�سم �إليه يحيى ،فقال ل ��ه عي�سى� :إ ّنك ُ
لتب�سم ُّ
مري ��م لقي يحيى ب ��ن زكر ّياّ ،
أحب � ّإلي» (العقد الفريد ،م� .س،
عبو�س قانط! ف�أوحى اهلل �إلى عي�سى� :إن ال ��ذي يفعل يحيى � ّ
�إ ّن ��ك ُ
لتعب�س َ
�ص.)381/6
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ال�ضحك عند قدامى العرب
ودرج القدام ��ى عل ��ى �أن «ال�ضح ��ك عن�ص ��ر �ضروري في الحي ��اة ،لأنه نوع من اللع ��ب ،واللعب من
لعب ولهو (�سورة
طبيع ��ة الحياة»( )3وت�أتي �آي ��ة الذكر الحكيم م�صداق ًا لهذا القول�:إنما الحي ��اة الدنيا ٌ
الحديد.)20/
�سجن ما لم
وذكر الراغب الأ�صبهاني (ت502هـ1108/م) عن بع�ض القدماء قولهم« :النا�س في ٍ
()4
يتمازحوا»
َ
ن�ستقبل الموت بال�ضحك كما ا�ستقبلنا الحياة بالبكاء ،يقول ال�شاعر:
ومن ن�صائح القدماء �أن
آدم باكياً
و َل َدت َْك �أُ ُّم َك يا ابنَ � َ
والنا�س حو َل َك ي�ضحكونَ حبورا
ُ
لنف�سك �أن تكونَ �إذا
ْ
فاجهد ِ
()5
يوم مو ِتك �ضاحك ًا م�سرورا
بكوا في ِ
ً
والنا�س يتفاءلون ببكائه
الطباق والت�ضا ّد بين الحياة والموت .الطف ُل يول ُد باكيا،
ير ّكز ال�شاعر على
ِ
ُ
ُ
ي�ستقبل المر ُء الحيا َة
يبك عندها ،عمدوا �إل ��ى قر�صه كي يفعل .وبالمقابل كم ��ا
عن ��د ال ��والدة ،ف�إن لم ِ
ً
َ
ي�ستقبل الموتَ بال�ضحك .وكي يموتَ �ضاحكا علي ��ه �أن يد�أب جاهد ًا في هذا ال�سبيل
بالب ��كاء ،علي ��ه �أن
وح�سن الأعمال �إلخ .وتذ ّك ُرنا هذه الأبي ��ات ب�سير ِة ذاك الحكيم التيبتي الذي مات وهو ي�ضحك.
بالب� � ّر ُ
()6
كما وتذ ّكرنا ب�شجاعة مدام دو بومبادور وظرفها الدائم حتى في �ساعة وفاتها ،وذلك رغم �أ ّنها
مات ��ت �شا ّب ��ة وبعد �أن عانت وت�أ ّلمت م ��ن مر�ض ال�س ّل .فقد ق ّدمت للن�ساء مث ��ا ًال ح ّي ًا عن رباطة الج�أ�ش
وخ ّفة الروح والدم �أمام الموت� .إذ ل ّما ابتعد عنها الكاهن بعد �أن حمل �إليها �س ّر القربان المق ّد�س عند
�ساعته ��ا الأخيرة� ،أ�شارت �إليه بالعودة هام�سة« :انتظر لحظ ��ة� ،سنذهب مع ًا»( )7ورحلت محافظة على
ظرفها حتى اللحظة الأخيرة!!
وهكذا فمن يعرف كيف يعي�ش ،يعرف كيف يموت ،كما يقول مث ٌل �شعبي .وكث ٌر من الرجال والن�ساء
م ��ن ذوي الروح المرحة غادروا هذه الدنيا وهم عل ��ى مرحهم المعتاد ،غير عابئين بالموت ،ومر ّددين
�أروع الأقوال و�أ�ش ّدها �إثارة ،و�أغربها �أحيان ًا�( .شيخاني ،م� .س� ،ص.)402
ال�ضحك عند مت�صوِّفة الم�سلمين
وم ��ن الت�ص� � ّوف الإ�سالمي ن�صيح ��ة بل قاعدة ذهبية م ��ن �سلطان العارفين �أب ��ي يزيد الب�سطامي
(261-188هـ) ،يقول موجز ًا م�ساره ال�صوفي« :لم �أزل �أ�سوق نف�سي �إليه وهي تبكي ،حتى �ساقتني �إليه
()8
وهي ت�ضحك»
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كي ��ف نفه ��م هذا التناوب بل هذا الت�ضا ّد والطباق بين بكاءٍ و�ضح ��ك وهو ما يتح ّدث عنه �أبو يزيد
وبه يخت�صر م�ساره ال�صوفي؟!
وجه ٌد د�ؤوب يط ّبع ويم ّر�س فيه ال�سالك فكره� ،أو نف�سه ،والنف�س
بداي ُة الطريق ال�صوفي عم ٌل ٍ
م�ضن َ
ت�أت ��ي خ�صو�ص� � ًا هنا بمعنى الذه ��ن �أو الفكر الجم ��وح ّ
باتنجل
والنطاط كما ب ّي ��ن البيروني في كت ��اب
ِ
تروي�ض وتدجين .وهذا هو
يحتاج �إلى
ٍ
الهندي( .)9والفك ُر الدائم الهيجان ،والكثير الرغبات حيوا ٌن ب ّري ُ
الجانب الم�ضني بل المبكي من الم�سلك ،وال ب ّد منه بداي ًة للخروج من المعاناة .ولكن ما �أن ير َّو�ض هذا
فرح بل ينبوع ًا من
الفك ��ر َّ
ويدج ��ن حتى يغدو ا�ستغراقه في الحقّ (�أو المطل ��ق)  Samadhiم�صدر ٍ
الغبط ��ة ،وبذل ��ك ي�سوق �أي يقود �صاحبه نح ��و الحقّ وهو ي�ضحك .وهذا التن ��اوب بين البكاء وال�ضحك
م ��ن طبيعة الذه ��ن و�سنرى في التالي �أن م�صدرهما مرك ٌز واح ٌد في الدماغ ،وكم من م ّرة بكينا فرح ًا،
�ضحك كما يحكي الب�سطامي في مقولته فم�سا ٌر �صوفي
�أو �ضحكنا حزن ًا و�إرباك ًا� .أما تحويل البكاء �إلى
ٍ
يرتكز �إلى طبيعة الفكر �أو النف�س.
ال�ضحك في الأمثال العرب َيّة واللبنان َيّة
وت�شجعن ��ا عليه .وتع ّبر عن
ثقافتن ��ا العربي ��ة وتقاليدنا اللبنانية ك ّله ��ا تدعونا ب�إلحاح �إلى ال�ضحك ّ
ذلك الأمثال العربية واللبنانية المتداولة.
()10
و�أ ّوله ��ا المث ��ل القائل« :ا�ضحك ت�ضحك لك (�أو معك) الدنيا ،اب � ِ�ك تبكي وحدك»  .وهذا المثل
القدي ��م ت�ؤ ّك ��ده حقيق ��ة علمية مثبت ��ة الي ��وم فال�ضحك ُيعدي وه ��و اتّ�صال ��ي Communicatif
بطبيعت ��ه .وهذا ما نختبره دوم ًا في جل�ساتنا و�أحاديثنا ،فم ��ا �أن ي�ضحك واح ٌد في جل�س ٍة �أو لقاء ،حتى
َ
ي�ستغرق �سائر الحا�ضرين في ال�ضحك.
وث ّم ��ة مثل عميق الداللة هو الآخر ،ويقول�« :ش� � ّر البل ّي ِة ما ي�ضحك»� ،إ ّنه دعو ٌة �صريحة كي ن�ضحك
عند وقوع البلى عو�ض �أن نبكي �أو نت�ش ّنج �أو نغ�ضب .وليتنا ن�ستطيع �أن نكت�سب ر ّدة الفعل هذه ،Reflex
فهي تج ّنبنا الكثير من ال�ضغوطات وتقينا من التوتّرات  Stressالتي نقع فري�سة يوم ّية لها .وال يغربن
ع ��ن بالن ��ا هنا �أن ال�ضحك م ��ن م ّيزات الإن�س ��ان ،فالحيوانات ال تعرف ال�ضحك ،في حي ��ن �أن الت�ش ّنج
فعل حيوانية ورثناها ع ��ن �أ�سالفنا ال�سابقين للإن�سان العاقل Homo
والغ�ض ��ب والعنف ك ّلها ر ّدات ٍ
 Sapiensولم نعرف حتى يومنا هذا منها خال�ص ًا ،فهي تحكمنا بل وتتح ّكم بنا.
والنا�س تتحا�شى غالب ًا الإن�سان العاب�س ،بل وتهرب منه وتتط ّير .في حين تتفاءل بالوجوه ال�ضاحكة.
«وجو ما بي�ضحك لرغيف ال�سخ ��ن»( .)11وهي دعوة
ويق ��ول المثل اللبناني ع ��ن المرء الكثير العبو� ��سّ :
وا�ضح ��ة و�صريحة لل�ضحك بوج ��ه الرزق لجذبه ،والرغيف رم ٌز للرزق ،ولذا ي�س ّمى «العي�ش» .والقاعدة
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ال�شعبي ��ة تقول« :تفاءلوا بالخير تجدوه»( ،)12وهي قاع ��دة موازية ومرادفة للمثل الآنف الذكر «ا�ضحك
ت�ضحك لك الدنيا».
ً
ً
ً
ويتف ��اءل اللبنان ّيون والعرب عموما بالوجه ال�ضاحك ،ويجدون ��ه نموذجا راقيا للجاذبية والجمال.
يق ��ول النا� ��س في وجه كهذا�« :سبحان الل ��ي خلقو على هال�ضحكة»( .)13وتعتب ��ر العا ّمة الوجه ال�ضاحك
والبا�س ��م �أكث ��ر �سخاء من اليد الكريمة المعط ��اء ،فتقول مادحة« :ب�شا�شة الوج �أج ��ود من �سخا ّ
الكف»
(عم ��ار ،م� .س�� � ،ص .)7/7كما ت�ش ّبه الوجه ال�ضاحك بط ّلة القمر ،وهالل الفطر تقول�« :ضحكتو بته ّل
ه ّل» (عمار ،م .ن).
وم ��ن الأمثال اللبنانية الأخرى ،الدعاء الذي يك ّرره ال�ضاحكون� ،إثر كل �ضحكة« :اهلل يعطينا خير
هال�ضح ��ك» ،وهو دلي ٌل �آخ ��ر على �أن ال�ضحك بالمفهوم العام «خير» ،وف�أل ح�سن ،وهو ما �سي�ش ّدد عليه
�أني�س فريحة كما �سنرى.
وال�ص ّح ��ة ،يقول« :ح�سدتنا
ال�ضحكة ِ
مثل لبنان ��ي مع ّبر ير ّكز على الرب ��ط بين ِ
ووقف ��ة �أخي ��رة عند ٍ
�صحتنا»
العالم على �ضحكتنا ،حتى �إجت الإيام �أخدتها و�أخدت معها ّ
الح�س ��د بي ��ن النا�س لي�س بم�ستغرب .والمث ��ل اللبناني يقول« :الح�سد بين الجي ��ران ،والبغ�ض بين
القرايب»(.)14
النبوي يح ّذر من الأثر ال�سلبي للح�سد« :ا�ستعين ��وا على ق�ضاء حوائجكم بالكتمان ،ف�إن
والحدي ��ث
ّ
()15
برب الفلق من �ش ّر ما خلق،
ك ّل ذي نعمة مح�سود»  .وقبله �آية الذكر الحكيم في �سورة الفلق :قل �أعوذ ّ
حا�سد �إذا ح�سد (�سورة الفلق)113
غا�سق �إذا وقب ،ومن �ش ّر الن ّفاثات في العقد ،ومن �ش ّر
ٍ
ومن �ش ّر ٍ
وال�صحة :عندما يفقد المرء �ضحكتَه يفقد معها
وم ��ا ي�ستوقفن ��ا في هذا المثل ربطه بين ال�ضحك
ّ
وال�صح ��ة عالقة جدلية :ن�ضحك ملء �أفواهنا وم ��ن ك ّل قلوبنا عندما
�صح َت ��ه ،والعالق ��ة بين ال�ضحكة
ّ
ّ
والعك�س
ب�صحة ج ّيدة ،وال�ضحكة جالب ٌة للعافية هي ،وعندما نخ�سر �ضحكتنا نخ�سر معها عافيتنا
نتمتّع ّ
ُ
�أي�ض ًا �صحيح.
«ق�سي�س ال�ضحك»
مارون عبّود ّ
عمر و�أ�ضحكوا ودعوا النا�س
وم ��ن
م�شاهير الأدباء والمف ّكرين المعا�صرين الذين �ضحكوا �سحابة ٍ
ِ
()17
�إل ��ى ال�ضح ��ك �شيخ الأدباء والن ّقاد مارون ع ّب ��ود ( . )1962-1886وهو يعتبر �أن ال�ضحك من �أبرز
أيت �أحد ًا
خا�صة ال�ضح ��ك ،فهل ر� َ
خا�صة �أج ّل من ّ
م ّي ��زات الإن�س ��ان ،يقول�« :أرى �أن الطبيعة ل ��م تهبنا ّ
غيرنا من المخلوقات ي�ضحك �أو يبت�سم»(.)18
وهو يدعو �إلى مواجهة النوائب بال�ضحك عو�ض ًا عن الت�ش ّنج على طريقة المثل القائل« :و�ش ّر البل ّية
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ما ُي�ضحك» ،يقول ع ّبود« :بحيا ِتك ا�ضحك حتى في الم�صيبة �إذا �أردتَ �أن تتغ ّل َب عليها» (عبود� ،سبل،
م� .س� ،ص.)29
جالب للرزق يقول �شيخ الأدباء ،في حين �أن العبو�س قاط ٌع له« :ا�سمع ما يقول النا�س في
وال�ضحك ٌ
العاب�سين :فالن ك�شرته تقطع الرزق� )...( .أما ال�ضحك فيع َّبر به عن ك ّل �شيء جميل» (عبود ،م� .س،
�ص .)30-29فحتى الطق�س الجميل يك ّنى عنه ب�أن الدنيا ت�ضحك!
وعم ��ل ع ّبود طيل ��ة حياته وم�سيرت ��ه الأدبية والفكري ��ة على �إ�ضح ��اك الآخرين ،وتفري ��ج كروبهم
بال�ضح ��ك�« :إذا ل ��م ي�ضحك لي العالم � ُ
أ�ضحك وحدي ،وال يهن�أ لي ٌ
عي�ش حتى �أُ�ضحك جلي�سي و�أ�ستولي
عل ��ى المبادرة .ف� ��إذا كانت االبت�سامة تفت ��ح في وجهنا الب ��اب ،فال�ضحكة ُت ِحلُّنا في �ص ��د ِر البيت على
الرحب وال�سعة» (عبود ،م� .س� ،ص.)33
ق�سي�س� � ًا لقل ��تُ  :فلن�ضحك ،ب ��د ًال من
وال�ضح ��ك ف ��ي عرف م ��ارون ع ّب ��ود خير �ص�ل�ا ٍة« :لو كن ��تُ ّ
ِّ
فلن�صل»( .)19هنا يلتقي �شيخ الأدباء مع يوغا ال�ضحك ومبادئها ،فهي تعتبر �أن ال�ضحك ممار�سة يوغ ّية
والذكر Japaبل قد تفوقها �أحيان ًا.
ال تق ّل فاعلية و�أثر ًا عن �سائر طرق الت�أ ّمل ِ
ق�سي�س ��ه ع ّبود كان و�سيلة ت�ص� � ّدي العقل للممنوع وما يعتبر مح� � ّرم .وكان يرى �أن
وال�ضح ��ك عند ّ
الب�شري ��ة عندما �ضحكت بلغت �س ��نّ الر�شد .لذا تب ّنى �أ�سلوب الإ�ضحاك في ُطرفه ونوادره� ،إذ وجد في
ال�ضحك جال ًء للقلبّ ،
ومن�شط ًا للعقل الذي يكت�سب منه دفئ ًا معنو ّي ًا .ومن هنا كان �أدبه ال�ساخر هادف ًا،
وال يقت�ص ��ر عل ��ى جعل الب�سمة وال�ضحكة تفتر�شان الثغور وح�سب ،ب ��ل �سعى جهده �إلى تحويل ال�ضحكة
�إلى لحظة ت�أ ّمل فكري ،فغدا ال�ضحك معه لغز ًا �إدراك ّي ًا ّ
وظفه عام ًال لتنمية الوعي وتطويره.
وبكلمة موجزة ،فم ّما ال ريب فيه �أن مارون ع ّبود هو �أحد �أبرز �أركان الأدب ال�ضاحك في العربية في
الزم ��ن المعا�صر .و�أقا�صي�صه ورواياته عن ال�ضيعة اللبنانية مث ��ل «�أحاديث القرية» و»وجوه وحكايات»
وغيره ��ا �أمثل ��ة ب ّينة على ما نقول .وه ��ذا الأدب ال�ضاحك وت�أثي ��ره وتر ّدداته من المحي ��ط �إلى الخليج
والتر�صن .ت�سعد الدنيا المليئة
يحتاج �إلى المزيد من التع ّمق والدرا�سة .فمارون ع ّبود «ج ّماع ال�ضحك
ّ
()20
بال�شجن في الجلو�س عنده واالحتكام �إليه ،لتم�سح عن عينها �صمت البكاء» ،كما قيل عنه .
�ضحك ،كما قال بنف�سه ،وذكرناه للت ّو عنه .وكان ال�ضحك
�ضح َك و ُي ِ
نذر مارون ع ّبود قلمه ول�سانه ل َي َ
خي ��اره ف ��ي الأدب وف ��ي الحي ��اة ،ور�سالته �إل ��ى �أ ّمة « ِقفا نب � ِ�ك» وت ��راث المراثي والبكاء عل ��ى الأطالل
والتباكي ،ول�سان حاله يقول مع فرن�سوا رابليه (� Rabelais )1553-1484أديب الظرف والظرفاء
ف ��ي الفرن�سي ��ة�« :إن قلبي لن يختار مو�ضوع� � ًا �آخر لأني �أرى الحداد هو الذي ي�س ّيرن ��ا ،ويت�آكل نفو�سنا.
()21
يكتب بدموعه .فال�ضحك هو الذي يم ّيز الإن�سان»
وخي ٌر للمرء �أن يكتب ب�ضحكاته بد ًال من �أن َ
ومارون ع ّبود هو م ّمن كتبوا ب�ضحكاتهم ،وح�سن ًا فعل.
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�أني�س فريحة و�أنثروبولوجيا ال�ضحك
ومن الأدباء والباحثين المعا�صرين الذين فل�سفوا ال�ضحك و�أظهروا م ّيزاته وفوائده� ،أني�س فريحة
( .)22( )1993-1903وق ��اره ل ��م يعزله عن ك�شف معارف الحقّ في ف ��نّ ال�ضحك ،ولم تحتجزه الج ّدية
عن الإر�شاد �إلى التف ّكه الذي يجعله التاريخ �إحدى ال�صور ال�صادقة للأمم وال�شعوب.
والتع�صب والي�أ�س
وه ��و يرى في ال�ضحك ترياق ًا م�ضا ّد ًا لكثير ال�شوائب والمثالب ،وال �سيما الغرور
ّ
واالكتئ ��اب .فعن ال�ضحك الم ��داوي للعجرفة يقول فريح ��ة« :الإن�سان بدون روح ال�ضح ��ك يفقد كثير ًا
وتنجينا من �ش ّر الغرور الذي يدفع بنا �إلى
م ��ن ح�ل�اوة �إن�سان ّيته )...( .الفكاهة تعيننا على نقد ذواتنا ّ
عيب �آخر وهو ح�سبان ذواتنا �أتقياء
وتنجينا كذلك من ٍ
اعتب ��ار ذواتنا مركز الثقل والأه ّمية في الكونّ .
بررة .الفكاهة ِنعمة �سماوية من �أوتيها ال يغت ّر وال يتغطر�س» (فريحة ،م� .س� ،ص.)18
تع�ص ٍب وتز ّم ٍت
وع ��ن ال�ضحك ال�شافي من الغل ّو
والتع�صب يقول فريح ��ة« :وال�ضحك يقتل فينا ك ّل ّ
ّ
َ
ال�ضحك من
ويعطف ،لأن
ذميم.
يحب وير�ضى ِ
فالمتع�صب المتز ّمت ال ي�ضحك .و�أخير ًا الذي ي�ضحك ّ
ّ
معدن الخير» (فريحة ،م� .س� ،ص.)24
وت�ستوقفن ��ا عبارة فريحة الأخي ��رة ،وهو الخبير في الأمثال ومن ر ّواد جامعيها ،فهي م�ستوحاة من
المثل اللبناني ،الآنف الذكر« :اهلل يعطينا خير هال�ضحك».
وعن ال�ضحك الماحي للي�أ�س والمداوي للقلق واالكتئاب وهو مر�ض الع�صر يقول فريحة« :ال�ضحك
يو ّلد فينا ح ّب ًا للحياة .وهو ق ّوة م�ضا ّدة لك ّل ما من �ش�أنه �أن يبعث فينا الي�أ�س والقنوط .وال�ضحك يخلق
وحب» (فريحة ،م� .س� ،ص.)24
فينا نظرة �سليمة بريئة �إلى الحياة ال وقر فيها ،وال ثقل ،بل مرح ّ
وال�ضحك في ُعرف فريحة نكهة الحياة و�سحرها ورونقها ،وباعث الجمال فيها« :وال�ضحك �سح ٌر
بو�س متج ّهم،
خفي ي�سبغ على الحياة ُم�سحة من الجمال والغنى� )...( .إن عالم ًا ال ِ�ضحك فيه عال ٌم َع ٌ
العي�ش في ال�ضحك ،و�أطي � ُ�ب �أوقات العمر �سويعات
وحي ��ا ٌة ال م ��رح فيها وال �ضحك حيا ٌة جديب ��ة .نكهة ِ
نق�ضيها في ال�ضحك والمرح» (فريحة ،م� .س� ،ص.)23-22
للتع�صب والتز ّمت ،وبالتالي للتكفير
وخير ما نحفظه من مقوالت فريحة �أن ال�ضحك تريا ٌق حقيقي ّ
والتفجي ��ر الذي نقع جميع� � ًا �ضح ّية له في هذه الأيام .فالتوتاليتار ّيون و�سائر الدكتاتوريين والم�صابين
بجن ��ون العظمة  Paranoïaال ي�ضحك ��ون ،بل ي�سعون حتى �إلى منع ال�ضح ��ك ،فهو ع ّدوهم اللدود.
ون�شر ال�ضحك والترويج له هو ح ّق ًا م�ساهمة فاعلة في العمل لالعنف وال�سالم العالمي.
ومقارب ��ة فريحة لل�ضح ��ك والنكتة علمية �أنتروبولوجية بامتياز� ،إذ تجاوز ال�سخرية في �أدب النكتة
�إل ��ى البحث في ارتباطها بالح�ضارة والإن�سان ،وال �سيما الإن�سان العربي واللبناني .وهو يقول في ذلك:
«الفكاهة �إن�سانية نطاقها الإن�سان� ،أو ما يعتبره �أو يتخ ّيله الإن�سان �إن�سان ًا )...( .وك ّل �شيء غير �إن�ساني
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�ضحك �أو فكاهة» (فريحة ،م� .س� ،ص.)17-16
ال يمكن �أن يكون م�صدر
ٍ
فرع منها .فالإن�سانُ
والن ��وادر والفكاه ��ات عند هذا الأني�س الم�ؤن�س �أ�ص ٌل في الح�ض ��ارة ،ال مج ّرد ٍ
كائ ��نٌ �ضاحك ّ
يوظ ��ف الو�سائط المتن ّوع ��ة ل�صنع الدعاب ��ة كالمبالغة وال�ص ��ورة الكاريكاتور ّية ،فتغدو
عن ��ده نوع ًا �أدب ّي ًا مم ّيز ًا ير�سم الب�سمة وال�ضحكة على الوجوه ،ويمحو العبو�س وتقطيب الجبين ،ويفرج
روح فكهة يفقد الكثير من حالوة
الك ��روب وي�ش ��رح ال�صدور .يقول فريحة في ذلك« :الإن�سان م ��ن دون ٍ
ل�صحة
�إن�سان ّيته .فهي مل ّينة للخ�شن فينا ،وتخرجنا من العبو�س والتج ّهم �إلى ج ّو من المرح ال�ضروري ّ
عقلنا ودوام ن�شاطنا» (فريحة ،م� .س� ،ص.)18
أبحاث علمية� ،أن ال�ضحك ��ة �ضرورية لتن�شيط الذهن.
وهك ��ذا ر�أى فريحة ،عن ح ��قّ وا�ستناد ًا �إلى � ٍ
الهجائين �أو ال�ساخرين من
وتم ّي ��ز ب�أ ّنه ف ّرق بي ��ن ال�ضحك وال�سخرية« .فغر�ضه لم يكن ي�شبه مرام ��ي ّ
بع�ض �أدباء العرب ورواتهم»�( .شبلي ،جورج ،مبدعون ،م� .س� ،ص.)52-51
وه ��ي مي ��زة لهذا الأديب والمت� ��أ ّدب والم�ؤ ّدب جدي ��رة بالتو ّقف عندها .ف ��الأدب العربي ،وال �سيما
ال�شع ��ر منه ،حاف ��ل ب�أنماط الهجاء وال�سخرية من ��ذ الجاهلية �إلى اليوم .ولك ��ن ال�سخرية من نقائ�ص
الآخري ��ن وعاهاته ��م ومثالبه ��م لي�ست من الأدب ،بل غالب� � ًا ما تكون من «ق ّل ��ة الأدب» .والتجريح ٌ
نمط
م ��ن ال�ساد ّي ��ة م�ؤل ٌم� .أم ��ا الأدب ال�ضاحك فهو م ��ا ُيفرح القلب و ُيثل ��ج ال�صدر وال ي�ؤل ��م قوم ًا ويوجعهم
لي�ضح ��ك �آخرين م ّمن �ألفوا الت�ش ّفي من م�صاب غيرهم .وف ��ي ذلك يقول الأني�س« :الفكاهة في الأدب
مظه ��ر من مظاهر الرقي والدماثة ،ودليل على �صفاء الذهن .الفكاهة الراقية ال تكون �إال في المجتمع
ينبوع غني بالعاطفة
الراق ��ي فكري� � ًا وروح ّي ًا ،وال يمكن �أن تكون من نتاج الغري ��زة البدائية ،بل تنبع من ٍ
والإح�سا�س» (فريحة ،م� .س� ،ص.)19
تم�س روح الدعابة ،و�إ ّنما �ش ّذبت النكتة
وهنا بالتحديد نجح الأني�س بو�ضع ُ�س ّنة جديدة لل�ضحك لم ّ
م ��ن التجري ��ح والتب ّذل على ح ّد �س ��واء .لأن الهدف من ُ
الظ ��رف لي�س ت�شويه �صورة الإن�س ��ان �أو �إيالمه
بالتركي ��ز على عيوب ��ه الج�سمية والنف�سية وغيرها ،ب ��ل ت�صوير بع�ض جوانبه ت�صوي ��ر ًا م�ضحك ًا مح َّبب ًا
بعي ��د ًا عن الأحكام الجائرة �أو الجارحة .وهو يقول في ذلك« :الفكاهة عا ّمة يتذ ّوقها جميع النا�س على
اخت�ل�اف �سالالتهم ومذاهبه ��م ورق ّيهم وتق ّدمهم ( )...وتت ُ
ّخذ �أ�شكا ًال عديدة غير �أ ّنها جميعها ت�صدر
ٌ
عن مح ّبة وعطف .فلي�س في الفكاهة خبثٌ
وبغ�ض وحقد ،لأن م�صدرها القلب .الفكاهة �سمحة لطيفة،
ال تك ّلف فيها وال عناء» (فريحة ،م� .س� ،ص.)18
يجاف ال�ص ��واب في تقييم ��ه العام لهذا الجان ��ب من نتاج
ونج ��د �أن الباح ��ث د .ج ��ورج �شبلي لم ِ
فريح ��ة �إذ ق ��ال�« :أني�س فريح ��ة �أ ّرخ للفكاهة عند العرب ،كم ��ا �أ ّرخ لتط ّور ل�سانهم .وق ��د ط ّعم التراث
الفكاه ��ي بالج� � ّدة� ،أي با�صطالحات تعبيرية نقل ��ت �إخبار النكات ُ
أ�سلوب �سردي
والط َرف من مج� � ّرد � ٍ
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عاب ��ر هدفه ال�سخري ��ة من العاهات� ،إلى فنّ يمك ��ن اعتباره نافذة �إلى فل�سف ��ة ال�ضحك العابرة لفئات
النا�س ونف�س ّياتهم وطباعهم» (�شبلي ،م� .س� ،ص.)52
ومن م ّيزات فريحة كذلك �أ ّنه كان رائد ًا في درا�سة �أدب ال�ضحك والنكتة عند العرب .فا�ستخرج ما
في بطون الكتب القديمة والم�صادر من �أخبار ال�ضاحكين والماجنين والم�ضحكين ،وو�ضعها بت�ص ّرف
�ضاحك مبدع يواكب الع�صر وير ّفه عن �إن�سانه المتعب.
الباحثي ��ن والق ّراء ،لتكون �أ�سوة ونموذج ًا لأدب
ٍ
وه ��و يق ��ول في ذلك« :في �أثن ��اء مطالعاتنا عثرنا على كثير م ��ن الفكاهات والنكات والن ��وادر التي لها
مقابله ��ا في يومنا هذا .وكان حر ّي ًا بنا �أن ن ��ر ّد كثير ًا من الفكاهات الع�صرية ال�شائعة �إلى �أمثالها التي
وردت في الم�صادر القديمة» (فريحة ،م� .س� ،ص.)9
وهك ��ذا �سعى فريح ��ة �أن ي�صهر معارف الأ ّولين ف ��ي عالم الفكاهة مع �أ�سالي ��ب المعا�صرين ،بغية
الو�ص ��ول �إل ��ى تركيبة فريدة هو الأدب التم ّردي الذي ال يحجر على حركة ال�ضحك .ولم يخب في �سعيه
هذا .وهو في الحقيقة قد خطا خطوة �أولى ج ّدية وم ّهد ال�سبيل لمن �شاء �أن يتابع الطريق.
ٌ
حيوان �ضاحك
�أحمد �أمين :الإن�سان
ّ
والمب�شرين بال�ضح ��ك عالج ًا لأدواء الع�صر
و�آخ ��ر من نذكر من الأدب ��اء المعا�صرين ال�ضاحكين
الأدي ��ب والم� ��ؤ ّرخ الم�ص ��ري �أحمد �أمي ��ن ( .)1954-1886وهو عل ��ى غرار يوغا ال�ضح ��ك دعا ،ومنذ
� ،1937إل ��ى ا�ستب ��دال الكثي ��ر من الأدوي ��ة بال�ضحك ،فهو ع�ل�ا ٌج طبيعي ،ال �آثار جانبي ��ة وال �سلبية له،
خالف ًا لك ّل ع ّقار كيميائي وحديث .يقول« :لو � َ
أن�صف النا�س ال�ستغنوا عن ثالثة �أرباع ما في ال�صيدل ّيات
بال�ضح ��ك ،ف�ضحك� � ٌة واحدة خي ٌر � َ
�شئت من �أ�سماء
ألف م ّرة م ��ن بر�شامة �أ�سبيرين ،وح ّبة كينين ،وم ��ا َ
عالج الإن�سان ،والطبيعة �أمه ُر
عالج الطبيعة ،والأ�سبيرين وما �إليه ُ
�أعجمية وعربية .ذلك لأن ال�ضحك َة ُ
عالج ًا و� ُ
ج�سم الإن�سان بما تم ّده من كرات حمر
تعالج الطبيعة َ
أ�صدق نظر ًا ،و�أكثر حنكة� .أال ترى كيف ُ
()23
العالج الم�صطنع»
وبي�ض وغيرها ( )...وال ُيقا�س بذلك �شي ٌء من
ِ
ال�صحية الج�سدية منها وال�سيكولوجية:
فوائد ال�ضحك
ويم�ض ��ي �أحمد �أمين �شارح ًا ،فيذكر بع�ض ِ
ّ
«فانفج ��ار الإن�سان ب�ضحك ٍة ُيجري في عروقه الدم ،ولذلك يحم ّر وجهه ،وتنتفخ عروقه .وفوق ك ّل ذلك
الغم ،و�إعادة الحياة والن�شاط للروح والبدن ،و�إعداد
فلل�ضحكة مفعول �سحري في �شفاء النف�س وك�شف ّ
الإن�س ��ان لأن ي�ستقب � َ�ل الحيا َة ومتاع َبها بال ِب�شر والترحاب» (�أمي ��ن ،م� .س� ،ص .)99والالفت �أن �أحمد
�أمين ي�شير في مقالته هذه �إلى حقيقة �أثبتها العلم اليوم ،وهي الأ�سا�س الذي تقوم عليه يوغا ال�ضحك،
فال�ضحك ��ة الم�صطنع ��ة ال يختلف ت�أثيره ��ا الإيجابي على ال�صح ��ة النف�سية والج�سدي ��ة عن ال�ضحكة
ب�سيط فنجح:
بعالج ٍ
الطبيعي ��ة .ي ��روي« :قال لي �صدي ٌق م ّر ًة� :إنه حاول �أن يتغ ّلب على هموم ��ه و�أحزانه ٍ
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أمامه الأمور ،حتى ال يظنّ لها حلاّ ً  ،انفج َر ب�ضحكة م�صطنعة،
ذل ��ك �أن ��ه �إذا ا�شت ّد به الكرب ،وتع ّقدت � َ
ف�س ّري عنهّ ،
همومه» (�أمين ،م� .س� ،ص.)100
وتبخرت َ
هن ��ا يبدو ه ��ذا الباحث والمف ّكر الم�صري �س ّباق ًا �إلى اكت�شاف علمي ترتكز عليه اليوم تعاليم يوغا
ال�ضحك.
أدوات
خ�صته الطبيعة من ِنعم و� ٍ
وي�ؤ ّك ��د �أمي ��ن �أن ال�ضحك من �أبرز م ّيزات الإن�سان ،ومن � ّ
أهم م ��ا ّ
يف� � ّرج بها ع ��ن كربه« :يقول المناطقة في �أح ��د تعريفاتهم للإن�سان« :الإن�سان حي ��وا ٌن �ضاحك» ،وهذا
عندي �أظرف من تعريفهم الآخر :الإن�سان حيوان ناطق .فالإن�سان في هذا الزمان �أحوج �إلى ال�ضحك
أ�صح نحن �أحوج ما نكون �إلى التفكير وال�ضحك مع ًا» (�أمين ،م� .س� ،ص.)98
منه �إلى التفكير� ،أو على ال ّ
الملحة ع َّبر عنها �أحم ��د �أمين في فاتحة مقاله .فهو يبحث ع ��ن ال�ضحك ،وي�سعى
وه ��ذه الحاج ��ة ّ
�إل ��ى �أن َ
تخرج
يعي�ش ��ه في ك ّل كيان ��ه،
ويتح�س َ�سه في �أع�ضاء ج�سده وجوارحه« :م ��ا �أحوجني �إلى �ضحك ٍة ُ
ّ
التب�سم ،وال من قبيل
م ��ن �أعماق �صدري فيد ّوي به ��ا ج ّوي� .ضحكة ح ّية �صافية عالية ،لي�ست من جن�س ّ
برجلي.
ال�سخري ��ة واال�سته ��زاء )...( .و�إ ّنما هي �ضحك� � ٌة �أُم�سك منها �صدري ،و�أفح�ص منه ��ا الأر�ض
ّ
وتفرج كربي ،وتك�شف ه ّمي»�( .أمين ،م� .س� ،ص.)97
ناجذي،
دقي() ،و ُتبدي
ّ
ُ
�ضحك ٌة تملأُ ِ�ش ّ
يتح�س�س هذا الأخير بك ّل جارح ٍة
لنلحظ كيف ي�سعى �أمين �إلى �أن يتفاعل ك ّل بدنه مع ال�ضحك ،و�أن ّ
منه :ال�صدر والرجلين والف ّكين .وهذا تحديد ًا ما تع ّلمه اليوغا وتن�صح به.
والتب�صر به ��ا �أه ّمية ال�ضح ��ك ،و�أثره
والخال�ص ��ة ،ف�أحم ��د �أمي ��ن مف ّكر وم� ��ؤ ّرخ ،وعى بالتجرب ��ة
ّ
الإيجاب ��ي وال �سيما من النواح ��ي الفيزيولوجية وال�سيكولوجية ،في تطهي ��ر الجهاز الع�صبي م ّما عرف
الحق ًا ب � Stressأي الت�ش ّنجات.
ت�أثير ال�ضحك من منظور العلم
ولك ��ن وبعد �أن �أثرنا مو�ضوع الأثر الط ّبي والنف�سي لل�ضح ��ك ناقلين عن �أحمد �أمين ،فماذا
يقول الأط ّباء والباحثون والعلماء اليوم في هذا ال�صدد؟
يق ��ول توما�س هوب�سن« :لل�ضح ��ك وظيفتان �إحداهما فيزيولوجية تتع ّل ��ق بالج�سد ،والأخرى
()24
�سيكولوجية تتع ّلق بالعقل»
وي�ؤ ّكد عدد من الأط ّباء والباحثين الألمان �أن ال�ضحك ي�ؤ ّثر في الج�سم والعقل مع ًا ،وي�ساعد
الدم ،ويزيد في �إفراز العرق ،ويرفع الق� � ّوة في ّ
كل ع�ض ٍو من �أع�ضاء
عل ��ى اله�ضم ،ويق� � ّوي دورة ّ
الج�سم( .ق ّرة علي ،م� .س� ،ص.)21
ويخل� ��ص ه� ��ؤالء الأط ّباء الألمان ف ��ي مجمل بحوثهم �إل ��ى �أن ال�ضحك يطي ��ل العمر ،فك ّلما
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مدة( .م .ن).
�ضحك الإن�سان �أ�ضاف �إلى حياته ّ
و�أثبتت البح ��وث العلمية اليوم �أن ال�ضحك يفرز هرمونات الف ��رح الأدندورفين والدوبامين
 Endorphine et Dopamineوغيره ��ا .و�أن ال ف ��رق بي ��ن ال�ضح ��ك الم�صطنع
والعف ��وي فت�أثيرهم ��ا الإيجاب ��ي على الج�س ��د وفيزيولوج ّيته واح ��د .ومن هنا �أه ّمي ��ة الممار�سة
الجماعي ��ة لل�ضحك :يكف ��ي �أن ي�ضحك واح ٌد في جل�سة كما ذكرنا ،حت ��ى ي�ضحك الآخرون .لذا
طابع اتّ�صالي ومعدٍ كما �أ�شرنا :ما �أن ينتهي
ففي الجماعة تطول فترة ممار�سة ال�ضحك لأ ّنه ذو ٍ
واح� � ٌد حتى يبد�أ �آخر ،وهك ��ذا يتوا�صل ال�ضحك ويكاد ال ينتهي .وهذا م ��ا ال يتوفّر للمرء عندما
ي�ضح � ُ�ك لوحدهّ .
والكل يعرف �أه ّمية �أج ��واء الفرح في �إ�شاعة ال�سعادة ،لذا يبحث الجميع عنها.
والمالح ��ظ �أ ّنه يكفي للمرء �أن يجبر نف�سه ف ��ي البداية �أن ي�ضحك ،حتى يتوا�صل �ضحكه بعدها
ب�ص ��ورة عفو ّية .فهو ال يحتاج �إال لمجه ��ود ب�سيط في البداية للدخول في عالم ال�ضحك .النقطة
بع�ض من
الجد وال�ضحك وحدها تحتاج �إلى ٍ
�أو المرحلة االنتقالية الق�صيرة الفا�صلة بين عالمي ّ
المجه ��ود ،وبعدها تتوال ��ى الأمور ب�صورة طبيعية .وال�ضحك الجماع ��ي يجعل �سائر الحا�ضرين
على موجةٍ واحدة ،وي�ؤالف بين القلوب ،ومن هنا �أه ّميته في ن�شر الالعنف و�إ�شاعة ال�سالم.
وي�ؤ ّكد عد ٌد من علماء الأنتروبولوجيا الذين در�سوا المو�ضوع �أن «ال�ضحك هو اللغة الوحيدة
الم�شترك ��ة بي ��ن بني الإن�سان .وهو ال ��ذي ولد قبل �أن تول ��د اللغات واللهج ��ات ،و�سيبقى حتى لو
انقر�ضت اللغات واللهجات» (ق ّرةعلي ،م� .س� ،ص.)22
خا�صية في ال�ضحك تر ّكز عليها اليوم يوغا ال�ضحك في تعاليمها ،فهو معدٍ
وي�شير ه�ؤالء �إلى ّ
وتوا�صل ��ي .يقولون�« :إن َ�س َري ��ان ال�ضحك ال ّ
يقل بين بني الإن�سان عن م�سرى لغاتهم نف�سها .و�إن
ووطن ووطن» (ق ّرةعلي ،م� .س� ،ص.)22
اختلف بين ٍ
جن�س وجن�سٍ ،
وي�ؤ ّك ��د الطبي ��ب د .ولي ��ام فري م ��ن جامع ��ة �ستانفورد�/أمي ��ركا �أن ال�ضحك مث ��ل الألعاب
الريا�ضي ��ة ،له فوائد ال تتال�شى .وبع ��د ال�ضحك تبد�أ الع�ضالت باال�سترخاء عن ذي قبل ،فتمنح
انفراج� � ًا من معاناة كثيرة .ويخل�ص د .فري �إل ��ى �أن ال�ضحك يتّ�صل اتّ�صا ًال وثيق ًا بطول العمر،
()25
وذلك لفاعل ّيته.
�شدة الحزن،
ومعل ��و ٌم �أن
مركزي ال�ضحك والبكاء واح ٌد في الدماغ ،فمنهم من ي�ضحك من ّ
ّ
�شدة الفرح( .فريحة ،م� .س� ،ص .)30وهي بر�أينا م�س�ألة علمية مه ّمة وبالغة
ومنهم من يبكي من ّ
الدالل ��ة .ف�أكثرن ��ا خ ِبر �أو �أق ّله عاين من يبكي فرح ًا ومن ي�ضحك حزن� � ًا �أو عند الم�صيبة ،طبق ًا
ُ
�ضحك» .فطالما �أن ال�ضحك والب ��كاء كليهما مت�أتّيان من
للمث ��ل الآنف الذكر« :و�ش ّر البل ّي ��ة ما ُي
مركز واحدٍ في الدماغ ،لذا ي�سهل �أن نقلب البكاء �إلى �ضحك .وفي ذلك يقول ال�شاعر الإنكليزي
ٍ
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اللورد بايرون (�« :)1824-1788إ ّنني �أ�ضحك كي ال �أبكي» (حنين ،م� .س� ،ص.)22/1
ال�صحي لل�ضحك ،ووج ��وب ممار�سته و�إدخاله في
ويلخّ � ��ص الطبيب د .هارثي كيلوج الأث ��ر
ّ
�دت �أن ت�أكل ،ون ��م ِ�ض َ
عف ما
الروتي ��ن اليوم ��ي للإن�س ��ان بالن�صيحة التالي ��ةُ « :ك ْل ن�صف ما اعت � َ
اعتدت
اعتدت �أن ت�شرب ،وا�ضحك �أربعة �أ�ضعاف ما
اعتدت �أن تنام ،وا�شرب ثالثة �أ�ضعاف ما
َ
َ
َ
ّعت ب�أف�ضل عمر» (ق ّرةعلي ،م� .س� ،ص.)35
فعلت مت َ
�أن ت�ضحك ،ف�إن َ
وف ��ي �أ ّيامن ��ا ه ��ذه وا�صلت مراك ��ز الأبح ��اث الط ّبي ��ة والعلمي ��ة درا�ساتها في مج ��ال الآثار
الفيزيولوجية لل�ضحك .ومنها ما قامت به مايو كلينيك مركز البحوث ال�شهير في �أميركا .و�أثبت
�أن ال�ضح ��ك يمنح فوائ ��د ج ّمة �سوا ًء على الم ��دى الق�صير �أو البعيد ،حي ��ث يعمل ال�ضحك على
تعزي ��ز ا�ستن�شاق الهواء الغني بالأوك�سجين ما يح ّف ��ز القلب ،والرئتين ،والع�ضالت ،كما ي�ساعد
على تحفيز الدماغ لإفراز هرمون الإندروفين وبالتالي رفع قدرة الج�سم على تح ّمل الألم ،وذلك
لأن الإندورفي ��ن «م�س ّكن �ألم طبيعي» ح�سب تعبير �صوفيا �سكوت عالمة الأع�صاب والأ�ستاذة في
كلية لندن الجامعي ��ة  .)UCL(.ويمكن لل�ضحك ت�سكين بع�ض الأعرا�ض الج�سدية للتوتر من
خالل تحفيز الدورة الدموية والم�ساهمة في ا�سترخاء الع�ضالت.
ومن �ش�أن ال�ضحك �أي�ض ًا التخفيف من التوتّر وال�ضغط النف�سي الذي نتع ّر�ض له يومي ًا ،وقد
يك ��ون جزء ًا من عالج بع�ض الأمرا�ض النف�سية كالقلق المر�ض ��ي واالكتئاب .ففي درا�سة حديثة
تم فيها اتّباع العالج التقليدي في �إحدى المجموعتين
تناولت مجموعتين من مر�ضى االكتئابّ ،
لمدة � 3شهور ،و�أظهرت
في حين ُدمجت يوغا ال�ضحك بالعالج التقليدي في المجموعة الأخرى ّ
النتائ ��ج فاعلية يوغا ال�ضحك في تح�سين ال�صحة النف�سي ��ة �إلى جانب �إمكانية اعتبارها عالج ًا
م�ساند ًا لمداواة االكتئاب.
تجربة �شخ�صية في ت�أثير ال�ضحك
ونختم بتجارب �شخ�صية لنا في ال�ضحك ،وت�أثيره الإيجابي.
كن � ُ�ت في ال�سن ��ة الرابعة والأخيرة من درا�ست ��ي الجامعية للح�صول عل ��ى الإجازة التعليمية
 Maitriseفي اللغة العربية و�آدابها من ك ّلية الآداب/الفرع الأ ّول في الجامعة اللبنانية في
الأون�سكو-بي ��روت .وكان ��ت حرب لبنان في ذروتها  ،1984والوطن ّ
مقط ��ع الأو�صال ،والعبور من
أ�شد �صعوبة من عبور الحدود
المنطق ��ة ال�شرقية حيث �أقيم �إلى المنطقة الغربية حيث الك ّلي ��ةّ � ،
بي ��ن بلدين في حالة عداء :حواجز تفتي�ش ،و�إج ��راءات �أمنية وغيرها ،ت�ستغرق غالب ًا الكثير من
الوقت.
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وكان عل � ّ�ي �أن اجت ��از امتحان ًا ف ��ي ما ّدة كنا نعتبرها م ��ن �أ�صعب الم ��وا ّد� ،أال وهي فقه اللغة
العربي ��ة .وكان �أ�ستاذنا في ه ��ذه الما ّدة �شيخ علاّ مة فا�ضل هو ال�شي ��خ الدكتور �صبحي ال�صالح
ن�ست�صعب عموم ًا هذه الما ّدة لد ّقتها ،ول�صرامة �أ�ستاذها في
( )1986-1926رحم ��ه اهلل .وكنّا
ُ
الت�صحيح .وكانت م�سابقة هذه الما ّدة �أ ّولى الم�سابقات في �آخر تلك ال�سنة .وهي الما ّدة الوحيدة
التي كان ُي�سمح فيها ا�ستقدام الكتب والوثائق في االمتحان Examen à documents
permis
وكن � ُ�ت قد عزمت على �أن �أنجح في هذه الما ّدة ال�صعبة ،مهما ك ّلف الأمر من جهدٍ ودرا�سة.
وطالم ��ا �أن �إدخ ��ال الكتب م�سموح ف ��ي امتحانها ،خطر لي �أن �أحمل مع ��ي المرجع الأ�سا�سي في
الما ّدة وهو مو�سوعة معجم ل�سان العرب البن منظور ،وهي في  16ع�شر مج ّلد كبير� ،إ�ضافة �إلى
معاج ��م وم�صادر �أخرى .فبل ��غ مجموع ما �س�أحمله �إلى قاعة االمتحان ��ات نحو  20مج ّلد ًا .ولكن
كي ��ف العبور بين المنطقتين للو�صول �إلى الك ّلية م ��ع هذا الحمل الثقيل ،وبيتي في جبيل �أي على
م�سافة نحو  40كلم من مق ّر االمتحانات؟!
ل ��م يك ��ن �أمامي من ّ
حل �س ��وى ا�ستخدام حقيبة �سف � ٍ�ر كبيرة كانت لوال ��دي ،ف�أ�ض ُع فيها كل
علي �أن اتنقّل من �س ّيارة
ه ��ذه المج ّلدات .واالتّكال على اهلل وعلى ق ّوة
ّ
�ساعدي في العِتالة .وكان ّ
�أج ��رة �إلى �أخرى ،بهذا الحمل الثقيل وا�ضع ًا الحقيبة في �صندوق ال�س ّيارة .وعند عبور الحواجز
كنت مجبر ًا �أن �أن ��زل لأفتح الحقيبة لتفتي�شها .والخال�صة ّ
فكل هذه الإجراءات
بي ��ن المنطقتَين ُ
علي �أن �أم�ضي
جعلتن ��ي �أت�أخّ ر عن موعد الو�صول �صباح ًا �إل ��ى حرم الجامعة .وعند و�صولي كان ّ
�أ ّو ًال �إلى مبنى الإدارة للح�صول على بطاقة تتيح لي الدخول �إلى قاعة االمتحان .وهذا ما فعلته.
و�شرحت
و�صعدت
وو�ضعت حقيبتي الكبيرة عند الناطور الذي كان يعرفني،
فم�ضيت �إلى المبنى،
ُ
ُ
ُ
ُ
ّ
للموظ ��ف �سبب ت�أخّ ري الناتج عن الحواجز على الطريق ،فكان متف ّهم ًا و�أعطاني البطاقة قائ ًال
تم�ضي بها وعند و�صولك �إلى القاعة تذهب مبا�شرة �إلى الناظر الم�س�ؤول وتريه بطاقتك وت�شرح
�أ�سباب ت�أخّ رك.
علي �أن �أجتاز بها �سير ًا على الأقدام الم�سافة البعيدة بين مبن َيي
ا�سترجع � ُ�ت حقيبتي ،وكان ّ
�صعدت حام ًال حقيبتي الأدراج العديدة.
الإدارة وقاعة االمتحان .وعند و�صولي �إلى هذا الأخير
ُ
وكان عل � ّ�ي �أن �أجت ��از قاعة االمتحان الكبيرة من �آخرها �إلى �أ ّولها ،حيث يجل�س الناظر الم�س�ؤول
حام�ل� ًا حقيبت ��ي الكبيرة .وكان زمالئي الطلاّ ب الآخرون قد �أخ ��ذوا �أماكنهم في القاعة وبد�أوا
طالب
يكتب ��ون �إجاباتهم عل ��ى الأ�سئلة المطروحة ف ��ي ال�سابقة .وكانت القاعة تغ� ّ��ص بنحو مئة ٍ
ممتحن� ،إ�ضافة �إلى نحو ع�شرة ّ
دخلت قاعة
نظار هم من �أ�ساتذة ق�سم اللغة العربية في الك ّلية.
ُ
َ
التوجه �إل ��ى حيث الم�س�ؤول .ف�أثار
االمتح ��ان كمن يدخل �صال ��ة الم�سافرين في مطار،
ُ
وبا�شرت ّ
دخول ��ي بهذا ال�شكل الغريب انتباه ّ
إلي بحيرة :ماذا تراه يحمل في
كل الطلاّ ب فبد�أوا ينظ ��رون � ّ
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ه ��ذه الحقيب ��ة الكبيرة؟! و�أخذت االبت�سامة تعلو وجوه بع�ضهم ،وتتح� � ّول �شيئ ًا ف�شيئ ًا �إلى �ضحك
مكبوت ،ال �س ّيما و�أن ال�ضحك ممنوع �أ�سا�س ًا في امتحان ر�سمي كهذا.
ٍ
و�صل � ُ�ت �إل ��ى حي ��ث الم�س�ؤول ،فلم ُيح�س ��ن حتى �أن ي�س�ألن ��ي عن �سبب ت�أخ� � ّري� ،إذ كان على
إلي بيديه �أن ماذا في هذه الحقيبة الكبرى؟ ف�أجبته �أ ّنني � ُ
أحمل فيها
و�ش ��ك �أن ي�ضح ��ك .ف�أومى � ّ
مو�سوع ��ة ل�سان العرب ،ال �سيما و�أن الوثائق م�سموحة في ه ��ذا االمتحان .عندها ،وما �أن عرف
الجمي ��ع ماذا في الحقيبة الغريبة حت ��ى انفجرت ّ
كل القاعة� :أ�سات ��ذ ًة وطلاّ ب ًا بال�ضحك ،وحتى
بجديته ور�صانته �ضحك مع ال�ضاحكينّ � .أما �أنا فكي �أتخ ّل�ص من حراجة
ال�شيخ الوقور المعروف ّ
توجهت �إلى المقعد والطاولة التي �أ�شار �إليها الم�س�ؤول،
موقفي
ُ
�ضحكت مع �سائر ال�ضاحكينّ .
ثم ّ
بدده
ُ
و�شرعت بالإجابة عن الأ�سئلة .وهكذا فالج ّو المكهرب الناتج عن �صعوبة الما ّدة وامتحانها ّ
ال�ضحك الذي ن�شر في القاعة ج ّو ًا من االن�شراح.
وجدت فيها جواب ًا عن �س� ٍؤال
ولم يذهب جهدي الم�ضني في حمل هذه المو�سوعة �سدى ،فقد
ُ
خ�صني الناظر العام
ُطرح في هذه الم�سابقة وعجز معظم زمالئي عن الإجابة عنه .و�إلى ذلك ّ
بوقت �إ�ضافي للتعوي�ض عن ت�أخّ ري في الو�صول.
ٍ
وبع ��د انته ��اء الم�سابقة والخروج م ��ن القاعة ،جاءن ��ي الزمالء ي�شكرونني عل ��ى ك�سر الج ّو
المت�ش ّن ��ج النات ��ج ع ��ن �صعوبة الم�سابق ��ة ،ويهنّئونني لأ ّنني نجح � ُ�ت في �أن �أجع ��ل ال�شيخ الجليل
ي�ضح ��ك ،وهو ما لم ي�سبق �أن فعله طيلة ال�سن ��ة ،ومعلوم �أن ال�ضحك في ح�ضرة �أ�صحاب اللحى
م�ستحب بتات� � ًا( .فريحة ،م� .س�� � ،ص .)38وكان زمالئي الطلاّ ب ي�أمل ��ون بالتالي �أن
�أم� � ٌر غير
ّ
ي�ساه ��م ترطيب الأجواء الناتج عن ال�ضحك في جعل الأ�ستاذ ال�شيخ �أكثر ليونة عند الت�صحيح.
اخترت �أن تتك ّب َد م�شقّة حمل ه ��ذه المو�سوعة ال�ضخمة من مكان �سكنك
وكان ��وا ي�س�ألونن ��ي كيف
َ
البعي ��د ف ��ي جبيل؟ في حين �أ ّننا نحن الذين نقيم على مقربة م ��ن الك ّلية لم نف ّكر حتى ب�أن ن�أتي
بها؟!
والخال�ص ��ة فج ّو ال�ضحك هذا ك�سر حاجز الخوف ،و�شرح ال�صدور ،وفتح الأذهان ،وجاءت
نتيج ��ة االمتح ��ان في ه ��ذه الما ّدة عل ��ى خالف المتو ّق ��ع ،فن�سبة النج ��اح فيها فاق ��ت ال�سنوات
وكنت من المب ّرزين ،ال �سيما و�أ ّنني ا�ستخدم � ُ�ت م�صدر ًا ا�ستثقل الآخرون �أن يحملوه
الما�ضي ��ةُ ،
معهم �إلى قاعة االمتحان..
ال�ضحك في ح�ضرة حكيم �صامت
ع�شت في الهند
وتجربة �أخرى لي في هذا المجال .وتعود �إلى �شباط  .2001وفي تلك الفترة ُ
في �صومعة �( Ashramأو دير) �شاندرا �سوامي الحكيم والمع ّلم اليوغي ال�صامت Muni
 .Masterوببركته لزمت ال�صمت لفترة قاربت ال�شهر ،كنت فيها ،وعلى طريقته� ،أكتفي ب�أن
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�أع ّب ��ر كتاب ��ة ع ّما �أريد �أن �أقول دون �أن �أنب�س ببنت �شف ��ة .وفي اللقاءات التي كانت تجمع جمهور
كنت �أ�صاب بنوبات من ال�ضحك العف ��وي .فكانت � ّ
الدي ��ر ّ
أقل �إ�شار ٍة �أو حركة
كل م�س ��اء غالب ًا ما ُ
�رج كبير لأ ّني �أ�ضحك
�ضحك طويل .وفي البداية
من ��ه �أو ب�سمة تجعلني �أ�ستغ ��رق في
ٍ
ُ
�شعرت بح � ٍ
�سلوك �صارمة
و�شيخ حكيم وق ��ور .ال �سيما و�أ ّنن ��ا تر ّبينا على قاع ��دة ٍ
ف ��ي ح�ضرة مع ّل ��م متحقّق ٍ
ظالم ��ة تمنع من ال�ضحك بح�ضور كبار ال�س � ّ�ن وال�شخ�ص ّيات الوقورة ،وتقول« :ال�ضحك من غير
مفاجئة لي� .إذ كتب للحا�ضرين
�سب ��ب م ��ن ق ّلة الأدب»ّ � .أما هو فكانت ر ّدة فعله الأولى والعفو ّي ��ة ِ
قائ ًال� :أنظروا كيف ي�ستغرق في ال�ضحك ،وكيف يتفاعل كل ج�سمه مع ال�ضحك ويع ّبر عنه .كان
م�شجع ًا« :في ال�صمت Mouna
بب�ساط ��ة يدعوهم كي ي�ضحكوا كما �أ�ضحك .وم ّرة كتب ل ��ي ّ
م�ستحب».
الكالم ممنوع ،بيد �أن ال�ضحك
ّ
ذكرت �أو تخ ّيل � ُ�ت نوبات ال�ضحك هذه في ح�ض ��رة �شاندرا �سوامي
وال �أزال �إل ��ى الي ��وم ك ّلما
ُ
بفرح داخلي ،وترت�سم الب�سمة �أو حتى ال�ضحكة على وجهي.
�أ�شعر ٍ
يوغا ال�ضحك والأبحاث ب�ش�أنها
م ��اذا الآن ع ��ن يوغا ال�ضحك التي عرفت انت�شار ًا ملحوظ ًا ف ��ي الآونة الأخيرة ،وال �سيما في
ال�صحي.
زمن جائحة كورونا والحجر
ّ
�أثبت ��ت يوغا ال�ضحك قدرتها على تح�سين المزاج ما يدف ��ع ال�شخ�ص �إلى ال�ضحك �أكثر من
المعت ��اد خ�ل�ال يومه ،وهذا م ��ا ي�ساهم بدوره في زي ��ادة الترابط االجتماع ��ي ،فال�ضحك طاقة
�إيجابية ت�ساعد النا�س على التوا�صل مع الآخرين ب�سرعة ،وي�ساهم في تح�سين العالقات الأ�سرية
وبناء المزيد من ال�صداقات ،ما يزيد من �شعور ال�شخ�ص بالأمن ور�ضاه الداخلي عن نف�سه.
كان ��ت يوغا ال�ضحك مثار اهتمام العدي ��د من الباحثين في المجالين الط ّبي وال�سيكولوجي.
وف ��ي بحث �أخير ُعم ��د �إلى درا�سة مجموعة م ��ن مر�ضى القولون الع�صبي ،باعتب ��ار �أن �أعرا�ض
القول ��ون الع�صب ��ي مرتبط ٌة بالقل ��ق وال�ضغط النف�س ��ي .وكان الهدف من الدرا�س ��ة توفير ّ
خطة
عالجية تعتمد في �آن على يوغا ال�ضحك والأدوية الم�ضا ّدة للقلق� ،إلى جانب تحديد فاعلية هذه
العالجات في مداواة القلق و�أعرا�ض القولون الع�صبي ،وخل�صت الدرا�سة �إلى �أنّ ليوغا ال�ضحك
الق ��درة على تخفي ��ف �أعرا�ض الجهاز اله�ضم ��ي الم�صاحبة للقولون الع�صب ��ي ب�صورة قد تفوق
الأدوية الم�ضا ّدة للقلق.
وتدع ��م يوغ ��ا ال�ضح ��ك مناعة الج�س ��م على الم ��دى الطوي ��ل� ،إذْ يق ّلل ال�ضحك م ��ن �إفراز
تتح�سن
هرمون ��ات التوتّر ويزيد من الخالي ��ا المناعية والأج�سام التي تكافح الع ��دوى ،وبالتالي ّ
مقاومة الج�سم للأمرا�ض ،وقد �أ�شارت درا�سة بحثية �إلى وجود تح�سن ملحوظ في مناعة مر�ضى
ال�سرطان الخا�ضعين للعالج الكيميائي بعد �إدخال العالج بال�ضحك �ضمن ّ
خطتهم العالجية
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كيف نمار�س يوغا ال�ضحك؟
غالب� � ًا ما تت � ّ�م ممار�سة يوغا ال�ضحك في بيئة جماعية ،مثل ن ��ادٍ �أو ور�شة عمل ،وذلك تحت
�إ�ش ��راف مد ّرب يقوم بتدريب الحا�ضرين على تقنيات مختلفة الفتعال ال�ضحك وتعزيز البهجة،
حي ��ث ت�شمل معظم الجل�سات تقنيات تنف�س ب�سيطة مع الت�صفيق والهتاف لم�ساعدة الم�شاركين
على اال�سترخاء وال�ضحك.
مف�ص ًال لممار�سة يوغا ال�ضحك
وتوفّر منظمة «يوغا ال�ضحك»  Laughter yogaدلي ًال ّ
ي�ض � ّ�م  4خطوات �أ�سا�سية ،تبد�أ عاد ًة بالت�صفيق وتمارين الإحماء ،يتبعها �إدخال �إيقاع للت�صفيق
لزي ��ادة م�ستويات الطاقة ،غالب ًا ب�إيق ��اع  2-1و 3-2-1مع ترديد هو-هو ،ها-ها-ها ،التي ت�أتي
هنا بمثابة تقنية لتحفيز التنفّ�س العميق من البطن.
ف ��ي الخطوة الثانية يت � ّ�م التركيز على تمارين التنفّ�س ،وفيها يت � ّ�م ال�شهيق عن طريق الأنف
و�شد الج�سم للخلف قلي ًال مع حب�س النف�س
ب�أخذ نف�س عميق قدر الإمكان مع رفع اليدين للأعلى ّ
لم � ّ�دة  5-4ث ��وانٍ  ،يليه ��ا الزفير من خالل الفم م ��ع االنحناء �إل ��ى الأمام �إذْ يفي ��د هذا في دفع
الحج ��اب الحاجز �إلى الأعل ��ى و�إفراغ الرئتين تمام ًا ،و ُين�صح باالنتظ ��ار قلي ًال قبل تكرار عملية
التنفّ�س من جديد.
ويتم
ته ��دف الخط ��وة التالية �إلى �إخراج الطف ��ل الذي بداخلنا بهدف ال�ضح ��ك دون �سببّ ،
عبارات �إيجابي ��ة ما بين تمارين التنف� ��س ب�صوت جماعي
الو�ص ��ول �إل ��ى ذلك عن طري ��ق ترديد
ٍ
مث ��ل «جيد جد ًا» �أو «رائع» مع الت�صفيق .ي�ساعد هذا ف ��ي الحفاظ على م�ستويات الطاقة وزيادة
الحما�س لدى الجميع.
و�أخي ��ر ًا ن�ص ��ل �إلى تمارين ال�ضحك الت ��ي تهدف �إلى ك�سر حاجز الخج ��ل ،والبدء بمحاكاة
ال�ضحك لحين تح ّوله �إلى �ضحك حقيقي.
على الرغم من �أنّ الأمر قد يبدو ب�سيط ًا بل و�ساذج ًا في البداية ،ف�إنّ الغاية من هذه التمارين
�إزال ��ة � ّأي حكم داخلي والتمتّع في النهاية ب�ضح ��ك حقيقي ينعك�س ب�صورة �إيجابية على ال�صحة
العام ��ة ،فيوغ ��ا ال�ضحك ال تحمل ف ��ي ط ّياتها � ّأي �سلبي ��ات ،وال تنح�صر ممار�سته ��ا في فئة من
بد في الختام من التنبيه �إلى �أ ّنها لي�ست بدي ًال للأدوية والعالجات
النا� ��س �أو في ٍ
عمر مع ّين .وال ّ
التقليدية و�إ ّنما قد تلعب دور ًا م�ساند ًا ال ي�ستهان به.
والمب�سطة ،ففي ال�ضحك ح ٌّل لكثي � ٍ�ر م ّما نعاني من م�شاكل
والخال�ص ��ة الأخيرة والب�سيط ��ة
ّ
و�صحية ،وقد �أدرك �أ�سالفنا العرب واللبنان ّيون بفطرتهم ال�سليمة هذه الحقيقة
نف�سية وع�صبية ّ
الت ��ي باتت الي ��وم مثبتة علم ّي ًا .فل َِم ال يكون ه�ؤالء الآباء والأجداد �أ�سو ًة لنا ونموذج ًا يحتذى عند
البحث الد�ؤوب عن الحلول؟!
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are antecedent issues to deal with and to improvise solutions [43].
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of his emotional and intellectual brain. With the spread of Corona and
the absence of spatial communication, both verbal and non-verbal
digital interactions increasingly are occurring.
Emotional intelligence describes the ability of people to understand
and deal with the emotions and feelings of others. It often explains the
success of an individual, the high IQ is not enough to face the trials of
life.

Monitoring and impact

For the fourth stage “monitoring and impact”, the metaphor often
used ”brain is like a forest” [41] helps teachers a lot in their learning
and with their students. In a dense forest, the repeated passage of the
walker gradually creates a path that is increasingly easy to follow.
When the brain is called upon repeatedly to complete a task (training),
it develops neural “paths” so that it can do the task easier and faster.
If the brain is used only rarely for any task (lack of training), the
neuronal connections associated with this learning gradually weaken
until they disappear. So the brain has a remarkable ability for adapting
to environmental changes [42].
At last collaboration between brain sciences and learning, sciences
are not unanimous among all educational players. A lot of limitations
can manifest as the educational relationships are unique and complex
with each teacher. In addition, neuroscience does not replace the
pedagogical knowledge, necessary for the optimization of teaching
and learning. Regarding educational advisers, it is up to them to
benefit from neuroscience and to follow all discoveries not only in
neuroscience but in all areas related to pedagogy and learning.

Conclusion

We have tried herein to present how neuroscience can give to help
educational coaching. In the four stages of support, neuroscience can
provide a great contribution. And finally, we can say good educational
supporters are like learners and teachers, they are not produced simply
by following some set of effective procedures, most of the time there
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Restitution stage

During the third stage of “restitution”, besides all aforementioned
progress in neurosciences, other contributions can help ESs to
better performance during the accompaniment. The supporter must
ensure that the accompanied should be present physically, but also
intellectually and emotionally to be able to perceive all information.
Most often, teachers are motivated to increase their skills during this
stage, and the rapid development of neuroscience research opens up
new advances that can help them view teaching and learning methods
from a new perspective. The restitution must be done in light of the
three crucial contributions of neuroscience. The first one is the “brain
plasticity” (neural plasticity, neuroplasticity), which describes the
brain’s ability to reshape its connections throughout life in response to
the environment and the experiences of the individual stimuli [33 ,32].
It is the brain’s permanent ability to rebuild itself into neural circuits.
In addition, plasticity is affected by the environment (the effect of
epigenetic factors) hence the importance of the choices made, to take
care of one’s mind and body as well as the importance of personenvironment interactions. Studies into neuroplasticity contribute to the
prosperity of our social orders as this feature is associated with learning
and memory, mental health and homeostasis, sensorial preparation,
and recuperation from mind injuries [32].
The second contribution is the distinctive class of neurons the
“mirror neurons”. The “mirror neural systems” was identified in the
1990s by Rizzolatti [36–34]. For instance, it has been proposed and
demonstrated by neuroscientists that the failure of medically autistic
children to communicate with individuals and life circumstances relies
upon a malfunction of the mirror neuron system [38 ,37]. Furthermore,
several works concluded that the mirror neuron system is involved also
in emotions and empathy [40 ,39]. Coming back to our educational
framework, the activity of these neurons is observed when the subject,
in our case the teacher, performs a physical act towards a goal and
when he observes, or hears others perform the same act. Professional
training begins with imitating the coach, it influences the development
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empathy is the first one marked by sharing the emotions and feelings
of others. Cognitive empathy is the second, knowing by understanding
the intentions of others (independent of emotional neural networks).
And the last is the cognitive-emotional empathy resulting from a
mix of emotional and cognitive aspects of empathy. It combines a
comprehension of the other’s perspective and what things mean to the
other with knowledge of the emotional importance of events.
On the other hand, we must seek self-empathy. The latter is empathy
for oneself by accepting one’s emotions.
In addition, the counselor should avoid competition and
comparison which blocks the secretion of oxytocin, particularly during
interdisciplinary projects the teacher should come into contact with
his colleagues.
Individuals can either be proactive and involved or passive and
detached, depending on the social conditions in which they develop
and function [25]. Previous research has shown that teachers’
emotional support is very important for students’ social functions and
academic participation [26]. But what about the teachers themselves?
Recently, studies have shown that socio-emotional behaviors have
positive impacts on the personal and professional lives of teachers. It
starts from the sense of belonging and motivation at work based on the
wisdom attributed to Plato “Never discourage anyone who continually
makes progress, no matter how slow “ [27]. It passes also by the high
sense of competence leading to enhance the intrinsic motivation.
Competence is the psychological need to exert a meaningful effect
on one›s environment [28]. Intrinsic motivations refers to the
spontaneous tendency “to seek out novelty and challenges, to extend
and exercise one’s capacity, to explore, and to learn” [29]. Moreover,
classroom behavior can be improved through an enhancement in the
relationships between teachers and students [30]. Furthermore, the
works of Greenglass et al. concluded that greater co-worker support
contributed to the prediction of burnout, particularly to decreased
depersonalization and increased feelings of accomplishment [31].

الدرا�سات الأمنية
90 العدد

98

Educational support in the light of educational neurosciences
Ali JABER1,2, Mayssa HAJJ SLEIMAN 1,3

“a problem well stated is a problem half solved” [18]. Thus, the
starting point to solve any complicated situation is a decisive step
in every journey to find solutions. During this second stage, a good
environment must be ensured, reassuring the teacher in a healthy
and calm situation is also needed. Throughout this stage, cognitive
neuroscience predominates. The latter is a field of neuroscience,
two-dimensional, which studies the functioning of the brain, the
biology of thought, mental life, emotions, and behaviors [19]. Better
understand the brain to teach better, a fundamental understanding
of the brain through which everything is evaluated. In other words,
cognitive neuroscience seeks to use observations from studying the
brain to unravel the mechanisms of the mind [19]. Brain processes
come together to affect our thinking and understanding of the world of
music and how the brain develops and learns [20]. Thus, the supporter
person should benefit from the intellectual dimension of the cognitive
neuroscience studying the cerebral mechanisms of cognition (how the
brain enables the mind), and from the affective and social dimension
studying the cerebral mechanisms of emotions, feelings, relational
capacities, and their impact on the person.
This stage should pave the way for the following third stage. It
gives counselors as well as teachers who use particular models, an
understanding of how they work or an opportunity to stop using
unnecessary methods. Supporters should fit to the learner’s situation
and institutional constraints [21 ,17], they should as well free themselves
from the teaching posture “teacher habitus” [22]. According to Kant,
the “other” is considered as an end in itself, never merely as a means,
it is precisely in this that its dignity consists [23]. Thus, learners have
the right to make mistakes, considered as a stakeholder in the process.
Neuroscience research shows us that not only action but also
emotions, bodily sensations up to body states can be shared between
humans. Empathy is “based on our ability to recognize that others are
similar to us, but without confusion between ourselves and the other”
[24].
Decety [24] distinguishes three forms of empathy. Emotional
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The different stages of support

The support can be divided into four stages, it begins with first
contact, then the diagnosis stage (analyze the situation and plan the
action), followed by the restitution (acting), and finally the fourth
stage monitoring and impact (regulating).

Making contact

Making contact is the first stage in the process of support operation.
Teachers not only interact with their students at school but also
interact to a large extent with their peers. Therefore, school is not only
a place where teachers only do education, this is also one of the most
important environments for them to acquire social skills, interact with
colleagues, discuss with them and even learn from their experiences.
Making contact is a decisive phase in which the advisor should
establish a climate of trust, adopt an attitude of understanding: no
judgment, be open, avoid preconceptions, give the necessary time and
guarantee the confidentiality of comments and data. Although “good”
stress makes efficient and improves cognition and learning, beyond
a certain level, it causes the opposite effect. Thus following the first
meeting or under the impact of humiliations, the teacher may become
stressed. Consequently, in a state of stress, there is the secretion of
cortisol and adrenaline at too high levels. Cortisol has a toxic effect,
it destroys neurons in the prefrontal cortex and the hippocampus. In
addition, the adrenaline secreted at a normal rate gives the energy to
life. However, in a state where the amount of adrenaline becomes very
high, it causes anger and anguish.
While the benevolent attitude develops cognitive faculties (memory
and learning) by densifying the connections of the hippocampus
(learning and memory). As it regulates emotions, strengthens the
reaction to stress by secreting oxytocin. The latter is the hormone of
love and trust and triggers the secretion of dopamine and serotonin.

Diagnostic stage

The American inventor Charles Kettering (1958-1876) stated
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by abandoning the circumstances of the actors. This appropriate angle
during the accompaniment is the result of a shiny methodology and a
distinctive approach.
In addition to the above, a new challenge has arisen since 2019
and the emergence of the Corona pandemic. The general situation of
countries during COVID11[ 19-] makes distance education imperative.
This approach inevitably leads to remote learning and a fortiori remote
support, to control the spread of the disease.
According to Arpin and Capra (12[ )2008], “To support teachers
today, it is important to know their culture, to take into account their
abilities and the reality of their daily work, particularly when the
challenges of their professional practice are numerous”. Donnay and
Charlier (13[ )2008] establish that “to accompany is to enter into a
relationship”. While according to Vial [14] “Support is a meeting”.
Considering the various definitions, the accompaniment is based
on a personal exchange and which cannot take place without being on
the same wavelength and that means these two people get along well.
This certainly won’t be the case unless the virtual divide between
supporter and teacher is bridged. Therefore, one must break the ice on
both sides by letting go of the perception of superiority and excessive
knowledge of the advisor and turning off the insecurity alarm signal
by the teacher.
Two main obstacles in the guidance process, the first one is what
is known as false equivalence. And this last term is a fallacy in which
one treats things, based on flawed or false reasoning, as the same when
they aren’t the same [15]. The second obstacle is known in psychology
as the endowment effect. In the economy, this bias occurs when
we overestimate something we own, regardless of its target market
value [16]. Beauvais M. [17] believes that support is based on three
ethical principles which are as follows: the principle of responsibility,
restraint, and doubt. So accompanying person must cause doubt in
the accompanied person, in order to drop his confidence and the
endowment effect within, which is necessary for any decision that will
have a long-term effect.
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relationships, and sleep impact educational outcomes [5 ,4]. Based on
intensive research, researchers are trying to explain how the human
brain works. To repair our machines it is essential to know how
they work [6]. Wherefore significant progress has been made in the
cellular and molecular field of neuroscience, and modern techniques
(such as electroencephalography and MRI and in particular fMRI)
have revolutionized the non-invasive observation of brain activity
even in humans [7]. So the educational and training practice, in its
various fields, can no longer ignore the research and achievements of
neuroscience today. Child- and family-centered counseling practices
that also take into account the emotional support and career guidance
needs of educational staff appear to be more effective in responding
to children’s problems [8]. Over the past two years, a new challenge
has been added to the work of ES, that of distance communication.
After a brief preface about effective support, this manuscript sought
to show what and how it is possible to support educators in the light
of educational neuroscience. In other words, we aim to answer the
following question “What can neuroscience bring to the world of an
ES?”.

Effective support

It’s well known that “one-size-fits-all” approaches to professional
development end up fitting no one [9]. Therefore, according to the
unique environment and the needs of the students, our support for
educators looks very different. In chemistry, chemists talk about
collision theory [10], where only efficient collisions lead to product
formation. Thus, the collisions of the reagents will not necessarily
lead to products. By analogy, we can talk about effective support. The
educational supporter should aim at the appropriate angle to achieve
the desired goal.
On the one hand, it is not guaranteed that every meeting with a
teacher leads to the desired goal. On the other hand, an approach that
is deemed effective with one teacher will not necessarily be effective
with another. Thus, the results cannot be fully transposed to all cases
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Abstract

Educational support is crucial for improving the quality of the
teaching workforce. They can have a substantial impact on the quality
of teaching and learning in schools. In the same way as an educator
every day makes a difference in the life of a student, supporters of
teachers can make a huge difference in the teacher’s careers. This
paper tries to harmonize educational neuroscience with educational
support, benefiting from the latest research related to educational
neuroscience. Furthermore, we intended in these few pages to inspire
and inform stakeholders in this endeavor. The effective support passes
through four stages namely making contact stage, the diagnostic stage,
the restitution stage, and finally the monitoring and impact stage.
We have tried to treat each stage using one of the characteristics of
neuroscience and set the outputs, as well as the expected impacts on the
relationship between the mentor and the teacher and the performance
of the teacher. Finally, recognizing that every education system is
unique, we do not make recipes about specific steps, but review the
new insights into educational neuroscience, allowing for supporters to
fit it in each supporter-educator relation.
Keywords: Neuroeducation, Support, Empathy, Neuroscience.

Introduction

Educational support (ES), via guidance and counseling, has a
decisive impact on teaching practices [1]. Whereas guidance is a
process that involves listening to the problems that an individual faces
to give ready-made solutions, counselor empowers individuals to
create the most appropriate solutions to tackle an issue [2]. Herein
we will talk about ES as it includes the two processes. Continuously
in the educational fields, ES for teachers goes through substantial
challenges, so being an educational advisor requires being a surgeon
who uses his scalpel with infinite care. In recent decades, educational
neuroscience has developed as a field of research and practice [3].
Thus, neuroscience has influenced educational practice in many
ways. For instance, it has driven insights into how anxiety, attention,
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