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تقديم

مروان املعشر *

يوحي عنوان هذا الكتاب املهم وكاأن ما ُي�ضمى بـ»الربيع العربي« مرحلة انق�ضت وُطويت 
�ضفحتها، واأن العرب اليوم فـي �ضدد مواجهة مع�ضالت ما بعد تلك املرحلة. بيد اأن الكتاب ال 
يق�ضد ذلك؛ الأن االأ�ضباب التي اأّدت ِبَنا اىل الثورات العربية خالل االأعوام ال�ضتة املن�ضرمة ملّا 
تنته، ال بل هي ت�ضاعفت فـي الواقع؛ وهي اأ�ضباب اأملح اليها العديد من الكتاب امل�ضاهمني: من 
النزعة ال�ضلطوية واحتكار ال�ضلطة وغياب العدالة االجتماعية، اإىل غياب املفهوم احلداثي 

للمواطنة املت�ضاوية. 

ل ان اأدعوه الثورات العربية،  لعل التو�ضيف االأكرث دقة هو انتهاء املرحلة االوىل مما اأُف�ضِّ
ُمتجني  ال�ضارع،  اإىل  ووحداًنا  زرافاٍت  النا�س  فنزل  الراهن،  الواقع  برف�س  اّت�ضمت  والتي 
على غياب احلوكمة الر�ضيدة، باأبعادها ال�ضيا�ضية واالقت�ضادية واالجتماعية كافة. لكن هذه 
واجتماعية  واقت�ضادية  �ضيا�ضية  نظم  لتطوير  ن�ضطة  اأدوات  اإىل  بعد  ُتّول  االحتجاجات مل 

فاعلة تقود اإىل جمتمعات تعددية م�ضتقرة ومزدهرة. 

*  مفكر سيايس أردين بارز وكاتب صحفي



6

لعل التوقعات بانتقال اآيّن اإىل جمتمعات دميقراطية كانت جمرد اأحالم رومان�ضية. فما 
الدولة  بناء  اإىل مرحلة  االحتجاج  االنتقال من مرحلة  ا�ضتطاعت  تاريخية  تغيري  من حركة 
قواعد  تدعمها  فكرية  اأطر  غياب  فـي  خا�ضة  قليلة،  عقود  اأو  �ضنوات  غ�ضون  فـي  احلديثة، 
ا،  �ضعبية وا�ضعة، قادرة على تديد ما تريد م�ضتقباًل، وال تكتفي  بال�ضدح مبا ال تريد، واأي�ضً

فـي غياب اآليات بناء املوؤ�ض�ضات التي ت�ضتطيع احت�ضان جمتمعات تعددية وحمايتها.

من هنا تاأتي اأهمية مثل هذه امل�ضاهمات الفكرية، التي يجب اأال تكتفي بت�ضخي�س الداء 
بتطوير  كفيلة  حديثة  فكرية  اأطر  و�ضع  تاول  اأن  ا  اأي�ضً يتعنّي  بل  القدمية،  االأطر  ن�ضف  اأو 
نحو  املجتمعات  هذه  انزالق  اإىل  وحدها  االحتجاجات  توؤدي  اأن  خ�ضية  العربية،  املجتمعات 

املزيد من الت�ضلط، اأو عدم اال�ضتقرار، اأو االنحدار االقت�ضادي.

العقود  ع�ضر  اأفول  بل  العربية،  الثورات  انتهاء  لي�س  العربي،  العامل  فـي  جليًّا   يبدو  ما 
االجتماعية ال�ضائدة فـي العديد من دول املنطقة، وهي عقود مت اعتمادها بني ال�ضلطة والنا�س 
ق�ضًرا، ولي�س عن طريق التفاو�س اأو االإجماع. وقد ت�ضّكلت هذه العقود من �ضقني رئي�ضني: االأول 
ووظائف  وتعليم  للمواطنني من �ضحة  االأ�ضا�ضية  بتوفري اخلدمات  ملتزمة  الدولة  اأن  مفاده 
ودعم للمواد االأ�ضا�ضية وبجودة منا�ضبة، مقابل التزام املواطنني بال�ضق الثاين من العقد، وهو 
قبولهم بعدم متثيلهم ال�ضيا�ضي فـي اإدارة �ضوؤون بالدهم، اأو متثيلهم ب�ضكل �ضعيف ورمزي.  

بقيت هذه العقود فاعلة، على الرغم من ق�ضريتها، طاملا كانت حاجات املواطن االأ�ضا�ضية 
موؤّمنة ب�ضكل اأو اآخر. وملا ت�ضّخم حجم احلكومات بطريقة ريعية ال اإنتاجية، مل تعد الدولة 
قادرة على احلفاظ على امل�ضتوى نف�ضه من اخلدمات املقّدمة اإىل عامة املواطنني، بينما بقيت 
ُم�ضّرة على عدم منح النا�س �ضوًتا منا�ضًبا لتقرير م�ضريهم. وكانت الثورات العربية النتيجة 

املبا�ضرة لهذا االختالل. 

 عالوة على ذلك، اأدى عدم بناء موؤ�ض�ضات را�ضخة، فـي العديد من البلدان العربية، اإىل 
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اأمام موجات االحتجاجات، فانهارت  انهيار �ضريع فـي تلك الدول، التي مل ت�ضتطع الوقوف 
دول فـي غياب مثل هذه املوؤ�ض�ضات، بينما ا�ضتطاعت املوؤ�ض�ضة االأمنية فـي دول اأخرى، الظهور 
اإىل احلكم باالأ�ضاليب الت�ضلطية القدمية نف�ضها.. وحدها تون�س ا�ضتوعبت الدر�س الرئي�س من 
الثورات العربية؛ وهو احلاجة اإىل بناء عقود اجتماعية جديدة قائمة على التوافق بني خمتلف 

مكونات املجتمع.  

تتعّر�س املنطقة العربية اليوم اإىل هّزة جديدة، تتمّثل بقرب انتهاء احلقبة النفطية. فمع 
تدين اأ�ضعار النفط والتوقعات العاملية ببقائها منخف�ضة حتى م�ضتقبل منظور، مل تعد الدول 
املُ�ضّدرة للنفط، اأو تلك امل�ضتفيدة من عوائده، اإما عن طريق امل�ضاعدات املالية اأو حواالت 
العاملني منها فـي تلك الدول، قادرة على متويل اأنظمة ريعية ال تعطي االأولوية لالإنتاجية، وال 
ت�ضتطيع جمابهة تدي توفري فر�س عمل حقيقية ملجتمعات فتّية تدفع مباليني ال�ضبان اإىل 

�ضوق العمل �ضنويًّا. 

فاإذا  اآمن ومزدهر،   اإىل م�ضتقبل  الولوج  ا�ضت�ضراف كيفية  اإىل  التحليل يقودنا  لعل هذا 
كانت النزعة ال�ضلطوية �ضبًبا رئي�ًضا للثورات العربية، فاإن احلاجة اإىل نظم حوكمة ر�ضيدة 
قابلة  غري  الريعية  االأنظمة  كانت  اإذا  كذلك،  فاقع.   ب�ضكل  للعيان  ظاهرة  تبدو  واإدماجية 

ا.   لال�ضتمرار، فاإن االنتقال التدريجي وال�ضل�س اإىل نظم اإنتاجية يبدو بديهيًّا وملحًّ

اأنظمة احلكم  غالبية  الأن  الوالدة؛  على  االآن ع�ضيني  يبدوان  االنتقالني  مثل هذين  لكن 
الت�ضريعية  ال�ضلطتني  تعزيز  ل�ضالح  �ضلطاتها  من  جزء  عن  التنازل  فـي  ترغب  ال  العربية 
اأن  كما  تطوير جمتمعاتها.  فـي  االأنظمة  لهذه  الوا�ضح   الف�ضل  الرغم من  والق�ضائية، على 
ال�ضيا�ضية  االإ�ضالحات االقت�ضادية التي جرى اعتمادها �ضابًقا مت ف�ضلها عن االإ�ضالحات 
التنفيذية  ال�ضلطة  اإجراءات  مراقبة  ل�ضمان  والتوازن؛  الف�ضل  من  نظام  لتطوير  الالزمة 
اأن  وما�ضبتها، ما اأدى اىل تفاقم الف�ضاد ب�ضكل كبري، جراء تنفيذ هذه االإ�ضالحات. كما 
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هناك حاجة لتمكني الفئات ذات الدخل املتدين وتاأهيلها كي تتمّكن من املناف�ضة فـي �ضوق 
واالجتماعي؛  ال�ضيا�ضي  االإ�ضالحني  م�ضاري  تالزم  و�ضرورة  اأهمية  تربز  هنا  ومن  العمل. 

لتحقيق اال�ضتقرار واالزدهار املن�ضودين، و�ضمان املراقبة واملحا�ضبة الفاعلتني. 

اإىل  امللحة  املنطقة، تربز احلاجة  ت�ضهدها  التي  رة  املدمِّ املذهبية  ال�ضراعات  فـي �ضوء 
اعتماد مبداأ املواطنة املت�ضاوية فـي د�ضاتري الدول العربية، كما فـي التطبيق، كاأ�ضا�س را�ضخ 
اأو  العرق  النظر عن  بغ�س  القانون،  اأمام  املواطنني كافة  ت�ضاوي  اإن مبداأ  املجتمعات.  لبناء 
باأن حقوقها  كافة  املجتمع  فئات  الكفيل بطماأنة  العدد، وحده  اأو  او اجلن�س  الفكر  اأو  الدين 
الفردية واجلماعية ُم�ضانة، ما يحفزها على تاأدية واجباتها نحو الدولة واملجتمع بكل اأمانة 

ور�ضى، وعلى اإعالء الهوية الوطنية فوق اأي هويات فرعية.

اإ�ضاءات فكرية، و�ضيا�ضية،  لتمّثل  الكتاب؛  االأفا�ضل فـي هذا  امل�ضاركني  تاأتي م�ضاهمات 
اإىل  نكون  ما  اأحوج  ونحن  امل�ضتقبل،  اآفاق  وا�ضت�ضراف  املا�ضي  جتارب  لفهم  واقت�ضادية، 
لو�ضع  املطلوبة؛  الطريق  كما خرائط  الفكرية  االأطر  تر�ضم  التي  االإ�ضاءات  املزيد من هذه 
املبادئ اأعاله مو�ضع التنفيذ، مبا يحقق ا�ضتيعاب درو�س املا�ضي والدفع النطالقة جديدة نحو 
جمتمعات اأكرث رحابة وانفتاًحا واإدماجية واحت�ضاًنا ملكوناتها كافة، وا�ضتخدام التنّوع الفكري 

والديني �ضالًحا للتطوير واالزدهار ال للتدمري والهدم. 
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انفجــــــــــــار املكبــــــــــــوت العربـــــــــــــي

خريي منصور *

يبدو  ألنه  املحارضة؛  بعنوان  أعنيه  ما  أوضح  أن  عيّل  البدء،  يف 
بيومني، وقع يف  العنوان  أن اقرتحت  فبعد  الشيىء،  ملتبًسا بعض 
يف  أثيولوجية  دراسة  »العناوين،  موضوعه  كتاب  صدفة،  يدي، 
العناوين«، سواء كانت عناوين مقاالت أو كتب أو غريها، ويقول 
مؤلف الكتاب، بام معناه، إنه يف ثالث من عائالت العناوين، هناك 
عنوان أشبه بالقبعة التي تكون بحجم الرأس متاًما، إذا كان العنوان 
تغطي  بمظلة  أشبه  عنوان  وثمة  بحجمهام،  أو  مقالة  أو  لكتاب 
مساحة أوسع، أما أخطر العناوين فهو املفتاح الذي يدار يف قفل 

صدئ، وعىل األغلب ينكرس فيه.

 

ـ ألقيت هذه املحارضة يف 1 آب 2016.
*  كاتب صحفي ومفكر وشاعر أردين.
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أما عنواين فينتمي إىل العائلة الثالثة، حيث القفل الصدئ هو الوضع العريب، وحتديًدا يف 
اخلمس العجاف التي نعيشها اآلن، وهي السنوات التي تكرست فيها مفاتيح عديدة بكل 
املقاربات، نفسية وسيكولوجية وسياسية، ومل يبَق إال مقاربات أخرى يعتذر أصحاهبا أحياًنا 
عنها؛ ألهنا غري مألوفة، كمقاربة أثيولوجية مثاًل؛ ألن ما حدث وما حيدث اآلن، ال ُيفهم 
إطالًقا من مناهج سياسية تقليدية، واألبىل تلك التسمية املضللة التي ُأطلقت عىل الواقع 
استرشاقي،  مصطلح  فالربيع  »الربيع«،  هبا  وأعني  اخلمس،  السنوات  هذه  خالل  العريب 
بناًء عىل ما حدث يف أوروبا يف مرحلة تارخيية، وكانت املرحلة األوىل  أطلقه املسترشقون 
سنة 1848، حيث احلراك األورويب الشهري يف منتصف القــرن التاسع عرش، واملرة الثانية 
يف واترلو براك، عندما اقتحم االحتاد السوفييتي بدباباته، كام يقال، بودابست؛ ليعيد البلد 
يف  الربيع  مصطلح  فيها  ُاستخدم  التي  األوىل  وللمرة  أنه،  واملفارقة  الشيوعي،  احلزب  إىل 

أوروبا، كان لصالح الشيوعية، عام سطوع كارل ماركس الشهري الثاين ضد املاركسية.

عىل أي حال، ومن أجل أن أوضح خطورة األسامء، هناك اآلن اجتاه يف الغرب اسمه 
»اسرتاتيجية التسمية«، أي إعادة قراءة التاريخ اإلنساين كله من خالل األسامء، وأرضب 
مثااًل، فهناك رواية ألرنست مهينغوي تسمى »الشيخ والبحر« مل نزل نقرؤها حتى اآلن كام 
نفعل منذ أربعني سنة، إىل أن ظهر ناقد أمريكي قال بأن هذه الرواية جيب أن تقرأ من خالل 
االسم، »سنتياغو«، أي النبي يعقوب، وأن عملية الصيد هذه ليست يف كوبا وإنام يف طربيا، 
حيث انتهت قصة املسيح وقصة فلسطني، وعليه، فقد أعيد النظر، بالكامل، يف هذه الرواية 
من خالل االسم، ولقد قرأت مؤخًرا لقس إيرلندي عن رواية »الطاعون« أللبري كامو، التي 
كنا نتصور أهنا كتبت ضد االحتالل الفرنيس، لكن من خالل األسامء الفرنسية الواردة فيها، 

اتضح أن ألبري كامو، بالنسبة إىل هذا القس، كان يعرّب عن فرنسيته كمستعمر.

اسمها  حمفوظ  لنجيب  رواية  يف  ووجدت  املنهج،  هذا  من  ا  شخصيًّ استفدت  ولقد   
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الدين  الرواية هو مجال  الرحيمي بطل  أن سيد  فيلم سينامئي شهري،  إىل  »الطريق« حتولت 
هذا  أنجزت  عندما  القاهرة  يف  وكنت  املوجودة،  القرائن  كل  مجعي  خالل  من  األفغاين، 

املرشوع، وأثار جداًل كبرًيا.

علينا أن ال نستخف بالتسمية، فعندما نقول »الربيع«، ينرصف الذهن بالكامل إىل اللون 
ال تنتفي عنه  األخرض وللعصافري، وإىل كل ما هو مجيل يف فصل الربيع، وعندما يكون مضلًّ
صفة اخلريف، وقد يقول بعضهم اآلن »خريف عريب«، لكنني ال أرى أنه كذلك، بل هو 
فصٌل خامس، والبوصلة ليست معطوبة بل عاملة، لكن إىل جهة خامسة، هي جهة العدم 

الذي نعيشه اآلن.  

واحلال أهنم لطاملا خدعونا بالتسمية، فإرسائيل احتلت الضفة الغربية عام 1967، ومل 
املناهج سوى كلمة واحدة يف كتاب النحو للصف السادس االبتدائي، يف مجلة:  تغرّي من 
عرش  وانتظرنا  »زائرًا«،  عنها  عوًضا  ووضعت  »منترصًا«  فحذفت  منترًصا«،  العريب  »عاد 
الرئيس املرصي السابق أنور السادات إىل إرسائيل »زيارة«، بكل ما  سنني لنسمي ذهاب 
رئيسة  من  باقرتاح  »األرايض«  كلمة  من  حذف  كام  ودفء،  محيمية  من  زيارة  كلمة  تعنيه 
وزراء إرسائيل السابقة جولدا مائري، »أل التعريف« من »هضبة«، و»شبه جزيرة«، و»ضفة« 
جديد  مدخل  اآلن  ألهنا  باألسامء،  اإلطالق،  عىل  االستخفاف،  عدم  فأرجو  و»قطاع«، 

لقراءة التاريخ.

انفجاًرا ألربعة مكبوتات متزامنة،  إذن، ما حدث، يف تقديري، مل يكن ربيًعا، بل كان 
أحتدث عنها بالتدرج:

لنهب  الفوىض  استغالل  بمعنى  االقتصادي،  الطبقي  املكبوت  هو  األول  املكبوت 
بنوك وتدمري متاحف، والسطو عىل مؤسسات الدولة، وهذه ليست منجزات للنظام، بل 
يف  حدثت  التي  بالثورة  يذّكروننا  َمْن  كالعراق،  الدول  بعض  يف  وظهر  الدولة،  منجزات 
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االحتاد السوفيايت بعد ستالني، عندما خرج الشعب لتكسري السكك احلديد؛ بذريعة أن من 
أنشأها هو ستالني، وعىل هذا الغرار اقرتح بعض العراقيني املتطرفني، تدمري كل املنشآت 

واألنصاب التي أنشأها صدام حسني، كنوع من النكاية به.

إذن، فاملكبوت األول الذي انفجر قبل مخس سنوات، هو املكبوت الطبقي االقتصادي، 
يسار  وال  حقيقي،  سيايس  حراك  يوجد  وال  عاملة،  لطبقة  أحزاب  هناك  تكن  مل  حيث 
باملعنى احلقيقي، لكن الكبت االقتصادي لدى الفقراء والناس الذين يشعرون باحلرمان، 
هو ما حرك من كانوا ينتظرون غياب سيارة الرشطة من الشارع، وإسقاط الدولة؛ لتصفية 

حسابات وتسديد مديونيات طويلة معها.  

كان  العريب  فالعامل  الطوائف،  بمعنى  اإلثني،  املكبوت  هو  واألخطر:  الثاين  املكبوت 
تتعايش كام يف قوس قزح، ففي مرص  التي  يعيش إىل حدٍّ ما، مرحلة ما يسمى األطياف، 
هناك مسلمون ومسيحيون، ويف العراق سبع إثنيات، لكن ملاذا هذا االنفجار، وهبذا الشكل 
أنا أحرضت معي كتاًبا عىل هيئة موسوعة صدرت يف أمريكا عام 1994، بعد  الدموي؟ 
احلرب الباردة مبارشًة، عنواهنا »230 أقلية يف خطر«، وكانت عبارة عن متهيد لسّد الفراغ 
ا احلرب العاملية الثانية، فكانوا حيرضون حلرب عاملية  الناتج بعد احلرب الباردة، وهي عمليًّ
تتم عىل نحو موضعي، أي ليست بني جيوش، ولكم أن تالحظوا  االستعدادات داخل كل 
بلد مقصود أين توجد اآلن، فمثاًل رأوا يف العراق شيعة وسنة فأثاروا هذا الفتيل، ومنذ سنة 
1991 بدأ العمل عىل ذلك، من أجل احلقن والشحن، ليستفيدوا هم من نظرية التفكيك، 
التي أخذت هبا كونداليزا رايس شهادة الدكتوراة، عندما كانت كانت تعمل مديرة ملكتب 
الرئيس بوش األب يف الـCIA، قبل أن يصبح رئيًسا، وكانت متخصصة باالحتاد السوفييتي، 
الذي وجدوا أن أرسع سبب أسايس يف تفكيكه، هو الكبت اإلثني، املتوزع بني مجهوريات 
وكانت  موسكو،  إىل   1989 عام  ذهبت  أنني  وأذكر  ومسيحية،  إسالمية،  وغري  إسالمية 
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الكنائس ما تزال متارس طقوسها لكن حتت حذر إيديولوجي، وشممت الرائحة يف ذلك 
العام من أوزبكستان إىل سمرقند، وزرت احتاد الكّتاب، وقال يل رئيسهـ  وهو مسلم: نتمنى 
أن يأيت يوم نكرس فيه متثال لينني، ونضع مكانه متثااًل ملسلم من أوزبكستان، وكانت معي 
مرافقة روسية، رافقتني  إىل سوق شعبية، وكانت هناك سيدة عجوز أوزبكية فسألتني: أنت 
مسلم؟ فقلت هلا: نعم، فأخذت ترمي عيّل زبيًبا، لكنها عندما رأت املرافقة معي أغلقت 
الباب، وشعرت عندئٍذ بأن روائح التفكيك واالهنيار بدأت يف االحتاد السوفييتي، وتكرر 
معي هذا املشهد يف مرص، فقبل حوايل سبع سنوات، كنت أسكن عامرة من أربع طوابق، 
بإنشاء  فبدأوا  السن،  يف  كبرًيا  والدهم  وكان  العامرة،  أصحاب  األخري  الطابق  يف  ويقطن 
مصعد، ترافق مع صوت ضجيج، وكانت هناك عائلة مسيحية تسكن يف الطابق األسفل، 
وطلبت من أصحاب العامرة أن يعملوا يف أوقات معينة وليس أثناء النوم، لكنهم أرصوا 
أن يواصلوا العمل، وبعد ذلك سافرت أنا ثم رجعت مرة أخرى، فرأيت أثاًثا يف الشارع، 
فسألت البواب عنه، فقال يل بأن هذا األثاث خاص بالعائلة املسيحية؛ ألهنم باعوا الشقة 
بنصف الثمن، فسألته عن السبب، فأجابني بأن أصحاب العامرة ركبوا املصعد ووضعوا له 
»أنرس ماشني« بصوت اآلذان، فذهبت إىل صاحب العامرة وقلت له: »هذا ضد الدين، أنا 
أعرف أن اآلذان مخس مرات وال رضورة كلام ضغطت عىل كبسة املصعد أن يسمع صوته«، 
األستاذ حممد  منهم  الريش، وكان يل أصدقاء  أبو  إىل مقهى  البيت وذهبت  وخرجت من 
حسنني هيكل، والدكتور حييى اجلمل، وقلت هلم: »يا مجاعة مرص مقبلة عىل كارثة، هناك 

انفجار إثني بدأ يعرب عن نفسه من الداخل، واحلكومة غري منتبهة«. 

قبل أسبوعني، كان  املسيحية  العائالت  مينيا بمرص من هتجري  ما حدث يف  أن  واحلال 
نتيجة نمو الكبت اإلثني الذي شاهدته قبل سنوات، وهناك الكثري من األمثلة يف األردن 
وغريه ال تنتهي، بل إن هذا اللقاء، نفسه، يصادف تزامًنا غريًبا، بني مخس مئويات: فنحن 
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العثامنية، ومئوية احلرب  الدولة  اتفاقية »سايكس بيكو«، ويف مئوية سقوط  اآلن يف مئوية 
العاملية األوىل، وبعد أشهر ستكون مئوية وعد بلفور1917، وهذا التزامن والتداخل بني 
املئويات لكأنام هو الذي قال عنه فرانسيس فوكوياما »موت التاريخ«، وكأن التاريخ يوضع 
يف تابوت ويدفن، مع أن األمر ليس كذلك، فموت التاريخ الكالسيكي، هو موت جهاز 
نتعامل هبا مع  بعد أن حلت مفاهيم ومصطلحات جديدة  فيه،  نتعامل  الذي كنا  املفاهيم 

العامل.

عام  أخطر  يعّد  العام  فهذا   ،1979 عام  بالكامل  صمم   2011 العام  يف  حدث  وما 
 1945 وعام  األوىل،  العاملية  احلرب  زمن   1914 عام  من  أخطر  بل  العرشين،  القرن  يف 
زمن احلرب العاملية الثانية، ففي العام 1979 اندلعت الثورة اإلسالمية يف إيران، ووقعت 
النظرية  أو  املزدوج«،  النظرية األمريكية حول »االحتواء  ديفيد، وتبلورت  معاهدة كامب 
التي ساّمها هنري كيسنجر »عزف األكورديون«، والتي أجروا هلا جتربة بعد العام 1973 
يف العراق، الذي استعىص عىل فض االشتباك بعد حرب العام 1973، ويقول كيسنجر: 
»قمنا بتسليح األكراد يف الشامل من أجل أن يظلوا يف تضارب، والنظام وافق، فاكتشفت 
أن أفضل سياسات التعامل مع الرشق األوسط هي سياسات األكورديون، أي العزف عىل 
اإلخوان  نبتز  مرص  يف  اآلخر،  بواحدمها  فنبتز  لالقتتال،  قابلني  طرفني  بإجياد  اخلارصتني، 
املسلمني مقابل اجليش، ويف الرشق األوسط نبتز العرب وإرسائيل بعضهام ببعض«، وهناك 
مثل شعبي يقول: »مثل املنشار طالع ماكل.. نازل ماكل«، هذه النظرية اجلديدة التي بدأوا 
العمل هبا، ومّهدوا لكل ما حيدث، لكننا مل نقرأ. وعىل سبيل املثال، هناك تقارير نائب وزير 
دولتني  إسقاط  فيها  اقرتح  األوسط،  الرشق  عن  السبعينات،  أواخر  يف  األمريكي  الدفاع 
باألساس: العراق ومرص، لكن نظريته كانت مستحيلة وفق حتليل االسرتاتيجيني، فالعراق 
ال يسقط من داخله، وكان يسمى دولة ذات خوذة، أي دولة عسكرية، فيه أربعة ماليني بني 
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عسكري ومتطوع، ولذا فالعراق يدمر بالغزو اخلارجي وليس من الداخل، وكذلك مرص 
ال يمكن غزوها، ولذا استفادوا من تقارير اجلالء سنة 1936، ومن تقارير ثورة 1919، 
باسرتاتيجية سّموها »اسرتاتيجية قضم األحشاء«، أي  تدمر إال  إًذا، ال  فإن مرص،  وعليه 
بدل أن يأيت اجليش من اخلارج، يأيت التدمري من الداخل، فأواًل »نثري مسلمني ومسيحيني 
الدويل يعطي مرص اآلن  البنك  الداخل، ونلعب عىل املوضوع االقتصادي«، وها هو  من 
للتعويم،  كمقدمة  جنيًها،   16 إىل  الدوالر  رصف  سعر  ووصل  رشوطه،  ويفرض  قرًضا 
ووافقت مرص، واليوم يرفعون أسعار الكهرباء واخلبز، ويرفعون الدعم عن أشياء كثرية، 
ونسأل اهلل أن يسرت من عواقب الثورة القادمة؛ ألهنا قد تكون ثورة جياع، شعارها »ال نريد 

إسقاط النظام، بل نريد إسقاط مرص هذه املرة«.

قلنا إن ذلك حدث عام 1979، وثمة خرائط قدمها برنارد لويس عرب املقالة التي رد 
فيها عىل إدوارد سعيد، والتي تساءل فيها أين كان ناشطو العرب السياسيون، من حزبيني 
ومثقفني وأكاديميني، من برنار هنري ليفي الذي كان مهندس ارتباط بالثوار الليبيني، فريد 
عليه هيودي فرنيس آخر هو »آالن غريش«، منذ فرتة قصرية، عرب كتاب نرشه مؤخًرا بعنوان: 
»ليفي ليس بمثل كوكو«، وقال »أنا كتبت مقااًل قبل أربع سنوات عن برنار هنري ليفي، 
وفوجئت يف اليوم التايل عىل املواقع اإلخبارية بأخبار تقول بأين أخذت مااًل من القذايف، 

واضطررت أن أصدر بياًنا، لكني أقلت عىل الفور ألين كتبت عن برنار هنري ليفي«.

 ويقال »إذا ُعرف السبب بطل العجب«، والسبب هنا واضح، من تقارير نائب وزير 
احلرب  يف  مكنامرا  مكافأة  غرار  عىل  فويس  وكوفئ  عنه،  حتدثنا  الذي  األمريكي،  الدفاع 
الفيتنامية، حني أصبح رئيًسا للبنك الدويل، وكذلك أصبح فورس رئيًسا للبنك نفسه، وقد 
حرضت حمارضة لكونداليزا رايس يف اجلامعة األمريكية بالقاهرة عام 2005، وحتدثت فيها، 
بالضبط، عام حيدث اآلن، مستفيدًة من نظرية التفكيك التي جربتها يف االحتاد السوفييتي، 
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عندما كانت تعمل مع بوش األب، ومل يعرها العرب استامًعا عىل الرغم من أهنا قالت إن 
هناك »غزاة قادمون«، وليت العرب اعتربوها نرشة جوية، كأن يقول التلفزيون األردين يف 
الليل »سيشهد الغد رياًحا رسعتها كذا وكذا، ال خترجوا خارج البيت، والثلج سيصل إىل 
ارتفاع مرت«، ولو كانت نرشة جوية لكنا عملنا هلا ألف حساب، فكيف بنرشة تكون نتيجتها 

هذا الزخم من هذا الدم املنتظر؟! 

هناك إحصائية بسيطة تقول إن العرب قتلوا من بعضهم خالل مخس سنوات، مئة ضعف 
ما قتل األعداء منهم، ولو قارنا بني ما ُقتل من العرب عىل يد اإلرسائيليني يف حرب عام 
1967 وعام 1973، ويف اجتياح بريوت عام 1982، وبني ما قتل من عراقيني ولبنانيني 
أسميه  ما  وهذا  ضعف،  مئة  يفوق  العدد  لوجدنا  بعض،  بعضهم  أيدي  عىل  وفلسطينيني 

)االنتحار القومي(.

 وقبل هذا احلراك صدرت عدة كتب، كلها حتمل عناوين متشاهبة، فقد صدر للكاتب 
اللبناين حممود حيدر كتاب بعنوان »عن انحالل الدولة«، ويف مرص صدر كتاب للدكتور 
جالل أمني بعنوان »الدولة الرخوة يف مرص«، ويف األردن صدر كتاب لشاب أردين بعنوان 
»انتحار دولة«، أي كانت هناك مقدمات ملثقفني تدور حول ما سيحدث، لكن الناس ال 

تقرأ، وتعتمد يف مصادر معلوماهتا عىل الفضائيات أو عىل اإلشاعات. 

ويف كل ما كتب عن الربيع العريب أو ما ُسمي كذلك، قلت يف هذه القاعة قبل ثالث 
يعد  »مل  قلت:  اآلن،  أتذكره  شيًئا  االسترشاق«،  »عسكرة  بعنوان  حمارضة  يف  سنوات، 
مدرس اجلغرافيا رضوريًّا يف املدارس االبتدائية العربية، بل ينوب عنه اآلن طيارو الناتو، 
الذين يمشطون القرى العربية يف ليبيا وسورية وشامل العراق، وهي قرى نسمع هبا ألول 
وحتدثت  مدننا«،  وأسامء  قرانا  أسامء  العربية،  اجلغرافيا  يعلموننا  الناتو  طيارو  فصار  مرة، 
وزيًرا  كان  عندما  باول،  كولن  مع  ا  فعليًّ بدأت  التي  األمريكية  الدبلوماسية  عسكرة  عن 
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للخارجية، ثم حصل مشهد مل ينتبه له أحد من العرب عىل اإلطالق، عندما وصلت رايس 
إىل بغداد ونزلت من الطائرة، وتناولت خوذة من جندي ووضعتها عىل رأسها، والتقطت 
صورة تذكارية عىل أساس أهنا »فلكلور«، لكن، بالنسبة يل، متثل تلك الصورة اللحظة التي 
تعسكرت فيها الدبلوماسية األمريكية، كام تعسكر االسترشاق، فاالسترشاق يف املايض كان 
يتم عىل أيدي مسترشقني يمتطون اجلامل وغريها، أما اآلن، فاملسترشق صار جنرااًل، يستقل 

طائرة، ويأيت إىل الطلل احلضاري الذي يريد هدمه مبارشة.

فيه  أيًضا، عام حتدثت  أعتذر،  كام ال  عنه،  أعتذر  قبل ثالث سنوات ال  به  وما حتدثت 
قبل مخس سنوات، وباملناسبة بعد اليوم الثالث من وصويل إىل عامن من القاهرة، ويف بيت 
الصديق أمني حممود وحضور كوكبة من األصدقاء، قلت هلم رأيي يف ما حيدث، واجلميع 
كان ضدي، وتكرر هذا احلديث ثالث مرات عىل األقل، وآنذاك كنت قادًما من القاهرة  
يف 25 كانون الثاين )يناير(، كام عربت عن رأيي يف صحيفة الدستور، وقلت الكالم ذاته 

جلاللة امللك عبداهلل الثاين، وكان يبدو كالمي يف كل املرات كمن يغرد خارج الرسب. 

الربيع، أو ما سميته )الفصل اخلامس(، فليس عربيًّا،  أما الوحيد الذي كتب عن هذا 
ا، وهو الكاتب اإلسباين خوان جونسلو، حيث  ا وكبتيًّ عرب دراسته؛ لتفسري هذا احلراك نفسيًّ
يقول: »إن ما حصل يف العامل العريب له منهج واحد لفهمه، هو منهج ابن خلدون حني قال 
بأن الدولة عندما تفقر وتضعف تتحول إىل جايب رضائب ويسقط العقد االجتامعي، ويبدأ 

ظهور الفوىض، وغياب الدولة وحتطيمها«.

 عموًما، يمكن تفسري ما حصل بأنه حدث خلط بني الدولة والنظام؛ ألن الدولة العربية 
احلديثة مل تكتمل عنارصها، فقد كنا نقارن أنفسنا بام بعد الدولة، فيام كنا مل نزل قبل الدولة، 
وما قبل احلداثة، وقرأت ألناس يف عاملنا العريب يكتبون عن »ما بعد الوطنية«، وأصبحت 
»بال  يشء  وكل  حدود«،  بال  و»حمامون  حدود«،  بال  »أطباء  قبيل:  من  مصطلحات  لدينا 
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الستينيات ضد  التي ظهرت يف  حدود«، والواقع أن يف ذلك تشديًدا عىل »الكزبوبنكية«، 
الزعيم املرصي مجال عبدالنارص، والتي محلت مسمى »العوملة«.

يف  »قدرنا  فيه:  يقول  روزفلت  األمريكي  للرئيس  خطاًبا  راجعت  وجيزة،  فرتة  وقبل   
أمريكا أن نعومل العامل«، والواقع أنه كان يعني هبذا املصطلح أبعد بكثري، من املعنى اإلجيايب 
ملصطلح العوملة الذي استحدثه مكدوهان عن أيام احلرب يف فيتنام، ونرشت آنذاك صورة 
لطفلة تركض عارية هرًبا من القصف األمريكي، واشتهرت هذه الصورة إىل حد »العوملة«، 
باملعنى اإلجيايب، لكن عندما عرضت يف الوطن العريب، أخذت بعًدا آخر تائًها يف التاريخ، 
منذ 6 آالف  إثنية موجودة  أقليات  اآلن، بني حروب هويات، وبني  التائه،  العريب  كحال 
يف  عرب  وهناك  املزاد،  يف  اآلن  فهويته  التاريخ،  يف  حمفورة  هوية  أعمق  يملك  ومن  سنة، 
طوابري طويلة يريدون استبدال جوازات سفرهم بأي جوازات أخرى، وعدد الفلسطينيني 
بالعودة إىل فلسطني،  الراغبني  اليهود  الغربية عرشة أضعاف نظرائهم من  السفارات  أمام 

وما حيدث أنك اآلن تنتحر، وأعداؤك ليسوا بحاجة ألن تنوب عنهم هبذا الفعل. 

باريس«، حيث كان  أقرأ عن »كومونة  فقد كنت  بطرفة،  األمر  ولو شئت الخترصت 
هناك حراك مثل حراكاتنا، وكان هناك شاعر فرنيس مشهور، »دلوع« وشعره طويل، لكن 
عندما حدثت ثورة باريس، رآه جريانه حيمل بارودة ويركض يف الشارع، فصاحوا به: شارل 
شارل أين أنت ذاهب؟ فرد عليهم: »أبحث عن اجلنرال الذي تزوج أمي ألقتله«، ولكل 

ليىل قيسها يف هذه الدراما.

يولد  املديونيات، فكل طفل عريب  أّما املحصلة األخرية فتحتاج إىل حسبة، ولنحسب 
جيد نفسه مديًنا بنحو سبعني إىل مئة ألف دوالر، أي أن هذا الطفل رهينة، عىل غرار ما كان 
حيدث سابًقا عندما كنت تعتزم رشاء غرض ما فرتهن خامًتا أو نحوه، واآلن الدولة ترهن 

أطفاهلا، من أجل أن تأخذ املال حتى حتل مشكالهتا اليومية، كالكهرباء واملاء وغريمها.
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قد أكون متشائاًم، لكن املسألة أبعد من التشاؤم والتفاؤل والتوظيف، وعىل العرب أن 
يستيقظوا من الغيبوبة املمتدة منذ مخس سنوات؛ ألن املؤامرة كبرية، وألن الذي ُاختطف 
ليس حراكات أو ثورات، فهناك، دوًما، ثورات ختتطف، لكن خشيتي أن يكون ما اختطف 
خملوعني،  زعامء  عىل  يبكون  فالناس  »فوبيا«،  إىل  وتتحول  تتكرر،  ال  كي  أسباهبا،  هو 
وباملناسبة هذه سمة عربية تسمى »السمة الطاللية«، فهناك دوًما بكاء عىل األطالل، سواء 
كانت للعمران أو للمفاهيم، وبوسعك أن تذهب اآلن إىل أي بلد عريب  لتجد فيه بكاء عىل 

رؤساء خملوعني، وكأهنم اقتنعوا أن القادم أسوأ.

يف  عشت  فقد  العريب،  احلراك  بعد  ظهرت  جديدة  مصطلحات  هناك  الحظتم،  وإذا 
مرص طالًبا وتلميًذا وكاتًبا، ومل أسمع بكلمة »حترش« إال بعد الربيع العريب، فلم يكن يف 
مرص حترش، ومل تكن املفردة تسمع، أما اليوم فتدور مناقشات يف التلفزيون، حول تعرض 
عدد من األطفال للتحرش واالغتصاب خالل السنوات الثالث املاضية، وهم أطفال يف 
الثالث، أي  املكبوت  انفجار  يقتلون، هذا هو  اخلامسة والسادسة من أعامرهم، وغالًبا ما 
ا، والعريب، مثله مثل أي إنسان يف العامل، لديه غرائز،  املكبوت اجلنيس؛ ألنه مل يعالج تربويًّ
وهناك احتامالن: إّما أن خيزهنا فتتحول إىل لؤم مؤقت، وإّما أن يصّعدها كام يقول فرويد، 
فتجد هلا متنفسات إنسانية، وهذه املتنفسات تتم عرب إدخاله مدرسة جيدة، بأن يبدأ التآلف 

مع الطرف اآلخر.

ا، فالسياسة  ا وسياسيًّ لكن ما حدث لدينا كان بسبب سيطرة النظام التقليدي، اجتامعيًّ

خضعت لالجتامع أيًضا، واملشكلة أن »أويل األمر«، بدل أن يكونوا مبادرين وأن يتعاونوا 

استمرار  يف  فقط  مهمومون  ألهنم  االجتامعية؛  للقاعدة  منافقني  إىل  حتولوا  املستقبل،  مع 

ديمومتهم، عىل رأس السلطة. 
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والغريب أن القاعدة االجتامعية لدينا أصبحت متيش إىل الوراء، ففي الستينات كنا أرقى 
من اآلن، وكان هناك اختالط يف اجلامعات. 

الغرب،  يف  دراسة  صدرت  الواقع  نفسها؟  الدول  هذه  كانت  أين  أيًضا:  والسؤال، 
منسوب  ارتفاع  حول  فرنيس  شاب  عن  عاّمن،  يف  أو  القاهرة  يف  نرشت  أهنا  واملفروض 
الدراسة،  أبلغت صديًقا مرصيًّا هبذه  العريب بعد معاهدات السالم، وقد  العامل  اجلرائم يف 
حرب  من  األوىل  اخلمسة  األيام  فخالل  آخر،  بشيىء  أفاجئك  »سوف  يل:  وقال  فرصخ 
أكتوبر، خلت خمافر مرص من أي جريمة، فعندما كانت هناك حرب، وكانت هناك أنباء عن 

االنتصار، تفشى خجل شامل  من أن يرسق أحد حتى قلاًم أو غريه«.

معاهدة  بعد  اجلريمة  منسوب  ارتفاع  سبب  عن  دراسته  يف  الفرنيس  الشاب  ويقول   
ا، فأكثره من الشباب، الذي أمىض ستني  السالم، بأن ذلك يعزى إىل كون هذا الشعب حيويًّ
عامًا وهو يربى ضد عدوه إرسائيل، لكن فجأة قلنا له بأن هذا العدو صار صاحًبا، فامذا 

يفعل بالطاقة املوجودة عنده؟ 

أما الغرب فحولنا إىل فئران بيض يف املختربات، يبحث يف أوضاعنا، لكن كيف سيشفى 
مريض خيفي عن الطبيب أعراض مرضه، فنحن مرىض ونشعر باخلجل من أعراض مرضنا، 
ولدينا أشباه مثقفني يعاجلون الرسطان بكامدات املاء البارد، ويعاجلون اإليدز، سواء كان 
ا باألسربين، وهم أشباه مثقفني يشكون من التخلف، عىل الرغم من أهنم  ا أو جنسيًّ سياسيًّ

جزء من إفرازاته.

احلقيقة أننا دفعنا من الدم ما يكفي، ومن األمل ما يكفي، وآن األوان أن نسمي األشياء 
بأسامئها احلقيقية.
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والعدالــــــــة االجتماعية العربي  الربيع 
منوذجـــــــــــــــــــــًا مصـــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
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يف  والشؤون  الشجون  من  الكثري  العريب«  »الربيع  تعبرُي  يستثرُي 
هذا  ويف  كافة.  جوانبه  من  تأمله  أمهية  يعزُز  ما  العريب،  الراهن 
التعبري من جهة العدالة االجتامعية، يف  اإلطار فإنني سأتأمل هذا 
منها  جزًءا  كنُت  التي  املرصية،  التجربة  من  املكتسبة  اخلربة  ضوء 
أربع  خالل  عديدة،  وزارية  حقائب  توليُت  عندما  مبارش،  بشكل 

حكومات متتالية، بعد ثورة 25 كانون الثاين/ يناير.

شباط/  شهر  من  والعرشين  الثاين  يف  احلقائب  تلك  أوىل  وكانت 
والعدالة  التضامن  وزارة  حقيبة  تسلمت  إذ  2011؛  فرباير 
مفردة  وجود  تضمني  عىل  وقتئذ،  حريًصا،  وكنُت  االجتامعية، 
التضامن  »وزارة  تدعى  كان  التي  الوزارة،  مسمى  يف  »العدالة« 

ـ ألقيت هذه املحارضة يف 28 نيسان 2016.
*  وزير سابق يف حكومات مرصية عديدة، وأكاديمي متخصص يف علم االقتصاد.
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االجتامعي«، تأكيًدا لداللة تلك املفردة، بوصفها شعاًرا من تلك الشعارات التي مل ترفع يف 
ميدان التحرير فقط، وإنام يف امليادين املرصية كافة، بالتزامن مع الثورة.

يف البداية، أوّد أن أشرَي إىل مسألتني متعلقتني بنشأيت التعليمية واالجتامعية، ملا هلام من أثر 
بالغ من جهة رؤيتي اخلاصة للعدالة االجتامعية.

حملية  جامعات  من  متخصصة،  علمية  شهادات  عىل  حصويل  من  الرغم  عىل  األوىل:   
كانت  الفكرية،  جتربتي  يف  تأثرًيا  دراستي  مراحل  أكثر  أن  أرى  أنني  غري  خمتلفة،  وأجنبية 
تعلمت،  إذ  »األهلية«؛  ملحافظة  التابعة  »الدلتا«،  قرى  من  قرية  كتاتيب  أحد  يف  دراستي 
وقتئذ، اللغة العربية والقرآن الكريم بطريقة كان هلا بالغ األثر يف تكوين شخصيتي يف ما 

بعد.

املرء  أن يكون  إذ خربُت، عن قرب، معنى  بيئة فقرية؛  بنشأيت يف  فارتبطت  الثانية،  أما 
فقرًيا؛ ما دفعني، يف املستقبل، إىل تعويض الفقراء جانًبا من احلرمان الذي تعرضوا له، من 
خالل ترسيخ التنمية االجتامعية القابلة للحياة يف بيئاهتم، وتوعية  عموم الناس بأمهية تلك 
التنمية، يف خمتلف األقاليم، وقد شكلت ثورة 25 يناير فرصة بالنسبة يل من أجل حتقيق هذه 
بقيْت غائبًة عن  التي  الغاية، تطلًعا للوصول إىل مرحلة مقبولة من »العدالة االجتامعية«، 

الواقع املرصي حتى وقت قريب.

العدالة االجتامعية واجلامهري العربية 
كانت اجلامهري العربية خرجْت، منذ بداية العقد الثاين من القرن احلايل، يف العديد من 
الدول العربية، مثل: تونس ومرص وليبيا واليمن والبحرين وسورية، مطالبة بالتغيري، بداية، 
وتطلًعا لتحقيق العدالة االجتامعية تالًيا، وكان سبق ذلك اخلروج، أو تزامن معه، أو حلق 
التغيري عىل  به، حراٌك رسميٌّ يف دول أخرى، من مثل األردن واملغرب، لتحقيق نوع من 
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أساس سلمي، عرب مراحل متتالية، بداًل من انتظار وقوع حراك شعبي قد يؤدي إىل إشاعة 
الفوىض، أو إىل انفجار من جهة األمن الداخيل.

وقد طالبت اجلامهري العربية، وقتئذ، برحيل احلكام وتغيري النظم القائمة، وقد رصخت 
اجلامهري، وملّا تزل ترصخ: خبز، حرية، عدالة اجتامعية. 

إضاءة حول املفهوم 
استحقاًقا  تكون  أن  قبل  أساسية،  إنسانية  قيمة  جوهرها،  يف  االجتامعية،  العدالة  تعّد 
للفقراء واملهمشني يف بالد العامل أمجع، وقد ارتبطت، بداية، بالديانات الساموية املختلفة، 

التي أكدت رضورة حتقيقها وترسيخها بني الناس كافة.

وقدم الفالسفة وعلامء االجتامع، عرب التاريخ، تعريفات ورشوحات وتفسريات متعددة 
كتابه »اجلمهورية«،  أشار يف  أفالطون  السياق، كان  »العدالة االجتامعية«، ويف هذا  حول 
العدالة  بني  وربط  العدالة واحلكمة،  بني  التامهي  رضورة  إىل  امليالد،  قبل  الرابع  القرن  يف 
الدولة  قبل  من  توفريها  رضورة  رأى  التي  االحتياجات  من  جمموعة  وذكر  واملساواة، 
كتابه  يف  أرسطو،  ربط  حني  يف  احلال،  بطبيعة  ضمنها  من  العدالة  كانت  وقد  للمواطنني، 
»األخالق«، بني العدالة واملساواة، بوصفهام أساًسا ملا ساّمه »العدل التوزيعي«، من خالل 
توزيع اخلريات واملناصب السياسية واألدبية، وأي يشء آخر يمكن توزيعه، بالتساوي بني 

الناس.

بيد أن الرؤية األكثر وضوًحا حيال »العدالة االجتامعية« ورضورهتا عىل صعيدي: الفرد 
والدولة، كانت لدى عامل االجتامع املؤرخ التونيس عبد الرمحن بن خلدون، الذي ذكر يف 
مقدمة كتابه »العرب وديوان املبتدأ واخلرب..«، يف القرن الرابع عرش، أن العمران البرشي ال 
يتحقق إال يف ظل العدل االجتامعي، وهو ربط يف غاية األمهية، كام ذكر يف املقدمة نفسها 
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أن الظلم من شأنه أن يقعد الناس عن العمل والكسب، ويؤدي إىل كساد األسواق، وهذا 
العمل  الناس من  الراهن واملعيش، فالظلم ال يمنع  الواقع يف  الكالم ملموس عىل أرض 
والكسب فقط، ولكنه يدفعهم باجتاه اختاذ مواقف لوضع حد للظلم االجتامعي، كام هي 

احلال يف العديد من الدول العربية.

أما الفكر السيايس املعارص فكان ربط، بطريقة عضوية، بني مفهومي: املواطنة واملساواة 
بمفهوم العدالة؛ إذ جعل املواطنة واملساواة مرتكًزا للعدالة االجتامعية، من خالل املساواة 

بني املواطنني، برصف النظر عن مكان إقامتهم، أو دياناهتم.

وقد استقر هذا الفكر عىل أن العدالة االجتامعية ترتكز عىل فكرة املساواة بني املواطنني؛ 
الفرعية  اهلويات  فيه  ترتاجع  الذي  الوقت  رئيسة، يف  بوصفه هوية  يتقدم  الوطن  ما جيعل 
مجيعها، ويكون معيار املواطنة، وقتها، مرتبًطا باهلوية الرئيسة، وتكون املساواة بني املواطنني 

بحكم انتامئهم هلذه اهلوية الرئيسة.

مجيع  بني  مساواة  حتقيق  دون  من  االجتامعية  العدالة  حتقيق  نستطيع  ال  فإننا  وعليه؛ 
املواطنني، باعتبار مواطنتهم، وليس اعتباًرا ألي يشء آخر.  

املواطنني  حقوق  واحرتام  والتضامن،  املساواة  هو:  االجتامعية  العدالة  دور  إذن؛ 
وكرامتهم. والعدالة االجتامعية مفهوم شامل، يتضمن السياقني: االقتصادي واالجتامعي، 

ويتسع كذلك ليشمل السياق الثقايف.

وعىل صعيد صنع السياسات، نطالع يف دستور منظمة العمل الدولية، الذي صدر يف 
االجتامعية،  للعدالة  تأكيًدا  مبارشة،  األوىل  العاملية  احلرب  وبعيد  العرشين،  القرن  أوائل 
فقط عىل  يمكن حتقيقه  العامل  والدائم يف  الشامل  السالم  أّن  الدستور  ذلك  وجاء يف نص 
املستوى  والدائم، عىل  الشامل  السالم  فإن  دون حتقيقها  االجتامعية، ومن  العدالة  أساس 
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العدالة  تلك  تتطلب  إذ  حتقيقه؛  يمكن  ال  تالًيا،  أمجع  العامل  مستوى  وعىل  بداية،  القطري 
حتقيق املساواة والتضامن واحرتام حقوق اإلنسان وكرامته.

يف  املساواة  تتضمن  االجتامعية  العدالة  فإن  الواقع،  أرض  عىل  بالتطبيق  يتعلق  ما  يف 
الفرص، إضافة إىل عدالة يف توزيع الدخل، وعدالة يف توزيع الثروة، ويف العادة يتمحور 
اجلدل السيايس املتعلق بقضية العدالة االجتامعية حول العدالة يف الدخل، بيد أن العدالة 
يف توزيع الفرص ال تقل أمهية عن العدالة يف الدخل، بل وتتقدم عليها يف بعض األحيان، 
الشتامهلا عىل العدالة يف فرص التعليم والرعاية الصحية والتدريب والعمل، وهو ما يتوافق 

مع اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، الصادر عن منظمة األمم املتحدة يف العام 1948.

البعد  أبعاد:  ثالثة  تتضمن  االجتامعية  العدالة  فإن  اإلجرائي،  اجلانب  صعيد  عىل  أما 
األفقي، والبعد الرأيس، والبعد املكاين. 

نفسها،  الفرتة  يف  ا  ـً مع تعيش  التي  والفئات  األفراد  بني  املساواة  إىل  األول  البعد  يشري 
الدخل،  توزيع  عدالة،  عدم  أو  عدالة،  عن  للحديث  البعد  هذا  عىل  الرتكيز  يتم  وعادة 

وعدالة أو عدم عدالة توزيع الثروة. 

أما البعد الثاين فيشري إىل املساواة بني األجيال، فحياة املجتمعات تتجاوز حياة أي جيل 
بعينه، والفرص يتم خلقها عرب أجيال سابقة، لتكون متاحة ألجيال الحقة، عادة، فالغاز 
الذي  للعدالة،  الرأيس  بالبعد  الثروة شديدة االتصال  تعّد من عنارص  والنفط واملياه كلها 

يشري إىل املساواة بني األجيال يف االستفادة من تلك الفرص.

يف حني يشري البعد الثالث، وهو البعد املكاين، إىل املساواة بني سكان املناطق املختلفة، 
الثنائيات،  من مثل: الريف يف مواجهة احلرض، الساحل يف مواجهة الداخل، وغريها من 

بحسب السياقات االجتامعية السائدة يف كّل بلد عىل ِحدة.
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العدالة االجتامعية و»اإلصالح االقتصادي«
مما ال شك فيه، أن اإلصالح االقتصادي كان العامل احلاسم عىل صعيد إحداث الكثري 
من التغريات املهمة يف العامل، عرب مراحل التاريخ كافة، ما يؤكد أمهية حتقيق فهم دقيق ملا 

اصطلح عىل تسميته بـ»اإلصالح االقتصادي«، يف السياق الذي يطرح خالله.

وقد طبِّـقت دول عديدة برامج خاصة بـ»اإلصالح االقتصادي«، مثل: مرص وتونس 
واملغرب واألردن والسودان وسورية واليمن، يف ثامنينيات وتسعينيات القرن املايض، سواء 
بدعوة من البنك الدويل والصندوق الدويل، أو من دون دعوة منهام، وقد شملت إجراءات 
تلك الربامج تقليص دور الدولة، من خالل التخاصّية، إضافة إىل حترير األسعار، وحترير 
املحصلة  وكانت  العام،  اإلنفاق  وختفيض  للمواطنني،  املوجه  الدعم  وختفيض  التجارة، 
العامة لتلك اإلجراءات تتمثل بتحقيق أرضار جسيمة من جهة العدالة االجتامعية، وعىل 

غري صعيد.

  

النموذج املرصي
قبل ثورة 25 يناير كان اجلدل السيايس يف مرص مأزوًما، ويعاين من إشكاليات عديدة، 
ا، وأزمة  ا ورأسيًّ وأزمات متقاطعة، هي: أزمة توزيع؛ متثل غياب العدالة االجتامعية: أفقيًّ
مشاركة؛ بسبب غياب الديمقراطية، وأزمة رشعية؛ استدعت استخداًما مفرًطا للقوة من 

قبل اجلهات األمنية، من أجل احلفاظ عىل ديمومة النظام القائم وقتئذ. 

وكانت تلك األزمات قد ضغطت بشدة عىل الدولة واملجتمع، ومهدت الطريق لثورة 
25 يناير وما رافقها وما تبعها من أحداث.  

تبّيـن  إذ  الفقر؛  بداية عند ظاهرة  نتوقف  الظلم االجتامعي يف مرص،  أبعاد  عىل صعيد 
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لنا األرقام، أن ما بني 20% إىل 25% من املرصيني كانوا يقبعون حتت خط الفقر الوطني يف 
العام 2010، وقد ازدادت تلك النسبة إىل 26% يف العام 2013، من دون أن يعني ذلك 
أن ثورة 25 يناير هي التي كانت وراء تلك الزيادة؛ إذ ثّمة جمموعة من العوامل االقتصادية 

والسياسية، املرتاكمة منذ عقود، كانت تسببت بتلك الزيادة.  

اليوم  يف  دوالر   1.25 بـ  الدويل  البنك  حدده  الذي  الدويل،  الفقر  خلط  بالنسبة  أما 
الواحد، فإن 40% من املرصيني يقبعون حتته يف الوقت احلايل، بحسب املصادر الرسمية، 

وقد تقرتب تلك النسبة من 45 %.

ًة مما هي عليه يف العديد من البالد  ويف ما يتعلق بظاهرة البطالة، فإهنا يف مرص أقلُّ ِحدَّ
العربية؛ إذ يمكن وصفها بأهنا أقّل من املتوسط العام عىل الصعيد العريب. 

وتقارب األرقام الرسمية املتعلقة بنسبة توزيع الدخل بني رشائح املجتمع املرصي نسبة 
30%، وفق معامل »جيني«، )نسبة إىل العامل اإليطايل كورادو جيني(، اخلاص بقياس عدالة 
توزيع الدخل القومي، علاًم أنه كلام اقرتبت تلك النسبة من الصفر املئوي فإن املجتمع يكون 
ارتفع ذلك املؤرش فإن تلك  الدخل بني رشائحه، وكلام  أقرب ما يكون من عدالة توزيع 
العدالة تكون مفقودة بطبيعة احلال، ويف احلالة املرصية فإن النسبة معتدلة باملقياس لدول 

اإلقليم. 

أما من جهة جتليات غياب العدالة االجتامعية، يف احلالة املرصية، من جهة البعد الثالث 
)البعد املكاين(، فإننا نلحُظ أن ثلثي الفقراء املرصيني يعيشون يف الريف الِقبيل )الصعيد(، 
حيث ترتفع نسبة الفقر هناك درجات عديدة عام هي عليه يف عموم البالد، فإذا كانت نسبة 
الفقر يف القاهرة تبلغ 26%، فإهنا تصل يف »أسيوط«، وهي إحدى حمافظات الصعيد، إىل 

نسبة 68%، وهي نسبة غاية يف اخلطورة، وجتب معاجلتها.

وضمن البعد نفسه، فإننا نلحُظ كذلك أن نسبة الفقر يف املحافظات احلدودية أعىل مما 
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التي يتمتع هبا مواطنو تلك املحافظات  الداخلية، كام أن الفرص  هي عليه يف املحافظات 
قليلة وحمدودة باملقياس مع سواهم يف املحافظات األخرى، فعىل سبيل املثال، تبلغ نسبة من 
يتمتعون بمياه رشب نقية يف املحافظات احلدودية 20% فقط، ما جيعلهم معرضني لإلصابة 
مصابون  املحافظات  تلك  يف  األطفال  من  و%25  عام،  بشكل  عالية  بنسب  باألمراض 
االجتامعي  الصعيد  عىل  األطفال،  هؤالء  مستقبل  عىل  سلًبا  ينعكس  ما  م(،  بـ)الَتـقـزُّ

واالقتصادي. 

املؤرشات االقتصادية والتنمية االجتامعية
إذا كانت املؤرشات االقتصادية تقول: إن معدل النمو االقتصادي يف مرص تراوح بني 
عامي 2005 و2010، وهي السنوات التي سبقت اندالع ثورة 25 يناير، بني 5% إىل %6، 
فإن تلك املؤرشات تبّيـن أن معدل النمو االقتصادي يف البالد، يف السنة املالية )2010 – 
2011(، كان انخفض إىل 1.8%، ويف السنة التالية ارتفع إىل2.2%، ثم عاود االنخفاض 
إىل 1.8%، وبعدها ارتفع إىل 2.8%، ومعدل ذلك النمو أقل من معدل النمو السكاين يف 
البالد، ما يعني أن حصة الفرد من الدخل القومي ستنخفض؛ ما ينعكس عىل أرض الواقع 

من خالل اتساع دائرة الفقر العام يف البالد، باإلضافة إىل انحسار يف العدالة االجتامعية.

باملديونية وامليزانية وسعر رصف اجلنيه املرصي تشري،  وثّمـة مؤرشات كلّيـة، متعلقة 
بمجملها، يف الوقت احلايل، إىل أن البالد تواجه ظروًفا اقتصادية صعبة.

وكذلك نجد انخفاًضا يف معدالت االستثامرات األجنبية يف البالد؛ إذ انخفضت بنسبة 
90% خالل األشهر األربعة األوىل من اندالع ثورة 25 يناير 2011، وملّـا تزل تلك النسبة 
النشاط االقتصادي يف قطاعات أخرى، من مثل:  منخفضة حتى اآلن، إضافة إىل تراجع 

السياحة والصناعة، بشكل عام.
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يف املجمل؛ فإن مؤرشات النمو االقتصادي يف مرص، يف مرحلة ما بعد الثورة، سلبية، 
بالقياس ملا كانت عليه يف مرحلة ما قبل الثورة، باإلضافة إىل استفحال الفساد السيايس، 

الذي كان متغلغاًل يف البنية الكلية للبالد، ما انعكس سلًبا عىل النسيج االجتامعي.

العدالة االجتامعية من منظور خمتلف  النظر إىل مؤرشات  يف ظل ما سلف، تربز أمهية 
عىل  يركز  بعامة،  العربية  البالد  يف  االجتامعية،  للعدالة  السائد  الطرح  أن  بمعنى  ما،  نوًعا 
إعادة  وعىل  الكبار،  واملوظفني  الصغار  املوظفني  أو  واملالكني،  العامل  طبقتني:  بني  رصاع 
تشهده  ما  االجتامعية، يف ظلِّ  العدالة  بمفهوم  اختزال خملٌّ  بينهام، وهو  املكتسبات  توزيع 
املنطقة العربية من تغيري عىل صعيد بنيتها السياسية، ذلك أن تلك املكتسبات، واستناًدا إىل 
العدالة االجتامعية يف إعادة  التناقص، وعليه؛ ال جيوز حرص  السابقة، آخذة يف  املؤرشات 
توزيع مكتسبات آخذة بالتناقص بني الطبقتني فقط، بل علينا العمل عىل املحافظة عىل تلك 
املكتسبات بداية، وتنميتها وتعظيمها تالًيا، ومن ثم القيام بعملية إعادة توزيع عادلة لتلك 

املكتسبات بني رشائح املجتمع املختلفة. 

وهكذا، ظلت العدالة االجتامعية غائبة عن املجتمع املرصي، بسبب تلك البنية السياسية 
التي قام عليها نظام »مبارك« بداية، ومن ثم استمر تالًيا، ومن قبله نظام »السادات« كذلك، 
وهي البنية التي ملّا تزل قائمة حتى اآلن، ما حيول دون الوصول إىل حلول جذرية وناجعة 

يمكن من خالهلا حتقيق العدالة االجتامعية بني املرصيني مجيًعا. 
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العربي الربيع  ثورة  على  سنوات  مخس 

محادة فراعنة *

تبدو  العريب،  الربيع  ثورة  انفجار  عىل  سنوات  مخس  ميّض  عقب 
إجابة  تقديم  يف  املسامهة  هبدف  والتقييم،  للتوقف  ملحة  احلاجة 
التغيري  حول  جوهرية  أسئلة  عن  الواقعية،  من  االقرتاب  تتوسل 
والثورة، من قبيل: هل التغيري رغبة ذاتية ضيقة أم حصيلة تفرضها 
معطيات موضوعية متليها عوامل خارجة عن إرادتنا ؟ وسواء كان 
وأين  أخفقت؟  أم  الثورة  هذه  نجحت  فهل  ذاك،  أم  هذا  السبب 

نجحت؟ وملاذا أخفقت؟ 

عىل مجيع الصعد، شكلت هذه الثورة ، حمطة انتقالية نوعية يف مسار 
بعد  املايض،  القرن  منتصف  يف  بدأت  التي  العربية  التحرر  حركة 
احلرب العاملية الثانية ، من أجل حتقيق ثالثــــة أهداف واجبـــــة 

ـ ألقيت هذه املحارضة يف 29 فرباير 2016.
*  كاتب وصحفي أردين متفّرغ يف أكثر من صحيفة.
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هي: 1. االستقالل، 2.  العدالة االجتامعية، 3. الديمقراطية. واستناًدا إىل املعطيات املادية 
التضحيات،  وتقديم  املتواصل،  النضال  من  قرن  نصف  من  أكثر  بعد  واحلسية،  القائمة 
وحتمل الوجع، أخفقت حركة التحرر العربية يف إنجاز مهامها، يف العناوين الثالثة أو يف 

بعض منها. 

التوسعي  االستعامري  باملرشوع  املتمثل  األجنبي،  االحتالل  أن  ذلك،  شواهد  ومن 
وهو  لبنان،  وجنوب  السوري  واجلوالن  فلسطني  أرض  عىل  جاثاًم  يزال  ما  اإلرسائييل، 
يتامدى يف توجيه رضبات تصل إىل عمق األرايض السورية واللبنانية، مثلام استهدف العراق 
تل  تزال  وما  عدوانه،  من  تسلم  مل  العربية  اإلمارات  وحتى  والسودان،  واجلزائر  وتونس 
أبيب حتتل املوقع األقوى مقارنة مع سائر البلدان العربية، وفق الربنامج والشعار األمريكيني 
القائلني بـ»بقاء إرسائيل قوية ومتفوقة«، وهي تعمل حثيًثا عىل تطبيقه، اعتامًدا عىل خيارات 
واشنطن الداعمة للمرشوع الصهيوين، وتوفري الغطاء له، وسبل احلامية لسياسته التوسعية 

العدوانية.    

العراق  يف  احلكم  نظامي  وأسقطوا  عسكرًيا،  األوروبيني  مع  األمريكيون  تدخل  وقد 
وليبيا، فضاًل عن تدخالهتم الفظة يف سورية واليمن وليبيا والصومال بال مواربة، كام تعّد 
األمريكية  االستخبارات  وأجهزة  العسكرية  بالقواعد  حممية  الستة  العريب  اخلليج  بلدان 

واألوروبية، أما مرص واألردن فمكبلتان باتفاقيتي كامب ديفيد ووادي عربة املجحفتني.

لتطور  إعاقة  أداة  واليمن،  والعراق  وسورية  لبنان  يف  اإليرانية  التدخالت  تشكل  كام 
والية  وسياسات  اإليرانية  املصالح  فرض  عرب  وديمقراطي،  مستقل  بشكل  البلدان  هذه 
وطمب  الصغرى،  طمب  الثالث؛  العربية  اإلمارات  جزر  حتتل  تزال  ما  وهي  الفقيه، 
الكربى، وأبو موسى، وترفض التحكيم الدويل ملعاجلة هذه القضية، وهناك تدخل تركي 
استفزازي يف سورية والعراق، يعكس تطلعات تركيا لتوسيع نفوذها، إضافة إىل أن مرص 
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والسودان مرشحتان للعطش وتراجع املساحات املروية لدهيام، بفعل سد النهضة األثيويب، 
والتحريض املتواصل من قبل أديس أبابا يف منطقة القرن األفريقي، ما جيعل املنطقة غري آمنة 

وال مستقرة. 

أما عىل الصعيد االقتصادي، فتواجه غالبية البلدان العربية أوضاًعا صعبة، حيث تعاين 
من ضعف املوارد االقتصادية واإلنتاجية واملالية، ويدفعها ذلك كي تبقى أسرية للعجز يف 
موازناهتا، ورهينة لثقل املديونية وتداعياهتا ورشوطها مرغمة لتغطية احتياجاهتا، ما يؤدي 

إىل سوء اخلدمات األساسية من تعليم وصحة وسكن وعمل وتدين مستوياهتا. 

وعىل الصعيد الديمقراطي، تفتقد غالبية البلدان العربية ملقومات الديمقراطية وأدواهتا 
برملانات منتخبة، وأحزاب مؤثرة، وال حترتم حقوق اإلنسان، وترفض مبادئ تداول  من 
السلطة، وال تقبل االحتكام لنتائج صناديق االقرتاع، حيث سلطة الزعيم امللهم، والقائد 
التعددية  حساب  عىل  املتحكمة  والطائفة  الواحدة،  والعائلة  العبقري،  والشخص  الفذ، 

والتنوع واملواطنة الدستورية. 

ا يف أكثر من بلد عريب.  إن هذا كله هو ما أدى إىل انفجار ثورة الربيع وطنيًّ

ويف التدقيق يف قراءة الوضع االقتصادي والسيايس واألمني لدى البلدان العربية، نلحظ 
أهنا تنقسم إىل ثالث جمموعات هي: 

: جمموعة البلدان العربية التي حتتاج للمساعدات االقتصادية واملالية من قبل الدول  أولاً
املانحة كالواليات املتحدة وأوروبا، وهذه البلدان هي: موريتانيا واملغرب وتونس ومرص 
البلدان،  هذه  تستمع  للمساعدات،  حاجتها  وبسبب  ولبنان.  واألردن  واليمن  وجيبويت 
بشكل أو بآخر، إىل النصائح األمريكية األوروبية، إن مل نقل إهنا تستجيب هلذه النصائح، 

واالنصياع هلا. 

ثانياًا: جمموعة البلدان اخلليجية الستة، والتي ال حتتاج للمساعدات املالية، لكنها حتتاج 
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للنصائح  أيضًا  تستجيب  فهي  ولذلك  واألوروبية،  األمريكية  والعسكرية  األمنية  للحامية 
وتعمل عىل أساسها ووفق إرشاداهتا.

وال  املالية  املساعدات  تتلقى  ال  التي  العربية  البلدان  فهي  الثالثة  املجموعة  أما  ثالثااً: 
ضغوًطا  وواجهت  املتمرد،  بالطابع  سياساهتا  وتتسم  والعسكرية،  األمنية  احلامية  تتوسل 
وحصارات بأشكال خمتلفة قبل ثورة الربيع العريب، وهي: اجلزائر والسودان وليبيا وسورية 
والعراق، وقد سعى بعضها لتحسني عالقاته مع واشنطن والعواصم األوروبية، ودفع ثمن 
إزالة اسمه من قوائم »الشيطنة«، أو الدول »الراعية لإلرهاب«، وقّدم أوراق اعتامده إلزالة 

احلصار أو ختفيفه عنه، لكنه مل جيد القبول املطلوب يف الغرب األمريكي األورويب. 

وإمعانًا يف التأثري، نلحظ أن املساعدات املقدمة من قبل الدول املانحة لكل بلد عريب، 
يتم تقديمها إىل ثالثة أطراف يف داخل البلد الواحد، هبدف واضح هو أن يبقى تأثري الدول 
ا يف تسيري دفة األحداث ودفعها نحو احلفاظ عىل مصالح الدول املانحة، وهي:  املانحة قويًّ

النفط، وإرسائيل، ومقاومة اإلرهاب، والسوق واملال العربيان. 

وسواء اختلف املراقبون عىل أمهية هذا العامل أو ذاك، بإعطائه األولوية، لكن ثمة إمجاع 
عىل أن هذه العناوين اخلمسة هي عناوين املصالح األمريكية واألوروبية يف عاملنا العريب، أما 

األطراف الثالثة التي تتلقى الدعم داخل البلد الواحد فهي:

أو  مالية  منح  املدنية، سواء عىل شكل  الدولة  أي مؤسسات  املوازنة احلكومية؛   : أولاً  
قروض أو تغطية مشاريع خمتلفة.

عرب  وذلك  املدنية،  الرسمية  املؤسسة  عن  بمعزل  واألمنية،  العسكرية  املؤسسة  ثانياًا: 
مشاريع تدريب أو أسلحة أو تكلفة مشاريع أمنية وعسكرية.

ثالثاًا: مؤسسات املجتمع املدين، بمعزل عن املؤسسات احلكومية املدنية والعسكرية. 
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واألورويب  األمريكي  التعامل  وأدوات  وعالقات  نفوذ  تأثري  قراءة  يمكن  وعليه، 
ونفوذها يف البلدان العربية، عىل وقع هذه املساعدات وأمهيتها، كي نفهم سياق األحداث 
التي انفجرت مع ثورة الربيع العريب، والنتائج التي آلت إليها، فالثورة التي حدثت مع بداية 
العام 2011، قامت بدوافع موضوعية أمالها غياب العوامل الثالثة، متمثلة يف:1. غياب 

االستقالل السيايس واالقتصادي، 2. غياب العدالة االجتامعية، 3. غياب الديمقراطية.

أما األدوات التي أنجزت هذه الثورة فهي ثالثة أطراف متعادلة، كل منها أدى دوره فيها 
وفق اإلمكانات املتاحة، والفرص املتوفرة، وكل حسب قدراته وتأثريه عىل سري األحداث 

ونتيجتها، وهي: 

تلك  وهي  املدين،  املجتمع  مؤسسات  هبا  وقامت  اجلامهريية،  االحتجاجات   : أولاً
الديمقراطية  إىل  وتدعو  العنكبوتية،  الشبكة  استعامل  عىل  القدرة  متلك  التي  املؤسسات 
وتعود  واإلعالم،  املالية  اإلمكانات  هلا  وتتوفر  حتميها،  دولية  عالقات  ولدهيا  والعرصنة، 
اليسارية والقومية، وغياب  املدين بسبب ضعف األحزاب  املجتمع  إىل مؤسسات  املبادرة 
مع  املسبقة  لتفامهاهتا  نظرًا  اإلسالمية،  األحزاب  مبادرة  وعدم  الليربالية،  األحزاب 
األمريكيني، فقد عاد التفاهم بينهام، والذي كان سائًدا طوال مرحلة احلرب الباردة )1950 
الواليات  يف   2001 أيلول)سبتمرب(  حادثتي  بعد  بينهام  الوصل  إعادة  ومتت   ،)1990 –

التيار  املتحدة، واالحتالل األمريكي للعراق 2003، حيث تعاونت واشنطن مع أحزاب 
اإلسالمي إلسقاط النظام القومي يف العراق، وتسليم السلطة لطرفني عرب حكومة بريمر، 
أوهلام حتالف أحزاب والية الفقيه،  وثانيهام فرع حركة اإلخوان املسلمني يف العراق، بشكل 

رئييس.   

ثانياًا: اجليش الذي لعب أدواًرا متالحقة، وخاصة يف مرص وتونس، فقد عمل عىل محاية 
املتظاهرين من القمع من جهة، ومحى مؤسسات الدولة من االهنيار من جهة أخرى، حتى 
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ال تتكرر التجربة العراقية، وأخريًا قام بطرد الرئيس وإقصائه لدى البلدين. 

أما العامل الثالث فهو القرار الدويل األمريكي األورويب، ولوال رفع الغطاء الدويل عن 
ينفذ  العابدين بن عيل، ملا استطاع حممد حسني الطنطاوي أن  نظامي حسني مبارك وزين 
مطالب املحتجني ويقول لرئيسه املرصي: »رّوح«، فغادر، وال أن يقول رشيد عامر لرئيسه 

التونيس  »رّوح«، فغادر. 

أما السؤال املطروح هنا: ملاذا كان القرار الدويل متوجًها نحو البلدان الصديقة ألمريكا، 
وملاذا استجابت تلك البلدان هلذا القرار؟ 

: ألن أنظمة البلدان الصديقة ألمريكا قدمت خدماهتا طوال مرحلة احلرب الباردة،  أولاً
وبالتايل فقد استنفدت أغراضها، ووّلدت أربع مفردات متس باملصالح األمريكية وتؤذهيا، 
املفردات هي  للغرب، حيث أصبحت هذه  هي: األصولية والتطرف واإلرهاب والعداء 
فقدان  بسبب  بالطبع،  يعود  وذلك  املؤثرة،  وللقوى  لألحداث  األبرز  السيايس  العنوان 
فالغرب  االجتامعية،  العدالة  وغياب  اخلدمات،  وسوء  الفقر،  وشيوع  الديمقراطية، 
العربية وساندها طوال مرحلة احلرب  الديكتاتوريات  األمريكي األورويب هو الذي دعم 
الباردة، لكنها، الحًقا، مل تعد تستحق الرعاية وحتمل املسؤولية، فأطلقت الواليات املتحدة 
الفاقد لرشعية صناديق االقرتاع، وأصبح  العريب  النظام  لتغيري  »الفوىض اخلالقة«؛  نظرية 
املفردات  بمصاحلهم، عرب  ا  استفزاز هلم، ومسًّ واألوروبيني، وعامل  األمريكيني  عبًئا عىل 

األربع، وسياساهتا التطبيقية امليدانية، خاصة بعد هجامت سبتمرب 2001 وما بعدها.

املالية  للمساعدات  حلاجتها  نظًرا  األمريكية،  للنصائح  تستمع  البلدان  هذه  ألن  ثانياًا: 
واألمنية من قبل واشنطن، ولذلك جاء التغيري استجابة ملطالب االحتجاجات واملظاهرات 
واالعتصامات التي قادهتا مؤسسات املجتمع املدين، وبام ال يتعارض مع املصالح األمريكية 

املتمثلة بـ: 
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واملال  السوق   .4 اإلرهاب،   حماربة   .3 إرسائيل،  أمن   .2 النفط،   تدفق  استمرار   .1
العربيني. 

لقد وقع التفاهم األمريكي مع حركة اإلخوان املسلمني، وتم استعادة التحالف بينهام 
الذي كان سائًدا طوال احلرب الباردة، يف مواجهة الشيوعية واالشرتاكية واالحتاد السوفيتي 
احلرب  أعقاب  يف  التسعينيات  بداية  بينهام  التحالف  وانفض  العريب،  العامل  يف  وحلفائهم 
الباردة، وهناياهتا، وعاد التفاهم بينهام واضًحا ملموًسا يف ذروة الربيع العريب، ولعب كل 
دوًرا  العريان،  وعصام  املسلمني،  اإلخوان  حلركة  العام  املرشد  نائب  الشاطر  خريت  من 
مكتب  يف  والدولية  األمريكية  العالقات  ملف  عن  مسؤولني  باعتبارمها  املجال،  هذا  يف 
اإلرشاد الدويل حلركة اإلخوان املسلمني، مثلام وقع التفاهم مع اإليرانيني، والذي أدى إىل 
النووي يف متوز)يوليو( 2015، وغريه من االتفاقات األمنية واالقتصادية  توقيع االتفاق 
والسياسية، وقد سبق ذلك التفاهم بني واشنطن وإيران نحو أفغانستان والعراق وإسقاط 
نظام طالبان اجلهادي، ونظام حزب البعث القومي، وتسليم السلطة ألحزاب والية الفقيه.   

بفعل  وانفجرت،  حتققت  قد  العريب  الربيع  ثورة  أن  االستخالص  يمكن  ولذلك؛ 
والسيايس،  االقتصادي  التحرر  خطوات  استكامل  عدم  وهو  األول،  املوضوعي  العامل 
العريب  الربيع  ثورة  نجاح  عدم  لكن  الديمقراطية،  وافتقاد  االجتامعية،  العدالة  وغياب 
واملوجه  وأداهتا  للثورة  املحرك  العامل  لكونه  الذايت،  الثاين  العامل  نضوج  لعدم  يعود 
لفعالياهتا وبرناجمها، وهذا العامل مل يكن مكتماًل بسبب نتائج احلرب الباردة، ونتائج كارثة 
اخلليج العريب املدمرة، واللتني أدتا إىل تراجع وضعف وتأثري األحزاب اليسارية والقومية 

والليربالية، بل وغياهبا عن إدارة األحداث وتوجيهها. 

املجتمع  مؤسسات  دور  عىل  للثورة،  املحرك  الذايت  العامل  نشاط  اقترص  ولذلك؛ 
املدين، بام حتمل من مفاهيم عرصية عن الديمقراطية والتعددية، والدعوة ملشاركة املرأة يف 
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مؤسسات صنع القرار، وبام متلك هذه املؤسسات )مؤسسات املجتمع املدين( من عالقات 
أن  الرضوري  املطلوبني. ومن  والدعم  احلصانة  هلا  توفر  وأمريكية  أوروبية  مع مؤسسات 
نلحظ هنا، أن حرق حممد البوعزيزي يف تونس، وتعذيب خالد سعيد يف مرص، مها اللذان 
أشعال الفتيل الذي امتد إىل الشارع، بعد أن تم توظيف احلدثني من قبل مؤسسات املجتمع 

املدين، التي قادت الثورة ليس فقط يف تونس ومرص بل ولدى سائر البلدان العربية.

 كام جتب اإلشارة املوضوعية، إىل أن غياب دور األحزاب اليسارية والقومية والليربالية، 
من  لالستفادة  األخرى؛  التيارات  غياب  استثمرت  التي  اإلسالمي،  التيار  أحزاب  دفع 
مع  تفامهها  عرب   .1 سواء  القرار،  صاحبة  هي  تكون  كي  ونتائجه،  العريب  الربيع  حصيلة 
األمريكيني، أو 2. عرب حصوهلا عىل األغلبية الربملانية، كام حصل يف فلسطني والعراق ومرص 
وتونس واملغرب، أو 3. المتالكها اخلربات القتالية، إثر دورها يف أفغانستان، ورغبتها يف 
التغيري الثوري اجلوهري، فاحتكمت إىل وسائل العنف واستعامل السالح ملواجهة االحتالل 
األمريكي للعراق، أو إلسقاط النظم القائمة يف ليبيا وسورية واليمن، وكانت حصيلة هذه 
العوامل إخفاق ثورة الربيع العريب إىل اآلن، عىل الرغم من توفر العامل األول املوضوعي 
ونضوجه لقيام الثورة، تغيريًا للواقع نحو األفضل السيايس واالقتصادي واالجتامعي، لكن 
اإلخفاق الفاقع يعود إىل عدم نضوج العامل الذايت، وكثرة نواقصه، وعدم اكتامله، باعتباره 
لنجاح  يكفي  ال  وحده  األول  املوضوعي  العامل  توفر  فإن  ولذلك  وحمركها،  الثورة  أداة 
الثاين،  العامل  توفر  أمهية  بشكل قطعي عىل  تدلل  والتجارب  تتطلب،  فالرضورة  الثورة، 
وهو العامل الذايت املحرك والقائد واملوجه للثورة، فالعامل الذايت لدى بلدان الربيع العريب 
مل يكن متوفًرا، بل كان ناقًصا، ومل تكتمل حلقات نضوجه، وقد انعكس ذلك عىل ضعف 
والليربالية  والقومية  اليسارية  الثالثة؛  التيارات  أحزاب  فغياب  أفعاله،  نتيجة  أدائه، وعىل 
وضعفها، جعل الوضع مرتوًكا لقوة أحزاب التيار اإلسالمي ونفوذها، والتي ال تؤمن ال 
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بالتعددية وال بالديمقراطية، وال متلك الربامج االقتصادية واالجتامعية الكافية جلعلها أداة 
يف يد عامة الناس، وهدًفا هلا كي تلتحم مع الثورة وتلتف حوهلا، ولذا انطبق عىل املواطن 
العريب املثل القائل إنه مثل »الشخص الذي هرب من الدلف فوقع حتت املزراب«، وغدت 
األنظمة السابقة بعجرها وبجرها، هي أفضل حااًل مما وقع الحًقا، من هيمنة ونفوذ وتأثري 
األحزاب اإلسالمية، وقيادهتا للعمل السيايس وللتغيري الثوري، مسنودة بعواصم إقليمية، 
اإليرانية، مما خلق  الدولة  الفقيه  تركيا وقطر، وحاضنة والية  املسلمني  فحاضنة اإلخوان 
دماء  أرضنا، وعىل حساب  منطقتنا، وعىل  املبارش يف  والدويل  اإلقليمي  الرصاع  حالة من 

شعبنا وثرواته.  
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التضامــــــــن العربــــــي أول الطريـــــــــــق
إلــــــــــــى الوحــــــــــــدة العربيــــــــــــــــــة 

د.  علي حمافظة *

ال شك أن أول حركة عربية سعت إىل وحدة العرب يف آسيا هي 
الثورة العربية الكربى، التي قادها الرشيف حسني بن عيل وأنجاله 
سنة 1916، واستطاعت حترير احلجاز واألجزاء الداخلية من بالد 
غري  احلسني.  بن  فيصل  األمري  بقيادة  حلب  إىل  العقبة  من  الشام 
السياسيني  والقادة  احلسني  وعدت  التي  الكربى،  الدول  تآمر  أن 
آسيا  يف  العربية  البالد  بحرية  تعرتف  بأن  الشام،  بالد  من  العرب 
الثورة،  تلك  أهداف  حتقيق  دون  حال  ووحدهتا،  واستقالهلا 
وفرضت بريطانيا وفرنسا بالقوة انتداهبام عىل بالد الشام والعراق، 
وجتزئتها إىل كيانات سياسية صغرية هي لبنان وسورية وفلسطني 
ورشقي األردن، وهيمنـــت الدول االستعامريـــة األوروبية عىل 

ـ ألقيت هذه املحارضة يف 8 آب 2016.
*  مؤرخ وأستاذ التاريخ احلديث يف اجلامعة األردنية.
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الوطن العريب من مراكش غربًا إىل البحرين رشًقا، ومن املحيط اهلندي والصحراء اإلفريقية 
الكربى جنوًبا، إىل جبال طوروس والبحر املتوسط شاماًل.

املؤمتر  عن  ذلك،  بعد  صدرت  قد  وتضامنهم  العرب  وحدة  إىل  دعوة  أول  وكانت 
العريب القومي الذي عقد يف القدس يف 1931/12/13. وتكررت هذه الدعوة يف بيان 
 ،1933/8/24 يف  بلبنان  قرنايل  يف  عقد  الذي  القومي،  العمل  لعصبة  التأسييس  املؤمتر 
ويف »ميثاق األمة العربية« الذي وضعته مجعية الوحدة العربية سنة 1936 يف القاهرة، ويف 
مرشوع نوري السعيد، رئيس الوزراء العراقي املعروف بـ»الكتاب األزرق« سنة 1943. 
آذار/ مارس  الصادر يف 22  العربية،  الدول  ثم تكرست بصورة رسمية يف ميثاق جامعة 
العسكرية  اجلامعة  دول  بني  االقتصادي  والتعاون  املشرتك  الدفاع  معاهدة  ويف   ،1945
العربية  القمة  القاهرة، ويف مؤمترات  املؤرخة يف 1950/4/13 يف  العسكري،  وملحقها 

التي عقدت منذ سنة 1946 حتى 1990.

والواقع أنه، منذ قيام جامعة الدول العربية، نشأ نظام إقليمي عريب، ركز يف املقام األول 
احلرب  بعد  العامل  يف  نشأت  التي  اإلقليمية  األنظمة  أن  ذلك  العريب.  القومي  األمن  عىل 
العاملية الثانية، ضمت دواًل قومية Nation States، أي أهنا نشأت بني أمم لكل منها دولة. 
أما النظام اإلقليمي العريب فقد نشأ بني دول تؤلف يف جمموعها أمة واحدة هي األمة العربية. 
االستعامرية  املصالح  خلقتها  النشأة  حديثة  دول  معظمها،  يف  للنظام،  املكونة  والدول 
األمن  إىل  نظرهتا  يف  الدول  هذه  اختلفت  ولذا  نشوئها،  فرتة  يف  العاملية  القوى  وتوازنات 
القطري )الوطني(، واألمن القومي الذي يشمل الوطن العريب من املحيط األطليس غرًبا 
إىل خليج البرصة رشًقا، ومن البحر املتوسط وجبال طوروس شاماًل، إىل الصحراء اإلفريقية 

الكربى واهلضبة األثيوبية واملحيط اهلندي جنوًبا.

وال ريب أن األمن القومي العريب خيتلف عن األمن اإلقليمي؛ ألن العالقات التي تربط 
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القومي  األمن  جتعل  املشرتكة،  ومصاحلها  تواجهها،  التي  والتحديات  العربية  البالد  بني 
أمن  هو  العريب  القومي  فاألمن  اجلغرايف،  اجلوار  عىل  قائم  إقليمي  أمن  عن  خمتلفًا  العريب 
مشرتك،  طويل  وتاريخ  ينقطع،  ال  جغرايف  واتصال  مشرتكة،  وثقافة  واحدة،  لغة  هلا  أمة 
األخطار  مواجهة  يف  نفسها،  عن  والدفاع  االحتاد  إىل  تسعى  مشرتكة،  وأماٍن  ومصالح 

الداخلية واإلقليمية والدولية، التي ما انفكت منذ قرن ونيف تتعرض هلا.

جعلتا  قد  إرسائيل،  دولة  وقيام   1948 سنة  فلسطني  بشعب  حلت  التي  النكبة  كانت 
التضامن  إىل  باحلاجة  ويشعرون  هبم،  حييقان  اللذين  والتهديد  اخلطر  يدركون  العرب 
والتعاون العسكري بينهم، حفاًظا عىل أمنهم اجلامعي، ولذا أقر جملس جامعة الدول العربية 
يف 1950/4/13 معاهدة الدفاع املشرتك والتعاون االقتصادي؛ لتاليف النقص والثغرات 

الواردة يف ميثاق اجلامعة العربية.

وبسبب اخلالفات واملنازعات بني نظم احلكم العربية وغياب اإلرادة السياسية العربية، 
تعطلت األجهزة التي نشأت بموجب املعاهدة املذكورة. وعقدت منذ إبرام املعاهدة، ثالثة 
املشرتك بني سنتي 1950 و1967. وبعد حرب حزيران  الدفاع  اجتامعات فقط ملجلس 

1967، عقد املجلس سبعة اجتامعات من دون التوصل إىل نتائج ملموسة.

امليثاق الرتكي ـ العراقي، املعروف  إبرام  كان أول خرق مليثاق الضامن اجلامعي العريب 
اجلامعي  الضامن  ميثاق  من  العارشة  املادة  مع  لتعارضه   ،1955/2/24 يف  بغداد  بحلف 
العربية  الدول  تطبق  مل  الثالثي عىل مرص يف خريف 1956،  العدوان  وملا حدث  العريب. 

أحكام ميثاق الضامن اجلامعي.

صحيح أن التضامن العريب قد جتىل بتكوين قوة عسكرية عربية مشرتكة سنة 1961، 
للحلول حمل القوات الربيطانية يف الكويت؛ حلامية استقالهلا الفتي من هتديدات عبد الكريم 
ا يف مؤمتر القمة العريب الذي عقد يف القاهرة  قاسم يف العراق، وصحيح أنه اختذ طابًعا عمليًّ
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يف 1964/1/13، بإنشاء قيادة عسكرية عربية موحدة ترأسها الفريق عيل عامر، غري أن 
اخلالفات السياسية والعقائدية بني أنظمة احلكم العربية، وغياب اإلرادة العربية املوحدة، 

حاال دون حتقيق األهداف التي وضعت هلذه القيادة.

وجتىل التضامن العريب يف مؤمتر القمة العربية يف اخلرطوم سنة 1967، يف أعقاب هزيمة 
حزيران 1967. كام جتىل بصورة تبعث عىل االعتزاز يف حرب رمضان )أكتوبر( 1973، 
غري أن التحركات السياسية العربية التي أعقبت هذه احلرب بعثت اخلالفات العربية من 

جديد.

وقام  سنة.  عرشة  مخس  واستمرت  لبنان  يف  األهلية  احلرب  اندلعت  بسنتني  وبعدها 
الرئيس املرصي أنور السادات بزيارته املشؤومة للقدس سنة 1977، متحدًيا مجيع القادة 
العرب، ومجيع املواثيق واالتفاقيات العربية، وبدأت املفاوضات املرصية ـ اإلرسائيلية التي 
أفضت إىل إبرام اتفاقيات كامب ديفيد سنة 1978، ومعاهدة السالم املرصية- اإلرسائيلية 
اإليرانية  العراقية-  احلرب  وجاءت  الصميم،  يف  العريب  التضامن  وأصيب   ،1979 سنة 
العراقي  الغزو  وتالها  العربية،  احلظرية  من  مرص  خرجت  أن  بعد  انقساًما،  العرب  لتزيد 
للكويت يف آب)أغسطس( 1990، الذي كان بمثابة الرضبة القاضية عىل التضامن العريب، 
وفتح الباب أمام أي دولة عربية لالستعانة بقوى أجنبية حلامية استقالهلا وسيادهتا، وشجع 
األجنبية  بالقوى  االستعانة  عىل  عربية،  دولة  كل  يف  العربية  املعارضة  وأحزاب  حركات 
للتدخل يف رضب أنظمة احلكم العربية القائمة، كام حدث يف العراق وليبيا واليمن وسورية.

األزمات  ملواجهة  الوسيلة  إجياد  عىل  القدرة  وفقد  دوره،  أداء  عن  العريب  النظام  عجز 
الداخلية العربية، وانكشف أمن الدول العربية كلها أمام األخطار والتهديدات اخلارجية، 
بقوات  الشقيق، واالستعانة  العريب يف وجه  السالح  إشهار  الثالث:  املحرمات  وارتكبت 
أجنبية.  باالعتامد عىل قوى  الوطني  لقتال دولة عربية شقيقة، وبناء األمن  أجنبية  مسلحة 



د. علي حمافظة

45

وزاد الطني بلة مواقف الدول العربية السلبية من احلصار العريب الذي فرض عىل العراق 
الربيطاين  ـ  األمريكي  العدوان  إذا جاء  احلصار، حتى  والتزامها هبذا  الكويت،  بعد حترير 
ومقدم  مؤيد  بني  منه  العربية  احلكم  أنظمة  مواقف  تباينت   ،2003 ربيع  يف  العراق  عىل 

للتسهيالت اللوجستية لقوات العدوان، ومتفرج وصامت. 

ومل   ،2006 صيف  يف  لبنان  عىل  إرسائيل  عدوان  من  العربية  املواقف  هذه  وتكررت 
ختتلف كثرًيا من اعتداءات إرسائيل اإلجرامية عىل شعب فلسطني يف الضفة الغربية وقطاع 

غزة منذ انتفاضته األوىل سنة 1987 حتى اليوم.

لنظام  العراقية  السياسية  املعارضة  وتطور  اإليرانية  ـ  العراقية  احلرب  نتائج  من  كان 
الربيطاين للعراق، بني سنتي 2003 و2011، أن اختلط  ـ  البعث، واالحتالل األمريكي 
تراجعت  بعدما  ا إىل هويات طائفية وعرقية،  العراقية، وحتولت تدرجييًّ الوطنية  اهلوية  أمر 
اهلوية الوطنية املجتمعية التي أرساها حزب البعث احلاكم عىل العروبة القومية، ونشأ نظام 
سيايس يف ظل االحتالل وبعده، قائم عىل الطائفية، بعد أن شعر الشيعة واألكراد أن اهلوية 

الوطنية والقومية للعراق منحت األفضلية للعرب السنة عىل حساهبام. 

عىل  مبني  نظام  وإقامة   ،2003 سنة  العراقية  الدولة  مؤسسات  انحالل  أن  شك  وال 
القاعدة يف  تنظيم  العراقية، ونشأ  الدولة  الذي دمر  الطائفية، زاد من حدة رصاع اهلويات 
العراق، الذي حتول إىل تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام )داعش(، كرد فعل عىل 
ممارسات احلكم الطائفي يف العراق ومنظامته شبه العسكرية )امليليشيات الشيعية(، وسقط 
العراق يف نار احلرب الطائفية وما يزال، وسامهت دول اخلليج العربية يف إشعال أوار نريان 
االنتفاضات  حتولت  ما  ورسعان   .2011 سنة  منذ  سورية  إىل  انتقلت  التي  احلرب،  هذه 
الشعبية يف تونس ومرص واليمن وليبيا إىل حروب أهلية عانت منها شعوب هذه األقطار، 

بعد ظهور حركات اجلهاد السلفية فيها، التي ما انفكت تدمر كل يشء.
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العريب،  الشباب  من  املاليني  أحالم  وتالشت  العريب،  الربيع  انتفاضات  اهنارت  لقد 
والفقر،  والبطالة  الفساد  ومكافحة  االجتامعية  والعدالة  والكرامة  احلرية  نحو  املتطلع 
وسارعت دول اخلليج العربية إىل إنفاق عرشات املليارات من الدوالرات األمريكية لرشاء 
والء مواطنيها، واستثامرها يف مرص وعامن والبحرين واليمن واملغرب واألردن؛ للحيلولة 
دون نجاح التغيري املطلوب الذي جاءت به االنتفاضات الشعبية يف هذه األقطار العربية، 
املنطقة  البناءة يف  الفوىض  املتحدة األمريكية واالحتاد األورويب لدعم  الواليات  وتدخلت 
التجزئة والتدمري وخلق كيانات سياسية جديدة تدين بالوالء  العربية، سعًيا إىل مزيد من 

هلا، وتضمن مصاحلها يف املنطقة واستمرار الكيان الصهيوين وهيمنته.

اخلارج،  من  واالنكشاف  التبعية  وعالقات  الداخل،  يف  األزمة  حالة  واستمرت 
وتواصلت احلروب الدامية التي اختذت أشكااًل إثنية ومذهبية أو طائفية وقبلية يف سورية 
والعراق وليبيا واليمن، ونشط اإلرهاب يف مرص وتونس والكويت والسعودية والبحرين 

واألردن. 

إيران  سارعت  ليبيا،  يف  األجنبي  التدخل  عىل  العربية  الدول  جامعة  وافقت  أن  وبعد 
إىل  وإرسائيل  وتركيا  وأملانيا  وفرنسا  وبريطانيا  األمريكية  املتحدة  والواليات  وروسيا 
تتفكك،  وأخرى  تتساقط  دواًل  العام  العريب  املشهد  وغدا  وسورية.  العراق  يف  التدخل 
وجمتمعات يتمزق نسيجها الداخيل وتتقطع أوصاهلا اجلغرافية وروابطها التارخيية، ومئات 
ا، ودماء غزيرة تسفك بال حساب، وفتًنا ال تتوقف، وحروًبا أهلية ال تنقطع،  من القتىل يوميًّ
واقتصاديات تدمر، وجيوًشا تستنزف يف حروب داخلية مع عصابات مسلحة مهتمها القتل 

والتدمري.

واالنحالل  البائس  املصري  هذا  إىل  وصلنا  ملاذا  هو:  املقام  هذا  يف  يثار  الذي  والسؤال 
والتفكك؟
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فاالستبداد  إليه،  وصلنا  عام  األوىل  املسؤولة  هي  العربية  احلكم  أنظمة  أن  شك  ال 
السيايس، واحتكار السلطة، واحلكم الفردي املطلق، ومصادرة احلريات العامة والفردية، 
واالعتداء عىل كرامات الناس وإهاناهتم املتواصلة، والقهر والقمع الذي متارسه األجهزة 
األمنية يف تعاملها مع شعوهبا بعامة، ومع املعارضة السياسية السلمية بخاصة، وفشل التنمية 
الفقر،  وانتشار  البطالة،  نطاق  واتساع  املعيشة،  مستوى  وتدين  واالجتامعية،  االقتصادية 
فضاًل عن الفساد بمختلف أنواعه وأشكاله، كل هذه سامهت يف مترد الشباب ووقوعهم 
فريسة سهلة يف أيدي احلركات اجلهادية السلفية ومنظامت اإلرهاب الدويل، التي استباحت 
الدول  من  ومتويلها  الكربى،  الدولية  القوى  يد  عىل  تدريبها  تم  أن  بعد  العربية،  األقطار 

العربية املنتجة للنفط.

وكانت أنظمة احلكم العربية مارست، منذ حصوهلا عىل االستقالل السيايس، سياسات 
فيام قامت هذه  بينها،  ما  العريب وإثارة اخلالفات واألحقاد يف  التضامن  أدت إىل إضعاف 

السياسات عىل األسس التالية: 

1. تغليب املصلحة القطرية )الوطنية( عىل املصلحة القومية.

2. تغليب مصلحة نظام احلكم عىل املصلحتني الوطنية والقومية.

3. أولوية األمن الداخيل عىل األمن القومي.

فيها  يتساوى  التي  احلديثة  الدولة  بناء  عن  العربية  الدول  يف  احلكم  أنظمة  عجز   .4
وأرواحهم  أمواهلم  عىل  والطمأنينة  باألمن  ويتمتعون  القانون،  أمام  املواطنون 
احلياة  يف  ويشاركون  الكريمة،  واحلياة  العمل  فرص  لدهيم  وتتوافر  وأعراضهم، 
أبنائهم،  السياسية، ويف اختاذ القرارات التي تتصل بحياهتم وبمستقبلهم ومستقبل 
ويشعرون باحرتام حقوقهم كبرش، ويقومون بواجباهتم كمواطنني دون أي عائق أو 
قيد، سوى قيود القوانني التي تنظم حياهتم، فقد متّلك هذه األنظمة احلاكمة خوف 
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دائم وقلق مستمر جتاه أي تعاون جدي مع األقطار العربية األخرى، وكانت ختشى 
من هذا التعاون عىل أوضاعها الداخلية وانعكاساته عىل رشعيتها.

5. فقدان الثقة بني أنظمة احلكم العربية؛ لالختالف الشديد يف ما بينها من حيث نشأهتا 
تسميم  إىل  أدت  والتي  بينها،  نشأت  التي  واخلالفات  احلكم،  إىل  وصوهلا  وكيفية 

العالقات.
6. تفضيل التبعية السياسية واالقتصادية للقوى األجنبية عىل العمل العريب املشرتك.

أيديولوجيات  تراوحت  فقد  العربية،  احلكم  أنظمة  بني  األيديولوجية  اخلالفات   .7
األنظمة العربية بني االلتزام العلني بالرشيعة اإلسالمية، واأليديولوجية املاركسية، 
مرورًا بالليربالية الغربية. وهي يف احلقيقة أيديولوجيات متسكت بالشكل والقشور 

من دون بلوغ اجلوهر والروح والفحوى احلقيقية هلذه األيديولوجيات.
8. غياب العلم والعقل واملوضوعية يف معاجلة القضايا الوطنية والقومية، والتحديات 

الداخلية واخلارجية التي واجهت أنظمة احلكم العربية.
9. اإلرث االستعامري الذي ورثته هذه األنظمة احلاكمة من مشكالت حدودية ومياه 

وغريمها.
تواجه  التي  والتهديدات  واألخطار  التحديات  تعيني  يف  وتنافرها  الرؤى  تعدد   .10

التضامن العريب، يف ماضيه وحارضه ومستقبله.
رمضان  حرب  بعد  جتىل  والذي  العربية،  احلكم  أنظمة  بني  الثروة  يف  التفاوت   .11
)أكتوبر( 1973، وارتفاع أسعار النفط الذي أفىض إىل تفاوت كبري جدًا يف الثروة 
بني البالد العربية املصدرة للنفط وبقية البالد العربية. وقد شعر حكام البالد العربية 
النفطية أن التضامن العريب والعمل العريب املشرتك يعنيان مشاركة الدول العربية غري 
النفطية هلم يف ثرواهتم، ومل يرتددوا، بعد غزو العراق للكويت، يف االستعانة بالقوى 

األجنبية وإقامة قواعد عسكرية هلا عىل أراضيهم.
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لقد أثبت التطور السيايس يف الوطن العريب، واألحداث اإلقليمية والدولية، منذ هناية 
بأمنها  القطرية،  الدولة  أن  اليوم،  حتى  العربية  الدول  جامعة  وقيام  الثانية  العاملية  احلرب 
ومصاحلها، حقيقة مؤكدة ال يمكن جتاهلها أو جتاوزها، كام أثبت هذا التطور عجزها أو 
بالتحالف مع قوى كربى هلا  النظام احلاكم فيها عن حتقيق أمنه الوطني لوحده، أو  عجز 
لألمن  ختطيط  ألي  بد  ال  احلقيقتني،  هاتني  عىل  وبناء  العربية،  املنطقة  يف  ومصالح  أطامع 

القومي العريب يف املستقبل، أن يأخذ يف االعتبار األمن الوطني لكل بلد عريب.

عموًما، يف ضوء الوضع العريب الراهن، وما حيويه من خماطر، ال يمكن الوقوف موقف 
بقية  هيدد  والذي  الشقيقة،  العربية  باألقطار  حييق  الذي  الدمار  إزاء  الالمبايل  أو  املتفرج 
األقطار التي مل يصلها الدمار بعد. ولذا ال بد من تفعيل دور جامعة الدول العربية وإعادة 

احلياة إىل مؤسساهتا، ومراجعة ميثاقها؛ لبعث التضامن العريب من جديد. 

وال شك أن إنشاء حمكمة عدل عليا عربية للنظر يف املشاكل والنزاعات العربية، والبت 
يف احللول السلمية هلا، سيسامهان يف تعزيز الثقة باجلامعة العربية وبمؤسساهتا، وال بد من 
العمل عىل استعادة مرص لدورها الفاعل يف النظام اإلقليمي العريب، وتقيد الدول العربية 
ومؤسساهتا  العربية  اجلامعة  عن  تصدر  التي  وبالقرارات  العربية،  واملواثيق  باالتفاقيات 
املختلفة. ويقتيض ذلك عقد مؤمتر قمة عريب استثنائي ملناقشة حال األمة الراهنة، والتوصل 
إىل قرارات تتبنى املقرتحات اآلنفة الذكر وغريها من األمور املستعجلة؛ للخروج من األزمة 
اخلانقة احلالية، واستعادة التضامن العريب، الذي يمهد الطريق ملشاريع عربية مشرتكة، حتقق 
التكامل االقتصادي بني الدول العربية، وإعادة بناء ما دمر يف العديد من األقطار العربية، 

والتخيل عن األوهام واألحقاد والضغائن.

ا يف األقطار العربية، يستدعي قدرًا معقواًل من الرشد والعقالنية إلنقاذ  إن ما جيري حاليًّ
األمة. 
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الثمن  دفع  عىل  وقدرة  شجاعة  وإىل  والتفاؤل،  األمل  من  يشء  إىل  ماسة  بحاجة  إننا 
إال  لنا  مستقبل  فال  السابقة،  خطايانا  عن  والتكفري  املنشود،  املستقبل  لتحقيق  املطلوب؛ 

بتضامننا وتعاوننا.
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فــــــــــــــــي   الثــــــــــــورة  ظاهـــــــــــــــرة 
القــــــــــــــــرن الـحـــــــــــادي والعشريـــــن

د.  أسامة الغزايل حرب *

بأنني،  أقول  أن  وددت  املحارضة،  هذه  غامر  يف  أخوض  أن  قبل 

منذ الصباح، أرسلت مقايل اليومي إىل صحيفة األهرام القاهرية، 

وكانت بعنوان »األردن يصعد«، إشارة إىل ما شهدته يف هذا البلد، 

ن أكثر من مرة، وأعرتف بأن هذا كان إحسايس  فقد حرضت إىل عاماّ

منذ وطأت أقدامي أرض مطار امللكة علياء الدويل.

وعزز من هذا اإلحساس، ما سمعته بالصدفة، من حديث امللك 

ين يف حديثه كلمته،  عبداهلل الثاين إىل حمطة تلفزيونية أمريكية، وشداّ

فهذه  البرشي«،  رأسامل  يف  االستثمـار  هو  األردن  نجاح  رساّ  بأن 

العبارة العميقة مهمة وسمعناهــا قبــل ذلــك مـن زعمــاء دول

ـ ألقيت هذه املحارضة يف 22 آب 2016.
*  مفكر عريب، يرئس حترير جملة السياسة الدولية املرصية.
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ا يف العقود األخرية، وال ريب أن االستثامر يف البرش، هو رساّ التفوق   أنجزت إنجاًزا حقيقيًّ
الذي يطالعه أي إنسان يف األردن اآلن، ولذلك ليس مصادفًة نجاح ابن األردن الريايض 
أن  وينبغي  األخرية،  األوملبية  األلعاب  يف  ذهبية  ميدالية  بخطف  غوش  أبو  أمحد  الشاب 
أن  ذلك  رياضية،  جائزة  عىل  حصل  شاب  عند  يتوقف  ال  ألنه  احلدث،  هذا  من  نقلل  ال 
التفوق الريايض مرتبط ارتباًطا ال يمكن فصله باألداء العام للدولة ونجاحها، فعندما يكون 
املجتمع والدولة عىل درجة عالية من الكفاءة، فإن ذلك ينعكس عىل األنشطة كافة، وقطًعا 
يف املقدمة األنشطة الرياضية، ولذلك ليس مصادفًة أن تلك املجتمعات التي تفوز اآلن يف 
اجلوائز األوىل يف األوملبياد، هي نفسها املجتمعات التي تتقدم يف سائر نواحي احلياة، وأنا 

أتوقع يف احلقيقة أن حيرز األردن املزيد من مثل هذه اإلنجازات.

الواحد والعرشين«،  القرن  الثورة يف  الواقع هو عن »ظاهرة  موضوع هذا احلديث يف 
وسأحاول، قدر اإلمكان، أن أشري إىل بعض العناوين املهمة، خصوًصا وأين، يف احلقيقة، 
ارتبطت بموضوع الثورة منذ فرتة طويلة، وربام حيسن أن أذكر واقعة طريفة حدثت يل عقب 
إهناء دراستي للعلوم السياسية سنة 1969، بثالث أو أربع سنوات، وكنت بصدد التحضري 
الدكتور بطرس غايل، فسألته مستفرًسا إن كان حيق  املبارش هو  للامجستري، وكان أستاذي 
»إنت  اجلميلة:  املميزة  بطريقته  فقال يل  الثورة يف مرص؟«،  »ملاذا  بعنوان  كتابة موضوع  يل 
جتننت، الثورة يف مرص!«، فقلت له: »ما املشكلة؟«، فقال: »أنت ما تزال صغرًيا، وال تدرك 
: »وال هذه،  عواقب ما تفعل«، فقلت له: »ممكن أحتدث عن الثورة الفلسطينية«، فرد عيلاّ
للامجستري عن  فكانت رسالتي  لنفسك مشاكل«،  العربية حتى ال جتلب  املنطقة  ابعد عن 
تزال  وما  األوىل،  بالدرجة  الثورة  لدراسة ظاهرة  فرصة يل  وكانت هذه  الفيتنامية،  الثورة 
الرسالة موجودة عندي منذ نحو ثالثني سنة مل تطبع، لكنها أنضجت معلومايت عن موضوع 

الثورة. 
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ألن  العربية،  الثورات  هبا  وأعني  والعرشين،  احلادي  القرن  يف  الثورات  موضوع  أما 
اندلعت يف روسيا ومرص  التي  العرشين  القرن  ثورات  نعرفها هي  التي  الكربى  الثورات 
وكوبا واجلزائر، إنام نحن اآلن يف قرٍن آخر، ولعلنا نذكر أن أهم الثورات يف التاريخ، هي 
السابع عرش، ولكن كام  القرن  التي حدثت يف  والفرنسية  اإلنجليزية، واألمريكية،  الثورة 

ذكرت فإن القرن الواحد والعرشين هو، حتى اآلن، قرن الثورات العربية.

واألبحاث  الكتب  مئات  وهناك  سهلة،  مسألة  ليس  الثورة،  ظاهرة  حتليل  أن  الواقع 
والدراسات يف حتليل الثورة، وأكثر من هذا، املوضوعات الفرعية التي تدخل يف الدراسات 
ز  أركاّ الدراسات  إحدى  يف  كنت  املثال،  سبيل  فعىل  نتصور،  مما  بكثري  أكثر  وهي  الثورية، 
تتحدث  والتي  والروسية،  كالصينية  الثورية،  األدبيات  يف  الثورة،  أساليب  موضوع  عىل 
عن حرب العصابات، واإلرهاب الثوري، وأشياء من هذا القبيل، وأتذكر أنني يف مرحلة 
السياق  يف  اإلرهاب  نستخدم  ال  فنحن  اإلرهاب،  لكلمة  تعريًفا  أقدم  أن  ت  أرداّ متقدمة 
أدبيات  يف  وبالذات  الثوري،  الفعل  أدوات  كإحدى  احلقيقة،  يف  استخدم،  لكنه  املفهوم، 

الثورة الصينية، فاكتشفت بأن هناك مئة وعرشة تعريفات لكلمة اإلرهاب. 

إذن، هذه املسائل يف الواقع أنتجت من الباحثني والدارسني للعلوم السياسية واالجتامعية 
وغريها، اهتامًما أكرب مما نتصور بكل جزيئاته. 

باللغة اإلنجليزية، فهي   Revolution أو كلمة   الثورة  التحدث عن تعريف  أردنا  فإذا 

كلمة  أساًسا  الفلك  علم  ويف  الدوران،  أو  الدورة  فكرة  إىل  اللغوي،  أساسها  يف  تشري، 

استخدمت يف  البداية  إنام يف  مداراهتا،  الساموية يف  األجرام  دوران  إىل  تشري   Revolution

العلوم السياسية القديمة لتعرب عن تغري النظام السيايس من حكم الفرد إىل حكم الغالبية ، 

ومع التقدم يف الزمن، أصبحت كلمة الثورة تشري إىل فكرة التغيري اجلذري الرسيع والشامل 



54

للنظام السيايس، هذا هو مفهوم الثورة، ويف إطار هذا املفهوم تعددت الكثري من التصنيفات 

والتحليالت.

 وحتى ال أتوغل كثرًيا يف تفاصيل هذا املوضوع، أطرح كمثال، يف تعريف الثورة، أهم 
مدرستني يف هذا املجال ومها: املدرسة الوظيفية يف العلوم السياسية، والفكر املاركيس.

ترصد املدرسة الوظيفية التغيري الثوري باعتباره نوًعا من االنحراف عن املسار الطبيعي، 
الفكر  إنام  النظام،  يف  اخللل  من  نوًعا  تعكس  نمطية،  ظاهرة  بوصفها  الثورة  إىل  وتشري 
املاركيس، عىل العكس، يرصد الثورة بوصفها حقيقة بفعل التطور، وأهنا ال حتدث عرًضا 

وإنام نتيجة ظروف، أو االنتقال من تشكيل اجتامعي واقتصادي معني إىل تشكيل آخر.

عندما نرشع يف حتليل الثورة، شأهنا شأن أي ظاهرة، سنتحدث عن النشأة واملقومات 

واألشكال، أعني نشأة الثورة أو كيف تنشأ يف املجتمع، أو ملاذا حتدث الثورة يف أي جمتمع؟ 

وهي تندرج حتت املوقف الثوري، ألن هناك موقًفا معيًنا يتجسد يف جمتمٍع ما، فيكون هو 

الدافع حلدوث الثورة. 

أما املوقف الثوري فيشري إىل ما كل ما يمتاز باملوضوعية التي تسود جمتمًعا ما، فتؤدي 

أفالطون  منذ  السيايس  الفكر  وعاجلها  عرفها  الفكرة،  هذه  أن  واحلقيقة  الثورة،  قيام  إىل 

وأرسطو.

ملاذا تثور املجتمعات؟
واختالف  املصالح،  اختالف  إىل  الثورات،  أسباب  وأرسطو  أفالطون  من  كل  أرجع 
برنتون،  كرين  الشهري  األمريكي  املؤلف  نذكر  متقدمة،  عصور  يف  ثم  االجتامعية،  القوى 
الثورات  الذين حتدثوا عن ترشيح  السياسيني  الكتاّاب  أهم  يعد من  آخر  مفكر  إىل  إضافة 
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وحتليلها بشكل علمي دقيق، وهو ممثل الفكر الغريب يف مواجهة الفكر املاركيس الذي حيلل 
الثورة من مفهوم طبقي، إذ يعتقد أن الثورة ما هي إال نتاج قوى تارخيية موضوعية ال تقاوم.

منا بأن هذا هو تعريف الثورة، فام هي الرشوط العامة لقيام الثورة؟ وملاذا تقوم   إذا سلاّ
الثورة يف أي جمتمع؟ وما الذي يؤدي إىل قيام الثورة؟ 

وإيران،  وفرنسا،  أمريكا  قبلهام  ومن  تونس،  وكذلك  الثورة،  عرفت  مرص  أن  الواقع 
لكن ليس كل املجتمعات عرف الثورة، فلامذا، إذن، حتدث ثورات يف جمتمعات معينة، وال 
حتدث يف أخرى؟ هذا هو ما يدخل يف ما يسمى »املوقف الثوري«، أي الرشوط التي تسود 

ا، واملؤثرة يف مسار املجتمع؟ جمتمًعا ما وتؤدي إىل قيام وحتريك هذه الظاهرة املهمة جدًّ

عموًما، فإن مقومات املوقف الثوري تتلخص يف ثالثة عوامل أساسية هي:

رشط  أول  أن  يعني  وذلك  املحكومة،  الطبقات  عىل  الضغوط  تراكم  األول:  العامل 
حلدوث الثورة يف أي جمتمع، أن ترتاكم الضغوط عىل الشعب، إىل درجة تدفعه إىل التحرك 
بشكل غري تقليدي، وأن يتجمع ويثور، هذا هو أول رشط جيعلنا نتحدث عن احتامالت 
حدوث الثورة، وهو العنرص املتفق عليه من حمليل وداريس الثورة كافة، ولعلكم تعرفون 
ت إىل قيام ثورة 1848 يف فرنسا، وكان  كيف أن ماركس أبدع يف حتليله للرشوط التي أداّ
أحدها أن الضغوط استبدت بالطبقات املحكومة، إىل درجة أصبح من املستحيل تقبلها، كام 
أن كثرًيا من املفكرين األوروبيني حتدثوا أيًضا عن هذا الرشط، وهناك الكثري من التفاصيل 
يف هذا املجال، لكن يمكن القول إن إحدى النقاط املثرية للغاية، هي العالقة بني احلرمان 
االقتصادي والثورة،  لكن من املهم اإلشارة، إىل أنه ليس من الرضورة أن تؤدي الضغوط 
التي حتدث عىل الطبقات املحكومة بشدة وتؤثر عىل أوضاعها املعيشية، إىل اندالع الثورة، 
الفقر  وطأة  حتت  يرزح  أنه  درجة  إىل  سيئة  املعني،  املجتمع  ظروف  كانت  إذا  أنه  بمعنى 
املدقع واحلرمان الكامل، فإن ذلك ربام حيول دون حدوث ثورة، فهذان األمران قد جيعالن 
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كثرًيا  أن  ملاذا  يفرس  ما  وهو  احلاكمة،  الطبقة  ضد  التحالف  عن  أصاًل  عاجزة  املجتمعات 
الفوىض  فيها  حتدث  أنه  صحيح  الثورة،  تعرف  ال  إفريقيا  يف  جًدا  الفقرية  املجتمعات  من 
واالضطرابات، واجلرائم، لكنها ال تعرف الثورة؛ ألهنا منهكة لدرجة ال تستطيع معها أن 

تثور.

وعليه، ال بد من وجود درجة معينة من التقدم أو الرفاهية يف املجتمع لتحدث الثورة، 

مل  الثورة،  تتبع  عندما  ماركس  كارل  أن  نالحظ  املاركسية،  النظرية  ندرس  عندما  ولذلك 

حيث  وبريطانيا،  فرنسا  يف  أي  أوروبا،  يف  أواًل  تتبعها  بل  اإلطالق،  عىل  روسيا  من  يبدأ 

املجتمعات عىل درجة من التقدم والرفاهية. 

إذن، فأول رشط لقيام الثورة يف جمتمع ما، أن تشعر الطبقات املحكومة بالظلم، رشط أن 

تكون متمتعة بدرجة معينة من الرخاء التي متكنها من أن تعرب عن نفسها بثورة.

بالطريقة  احلكم  يف  االستمرار  عن  وعجزها  احلاكمة  الطبقات  تفسخ  الثاين:  الرشط 

نفسها، بمعنى أنه يمكن أن يكون هناك مترد وسخط، لكن الطبقات احلاكمة نفسها متامسكة 

وقادرة عىل التعامل الناجح، منذ البداية، مع مظاهر التوتر والسخط، أما إذا أصيبت تلك 

الثورة والقلق والتمرد والتحرك  التعامل مع مظاهر  الطبقات بحالة الشلل وعجزت عن 

اجلامهريي، فنكون قد وصلنا فعاًل إىل حالة الثورة احلقيقية، وهذا ينطبق بقوة، مثاًل، عىل 

أهم الثورات احلديثة، ومنها الثورة اإليرانية، التي اندلعت يف اللحظة التي أصبح فيها نظام 

الشاه غري قادر عىل السيطرة، أما يف السابق، فكان الشاه قادًرا عىل قمع احلركة اجلامهريية، 

وهناك أساطري وحكايات حول مدى العنف الذي كان يامرسه الشاه ضد القوى الشعبية 

به  اإلطاحة  غدت  بارتباك،  وأصيب  النظام  هذا  فيها  ُأهنك  التي  اللحظة  يف  إنام  الرافضة، 

مسألة سهلة.
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ويف احلقيقة، هناك الكثري جًدا من الكتابات التي تدعم هذه الفكرة، فالفشل الذي تبديه 
الطبقات احلاكمة حيال االستجابة للضغوط، تعترب بالفعل عنرًصا حازًما لقيام الثورة.

الرشط الثالث: لوحظ أن للحروب دوًرا مهامًّ للغاية، يف حبس الثورات، بل إن معظم 
الثورات املهمة ارتبطت باحلروب التي سبقتها أو رافقتها، فمثاًل ال يمكن فصل قيام الثورة 
الشيوعية يف روسيا عن اإلخفاق الذي حدث للجيش والنظام الرويس يف احلرب العاملية 
حرب  وقائع  عن  مرص  يف  يوليو  )متوز(   23 ثورة  قيام  نفصل  أن  نستطيع  ال  كام  األوىل، 
ا بأن احلرب تسهم يف إنضاج املوقف الثوري،  فلسطني، وقس عىل هذا من األدلة الكثرية جدًّ
وتسهم يف إنضاج الظروف التي تؤدي إىل ظهور الثورة، من خالل تأثريها عىل العنرصين 
تظهر مدى  احلاكمة عن احلكم، كام  الطبقات  تظهر مدى عجز  ناحية  السابقني: فهي من 

سخط الطبقات املحكومة نتيجة األزمة التي ترتتب عىل اإلخفاق يف احلرب. 

تلك، باختصار شديد، املقومات األساسية للموقف الثوري، أو التي تفرس ظهور الثورة 
يف أي جمتمع.

والسؤال اآلن، هل تنطبق تلك الرشوط عىل املجتمعات املتقدمة واملجتمعات املتخلفة 
بالطريقة نفسها؟ اجلواب ال طبًعا، لكن ملاذا؟ 

ألنه يف بالدنا، أو يف البالد املتخلفة عموًما، هناك ظروف أخرى يمكن أن تطبع املوقف 
الثوري بشكل خمتلف عام حيدث، غري أنه، بالقطع، ثمة ظروف لدى ثورات العامل الثالث 
العامل  ثورات  أن جزًءا كبرًيا من  مثاًل،  إليها عنارص أخرى، من أمهها  تنضاف  أو  ختتلف، 
التي حدثت، مل حتدث  الثورات  أن كثرًيا من  بمعنى  بالظاهرة االستعامرية،  ترتبط  الثالث 
املوقف  نشأة  إىل  أدى  ما  هو  االستعامر  أن  أي  االستعامر،  ملواجهة  وإنام  ُذكر،  ما  بسبب 
ثورات  ظروف  يف  اخلصوصية  من  نوًعا  متثل  االستعامرية  الظاهرة  فإن  وبالتايل  الثوري، 
العامل الثالث، وثمة، أيًضا، الظروف االجتامعية واالقتصادية، التي ختتلف يف العامل الثالث 
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املاركسية يعرف  املتقدم، فَمْن درس  العامل  للثورة، عن تلك املوجودة يف  يف طريقة هتيئتها 
أن الفكرة عند ماركس تنبع من حتليله لنمط اإلنتاج يف املجتمعات املتخلفة، الذي خيتلف 

ا عن نظريه يف املجتمعات املتقدمة.  جذريًّ

ر للثورة يف املجتمعات املتخلفة هو قطعًا ماوتسونغ؛  فام أتى به من حتليل  وِمْن أهم من نظاّ
للموقف الثوري يف الصني، خيتلف من نواٍح كثرية جدًا عن التحليل املاركيس التقليدي، 
فاموتسونغ ركز بشكل أسايس عىل الفالحني، بعيًدا عن التفكري املاركيس، وبالطبع كانت 
التي حددها  بالتأكيد، مل ترتبط بالرشوط  الصينية هي ثورة حقيقية قصرية، لكنها،  الثورة 

ماركس، بل ارتبطت بخصوصية املجتمع الصيني ووضع الفالحني. 

وننتقل، اآلن، إىل مقومات الثورة، والتي تتلخص باآليت:

أواًل: التنظيم؛ إذ ال يمكن أن حتدث ثورة دون أن يكون هلا تنظيم معني، فالثورة ليست 
عملية فوضوية، وعندما خيرج الناس بشكل تلقائي وعفوي فهذه ليست ثورة، قد تكون 
انتفاضة أو هباّة، إنام الثورة تفرتض نوًعا من التنظيم الذي خيتلف من حالة إىل أخرى، لكنه، 

يف النهاية، مسألة أساسية لكي نتحدث عن الثورة باملعنى العلمي.

 ويرتبط مصطلح التنظيم، يف دراستنا العادية، بعلوم اإلدارة، أما يف علم السياسة فإن 
ا، وبالتايل  التنظيم يعني الثورة، وبالذات من خالل التنظيم السيايس الذي قد يكون حزبيًّ
إذا حتدثنا عن ثورة وعن تنظيم، فنحن نقصد، إىل حٍد كبري، األحزاب السياسية، ودورها، 
بعبارة  أو  تنظيم،  دون  من  حديثة  ثورة  حتدث  مل  قطًعا،  إنام،  رشحها،  يطول  مسألة  وهذه 

أخرى من دون حزب سيايس. 

العنرص الثاين من عنارص الثورة هو اإليديولوجيا: فأي ثورة ال بد هلا من فكرة معينة، قد 
تكون فكرة وطنية، أو اجتامعية، أو ديمقراطية، والسؤال هنا ما هي األيديولوجيا؟ ما هي 

الفكرة التي تقف وراء هذه الروح وجتعل الناس خترج وتثور وتقوم بالثورة؟ 
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احلقيقة أن اإليديولوجيا من أصعب العبارات التي يمكن حتليلها أو تفسريها أو رشحها؛ 
ا، لكني متحيز لتعريف كنا قد تلقيناه يف جامعة القاهرة عىل يد  ألن ثمة تعريفات كثرية جدًّ
الدكتور حامد ربيع، وهو شخصية خاصة  السياسية، وهو األستاذ  العلوم  أفضل أساتذة 
ا، وكان يعيش يف إيطاليا، وحصل عىل تسع رسائل دكتوراه يف أوروبا من فرنسا وإيطاليا. جدًّ

إليه،  نسعى  الذي  املثايل  والواقع  احلايل،  الواقع  بني  املقارنة  نوع من  اإليديولوجيا هي 
وحتديد طريقة االنتقال من األول إىل الثاين.

إذن، فإن أبسط مضمون لإليديولوجيا، أهنا تبني لنا هذه العنارص الثالثة: حتليل الواقع 
الواقع احلايل إىل  املستقبل، ثم حتديد وسائل االنتقال من  أو  املأمول  الواقع  احلايل، تصور 
الواقع  حتاكي  الشيوعية  أن  نجد  الشيوعية،  اإليديولوجيا  عن  مثاًل  حتدثنا،  فإذا  املثايل، 
احلايل، أي مسألة الرصاع بني الطبقات، العليا واملالكة، وبني الطبقات املنهوبة أو الطبقات 
العاملية، وتتحدث عن الواقع املثايل الذي هو املجتمع الشيوعي اخلايل من الرصاع الطبقي، 
فإن  ولذا  الطبقي،  الرصاع  أو  النضال  طريق  عن  احلايل  الواقع  من  االنتقال  وسائل  وعن 
اإليديولوجية الشيوعية نموذج حي ونقي ملفهوم اإليديولوجيا، وهكذا نستطيع أن نتكلم 
عن أي نوع من اإليديولوجيات األخرى السائدة، وبالتايل إذا حتدثت عن الثورة، فال بد 

أيًضا، أن تبني أو تكتشف، سواء بشكل مطلق أو رصيح، مالمح أيديولوجية هذه الثورة.

وثمة عنرص آخر مهم جدًا تثبت دراسة الثورة أنه حموري لنجاح الثورة، وهو أن جتد هذه 
ا، ولعل  ا، وهذه مسألة مهمة للغاية ومثرية جدًّ ا أو اعرتاًفا خارجيًّ ا، ماليًّ الثورة دعاًم خارجيًّ

جمرد وجود النموذج الثوري حيفز جمتمعات أخرى لتحذو حذوه.

 طبًعا، يعد النموذج التارخيي األشمل واألكرب هو الثورة الفرنسية؛ فعندما حدثت تلك 
ا  الثورة، اعتربت بداية لثورات أخرى يف أوروبا، ويمكن القول ومن نموذج حديث جدًّ
ا عىل الثورة املرصية، فعندما حدثت ثورة  عارصناه، أن الثورة التونسية كان هلا تأثري كبري جدًّ



60

يف تونس، كانت سبًبا، بال شك، يف حتفيز اجلامهري املرصية، وهذه مسألة مثرية جدًا، ألنني 
ا، كنت يف قلب الثورة املرصية، وكان كثري من شعارات الثورة املرصية عبارة عن  أنا شخصيًّ

ترديد لشعارات الثورة التونسية، ومنها »الشعب يريد إسقاط النظام«. 

العنرص اآلخر يف حتليل الثورة هو مسألة أساليب الثورة، فالثورة يمكن أن تتخذ أساليب 
ا، فام هي العناوين التي نعرفها لرتادف الثورة؟ هناك اإلرهاب الثوري، وحرب  كثرية جدًّ
هذه  كل  اجلامهريية،  واالنتفاضات  التقليدية،  واحلروب  العادية،  واحلروب  العصابات، 
أساليب تعرفها الثورة، ومن املهم أن نذكر بأن اإلرهاب ارتبط أساًسا بالثورات، قبل أن 
ر  يرتبط يف أيامنا هذه بالعنف الذي متارسه بعض اجلامعات غري الرشعية، وكان أول من نظاّ
ا، هو ماتوتسونغ، باعتباره قائد الثورة الصينية، فلو رجعنا إىل مؤلفاته،  هلذا تنظرًيا أساسيًّ
نجد أنه أكثر من حتدث عن اإلرهاب كوسيلة للثورة الصينية، ففي أثناء تلك الثورة، كان 
ويامرسون  الثوار،  فيستهدفهم  اإلقطاعيون،  فيها  يتحكم  التي  القرى  إىل  الثوار  يذهب 
يرسد  وهو  التخويف،  بمعنى  هناك  اإلرهاب  فكان  لقتلهم،  وليس  لتخويفهم  عمليات 
ا، من قبيل كيف كان الثوار يذهبون إىل بعض القرى وحيرضون  احلكاية بطريقة طريفة جدًّ
الوجهاء واألعيان، ويقومون يف املساء بوضعهم عىل محار، أو أي حيوان آخر، ويرشعون 

بالتصفيق هلم كنوع من التخويف وإشاعة الرعب.

 إذن، فاإلرهاب هو أحد وسائل الثورة، واملعروف أن حرب العصابات عرفتها الثورات 
املعارصة أيًضا، فالثورة الصينية عرفت يف بعض مراحلها حرب عصابات واسعة، ويعترب 
ري حرب العصابات يف العامل، وكذلك هناك التجربة الفيتنامية،  ماوتستونغ من أكرب منظاّ
وثورة املاليو ضد االستعامر الربيطاين، كام عرفتها مرص يف منطقة قناة السويس فرتة حمدودة 
ضد االستعامر الربيطاين، فضاًل عن أن جزًءا كبرًيا من التنظيامت الفلسطينية، متارس حرب 
العصابات كجزء من هنجها اخلاص، أي ال هنج إرهاب وال هنج حرب عادية، بل حرب 
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عصابات، وهذا أحد التكتيكات األساسية للثورة، إضافة إىل احلرب التقليدية التي يمكن 
أن حتدث يف مرحلة معينة، كام كان احلال يف الثورة الصينية. 

األشكال  أحد  تكون  أن  يمكن  والتي  السلمية،  االنتفاضات  فهو  األخري،  املظهر  أما 
للثورة  األساسية  املياّزات  إحدى  تعد  هذه  أن  أعتقد  وأنا  الثورية،  لالنتفاضات  األساسية 
املرصية األخرية، فهي ثورة سلمية، قامت عىل أساس فكرة االنتفاضة اجلامهريية، وليس 

عىل أي من األساليب األخرى.

كيف أثرت ثورة املعلومات عىل ثورات القرن احلادي والعرشين؟ 
عندما نتأمل ثورات الربيع العريب، وبالذات يف مرص وتونس، وبعد ذلك يف ليبيا واليمن 

وسورية، نجد اآليت: 

إهنم  نتحدث؟  شباب  أي  عن  لكن  الثورات،  هذه  يف  للشباب  املحوري  الدور  أواًل: 
شباب يمتلكون ناصية أدوات التواصل االجتامعي احلديثة، وكلنا يعلم كيف متكن شباب 
ووسائل  بوك«  »الفيس  عرب  التواصل  من  مرص،  يف  )يناير(  الثاين  كانون   25 ثورة  تنظيم 
التواصل االجتامعي، وحشد اجلامهري، وثمة الكثري من التفاصيل حول ما حدث من حيث 
تنظيم الثورة، وكيف استطاع هؤالء الشباب حشد شباب آخرين مل يكن بينهم أي توافق 
الرشطة،  عيد  بمناسبة  مظاهرة  كانت  بل  ثورة،  كلمة  منهم  أحد  يذكر  ومل  اإلطالق،  عىل 
الدولة،  أمن  مباحث  تغول  بسبب  مشكلة  كانت  الثوري  للشباب  بالنسبة  الرشطة  وألن 
وكانت كراهية الشباب هلم كبرية، ومعركته األساسية معهم، فقد قرروا، يف عيد الرشطة، 
أن ينظموا مظاهرة كبرية ضدها، وكانت هذه هي البداية أو الرشارة التي مل تكن مقصودة. 

أما متى حدث التحول، وحتولت املظاهرة إىل ثورة، فقد كان ذلك عندما أرص الناس 
دت  أن يبقوا يف ميدان التحرير، إىل أن يسقط النظام، وهذه هي الفكرة املحورية التي صعاّ
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األوضاع، وظهر التصميم لدى املعتصمني، الذين واصلوا االعتصام، وكانت هذا األمر، 
تتحول  أمامك وهي  ثورة  تشاهد  بأن  العلمية،  الناحية  من  ا،  مثرية جداّ بالنسبة يل، مسألة 
منها  وكثري  ا،  جدًّ وغريبة  مثرية  مسألة  فيها،  تؤثر  التي  والقوى  آليتها  وتراقب  وتتصاعد، 
يف  آالف  عرشة  حوايل  واستمر  األول،  اليوم  مراّ  عندما  وأذكر  مستقباًل،  قياسه  يصعب 
امليدان، فقد أصبح البقاء يف هذا امليدان هو األساس، واستمر الوضع عىل هذه احلال ألكثر 
من عرشة أيام، ويف يوم 11 شباط )فرباير( حدث ما حدث، وأعلن الرئيس مبارك تنازله 

عن احلكم. 

بيد أن السؤال األهم يبقى: هل الثورة كانت النهاية أم البداية؟ وهل كان رد الفعل عىل 
ا بتحقيق أهدافها أم أخفقت؟ الواقع أن اجلواب  ما حدث سلياًم؟ وهل نجحت الثورة حقًّ
عن هذه األسئلة موضوع آخر، وأعتقد أن الثورة يف الواقع مل تنجح، أو عىل األقل انتكست 
بال شك، لكن ملاذا؟ وكيف؟ وملاذا أقول هذا؟ هذا ما لن أحتدث به اآلن، إنام، قطًعا، مل حتقق 
الثورة املرصية هدفها املرجو، وعليه، وبعد هذا احلديث الطويل، ويف ضوء ما حدث، وهبذه 

النتائج التي وصلنا إليها، حيق لنا أن نتساءل: هل شهدت مرص ثورة؟ 

اجلواب ال، فام شهدته مرص هو انتفاضة مجاهريية، ومل تكن ثورة، وال أستطيع أن أقول 
إهنا شهدت ثورة، إال إذا حدثت تغريات جذرية يف املجتمع املرصي، ويف النظام السيايس 

املرصي، وهذا ما مل حيدث. 

ا كنت من أقرب املقربني إىل مجال مبارك، وال أعتقد  وأود أن أورد مالحظة، فأنا شخصيًّ
ا مطلًقا، عىل اإلطالق، بل كانت له حسنات، إنام الكارثة حدثت  أن حسني مبارك كان رشًّ
عندما شعر املرصيون بمرشوع التوريث، وكان هذا الشيىء مرفوًضا متاًما، أن تورث مرص 

البن الرئيس، وهذه هي القشة التي قصمت ظهر البعري.
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العـــراق إلــــى أيــــن؟ ورؤيــــة مستقبليـــة

د. خري الدين حسيب *

من أجل أن نفهم أوضاع العراق احلالية ونضع خلفية خطة مقرتحة 
للحل، أود أن أبينّ بعض املالحظات:

 كان رأينا، منذ اللحظة األوىل، يف النظام الذي سبق االحتالل، أن 
ِمْن حق أي شعب، إذا كان غري راٍض عن نظام بلده، أن يستعمل كل 
الوسائل املرشوعة لتغيري هذا النظام، لكن ليس من حق أي شعب 
مل  العراق،  باحتالل  فأمريكا،  النظام،  لتغيري  باألجنبي  يستعي  أن 
تقم باحتالهلا، استناًدا إىل أي قرار دويل، بل إن األمي العام لألمم 

املتحدة أعلن أن احتالل أمريكا للعراق عمل غري قانوين.

أما ادعاءات أمريكا بأن العراق كان يملك أسلحة دمار شامل، وأن 
هناك تنظيًم للقاعدة، فقد تبي أهنا جمــــرد ترهـــات، بدليــل أن 

ـ ألقيت هذه املحارضة يف 8 شباط 2016.
*  مفكر قومي عريب عراقي، مدير عام مركز دراسات الوحدة العربية .
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ل جلنة للتحقيق يف هذا املوضوع، وأعلن يف تقرير منشور، أنه »مل  الكونغرس األمريكي شكنّ
تكن هناك يف العراق أسلحة دمار شامل، ومل يكن هناك تنظيم للقاعدة قبل االحتالل، بل 

ظهرت »القاعدة« بعد االحتالل«.

وبأن  الديمقراطية،  موضوع  وغريهم،  اجلدد  كاملحافظي  أمريكية،  دوائر  أثارت  وقد 
أمريكا ذهبت الحتالل العراق، بغية إقامة الديمقراطية هناك.

لكن األسئلة املثارة هنا: 

أن األنظمة  أعتقد  العريب؟  الوطن  الديمقراطي يف  الوحيد غري  البلد  العراق هو  ـ هل 
كلها غري ديمقراطية بدرجات خمتلفة.

ـ هل كان العراق هو النظام الوحيد الذي مل يكن شعبه راضًيا عن نظامه؟

ـ هل كان العراق هو البلد الوحيد الذي كان شعبه غري قادر عىل تغيري النظام؟ 

وعليه، فإن مربر نرش الديمقراطية غري مقنع. 

ومن حقنا أن نتساءل، أيًضا: ماذا فعل االحتالل األمريكي بالعراق؟

يمكن إمجال ذلك باآليت: 

: أهم  ما قام به االحتالل هو حلنّ اجليش العراقي ومجيع األجهزة األمنية. أولاً

عىل  مؤقت  حكم  جملس  بتشكيل  العسكري،  احلاكم  بريمر  أصدره  الذي  األمر  ثانياًا: 
أساس توزيع طائفي وِعرقي، فاملجلس كان يتكون من أعضاء من الشيعة والسنة واألكراد 
هو  الرسمي  الطائفي  التقسيم  هذا  أدخل  من  أول  يكون  وهكذا  وغريهم،  والرتكمن 

االحتالل األمريكي. 

ثالثاًا: االحتالل مل يعد يتحدث عن يشء اسمه شعب العراق، بل عن شيعة وسنة وعرب 
وأكراد وتركمن.. إلخ، وهكذا اختفى مسمى الشعب العراقي من اخلطاب األمريكي.
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ا: أصدر احلاكم العسكري يف العراق قانوًنا عنوانه »قانون احلكم املؤقت«، ليتبنى  رابعاً
األسس الطائفية واإلثنية نفسها، وهو القانون الذي تم اعتمده، الحًقا، كأساس للدستور 

الذي تمنّ ترشيعه، فيم كتبت مسودة الدستور يف أمريكا نفسها.

كان  النظام  هذا  أن  علًم  البعث«،  اجتثاث  بـ»قانون  ُسمي  ما  االحتالل  ع  رشنّ ا:  خامساً
موجوًدا ملدة أربعي سنة يف العراق، وما كان ممكًنا ألي شخص أن يصل إىل منصب قيادي، 
ا، مسجاًل يف حزب البعث،  كمدير عام أو وكيل وزارة... إلخ، من دون أن يكون، ولو اسميًّ
واملؤسسات  الوزارات  من  العراقية  الكفاءات  من  كبرية  أعداد  استبعاد  إىل  أدى  ما  وهو 

واجليش، وتم ملء الشواغر بأناس آخرين، عىل أساس الوالء، والطائفة... وما يمثلهم.

النظام فقط، بل يف  تغيري  الوقت، نجح االحتالل األمريكي وحكوماته، ليس يف  ومع 
إهناء الدولة العراقية نفسها.

أيًضا، من حقنا أن نتساءل: ما هي حصيلة حكومات االحتالل؟ 

الواقع، يمكن تلخيص تلك احلصيلة بالنقاط اآلتية:

وزيادة  النفط،  أسعار  كارتفاع  مواتية،  بظروف  االحتالل  حكومات  حظيت   : أولاً
عائداته.

ثانياًا: تم استبعاد الكفاءات األساسية يف الدولة؛ ألسباب وحجج خمتلفة، وإعادة بناء 
ما  الطائفية واملحسوبية والقرابية، وهو  فيها، عىل أسس من  جهازها وتوزيع املسؤوليات 

انعكس يف اهنيار كفاءاهتا وانتشار الرشوة واملحسوبية فيها. 

ا أواخر العام 2011، تم  ثالثااً: بعد اهنيار األمن يف أثناء االحتالل وبعد انسحابه شكليًّ
والءاهتا  ميليشيات،  جيمع  جيش  هو  العراقي،  اجليش  يسمى  مليشياوي،  جيش  تشكيل 
لطوائف وقوى خمتلفة، وجرى اختيار أفراده عىل أسس طائفية وِعرقية، وما لبث أن أثبت 

فشله يف املهمت األساسية التي أوكلت إليه.
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النفط، وال حاجة إىل  فاقمتها زيادة أسعار  التي  الفساد والنهب واهلدر،  انتشار  ا:  رابعاً
ومنهم  العراق،  يف  املخيف  االحتالل  حكومات  مسؤويل  اعرتافات  بعد  ذلك،  عىل  أدلة 
السفري األمريكي يف بغداد، الذي بعث بتقرير رسي إىل وزارة اخلارجية األمريكية عنوانه: 

»فساد احلكومة العراقية«، وهو منشور يف جملة املستقبل العريب.

ا: تم توسيع الطاقة اإلنتاجية للنفط يف العراق، خالًفا إلمكانيات التصدير العاملي،  خامساً
ودفع تكلفة حفر آبار جديدة، وصيانتها يف ما بعد، من دون أي إمكانية الستخدامها، عىل 

الرغم من ختفيص الطاقة اإلنتاجية املقررة أصاًل.

فقدان األمل وتفاقم االغتياالت واالعتقاالت االعتباطية من دون حماكمت،  ا:  سادساً
وتم مؤخًرا اإلفراج عن عرشة آالف معتقل خالل أسبوع، إما لعدم وجود أدلة كافية أو 
حزيران)يونيو(  يف  جاورها  وما  املوصل  باحتالل  »داعش«  وقامت  حتقيق،  وجود  لعدم 
أوروبا  إىل  األخرية  »داعش«، وعندما وصلت  أمريكا هي من أحرضت  أن  علًم   ،2014

وغريها بدأوا بمحاربتها.

ا: تدخل معظم دول اجلوار، وخاصًة إيران، يف شؤون العراق الداخلية، وبصور  سابعاً
وأشكال ختالف املواثيق واألعراف الدولية. 

ا  وأمنيًّ ا  واقتصاديًّ ا  االحتالل وحكوماته، سياسيًّ فشل  أزمة  ا  العراق حاليًّ يعيش  ثامناًا: 
دفع  من  االحتالل  حكومة  ن  متكنّ عدم  نتيجة  باإلفالس،  مهدًدا  البلد  وأصبح  ا،  وجمتمعيًّ

نفقات الدولة ورواتب العاملي فيها واملتقاعدين. 

ا: مل يعد تقسيم العراق يقف عند حدود الطائفية والعرقية، حتى لو كان مرغوًبا  تاسعاً
فيه من بعض القوى اخلارجية والداخلية، بل بات مهدًدا بالتفتيت، فلو تم تقسيمه إىل سنة 
وشيعة وأكراد، فالسنة أنفسهم سيتقاتلون بعضهم مع بعض، واحلال كذلك بالنسبة للشيعة 
بحيث  والتجرد  ة  احلدنّ من  هي  الثالثة،  املكونات  بي  اخلالفات  ألن  وغريهم؛  واألكراد 
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من هذه  داخل كل مكون  برية  حروب  إثني ستتبعه  أو  طائفي  أساس  تقسيٍم عىل  أي  أن 
املكونات، مما سيؤدي إىل تفتيت العراق.

والسؤال اآلن: ما العمل، وهل هناك طريق إلنقاذ العراق؟

التي  األبعاد،  املتعددة  لألزمة  داخلية  حلول  إجياد  لتعذر  ونظًرا  سبق،  ما  إىل  استناًدا 
ا، ونظًرا لغياب أي أفٍق وطني لدى القوة املحتلة املشاركة يف العملية  يعيشها العراق حاليًّ
، إلنقاذ العراق، حارًضا ومستقباًل،  السياسية احلالية، من دون استثناء، فلم يعد هناك مفرنّ
من اللجوء إىل حلول عربية ودولية، وليس العراق هو أول من جلأ إليها، فقد حدث ذلك 
ا يف سورية، من خالل جملس األمن  يف حاالت عديدة مماثلة يف أوروبا، وحيدث ذلك حاليًّ

الدويل، وكذلك ما حدث يف اليمن وليبيا وربم غريمها.

كم ال يمكن أن تأيت تلك احللول من دولة أو دوٍل أجنبية مثل أمريكا أو إيران أو تركيا؛ 
ألهنا هي أصل الداء، وإن بدرجات خمتلفة، ولذلك ال يمكن أن يأيت الدواء منها.

سبقت هذه اخلطة حماوالت خمتلفة، ففي 9 كانون األول/ ديسمرب 2005، أطلقت أنا 
املعارضة لالحتالل،  الناشطة  السياسية  القوى  مع  للتشاور  العراق  مبادرة حول  ا  شخصيًّ
كتاب  من  الثانية  الطبعة  يف  كملحق  ونرشت  اجلزيرة،  مع  فضائية  مقابلة  يف  عرضها  وتم 

»برنامج مستقبل العراق بعد انتهاء االحتالل«.

 29 من  الفرتة  خالل  يومي،  مدى  وعىل  بريوت،  يف  عراقي  وطني  لقاء  عقد  تمنّ  كم   
إىل 30 ترشين الثاين/ نوفمرب 2008، بعنوان »اللقاء العراقي يف التحرير والديمقراطية«، 
املبادرة  مع  كبري  تداخل  وفيه  حمدد،  ملحق  يف  املبي  السيايس  املنهاج  مرشوع  عنه  وصدر 

املشار إليها سابًقا.
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اخلطة املقرتحة:
حصيلة  حول  الورقة  هذه  من  الثالثة  الفقرة  يف  جاء  ما  وإىل  تقدم،  ما  كل  إىل  استناًدا 
حكومات االحتالل يف العراق، وباالستفادة من كل ما سبق من مبادرات إلنقاذ العراق، 
ومن بعض ما نرش حول املوضوع، من أشخاٍص وقوى وطنية عراقية، رأيت التقدم باملبادرة 
التالية، عىل شكل خطة عمل، وستتم الدعوة إىل كل من هيمه املوضوع مـــــــن الوطنيي 
العراقيي، من غري املشاركي يف العملية السياسية احلالية، وبصفتهم الشخصية، إىل اجتمٍع 
ُيعقد يف تونس يف 19 آذار/ مارس املقبل، وملدة يوم واحد، ملناقشة مسودة هذه املبادرة، 
وإجراء ما قد يرى املجتمعون إدخاله عليها من تعديالت. وتتضمن اخلطة املقرتحة ما ييل:

: دعوة جملس األمن، إىل االنعقاد، بتوصيٍة وتأييد من مؤمتر القمة العريب املقبل، الذي  أولاً
من املقرر عقده أواخر شهر آذار/ مارس املقبل يف املغرب، وذلك نظًرا لفشل حكومات 
االحتالل املختلفة يف العراق، بم فيها احلكومة احلالية، من أجل احلفاظ عىل األمن والنظام 

يف العراق وصيانة حدوده وتأمي احلد األدنى من احلاجات األساسية ملواطنيه.

وسنطلب من جملس األمن التدخل الفوري يف العراق، من خالل تشكيل حكومة وطنية 
انتقالية ولفرتة حمددة ال تزيد عىل سنتي، ويتم االتفاق عىل رئيٍس هلا، وأن تكون من عنارص 
مشهود هلا بالكفاءة والنزاهة، وحيادية وغري حزبية، ويلتزم رئيس احلكومة والوزراء بعدم 
احلكومة،  رئيس  ل  خيونّ كم  بعد،  ما  يف  إليها  سيشار  والتي  قادمة،  انتخابات  ألي  الرتشح 
مسؤوليته  من  وزير  أي  إعفاء  بصالحية  املتحدة،  األمم  ممثل  مع  امللزم،  غري  وبالتشاور 
ل هذه احلكومة خالل الفرتة االنتقالية  وإضافة وزراء جدد حسب احلاجة والظروف، وختونّ
الصالحيات الترشيعية والتمثيلية واملالية الالزمة لتنفيذ واجباهتا، كم حيق هلا إعادة النظر 
وحتى  االحتالل  منذ  الصادرة  واألوامر  واألنظمة  القواني  جلميع  التعديل  أو  اإللغاء  يف 

تشكيل هذه احلكومة املؤقتة، وكذلك أية قواني وأنظمة وتعليمت صادرة قباًل.
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ل  ثانياًا: تتوىل محاية العراق قوة عسكرية عربية مشرتكة من دول عربية مل تشجع أو تسهنّ
ومهامها  حجمها  حتديد  املؤقتة،  احلكومة  مع  بالتشاور  األمن،  جملس  ويتوىل  احتالله، 
احلكومة  القوة، وحتت إرشاف  وتتوىل هذه  بقائها،  فيها، ومتويلها ومدة  املشاركة  والدول 
العراقي،  اجليش  تشكيل  إعادة  العراق،  يف  والنظام  األمن  حفظ  مهمة  إىل  إضافة  املؤقتة، 

حسب األسس الواردة يف ما بعد، يف هذه املبادرة.

يلتزم جملس األمن بضمن املحافظة عىل استقالل العراق وسيادته فوق أراضيه،  ثالثاًا: 
ورفض أي تدخل عسكري من الدول األجنبية واملجاورة يف شؤونه الداخلية.

املعارضة لالحتالل،  الرئيسية  الوطنية  القوى  مع  وبالتشاور  فوًرا،  الوزارة  تبدأ  ا:  رابعاً
التي  واملعايري  األسس  وحسب  األخرى،  األمنية  والقوى  العراقي  اجليش  تشكيل  بإعادة 
تراها مناسبة، ويتم تزويد اجليش والقوى األمنية بأحدث األسلحة املختلفة التي حتتاجها، 
ومن املصادر التي تراها مناسبة، كم يتم حلنّ مجيع امليليشيات املوجودة يف العراق بالطريقة 

التي حتددها احلكومة.

السياسة  يف  بالتدخل  اجلديدة  األخرى  األمنية  والقوى  للجيش  ُيسمح  ال  ا:  خامساً
ا  وممارسة العمل احلزيب، وتكون تابعة للقيادة السياسية للحكومة اجلديدة، كم متنع منًعا باتًّ
مجيع األحزاب والقوى السياسية األخرى يف العراق من العمل احلزيب والسيايس، داخل 

مؤسسة اجليش والقوى األمنية األخرى.

استشاري  جملس  باختيار  أعاله،  ذكر  ما  إىل  إضافة  اجلديدة،  احلكومة  تقوم  ا:  سادساً
والكفاءات  والشخصيات  السياسية  القوى  من  شخًصا،  ومخسي  مئة  إىل  مئة  من  يتكون 
وال  مغلقة،  ومداوالهتا  اجتمعاهتا  وتكون  االحتالل،  مع  ا  سياسيًّ تتعاون  مل  التي  العراقية 

يعلن عن مناقشاهتا. 
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تزوير  تم  والذي  االحتالل،  حتت  إعداده  تم  الذي  بالدستور  يسمى  ما  يعترب  ا:  سابعاً
االستفتاء عليه ملغًى. 

ثامناًا: تقوم احلكومة املؤقتة، وخالل فرتة ال تزيد عىل سنة من تاريخ تنفيذ هذا االتفاق، 
والشيوخ،  النواب  جملس  انتخاب  ويتم  األحزاب،  وقانون  االنتخابات  قانون  بإعداد 
مستفيدًة من مسودة الدستور املؤقت املعد يف ندوة بريوت حول مستقبل العراق يف متوز/

يوليو 2005.

يذكر أنه، عقب االحتالل األمريكي، عقدت ندوة، شارك فيها أكثر من مئة من العراقيي 
ا، ثم يف سنة 2005، دعا  ا وإقليميًّ العراق، حول تداعيات االحتالل عربيًّ داخل وخارج 
بعد  ما  للعراق  برامج  إلعداد  جلان  لت  وشكنّ ندوة،  إىل  العربية،  الوحدة  دراسات  مركز 
وإعادة  أحزاب،  وقانون  انتخاب،  وقانون  مؤقت،  دستور  وضع  ذلك  وشمل  التحرير، 

البناء، ومرشوع النفط، ومرشوع اإلعالم، واجليش، والقضية الكردية والتعويضات.

 أما الكتاب الذي صدر حول أعمل الندوة فهو موجود عىل موقع مركز دراسات الوحدة 
العربية، وُنرشت طبعته األوىل العام 2005. 

ا: أن تتم االنتخابات خالل السنة الثانية من الفرتة االنتقالية، وحتت إرشاف األمم   تاسعاً
ومنظمة  اإلنسان،  حلقوق  العربية  واملنظمة  األورويب،  واالحتاد  العربية  واجلامعة  املتحدة 
الدولية والعربية األخرى؛ لضمن حريتها ونزاهتها وشفافيتها،  الدولية، واملنظمت  العفو 
وعىل أساس القوائم النسبية، كم هو وارد يف مسودة الدستور املشار إليه يف الفقرة 9/ج من 

املرشوع. 

تم  التي  النفطية  بالسياسة  االنتقالية،  الفرتة  خالل  اجلديدة،  احلكومة  تلتزم  ا:  عارشاً
فرتة  خالل  متت  التي  النفطية  االتفاقات  مجيع  وختضع  بريوت،  ندوة  يف  عليها  االتفاق 
كم  و1536،   1483 رقم  األمن  جملس  قرار  ملخالفتها  اإللغاء،  أو  للتعديل  االحتالل؛ 
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تعترب مجيع االتفاقات التي عقدها احلزب الديمقراطي الكردستاين وحزب االحتاد الوطني 
الكردستاين، خالل الفرتة من 1991 إىل 2003، وكذلك كل ما عقدامها من اتفاقات أثناء 
السليمنية  حمافظات  يف  النفطي  اإلنتاج  تطوير  أو  للتنقيب  أجنبية  رشكات  مع  االحتالل 
هلا  أي عمليات  إيقاف  الرشكات  تلك  وملغاة، ويطلب من  قانونية  وأربيل ودهوك، غري 
عىل  العراق  وخارج  داخل  القانونية  للمالحقة  خاضعة  ستكون  كم  املحافظات،  تلك  يف 

تعاقدها مع جهات عراقية غري رشعية الستثمر النفط. 

حادي عرش: يقوم جملس األمن، وبمبادرة من الواليات املتحدة، بإلغاء سائر العقوبات 
عىل العراق التي فرضها املجلس بعد اجتياح العراق للكويت، والتي مل تلَغ سابًقا، بم يف 
النفط املصدر وملدة غري حمددة، ويفرج جملس األمن  إيقاف استقطاعات عن عوائد  ذلك 

عن أي أرصدة للعراق.

يف  سامهتا  اللتان  الدولتان  ومها  املتحدة،  واململكة  املتحدة  الواليات  تقدم  عرش:  ثاين 
احتالل العراق، مساعدات مالية عىل شكل منح، ال تقل عن مخسي مليار دوالر من األوىل، 
وعرشين مليار دوالر من الثانية، تدفع عىل شكل منح، وتوضع خالل مدة ال تزيد عىل ستة 
أشهر من تاريخ االتفاق، كحد أقىص، حتت ترصف احلكومة العراقية اجلديدة، إلعادة إعمر 
به، دولًة وشعًبا، جراء االحتالل  التي حلقت  والتعويض عن اخلسائر واألرضار  العراق، 
األمريكي غري املرشوع، كم تسعى احلكومتان األمريكية والربيطانية لدى احلكومات العربية 
التي ما تزال لدهيا ديون عىل العراق، لشطب هذه الديون، وكذلك التنازل عن التعويضات 
املطلوبة من العراق بموجب قرارات جملس األمن سابًقا، وأن تعاد إىل العراق التعويضات 
من  املتحدة،  األمم  خالل  من  واملؤسسات،  األفراد  عدا  احلكومات،  تلك  استلمتها  التي 

عوائد نفط العراق حسب اتفاقية النفط مقابل الغذاء.

االنتقالية،  الفرتة  من  الثانية  السنة  خالل  املنتخب  العراقي  الربملان  يضع  عرش:  ثالث 
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مسودة دستور، مستفيًدا من مسودة دستور ندوة بريوت، ثم يعرض عىل استفتاء شعبي عام 
إلقراره. وإىل أن يتم إقرار الدستور، تعتمد احلكومة اجلديدة مسودة الدستور التي أعدهتا 

ندوة بريوت كدستور مؤقت ينتهي مفعوله بإقرار الدستور املقبل.

يقوم الربملان العراقي املنتخب باختيار رئيس للجمهورية حسب الدستور  رابع عرش: 
الذي سيتم إقراره يف استفتاء شعبي.

خامس عرش: تتعامل احلكومة اجلديدة مع القضية الكردية، حسب ما هو وارد يف مسودة 
الدستور الذي أقرته ندوة بريوت.

اللجوء  وعدم  السلمية،  بالطرق  كذلك  املؤقتة  العراقية  احلكومة  تلتزم  عرش:  سادس 
إىل استعمل القوة يف أي خالفاٍت بينها وبي الدول العربية األخرى والدول املجاورة غري 
ضت أو ساعدت أو سامهت يف احتالل العراق بشكٍل أو بآخر، باستثناء  العربية، والتي حرنّ
حاالت الدفاع عن النفس، ويف حدود ميثاق األمم املتحدة، وميثاق جامعة الدول العربية.

سابع عرش: تشكل احلكومة العراقية اجلديدة جلنة قضائية عربية مستقلة من الكفاءات 
القانونية العراقية والعربية والدولية املحايدة؛ للتحقيق يف مجيع الشكاوى عن قضايا ارتكاب 
جرائم وانتهاكات حلقوق اإلنسان يف العراق، والتواطؤ مع االحتالل وهنب الدولة، وكذلك 
أعمل اخلطف والقتل عىل اهلوية واالبتزاز وغريها من اجلرائم منذ ما بعد ثورة 14 متوز/

يوليو 1958، وحتى تشكيل احلكومة العراقية.

 وتتوىل جلنة التحقيق مجع املعلومات عن هذه اجلرائم، فيم يتوىل الربملان املنتخب حتديد 
طريقة البتنّ فيها، يف ضوء التجارب العاملية.

العراقي     الوطني  اللقاء  مبادرة  يف  الواردة  العامة  املبادئ  من  االستفادة  عرش:  ثامن 
والديمقراطية املشار إليه سابًقا، وحسب اختيار احلكومة االنتقالية؛ للتشاور مع املجلس 

االستشاري.
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تاسع عرش: يعترب هذا العرض كله متكاماًل وغري قابل لالنتقاء.

املقبل،  املقرتح  االجتمع  يف  النهائية،  صيغتها  عىل  االتفاق  بعد  املبادرة،  هذه  وتعرض 
ه الدعوة إليه خالل األسبوع القادم، عىل جملس األمن ومؤمتر القمة العربية  والذي ستوجنّ
الذي سيعقد يف املغرب يف األسبوع األخري من هذا الشهر، وعىل مجيع اجلهات واملؤسسات 

املعنية التي يمكن أن تساعد يف تبنيه ودعمه وتسهيله.
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الدولـــــــــــي  النقــــــــــــد  صنــــــــــــــدوق 
والبـدائـــــــــــــــــــــل املتاحـــــــــــــــــــــــــــة

د.  أمحد السيد النجار *

: قراءة نقدية لربنامج الصندوق إلصالح أولاً
القتصاديات النامية

تشكل سلة السياسات االقتصادية/االجتامعية التي يويص صندوق 
واملتعثرة،  املدينة  الدول  يف  باتباعها  الدائنة  والدول  الدويل  النقد 
قروض  عىل  للحصول  أو  ديوهنا،  جدولة  إلعادة  حتتاج  والتي 
يستهدف  ا  ـً برناجم منها،  تعاين  التي  املالية  االختالالت  ملواجهة 
حتقيق مصالح الدول الدائنة ورشكاهتا باألساس، ومعاجلة املوازين 
هذه  تكلفة  يتحمل  من  إىل  النظر  دون  من  املدينة،  للدول  املختلة 
طبًقا  الوسطى،  والطبقة  للفقراء  عادة  حتميلها  يتم  التي  املعاجلة، 
للربنامج التقليدي للصندوق. وإضافة إىل نمط معاجلــة األزمات 

ـ ألقيت هذه املحارضة يف 27 أيار 2013.
*  رئيس الوحدة االقتصادية يف مركز األهرام للدراسات السياسية واالسرتاتيجية.
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تعويم  عىل  تقوم  املعاجلة  تلك  فإن  الوسطى؛  والطبقة  الفقراء  حساب  عىل  االقتصادية 
التالية.  واحلكومات  األجيال  يكّبل  الذي  االقرتاض  خالل  من  العامة،  واملالية  االقتصاد 
تفاقم  لكنها  القصري،  األجل  يف  املختلة  املوازين  إصالح  إىل  تؤدي  قد  »املعاجلة«  وهذه 
االحتقانات االجتامعية من جهة، وتزيد من عوامل االختالل مرة أخرى عندما حيّل أجل 
املحرك  الفعال  الطلب  يف  قصور  أزمات  حتدث  والتي  اقرتاضها،  تم  التي  الديون  سداد 
لالستثامر، بسبب سوء توزيع الدخل الذي تنتجه سلة السياسات االقتصادية التي يويص 

الصندوق باتباعها يف العادة.

ا  ماليًّ متعثرة  دولة  الدويل ألي  النقد  يقدمها صندوق  التي  التقليدية  »الوصايا«  وتتسم 
االقتصادي  االنطالق  أن  ترى  وأهنا  احلرة،  للرأساملية  النظري  النموذج  من  تنطلق  بأهنا 
جديدة  استثامرات  ينشئ  كي  اخلاص  للقطاع  األموال  من  املزيد  إتاحة  خالل  من  يتحقق 
تساعد عىل خلق فرص العمل وحتريك النمو وزيادة الناتج. وال تأبه هذه الوصفة حلقيقة 
أن هذا النموذج وتراكامت عنارص اخللل والظلم االجتامعي الذي ينطوي عليه، كانت سببا 
بعض  ويف  تعقيًدا،  وأكثرها  عموًما  العامل  يف  واالقتصادية  املالية  األزمات  كربى  يف  رئيًسا 
املناطق من مثل: أزمة الكساد العاملي العظيم التي انفجرت يف ترشين األول/ أكتوبر العام 
ثالثينيات  منتصف  بعد  ملا  والنامية  املتقدمة  الرأساملية  الدول  واستمرت ترضب   ،1929
القرن العرشين، وأزمة الكساد العظيم الثانية التي انفجرت العام 2008، وما تزال تداعياهتا 
و1983،   1982 عامي  املتقدمة  الدول  يف  الركود  أزمة  عن  فضاًل  اآلن،  حتى  مستمرة 
العام 1995، ويف  العام 1987، واألزمات اجلزئية يف املكسيك  العاملي  املايل  واإلرضاب 
رشق وجنوب رشق آسيا عامي 1997 و1998، وكذلك يف روسيا ومجهوريات االحتاد 
السوفيتي السابق طوال عقد التسعينيات من القرن املايض، ويف تركيا خالل الفرتة من العام 

1999 حتى العام 2002.
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تعاين  التي  الدول  أزمات  ملعاجلة  الدويل  النقد  صندوق  »وصفات«  أو  برامج  وتتسم 
ظروف  كانت  مهام  تتغري  وال  تقريًبا،  ثابتة  بأهنا  واخلارجية  الداخلية  موازينها  اختالل  من 
االقتصاد أو مستوى تطوره، ما جيعلها جامدة وأيديولوجية أكثر مما يتحمله الواقع الذي 
بالكفاءة والعدل  األبعاد االجتامعية وتتسم  تراعي  التي  العملية،  للمرونة واحللول  حيتاج 

يف آن. 

وترتكز عنارص الربنامج الذي يقدمه صندوق النقد الدويل للدول املتعثرة، يف إهناء الدور 
الدفاع واألمن،  تاجر، وقرص دورها عىل  أو  زارع  أو  االقتصاد كصانع  للدولة يف  املبارش 
احلياة  لتسهيل  البنية األساسية الرضورية  بتعاقداهتم، واالستثامر يف  األفراد  التزام  وضامن 

والنشاط االقتصادي، وهو ما يطلق عليه )نموذج الدولة احلارسة(. 

 كام يتضمن الربنامج خصخصة القطاع العام إلهناء أي دور مبارش للدولة يف االقتصاد، 

اخلصخصة  عمليات  أن  من  العملية  التجارب  أثبتته  مما  الرغم  عىل  متكرر،  مطلب  وهو 

حتولت، يف بلدان العامل كلها، إىل عمليات عمالقة للفساد، التي أدت إىل هنب ما بنته أجيال 

وحكومات سابقة يف البلدان املدينة، لصالح حفنة من الرأسامليني املحليني أو األجانب، كام 

أن هذا املطلب، يف جممله، يتناسى حقيقة أن الدولة يف البلدان الرأساملية الصناعية املتقدمة 

قد قامت بدور حموري مبارش يف االقتصاد كصانع وزارع ومستثمر يف قطاع اخلدمات، منذ 

ثالثينيات القرن العرشين حتى هناية سبعينياته. 

ومتكنت تلك الدول، من خالل تدخلها املبارش والواسع يف االقتصاد، من إخراج بلداهنا 

الثانية ومتطلباهتا،  العاملية  تكاليف احلرب  األول، ومن مواجهة  العظيم  الكساد  أزمة  من 

ومن إعادة إعامر ما خربته تلك احلرب وبناء اقتصاداهتا مرة أخرى، وبناء رشكات جبارة 

بأرسه،  العامل  أسواق  لتنترش يف  أذرعها  املحلية، ومدت  أسواقها  السيطرة عىل  من  متكنت 
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سواء من خالل صادراهتا السلعية واخلدمية، أو من خالل استثامراهتا املبارشة وغري املبارشة 

يف خمتلف أنحاء العامل.  

 وبعد ذلك، بدأت بعض البلدان الرأساملية، حتديًدا بريطانيا يف عهد )تاترش(، والواليات 
املتحدة يف عهد )رجيان(، ومن بعدها الدول الرأساملية كلها، يف التفكري يف خصخصة القطاع 
العام مع التحوالت يف الفكر الرأساميل نحو نموذج االقتصاد احلر، الذي ال يوجد فيه دور 
الكساد  أزمة  إىل  الرتاكمية  آثارها  أدت  التي  التحوالت  االقتصاد، وهي  للدولة يف  مبارش 
من  النطاق  واسعة  تدخل  عمليات  وتبعتها   ،2008 العام  انفجرت  التي  الثانية،  العظيم 
إنقاذ حكومية، وعمليات  املتداعية، شملت برامج  الدولة إلنقاذ االقتصاديات الرأساملية 

تأميم كيل أو جزئي لبعض املؤسسات املأزومة ملنع اهنيارها. 

الكساد  أزمة  وبعد  الثالثينيات،  منذ  البلدان،  تلك  يف  به  مسموح  هو  ما  أن  واحلقيقة 
التي حتتاج إىل دور فاعل للدولة  لبلداننا  بالنسبة  العظيم، ال يمكن قبول أن يكون ممنوًعا 
يف االقتصاد، يف الوقت الراهن، إىل جانب إطالق احلرية الكاملة للقطاع اخلاص الصغري 
واملتوسط والتعاوين والكبري، للعمل يف كل املجاالت االقتصادية، لينهض االقتصاد عىل 
ساقني، مها: القطاع اخلاص، والقطاع العام، بام يستنهض كل طاقات املجتمع والدولة عىل 

املشاركة يف النشاط االقتصادي بفعالية. 

العام  اإلنفاق  كبح  مثل:  من  تقشفية،  إجراءات  عادة،  الصندوق،  برنامج  يتضمن  كام 
الفقراء،  حلياة  الرضورية  األساسية  للسلع  يقدم  الذي  الدعم  وبالذات  عنارصه،  بكل 
واألجور التي تشكل مصدر الدخل ملن يعملون بأجر لدى الدولة وقطاعها العام وهيئتها 
الوسطى  الطبقة  عىل  الرضائب  زيادة  خالل  من  العامة  اإليرادات  وتنشيط  االقتصادية، 

حتديًدا. 

ومن الرضوري اإلشارة إىل أن حتريك االقتصاد يف حاالت الركود قد يتطلب سياسة 
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توسعية وليست تقشفية، عىل غرار ما فعلته الواليات املتحدة نفسها عندما ضاعفت اإلنفاق 
العام للدولة بعد اجتياز أزمة الكساد العظيم الثانية يف أيلول/ سبتمرب 2008. 

عالقاته  ويف  االقتصاد  داخل  واخلدمية  السلعية  التجارة  حترير  الربنامج،  يتضمن  كام 
اخلارجية، وحترير سوق رأس املال، وفتح سوق االستثامر املبارش وغري املبارش بال قيود أمام 
رأس املال األجنبي، وختفيف إجراءات محاية العاملة عموًما، وحتديًدا محايتها من الفصل؛ 
تكاليف  دون  من  عنها  االستغناء  أو  العاملة  إبقاء  يف  احلرية  من  املزيد  الرأسامليني  إلعطاء 

رادعة. 

املحلية  العملة  رصف  سعر  حترير  مطلب  دائاًم  يتضمن  الصندوق  برنامج  فإن  كذلك؛ 
وتعويمها وختفيضها، حتت دعوى فاعلية هذا اإلجراء يف رفع القدرة التنافسية للصادرات 

املحلية، من دون النظر إىل مدى حركية االقتصاد وقدرته عىل التصدير أصاًل. 

عىل  واملعتمدة  النمو،  بطيئة  االقتصادات  ذات  الدول  يف  عادة،  اإلجراء،  هذا  ويفيض 
التأثري  إىل  زراعية،  وسلع  وحمجرية  معدنية  وخامات  وغاز  نفط  من  األولية  املواد  تصدير 
أساًسا يف أسعار الواردات باالرتفاع عند تعويمها بالعملة املحلية، ما يشعل موجة تضخمية 
تؤثر سلًبا يف أصحاب الدخول شبه الثابتة، ممن يعملون بأجر، وأرباب املعاشات، بينام يؤثر 

إجياًبا يف دخول أصحاب امللكيات التي ترتفع قيمة ملكياهتم وعوائدها يف زمن التضخم.

غري أن الربنامج الذي يطرحه صندوق النقد الدويل عىل الدول املدينة، يتضمن بعض 
النقاط اإلجيابية، بأن يوافق، من جهة املبدأ، عىل فرض الرضائب عىل املكاسب الرأساملية، 
املرصفية،  الودائع  وأرباح  البورصة،  يف  التعامالت  وأرباح  األسهم  أرباح  يف  املتمثلة 
عن  املعربة  احلكومات  ترفضها،  أو  عليها،  تتحفظ  مطالب  وهي  العقاري،  والتداول 

الرأساملية الطفيلية، واألشد رشاهة يف بعض الدول النامية.

قابل  واملتعثرة  املدينة  الدول  عىل  الدويل  النقد  صندوق  يقرتحه  الذي  الربنامج  أن  كام 
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ا ومتامسًكا وعمليًّا الستعادة توازهنا املايل  للتفاوض، ولو قدمت الدولة املدينة برناجًما قويًّ
الداخيل واخلارجي، من خالل آليات ختتلف يف بعض النقاط عام يطرحه أو يطلبه الصندوق، 
فإن األخري يمكن أن يوافق عىل ذلك الربنامج، وهو ما يعني أن كفاءة ومرونة االنحيازات 
يف  كبري  دور  هلام  للصندوق،  تلجأ  التي  املتعثرة،  الدولة  يف  االقتصادية  لإلدارة  االجتامعية 

ا، واالنحيازات االجتامعية التي يعرب عنها. حتديد مالمح الربنامج الذي يتم تطبيقه فعليًّ

ثانيا: النموذج املرصي.. الختاللت ورضورة معاجلتها  
الدويل عىل  االقتصاد  العميق يف  االندماج  هو  ملرص  فائدة  واألكثر  الواقعي  اخليار  يعد 
أسس عادلة ومتكافئة، سواء يف ما يتعلق بالعالقات الثنائية، أم املتعددة األطراف يف خمتلف 
مع  التعاون  أو  الدولية،  باالتفاقيات  االلتزام  أو  الدولية،  االقتصادية  العالقات  جماالت 
النقد والبنك الدوليني، ومنظمة  املؤسسات االقتصادية احلكومية الدولية، مثل: صندوق 

التجارة العاملية. 

عدالة  أكثر  املؤسسات  تلك  جلعل  الدؤوب  بالسعي  االندماج  هذا  يقرتن  أن  وينبغي 
ألولوية  احرتاًما  وأكثر  دولة،  لكل  االقتصادي  الوضع  خلصوصية  ومراعاة  وديمقراطية 
الربنامج الوطني إلصالح اختالالت االقتصاد، وتوزيع أعباء هذا اإلصالح بصورة عادلة.

اجلمهورية  رئيس  حكومة  طلبته  الذي  القرض  من  املوقف  ينبثق  املنطلق،  هذا  ومن 
السابق د. حممود مريس، من صندوق النقد الدويل، وهوس االقرتاض الذي أصاب تلك 
احلكومة، والتي صّدرت صورة الدولة املتسولة يف كل مكان ذهب إليه مريس، أو رئيس 
الواقعي  االختيار  هذا  مالمح  وترتكز  املنح.  عىل  احلصول  أو  االقرتاض  طالًبا  حكومته، 
الدول األخرى  مع  التوازن  إطار من  أن حيقق مصلحة مرص، يف  يمكن  والذي  والعميل، 

واملؤسسات املالية الدولية، يف اآليت: 
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1.  إن إصالح اختالالت أي اقتصاد يعاين من األزمة، ينبغي أن يبدأ بإجراءات داخلية 
مبارشة،  إجيابية  نتائج  يقدم  قد  بعضها  والعدل،  العلم  عىل  قائمة  وعملية،  واقعية 
توزيع  مرارته  من  ما خيفف  لكن  القصري،  األجل  ا يف  ُمرًّ يكون  قد  اآلخر  وبعضها 
أعبائه بشكل عادل، وأن يكون فعااًل، وأن تكون آثاره اإلجيابية، يف األجلني املتوسط 
ها  بمرِّ اإلجراءات،  لتلك  وتكون  سليم.  بشكل  التطبيق  تم  إذا  كبرية  والطويل، 
وحلوها، نتائج إجيابية عىل الفقراء والطبقة الوسطى من العاملني بأجر أو أصحاب 
املرشوعات الصغرية والتعاونية والرأساملية الكبرية، بينام يعطي املجتمع وعًدا حللول 

قوية للمشكالت واالختالفات االقتصادية، وجيعله يتقبل تلك اإلجراءات.

أمًرا  أصبح  وحكومته،  مريس  د.  عىل  سيطر  الذي  االقرتاض  هوس  إيقاف  إن    .2
وحتمل  االستدانة  يف  اإلفراط  هاوية  إىل  دفعها  جيري  التي  مرص  ملصلحة  رضوريًّا 
الفاشلة  الراهنة  احلكومة  تعويم  ملجرد  املقبلة،  واحلكومات  لألجيال  جسام  أعباء 
والفاقدة للفاعلية واملرونة. فمنذ توىل د. مريس منصب الرئاسة وهو يف حالة سعي 
اخلارجية  املعامالت  لسد عجز  الداخل واخلارج،  االقرتاض، من  أجل  حمموم من 
للدولة، وإمجااًل لسد عجز املوازنة العامة للدولة، الذي قدر عند وضع موازنة العام 
مليار   185 إىل  التقدير  رفع  تم  ثم  جنيه،  مليار   135 بنحو   2013 ـ   2012 املايل 
جنيه مؤخًرا، من دون أن يفكر هو وحكومته يف إصالح هذا العجز وتقليل احلاجة 
لالقرتاض، بل إن مرشوع املوازنة العامة للدولة للعام املايل 2013 ـ 2014، يشري 
إىل أن العجز سيبلغ 197.5 مليار جنيه، تضاف إليها خمصصات سداد القروض 
القديمة البالغة 114.5 مليار جنيه، ليصبح جمموع ما ستقرتضه حكومة د. مريس 
 6 مبلغ  العامة  اإليرادات  من  خصمنا  وإذا  التايل،  العام  يف  جنيه  مليار   312 نحو 
مليارات جنيه، نتيجة وجود حسابات خاطئة يف املوازنة العامة للدولة، فإن حجم 

القروض يرتفع إىل 318 مليار جنيه يف العام املايل 2013 ـ2014. 
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الستة األشهر األوىل من حكمه، اقرتض د. مريس نحو 140 مليار جنيه من  وخالل 
الداخل، لرتتفع قيمة الديون الداخلية إىل 1378 مليار جنيه يف هناية العام املايض، مقارنة 
يناير  الثاين/  السلطة، ونحو 962 ملياًرا يف أول كانون  بنحو 1238 ملياًرا عند استالمه 

2011 قبل شهر من خلع مبارك. 

كام اقرتض د. مريس من اخلارج 4 مليارات دوالر من إمارة خليجية صغرية، وهناك 
اتفاق عىل اقرتاض 3 مليارات أخرى من تلك اإلمارة، عرب رشائها سندات وأذون خزانة 
مرصية بتلك القيمة، و2.5 مليار دوالر من بنك التنمية اإلسالمي تم سحب مليار منها 
بالفعل، وهناك اتفاق عىل اقرتاض 2 مليار دوالر من ليبيا من دون فوائد ملدة مخس سنوات، 
يف صفقة مهينة لقيمة الدولة املرصية الكبرية، ألهنا متت مقابل قيام السلطات املرصية بتسليم 
بعض الالجئني الليبيني يف مرص للسلطات الليبية، يف وقت يتعرض فيه املرصيون يف ليبيا 

لكل صنوف االستهداف واالضطهاد واملهانة والتعذيب من دون ردع. 

رفع  ما  أشهر،  عرشة  خالل  دوالر  مليار   11 نحو  مريس  حممد  د.  اقرتض  باختصار، 
الديون اخلارجية ملرص من 34.4 مليار دوالر عند استالمه السلطة، إىل 45.4 مليار دوالر 
يف نيسان/ أبريل 2013. وهناك تفاوض مع صندوق النقد عىل 4.8 مليار دوالر، فضاًل 
عن االقرتاض عرب ما يسمى بالصكوك، حيث تريد احلكومة اقرتاض نحو 10 مليارات 
القروض )الصكوك  العامة عىل هذه  ا من خالله، مع رهن األصول واملوارد  دوالر سنويًّ
العامة(، والتي لو حّل أجل سدادها وعجزت احلكومات املقبلة عن السداد؛ آللت تلك 
الدويل لإلخوان  التنظيم  أو  أو أجانب،  األصول إىل محلة الصكوك، سواء كانوا مواطنني 
الذي يمكنه عندها أن يملك مرص حتى لو فشل يف االستمرار يف حكمها، ما  املسلمني، 
يعني أنه لو استمر مريس عىل هذا العنوان، فستتجاوز قروضه يف أربع سنوات ما اقرتضه 

مبارك ومن قبله السادات من الداخل واخلارج يف أربعني عاًما.
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جيب  أجنبية،  جهة  أو  دولة  أية  أو  الدويل،  النقد  صندوق  من  القروض  طلب  إن   .  3
باحرتام  يقرتن  وأن  ميرسة،  مالية  وبرشوط  القصوى،  الرضورة  لظروف  يكون  أن 
وإعادة  املرصي،  االقتصاد  إلصالح  الوطنية  للخطة  املقرضة  واجلهات  الصندوق 
باستبعاد  أيضًا -  الداخلية واخلارجية، وأن يكون مرشوًطا -  له وملوازينه  التوازن 
تصور فرض أي إجراءات من شأهنا إضافة املزيد من األعباء عىل الفقراء والطبقة 
وبعدها،  الثورة  قبل  لسنوات طويلة،  هائلة  تارخيية  معاناة  الذين حتملوا  الوسطى، 
جتسدت يف الفقر والبطالة، ونظم ظاملة لألجور والرضائب، والدعم املوجه لألثرياء 
والرأسامليني، وتعليق األعامل بمدفوعات الفساد، وليس من املنطقي أو االقتصادي 
أو األخالقي أو املمكن سياسيًّا حتملهم املزيد من األعباء، وطلب القروض مرشوط 
أيًضا بقبول اجلهات املقرضة مبدأ حرية مرص يف استخدام القروض، حيث تدخل 
بناء  متويل  يف  الستخدامها  للدولة؛  العامة  للموازنة  العامة  اإليرادات  جانب  يف 
صغرية  مرشوعات  متويل  خالل  من  ذلك  تم  سواء  مبارشة،  إنتاجية  مرشوعات 
وتعاونية خاصة للعاطلني لتحويلهم إىل مشتغلني، وإلنتاج جيل جديد من أصحاب 
بناء  متويل  أو  واإلبداع،  والعلم  العمل  عىل  أعامهلم  تنهض  الذين  الشباب  األعامل 
مرشوعات صناعية أو زراعية عامة أو مشرتكة أو خاصة يف جماالت حيتاجها املجتمع 

ويمكنها أن تسدد القرض وفوائده من إيراداهتا.

أنه  عىل  الرصف  سعر  مع  التعامل  يتطلب  االقتصادي  املنطق  أن  من  الرغم  عىل   .4
االستقرار  أن  إال  ذاته،  حد  يف  هدًفا  وليس  اقتصادية  أهداف  لتحقيق  وآلية  وسيلة 
النسبي لسعر الرصف رضورة لفاعلية احلسابات املستقبلية للمستثمرين، وللسيطرة 
إطار االستجابة ملطالب  التضخم. وقد قامت حكومة د. مريس، يف  عىل معدالت 
مقابل  برتاجع سعر رصفه  والسامح  املرصي،  اجلنيه  بتعويم  الدويل،  النقد  صندوق 



84

الدوالر والعمالت احلرة الرئيسة األخرى بنسبة 15% حتى اآلن يف السوق الرسمية، 
وأكثر من 25% يف السوق السوداء التي متول كل أنواع التجارة غري املرشوعة، وعىل 
رأسها جتارة السالح واملخدرات. ويعني أي تراجع يف سعر رصف اجلنيه املرصي 
مقابل الدوالر، ارتفاع تكلفة الواردات املرصية، ومن ضمنها الواردات من السلع 

األساسية والتموينية، بالنسبة نفسها. 

وبام أن قيمة الواردات السلعية املرصية، وفًقا لبيانات البنك املركزي املرصي، قد بلغت 
الواردات  الزيادة يف تكلفة هذه  العام 2011 ـ 2012، فإن  نحو 352.8 مليار جنيه يف 
التي سيتحملها الشعب، بعد انخفاض اجلنيه مقابل الدوالر بنسبة 15% يف السوق الرسمية 
حتى اآلن، ستبلغ نحو 52 مليار جنيه، عىل افرتاض ثبات حجم الواردات، وهو مبلغ أكرب 
من قيمة قرض صندوق النقد الدويل الذي يقل عن 33 مليار جنيه، واحلقيقة أن توقيت هذا 
التعويم للجنيه املرصي جانبه التوفيق؛ ألنه يأيت يف ظروف تدهور االحتياطي، الذي وصل 
إىل وضع حرج حسب توصيف البنك املركزي له، بعد أن أصبح يغطي أقل من ثالثة أشهر 
من الواردات، وهو ما خيلق حالة معنوية سيئة تساعد عىل إنعاش املضاربات واالحتفاظ 
بالعمالت احلرة، وتعطيش السوق من قبل رشكات الرصافة اململوكة يف غالبيتها الساحقة 
للتيارات اليمينية املرتفة، التي تضع مسميات دينية إسالمية، لغرض تكديس تلك العمالت 

ثم رفع أسعارها وحتقيق أرباح استثنائية بصورة انتهازية، عىل حساب مصالح األمة. 

كام أنه يأيت يف ظل العجز الكبري يف امليزان التجاري، الذي وصل إىل 31.7 مليار دوالر 
يف العام املايل 2011 ـ 2012، وعجز ميزان احلساب اجلاري الذي بلغ نحو 7.9 مليار 
دوالر يف العام املايل املذكور، والذي كان من املمكن أن يصل إىل أكثر من 25 مليار دوالر، 
لوال حتويالت العاملني يف اخلارج، التي بلغت نحو 18 مليار دوالر يف العام املايل املذكور، 
العام  مليار دوالر  ـ 2012، ونحو 9.8  العام 2011  مليار دوالر  بنحو 12.8  مقارنة 
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عن  عبارة  كان  منها  مهامًّ  جزًءا  أن  إىل  االنتباه  الرضوري  من  كان  وإن   ،2010 ـ   2009
حتويالت للمجموعات الدينية اإلسالمية املتشددة، وبالتايل فإهنا ليست قوة بناء لالقتصاد، 

بقدر ما هي قوة مالية لتمويل زيادة نفوذ تلك التيارات. 

كام أن التوقيت غري مالئم أيضًا، يف ظل استمرار تيار هتريب الفاسدين لثرواهتم للخارج 
بام يمّكن  البورصة املرصية بال ضوابط،  بعد حتويلها إىل عمالت حرة، ويف ظل استمرار 
املضاربني األجانب من حتويل أرباحهم الُطفْيلية فيها للخارج، بعد حتويلها لدوالرات أو 

عمالت حرة، من دون قيود بام يستنزف احتياطات مرص من العمالت احلرة. 

بالذات  أرباًحا احتكارية هائلة  التي حتقق  ينطبق عىل الرشكات األجنبية  واألمر نفسه 
إىل  حتويلها  بعد  االحتكارية،  أرباحها  كل  حتول  والتي  واإلسمنت،  األسمدة  قطاعي:  يف 

عمالت حرة من دون أي ضوابط. 

القانون  عىل  اخلارجني  استرياد  تيار  تصاعد  ظل  يف  أيضًا،  مالئم  غري  والتوقيت 
غري  بصورة  األخرى،  اجلوار  ودول  ليبيا  من  لألسلحة  املتطرفة  الدينية  واملجموعات 
من  مرص  رصيد  يستنزف  بام  للمخدرات،  املرشوع  غري  االسترياد  إىل  إضافة  مرشوعة، 

العمالت احلرة يف جتارة إجرامية، ويسهم يف ختفيض سعر رصف اجلنيه بال مربر منطقي.

ثالثاًا: بدائل القرتاض املتاحة لدى مرص
هناك عدد من البدائل التي يمكن أن تعتمد عليها مرص إلصالح عجز املوازنة العامة 
العالقة  إبقاء  مع  متجدد،  طابع  ذات  كبرية  حملية  إيرادات  موارد  وتطوير  وتنمية  للدولة، 
أي  أو من  منه  القروض  االقرتاض واستخدامات  الصندوق، وربط  مع  مفتوحة وإجيابية 

طرف دويل بالرشوط التي أوردناها آنًفا. 
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عن  النظر  بغض  مرص،  حتتاجه  الذي  والنقدي  املايل  اإلصالح  عنارص  تركيز  ويمكن 
القروض، بام يأيت:

أ. إصالح نظام الدعم إلزالة كل الدعم املقدم لألثرياء واملنتجعات السياحية والرأساملية 
الكبرية املحلية واألجنبية، التي تبيع إنتاجها بأعىل من األسعار العاملية يف صناعات اإلسمنت 
وسيارات  الطوب  ومعامل  املخابز  وحتويل  واألملنيوم،  والسرياميك  واحلديد  واألسمدة 
النقل وامليكروباص للعمل بالغاز، من خالل قروض ميرسة لتمويل هذا التحويل، ما يوفر 
قيمة  جنيه  مليار   100 أصل  من  جنيه  مليار   75 قرابة  إىل  تصل  الدعم  من  عمالقة  كتلة 

خمصصات دعم املواد البرتولية. 

علام بأن دعم الكهرباء بلغ نحو 5 مليارات جنيه إضافية يف العام املايل 2012ـ 2013، 
غالبيته  وتذهب   ،2014 ـ   2013 املايل  العام  جنيه  مليار   13.3 إىل  يرتفع  أن  له  ومقدر 
لتلك  السامح  دون  من  ذلك  يتم  وحتى  واألجنبية.  املحلية  الكبرية  والرأساملية  لألغنياء 
محاية  قانون  بتعديل  الترشيعية  السلطة  قيام  من  بّد  ال  منتجاهتا،  أسعار  برفع  الرشكات 
املنافسة ومنع االحتكار؛ لفرض عقوبات صارمة عىل الرشكات التي تتورط يف املامرسات 
التي ترفع أسعار منتجاهتا  بّد للدولة من الضغط عىل الرشكات  االحتكارية الضارة، وال 
باسترياد سلع مناظرة هلا مماثلة يف اجلودة وأرخص سعًرا، وإطالق موجة من االكتتابات 
العامة إلنشاء مرشوعات خاصة يملكها محلة األسهم يف املجاالت التي تعاين مرص فيها من 
ممارسات احتكارية ضارة باملستهلكني، بام يزيد حجم اإلنتاج املحيل ويضغط عىل الرشكات 

املحتكرة وجُيْربها عىل بيع منتجاهتا بأسعار معتدلة. 

ويف السياق نفسه، جيب إصالح دعم اخلبز برشاء املنتج النهائي، أي اخلبز من السوق 
باألسعار احلرة، وبيعه باألسعار املدعومة ملستحقيه، بدال من تبديد خمصصاته يف دعم سلعة 
أصحاب  بعض  يستويل  بأْن  احللويات،  ملصانع  وبيعه  هتريبه  يتم  إذ  الدقيق؛  وهي  وسيطة 
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وجهاز  التموين  وزارة  يف  والضبط  املراقبة  مسؤويل  بعض  من  ومشاركة  بتواطؤ  املخابز 
وحمدودي  للفقراء  خمصص  أنه  املمكن  من  الذي  اخلبز  دعم  من  كبري  جزء  عىل  الرشطة، 

الدخل من مستهلكي هذا اخلبز املدعوم.

التي تقرتب من الصفر، وهي  الثروة املعدنية ورسوم استغالهلا  ب. تغيري قانون إدارة 
عىل سبيل املثال قرشان عىل طن احلجر اجلريي، وعرشون قرًشا عىل طن اجلرانيت، وتلك 
الرسوم تم وضعها العام 1956، عىل أساس أن الدولة هي التي حتتكر استغالهلا، ثم دخل 
القطاع اخلاص املحيل واألجنبي يف استغالهلا، واستمرت تلك الرسوم متدنية، ما يشكل 

هنًبا للموارد الطبيعية العامة. 

بأن  اقتصادية،  بمستويات  الثروة  هذه  استغالل  رسوم  رفع  جديد  قانون  ألي  يمكن 
ملياًرا سنويا حسب  أدنى، ونحو 25  مليارات جنيه كحد  ما يرتاوح بني 7  يضيف ملرص 
اهليئة  تقديرات  حسب  وكذلك  واملحجرية،  املعدنية  املوارد  وجتهيز  استخراج  معدالت 

العامة للثروة املعدنية.

ت . إصالح أسعار فائدة إقراض احلكومة عىل أذون وسندات اخلزانة اجلديدة، وإجراء 
تسوية للفوائد القديمة املرتاكمة، بأن ال يزيد سعر الفائدة بأكثر من نقطة مئوية عن سعر 
الفائدة الذي يعطى ألصحاب الودائع يف اجلهاز املرصيف؛ إذ من غري املعقول أن تبلغ الفائدة 
عىل سندات اخلزانة ما يرتاوح بني 13% و17%، يف حني أن الفائدة عىل الودائع 9%. وهذا 
اإلجراء املشابه لتسويات بنوك القطاع العام مع رجال األعامل املتعثرين، من شأنه أن خيفض 
نحو ربع املدفوعات العمالقة عىل الديون الداخلية املرتاكمة، أي نحو 33 مليار جنيه من 

مبلغ الفوائد الذي بلغ نحو 133 مليار جنيه يف املوازنة اجلارية 2012 ـ 2013.

ث . إجراء تغيري حقيقي وجوهري يف نظام الرضائب نحو نظام متعدد الرشائح وتصاعدي 
بمعدالت مشاهبة لتلك املعمول هبا يف دول نامية مشجعة لالستثامرات املحلية واألجنبية 
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مثل: تايلند، والصني، وتركيا، حيث الرشحية العليا عىل دخل األفراد %37، %45، %35 
يف الدول الثالث بالرتتيب، وفرض رضائب خفيفة عىل التعامالت يف البورصة؛ لتخفيف 
حدة املضاربات وحتقيق عائد للخزانة العامة، وفرض رضائب عىل املكاسب الرأساملية يف 
البورصة عىل حتويالت املضاربني والرشكات األجنبية ألرباحهم للخارج، وعىل التداول 
العقاري، وعىل فائدة الودائع املرصفية، مع االلتزام بإعفاء الفوائد التي تقل عن حد اإلعفاء 
ا هلذا التغيري لنظام الرضائب، يمكن أن  يف الرضيبة عىل الدخل. واحلصيلة املتجددة سنويًّ

تتجاوز يف العام الواحد قيمة القرض الذي يتم التفاوض عليه مع صندوق النقد الدويل.

وإسبانيا  تركيا  من  لكل  املرصي  الغاز  تصدير  ألسعار  حاسمة  تغيريات  إجراء  ج. 
واألردن، بأن تتساوى مع األسعار العاملية وتتغري تبًعا هلا، عىل أساس أن العقود الفاسدة 
التي تقدم الغاز املرصي لتلك الدول بأسعار بالغة التدين وثابتة، هي عقود فاسدة أبرمها 

نظام فاسد مل يكن يعرب عن مصالح الشعب املرصي. 

احتالهلا  بعد  املتحدة  الواليات  إلغاء  وهي  حديثة،  دولية  سابقة  له  اإلجراء  وهذا 
اإلجرامي للعراق، لكل العقود النفطية التي أبرمها الرئيس العراقي الراحل صدام حسني 
بدعوى أنه مل يكن يمثل الشعب العراقي. ولو حدث هذا التغيري ألسعار الغاز فإن مرص 

يمكن أن تضيف ما يقرب من 15 مليار جنيه كإيرادات عامة سنويًّا.

ح. فرض رضيبة ثروة ناضبة عىل كل الرشكات املرصية واألجنبية التي تعمل يف قطاع 
النفط والغاز السرتداد حقوق الشعب منها؛ ألن غالبية عقود املشاركة يف اإلنتاج أبرمت 
عندما كان سعر النفط حوايل 17 دوالًرا للربميل يف تسعينيات القرن املايض، وما تزال كام 
هي بعدما جتاوز سعر الربميل 100 دوالر، ما جعل الرشكات األجنبية التي تعمل يف قطاع 
النفط والغاز حتقق جبااًل من األرباح، وال بّد من اسرتداد حق مرص من هذه الزيادة، من 

خالل هذه الرضيبة عىل غرار ما فعلته دول أخرى مثل اجلزائر. 
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وبام أن الناتج يف قطاع استخراج البرتول اخلام والغاز بلغ 222.4 مليار جنيه يف العام 
2011 ـ2012، فإن فرض رضيبة ثروة ناضبة بمعدل 15% فقط حيقق للدولة عائًدا يبلغ 
ينبغي أن  النفطية األجنبية، وهو عائد  33.4 مليار جنيه، منها 15 ملياًرا  من الرشكات 
يوضع يف صندوق األجيال القادمة؛ لتعويضها عن استنزاف اجليل احلايل الحتياطي مرص 
من النفط والغاز. ويمكن أن تستخدم أموال هذا الصندوق يف متويل إنشاء مرشوعات عامة 
منتجة ومربحة يستفيد منها اجليل الراهن، ويتم تطويرها بشكل دائم لتوريثها للجيل القادم 

كأصول إنتاجية عالية الكفاءة واإلنتاجية.

خ. إعادة النظر يف دعم الصادرات املقدر بـ3.1 مليار جنيه يف املوازنة األخرية، نظًرا 
لدعم  خمصصاته  وتوجيه  املاضية،  السنوات  خالل  توزيعه  يف  وفساد  سوء  من  تكشف  ملا 
للدولة؛  العامة  املوازنة  عن  العبء  ختفيف  أو  األجور،  نظام  وإصالح  والتعليم  الصحة 
إنتاجية،  مرشوعات  إنشاء  إىل  القروض  توجيه  أو  اخلارج،  من  االقرتاض  عن  لالستغناء 

بداًل من سد عجز املوازنة.

د. إنعاش قطاع السياحة، واستنهاض السياحة الداخلية واإلقليمية والدولية يف مرص، 
بام يستعيد مستويات اإليرادات السياحية قبل الثورة عىل األقل، ويسهم يف زيادة الرصيد 
ا من النقد األجنبي، ويسهم يف توازن ميزان احلساب اجلاري، وينهي  املرصي املتجدد سنويًّ
أو يقلل احلاجة لالقرتاض من اخلارج. ويتحقق هذه اإلنعاش لقطاع السياحة من خالل 
نحو  من  السياحية،  مرص  وإيرادات  السياح  أعداد  تراجع  إىل  أدت  التي  املعوقات  إزالة 
11.6 مليار دوالر العام 2009 ـ 2010، إىل 10.6 مليار دوالر العام 2010 ـ 2011، 

إىل 9.4 مليار دوالر العام 2011 – 2012، وفًقا للبيانات الرسمية. 

وتتطلب هذه اإلزالة للمعوقات التي تعرقل استعادة عافية قطاع السياحة، قيام الرشطة 
بدورها يف محاية األمن بصورة فعالة، واستعادة احرتام سيادة القانون يف الشارع املرصي، 
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من دون جتاوز عىل حقوق اإلنسان، أو إجراء عمليات إصالح جوهرية وفورية يف اجلهاز 
الرشطي؛ لتحقيق هذا اهلدف إذا تقاعس عن حتقيقه، واحلامية الصارمة للحريات الشخصية 
وفرض احرتام القانون، وإهناء الفوىض اهلمجية والغوغائية التي أشاعتها االجتاهات الدينية 
بمواطنني  والدناءة  التخلف  بالغة  مروعة  عقوبات  وتوقيع  بيدها  القانون  بأخذ  املتطرفة، 
املنكر(،  باملعروف والنهي عن  آخرين حتت مسمى )حّد احلرابة(، أو حتت مسمى )األمر 

حتت محاية أو تغايض د. حممد مريس. 

منذ  تفاقم  والذي  واالستثامرات،  للسياحة  املنفر  السيايس  اإلرضاب  إهناء  واملطلوب 
القانون،  ا عىل خالف  عامًّ نائًبا  وتعيينه  القضائية،  والسلطة  الدولة  الرئيس عىل  »عدوان« 
وإرصاره عىل إبقائه يف منصبه عىل الرغم من حكم حمكمة االستئناف ببطالن قرار تعيينه 
ا، واغتصابه سلطة الترشيع التي مل ينتخب هلا، ثم )منحها( ملجلس الشورى الذي  نائًبا عامًّ
مل ينتخب للترشيع، وارتكابه جرائم قتل املتظاهرين املسلمني يف أحداث )االحتادية األوىل/ 

ديسمرب 2012(، بام جعله ديكتاتوًرا ال خيتلف عن مبارك.

العامة  بقيمة 50 دوالًرا، بام يضيف لإليرادات  السياح  د. فرض رسم للمغادرة لكل 
نحو 500 مليون دوالر سنويًّا.

ر . حتريك الرسوم اجلمركية عىل سلع منتقاة، من دون اإلخالل بالتزامات مرص إزاء 
منظمة التجارة العاملية واتفاقيات )جات(، بام يرفع اإليرادات العامة من اجلامرك، ويسهم 

يف محاية املنتجات احللية، وتعزيز قدرهتا عىل املنافسة يف السوق املحلية.

ز. تقييد الواردات الكاملية بصورة مؤقتة )عامان اثنان(، سواء باالتفاق مع احتاد الغرف 
التجارية بشكل ودي وملزم يف آن، أم من خالل قرارات إدارية، بام يوفر للدولة يف العام 
الواحد، ما يقرب من قيمة القرض الذي تتفاوض مع صندوق النقد الدويل للحصول عليه، 
ويسهم يف تقليص العجز التجاري والتضخم واستعادة التوازن يف ميزان احلساب اجلاري.
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وهذه اإلجراءات ممكنة متاًما، رشط أن تتم يف بيئة اجتامعية يتوافر فيها األمن واحرتام 
احلريات الشخصية، وهي رشوط تدهورت كثرًيا، يف ظل استمرار األمن عند مستويات 
عىل  االعتداءات  تنامي  ظل  ويف  املرصي،  املجتمع  عليها  اعتاد  التي  تلك  من  كثرًيا  أدنى 

احلريات الشخصية من االجتاهات اليمينية املتشددة التي تنشط خلف مسميات دينية.

كام ينبغي تطبيق هذه اإلجراءات بفاعلية ويف بيئة سياسية تتسم باالستقرار، وهي غائبة 
عىل  بنفسه  خالهلا  من  استوىل  التي  الالدستورية،  مريس  حممد  د.  إعالنات  منذ  مرص  عن 
السلطة الترشيعية التي مل ينتخب هلا، ثم منحها بعد ذلك ملجلس الشورى الذي تم انتخابه 
بـ7% فقط من الناخبني، كمجلس استشاري وليس كمجلس للترشيع، فأصبح األمر أن من 
ال يملك أعطى ملن ال يستحق، يف عملية سحق للدولة وقواعد عملها القائمة عىل الفصل 

والتوازن بني السلطات.

ضمن  واملرونة،  الكفاءة  عالية  بصورة  تطبيقها  يتم  أن  ينبغي  اإلجراءات  تلك  أن  كام 
حزمة شاملة لإلصالح بكل اإلجراءات املبارشة واالحرتازية، التي تضمن فاعلية ونجاح 
التطبيق، وتضمن حتقيق تنمية حقيقية باالعتامد عىل الذات، وبإعطاء األولوية للخيارات 
الوطنية املستقلة يف التنمية، وتضمن رفع معدالت النمو االقتصادي، بالرتكيز عىل قطاعات 
الصحية  اخلدمات  رأسها  وعىل  واخلدمات،  والصيد  والزراعة  التحويلية  الصناعات 
الناتج،  توزيع  يف  االجتامعية  العدالة  حتقيق  وتضمن  والسياحية،  والعلمية  والتعليمية 
احلقيقية هلم؛  العمل  توفري فرص  بكرامة، عرب  البرش من كسب عيشهم  من خالل متكني 
لتمكينهم من املشاركة االقتصادية إنتاًجا وتوزيًعا، من خالل نظم عادلة لألجور والدعم 
والتحويالت االجتامعية، ودعم اخلدمات العامة وعىل رأسها اخلدمات الصحية والتعليمية. 
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د. عبد الفّتاح مورو *

باشا،  إبراهيم  مرص  كان حيكـــم  عرش،  التاسع  القرن  أواسط  يف 
ابن حممد عيل باشا الذي كان له ابنان، وملّا تويف تنازعا احلكم بينهام، 
حني  يف  القاهرة،  يف  إسامعيل  اخلديوي  وهو  سًنا  أكربمها  واستقر 
املغادر  غادر شقيقة إىل األستانة واستقر هبا بصحبة أرسته، وهذا 
تسمى  أكربهّن  البنات  من  سٌت  بيته  يف  ولد  باشا،  فاضل  اسمه 
األمرية نازيل، تعّلمت اللغة الرتكية إىل جانب العربّية، وأتقنت، إىل 
جانب ذلك، الفرنسّية واإليطالّية واإلنجليزّية واألملانّية، وتزوجت 
صالوناٍت  لتشهد  وباريس؛  روما  بني  ما  معه  تنقلت  ا  دبلوماسيًّ
الفرتة، ومن  تلـك  فــي  املجتمع األورويب  ترشف عليها سيدات 
بينهن مدام دبلوغاري، والتقــــت بعدد مــــن مفكري الغرب، 

ـ ألقيت هذه املحارضة يف 11 نيسان 2016.
*  داعية تونيس متنّور ونائب يف جملس النّواب.
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ا، واضطرت يف نطاق وصلها لشقيقتها، أن تتنقل  وتزوجت إحدى شقيقاهتا رجًل تونسيًّ
السكن  إىل  الدبلومايس، واضطرت للنتقال  تويّف زوجها  لزيارهتا يف تونس، خاصًة وقد 
بالقاهرة، حيث حّولت بيت والدها إىل صالوٍن مرشقّي يأوي إليه ثلٌة من مفكري املرشق، 
الذين  األشخاص  بني  اآلن، ومن  القاهرة  الوطنية يف  الكتب  دار  مقر  الصالون هو  وهذا 
العرشين،  القرن  أوائل  العريب يف  الفكر  وراء هنضة  كانوا  أفراٌد  الصالون،  هذا  التقتهم يف 
إىل  نفيه، رجع  انتهى  نفيه يف بريوت، وملا  أحدهم شيخ كان كتوًما، وقىض جزًءا من مدة 
القاهرة، وكان قليل الكلم، قليل احلديث، إىل أن انتدبته هذه السيدة إىل صالوهنا، فانسجم 
ذلك  بعد  حتّول  الذي  وهو  واملشاركة،  الكلم  كثري  متحرًكا،  حًيا  وأصبح  الصالون  مع 

ليصبح مفتي مرص الشيخ حممد عبده.

ويف هذا الصالون، قرأت هذه السيدة كتاًبا عن املرأة، كتبه شاٌب مرصٌي، أخذ إجازًة 
يف فرنسا ورجع إىل القاهرة، وملا رأى وضع املرأة العربية يف تلك الفرتة متأخًرا، كتب كتاًبا 
يندد فيه باملرأة، فدعته إىل صالوهنا، وملا جلس يف الصالون شهرين اثنني، طلب منها أن يعيد 

كتابة كتاٍب ثاٍن عن املرأة، وهو قاسم أمني الذي كتب عن حترير املرأة. 

شاٌب ثالٌث دخل هذا الصالون وبيده حمفظة حماٍم، جاء من الصعيد املرصّي، وكان يرتدد 
هذا  أن  وأحست  زعامٍة،  بذرة  فيه  أن  ورأت  فاستقدمته  فيه،  أوقاًتا  ليقيض  صالوهنا  عىل 
الصعيدّي ال يمكن أن يصبح زعياًم يف مرص إال إذا ارتقى إىل مستوى »البهاوات«، لذلك 
طلبت من عّمها أن يعطيه لقب الباشا، وزوجته من بنت رئيس حكومة مرص يف تلك الفرتة، 

وأصبح هذا الرجل سعد زغلول باشا قائد مرص.

السيدة  هذه  عليه  أفاضت  ما  وبحّب  األديب،  هذا  لكن  ا،  منسيًّ كان  أديٌب  هو  الرابع 
الكريمة، أصبح إبراهيم املوّيلحي املشهور يف عامل األدب.

 وهذه السيدة بعد أن تويّف زوجها، وانتقلت إىل تونس لزيارة شقيقتها، تعرفت يف إحدى 



د. عبد الفّتاح مورو

95

كلمه  وأعجبها  استقدمته  والسبعني،  اخلامسة  جتاوز  السن  يف  متقدم  شيٍخ  إىل  األمسيات 
هنضة  حديًثا عن  منه  فسمعت  اهتاممها،  فيه  يصب  الذي  نفسه  الواد  يف  يصّب  كان  الذي 
العرب واملسلمني، فأفصحت له عن رغبتها يف أن تتزوج به، وهي ابنة اخلامسة واألربعني 
وهو يفوقها ثلثني سنة سًنا، هذا اسمه سامل بوحاجب زعيم هنضة تونس الفكرية يف القرن 

التاسع عرش وبداية القرن العرشين، عّمر قرًنا كامًل، ولكنه اعتذر.

يف الصباح ملّا جلسوا للفطور، تعّرفت عىل ابن له عمره ثلث وعرشون سنة، فاختارت 
الوالد، وصادف أن اسم االبن هو خليل الذي ذّكرها  االبن لرغبتها يف الوصال مع فكر 

بزوجها األول الذي يسمى كذلك خليل، فاستقرت معه يف تونس. 

مدارس  أوىل  أحدثت  أن  تونس،  يف  للمجتمع  قّدمته  ما  أول  وكان  صالوًنا،  أنشأت 
تعليم البنات يف 1900، وأنشأت اهللل األمحر التونيّس بامهلا، وسامهت يف تغذية اجلمعية 
اخللدونّية التي كانت نظري املدرسة الزيتونّية، وكانت تدرس اخللدونّية العلوم العرصية، يف 

حني تدرس الزيتونّية العلوم الرشعية.

وكان حللول هذه املرأة يف تونس، أثر كبري يف تغيري عقلّية النخبة، وانطلقت يف مرص من 
جهٍة ويف تونس من جهٍة أخرى، هنضٌة فكرّيٌة تنحو نحو نحت عقٍل جديد. 

ماذا تريدون أن أقول بعد قرٍن من هذه املحاولة الثانية لنهضة مل تفِض إىل هنضة؟ حاولنا 
االنتفاضة األوىل يف أوائل القرن التاسع عرش، وبنينا يف تونس مدرسًة حربيًة، تدرس العلوم 
العرصية من فيزياء وعلوٍم تتعلق باألرض والكون، وتدرس اللغات اإليطالية والفرنسية 
واإلسبانية، يف حني كان حممد عيل باشا نظري أمرينا يف تونس، وبنى مدرسًة موازيًة لتقوم 
بالفعل نفسه، لكن الركود بقي جاثاًم عىل عقولنا وقلوبنا، وجاءنا املستعمر يف بلدنا ليحرمنا 
من هذه االنتفاضة التي أردنا أن تكون متزيًقا للباٍس عّطل حركتنا، ال علقة له بالدين، وال 

علقة له باهلوّية، وإنام علقته بشغاف العقل التي تعّطلت عن العطاء واألداء.
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صحيٌح أننا يف تونس أردنا أن نربز أن القرن التاسع عرش هو قرن هنضتنا، وأعلنا ألول 
مرٍة يف بلد العرب واملسلمني، عتق العبيد سنة 1846، بعد أن ترددت فرنسا وبدأت قبلنا 
الذين سبقونا  العبيد، واإلنجليز  أعلن عتق  الذي  العامل  الثاين يف  البلد  فكّنا  تراجعت،  ثم 
منعوا بيع العبيد، بينام نحن منعنا أصل اسرتقاق اإلنسان لإلنسان، وقلنا ال جيوز لإلنسان 
أن يملك أخاه، وأصدرنا يف ذلك فتوى رشعية، قلنا »الشارع يتوق إىل احلرية،« وهناك نظر 

كبري يف حق اإلنسان يف اسرتقاق أخية اإلنسان. 

يف عام 1861، أصدرنا أول دستوٍر يف العامل اإلسلمي، وعام 1862 أقمنا أول جملٍس 
املحاولة  العامل، لكن هذه  الذي يصنعه  لنعرف ما  العقول؛  لتفتيح  شمويّل، وبنينا مدارس 

فشلت؛ ألهنا كانت حماوالٍت نخبوّيًة مل يصحبها عمٌق يف تغيري فكر الشعب وفكر األمة. 

نازيل،  األمرية  بالسيدة  متعلًقا  كان  الذي  عبده  وحممد  العرشين،  القرن  يف  ذلك  أعدنا 
غادر مرص مرتني ليزورها يف تونس؛ لشوقه إىل فكرها ورأهيا، وسعى ألْن يبذر هذا البذر 
اجلديد، لكن بقيت حماولًة قارصًة عىل فئٍة قليلٍة من أمّتنا مل تتجاوز الصالونات، ومل يتأثر هلا 

طلبتنا وال شبابنا، وبقينا يف اجلهالة، ننعم بجهالتنا ونلعب بفقرنا وننعم بفرقتنا. 

وملّا جاءنا االستقلل تصّوّرنا نحن، كام تصّورتم أنتم، وتصّور الذين كانوا حتت ربقة 
مستعمٍر، أن اليوم أتى لنستعيد كياننا ووجودنا، خاصًة وأّننا كنا نحّس بأّننا عالة عىل الناس.

نحن بني تاريٍخ عظيٍم، يقول: »إننا خري أمٍة ُأخرجت للناس«، وإننا نحمل القيم العليا 
ا  والعظيمة التي تكرم اإلنسان وحترتمه، ونعترب أن آباءنا وأجدادنا أنجزوا إنجاًزا حضاريًّ
عن  ومتخلفني  وأجدادنا،  آبائنا  عن  متخلفني  أنفسنا  نجد  اإلنجاز  هذا  بعد  لكن  عظياًم، 
نظرائنا ِمن الذين يعيشون معنا، فل مكان لنا، ال يف تاريٍخ وال يف جغرافيا، ليس لنا مكان 
بني الناس، فالناس كلهم يأخذون ويعطون، ويشاركون، ويقّدمون ويأخذون، ويعتربون 
أن الفكر اإلنساين هو إرٌث مشرتٌك بني البرش، كلٌّ يثريه من جانبه، فوجدنا أنفسنا، حتى يف 
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حاجاتنا املادية، عالًة عىل غرينا، نحن ال نطعم مما ننتج، وال نلبس مما ننتج، وال مما نصنع، 
نحن رهينو ما يقدمه لنا غرينا، ونربر ذلك بأّن اهلل سّخرهم لنا، وننسى أّن وجودنا وكياننا 
ليس بكثرٍة وال بتعداٍد، وإنام بأثٍر ماديٍّ جيعل منا مسامهني يف بناٍء تفاخر عىل إقامته اإلنسان 
منذ وجوده، وسيكون هذا البناء صانًعا لوحدٍة برشّيٍة طاملا تقنا إليها وآن األوان أن نحققها.

ما الذي حيصل عندنا؟
نحن من حيث كثرتنا، ثاين جمموعٍة يف العامل، ومن حيث خرياتنا نمتلك أكثر من ثلثّي 
خريات العامل حتت أرجلنا، خامات جاهزة ألن تستغل، ومن حيث انتشارنا يف املنطقة األعّز 
يف العامل، احلضارة التي تكالبت كل احلضارات لتستويل عليها، بل العامل اليوم بكباره يثري 

الشغب فيها؛ ليبقي عىل موهتا قدًما فيها، حتى ال ُيقال بأن نفوذه قد تقّلص.

لكن هل نحّس بأّننا عىل جانب التأثري، أم بدأ يدخلنا شٌك يف أّننا عىل الطريق الصحيح 
أم ال؟

 كان اإلسلم حيمي جمموعاتنا املختلفة يف هذه األرض، وحيقق لنا وحدًة إنسانيًة، ويف 
ظّله عّشنا متجاورين، مسلمني ومسيحيني وهيوًدا، ومل يكن وجودنا يثري إشكااًل أبًدا، بل 
أنتم تعلمون أّن طوائف متعددًة من كنائس مندثرٍة يف العامل الغريب، تعداد املنتسبني إليها ال 
يتجاوز املئات يف بعض األحيان، اضمحلت يف الغرب حتت وطأة اخلصومة بني الكاثوليك 
والربوتستانت، لكن منطقتنا العربية أبقت عىل هذه الكيانات الصغرية عدًدا، التي قد تفتش 
التاريخ فل تكاد تظفر بطائٍل، فإذا بك جتدها قائمًة يف بعض  عنها وعن تعريفها يف كتب 
قرى األردن أو سورية أو لبنان أو العراق، يف هذه املنطقة التي تتطاحن عليها قوى العامل، 
التنوع، وَقبِل أن  أراد أن يكون مظهًرا من مظاهر  الكيانات قائمًة؛ ألن اإلسلم  جتد هذه 
بنا  الناس، فإذا  إرادة  يكون حاضًنا وحمضوًنا، ومل يرغب، يف يوٍم من األيام، أن يؤثر عىل 
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أبًدا،  ينتجهم مستعمٌر  نتاج جمتمعاتنا ومل  أمام شباٍب غرباء من جلدتنا، هم  اليوم،  نجدنا 
ووسائل  التلفزيونات  وأمام  الصالونات،  يف  ونحن  تفتحنا  فرتة  يف  نحن  أنتجناهم  وإنام 
االتصاالت االجتامعية املختلفة، نفرح بأّن لنا علقًة متفوقًة عىل علقات أجدادنا وآبائنا، 
فإذا هبذا املجتمع الذي نعيش، يفرز منا ومن داخلنا، فئات مل نستطع أن نصّنفها؛ ألّننا مل 
نستطع أن نقول هل هم مسلمون أو غري مسلمني، ومل نستطع أن نصنفهم برًشا أو غري برٍش؛ 
ألّن ما يأيت منهم، عىل قلة عددهم، هو من الشكل الذي يقّض مضجعنا يف قدرتنا عىل أن 

نعيش مطمئنني.

ما الذي حيصل لدينا اليوم؟
قيل إنه مستعمر أخذ بعقولنا فعّطلها، وأخذ خرياتنا فوّظفها، وأراد أن يبقي االستعامر 
فينا بواسطة أذنابه، وقالوا لنا إّنه التطاحن يف العامل، الذي أراد أن نكون نحن أوىل ضحاياه.

كان  ملستعمٍر  أثًرا  كوهنا  من  أعمق  القضية  أن  هو  تشهدون،  كام  أشهده  الذي  ولكن   
نتيجة ما ظهر منا من ختلٍف يف واقعنا، فاالستعامر ليس سبًبا دائاًم، بل  قدومه إىل أرضنا، 
هو نتيجة البلء الذي أصبنا به، نحن مل ُنستعمر إال لكوننا مددنا ظهورنا وقّدمناها مطّية 

ألولئك الذين جاءوا وقالوا لنا نحن جئنا لنعّلمكم ونثقفكم. 

أنا أعلم أنه ليس بيدي، إقامة رصٍح جديٍد وتغيري واقٍع جائٍم علينا، لكن دوري ودوركم 
أن نثري هذه القضايا، عسانا نظفر بحركٍة يف أبناء جلدتنا، ويف شبابنا، قادرٍة عىل أن تبعث 
أمًل جديًدا يف أن نقيم رصًحا، يكون إنسانًيا مكسًوا بتارخينا وثقافتنا وحضارتنا وكياننا، ال 

نغرّي من كياننا شيًئا، ولكن يكون لباسنا هو لباس القيم التي جاء اإلسلم من أجلها.

وحني جاءت الثورة يف تونس عام 2011، فوجئت كام فوجئتم أنتم، بمجموعاٍت كبريٍة 
من شبابنا، وبمشايخ من جّلة علامئنا ينزلون إىل الشوارع ليعرّبوا، بعد كبٍت طاهلم عرشات 
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بتطبيق الرشيعة اإلسلمية، وال  نداءاهتم، فكثرٌي منهم كان يطالب  السنني، وتوقفُت عند 
بتطبيق  أننا لسنا مسلمني حتى نطالب  أيتصورون  الذي دفعهم للمطالبة بذلك؟  أفهم ما 
رشيعة اإلسلم التي نعتّز هبا، وحّدثت كثريين منهم، وذهبت إىل مرص يف تلك الفرتة، كام 
حتّدثت إىل أبنائي يف تونس، ومل يكن يل دور سيايس أبًدا، إال أين مهتٌم بواقع أمٍة أعترب نفيس 
أحد أفرادها، وعيّل أن أهني حيايت يف خدمتها، وال أستطيع أن أقّدم هلا إال تنقًل وحديًثا مع 
الذين يصغون ويفهمون، والذين يرفضون هلم حٌق أن يرفضوا، والفضل هلل تعاىل أن هّيأ لنا 

أسباب إثارة هذه القضايا.

الشباب يتحدثون عن تطبيق رشيعة، ويريد علامؤنا أن يطبقوا هذه الرشيعة، وملّا سألناهم 
قالوا: »اآلن رجع األمر إلينا، نحن نريد إقامة الرشيعة لنرجع إىل قوّتنا وعزتنا«.

وفهمت أن اجلميع مل يدركوا ما هو الداء الذي أصابنا، هل نحن أمٌة ختّلفت عن اإلسلم 
لنقٍص يف نصوٍص قانونيٍة، فنغتنم فرصة ثورٍة لكي نكّملها؟!

 هل نحن رهينو نصوٍص قانونيٍة نمنع هبا ونقهر هبا ونظلم هبا، ونريد أن نفرض عىل 
غرينا ما نتصوره أّنه رّشنا؟ أم أن ما حصل يف أيام الثورة العربية اجلديدة، يف الربيع العريب، 

هي مناسبٌة لنراجع أنفسنا عن سبب كبوتنا؟

املسيحي،  نعادي  أن  علينا  يفرض  أيديولوجًيا  إشكااًل  ليست  القضية  أن  تصوري  يف 
والعلامين، وكل َمْن ينطلق من منطلقاٍت أيديولوجية غري أيديولوجيتنا.

مشكلتنا هي أن كياننا تعطّلت فيه حريتنا منذ عرشة قروٍن تقريًبا، ومواطننا يعيش بعيًدا 
جاء  وقد  فرتاته،  أوىل  يف  اإلسلم  عاشها  التي  االزدهار  حالة  ففي  ذاته،  وعن  كيانه  عن 
يف جمتمٍع بدويٍّ عريبٍّ متخلٍف، بعيٍد عن اإلنجاز والعمل، ومل تكن احلضارة متّر به، فعل 
الكون، بحكم  أنه سّيد  إذ عّلق عليه مهمًة عظيمًة هي  اإلنسان؛  فعًل جديًدا يف  اإلسلم 
خـلفته هلل تعاىل، الذي ملّا قارن بينه وبني امللئكة، اعترب أن دور امللئكة ثانوّي: ﴿أجتعل 
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فيها مْن يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسّبح بحمدك ونقدس لك، قال إين أعلم ماال 
تعلمون﴾، أي ال حاجة يل يف التقديس وال يف التحميد، أنتم تقومون بذلك، هذا مل أخلقه 
بعث حياة، وهذه  إقامة وجود،  كيان،  إقامة  بمهمة  ليقوم  فقط، خلقته  يسّبح وحيّمد  ألن 

احلياة أنا أرشف عىل تأثيثها بالقيم التي أقدمها: 

القيمة األوىل، أّن هذا اإلنسان ال يضاهيه كائٌن يف الكون، هو سّيد األكوان.

القيمة الثانية، أّن حرية هذا اإلنسان تسمح له بأن خيتار خلف ما أراده منه رّبه، من دون 
أن يبعده رّبه عنه؛ ألن اهلل يثق يف أن حريته تضاهي مسؤوليته، وبقدر ما أويت من حرية بقدر 
ما أويت من حقٍّ يف أن يرتاجع عن أخطائه ويقّر هبا، وعَقله اهلل تعاىل عىل أن يكون خّطاًء 

تّواًبا.

لتحطيم  جاء  الذي  تعاىل،  اهلل  عدو  شخص  يف  جمّساًم  الرش  خلق  اهلل  أّن  الثالثة،  القيمة 
مرشوع اهلل يف إقامة الكون، ويف خلفة اإلنسان يف األرض، فقال يف شأنه: ﴿ألقعدن هلم 
رصاطك املستقيم، ثم آلتينهم من بني أيدهيم ومن خلفهم وعن أيامهنم وعن شامئلهم وال 
جتد أكثرهم شاكرين﴾، أي »أنا سأعّقد مرشوعك يا رب«، لكن صاحب اجلللة مل يقطع 
عنه الكلمة بل نقلها لنا وسأله ماذا تطلب، قال: ﴿رب فانظرين إىل يوم يبعثون، قال فإّنك 
من املنظرين﴾، أي أن اهلل خلق خصمة وعدوه، وأعطى لعدوه حّق الوجود واحلياة والتعبري 
عن نفسه متى شاء، وهذا املعنى هو الذي جعل لإلنسان كياًنا قائاًم يسرتد فيه ثقته بنفسه، 

وبقدرته عىل أن جيابه املصائب من خلل مسؤوليته، ال من خلل قهره.

نحن  الشورى،  عن  نتحدث  أصبحنا  سنٍة  ألف  وبعد  األمة،  عن  غابت  املعاين  هذه 
املسلمني، ويف القرآن سورٌة سميت »الشورى«، بل اهلل أمر نبيه، وقد وقع ضحية شورى 
من  وسبعني  ثلثة  بموت  ثقلها  املسلمون  وحتّمل  اإلشارة،  يف  فادًحا  خطًأ  نتيجتها  كانت 
قياداهتم، من بينهم محزة أسد اهلل الذي ُبقرت صدره والكت هند كبده، بسبب إشارٍة من 
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شباٍب مل حيسبوا حساب املقابلة العسكرية ومل يفهموها ومل يدركوها، وملّا كاد الرسول أن 
يغلق باب املشورة ألن نتيجة املشورة كانت سيئًة، أدركه اهلل بالقول: ﴿فاعف عنهم واستغفر 
هلم وشاورهم يف األمر﴾، فالشورى ليست بطيخًة نشرتهيا ونأكلها إذا كانت حلوة، ونرّدها 
إذا مل تكن كذلك. الشورى هي مبدٌأ ثابٌت، أن ُيكّرم اإلنسان يف جمتمعه فيستشار يف أمره، 
وإذا أعطى قياده ملن هو حاكم عليه، فل يعني ذلك أنه تنازل عن حقه يف أن يقرر لنفسه، 

فأصبحنا نتحدث يف تارخينا عن الشورى هل هي ملزمة أم خمطرة؟

وبذلك، شيًئا فشيًئا، حّولنا عبادتنا وديننا إىل طقوٍس خارجية كجلباب نلبسه، متناسني 
أن عبادتنا الكربى هي التفّكر، والعقل، والفهم.

واإلدراك،  الفهم  عىل  العقل  لريّوض  جاء  الذي  العقول،  رياضة  كتاب  هو  والقرآن   
وجعل من نّصه املفتوح املتحمل ملعاٍن كثرية، سبًبا ألن نتتبع املعاين املختلفة، ولذلك نحن 
نقرأه ونفّسه، وما زلنا إىل اليوم نجد فيه معاين مل يكتشفها أحد من قبلنا، وأراد اهلل تعاىل 
ا مفتوًحا فيه عباراٌت عامٌة توحي بمعاٍن متعددة؛ ليجعل من مزاولتنا له سبًبا  أن يكون نصًّ

لرياضة عقولنا، لكننا حّولناه إىل كتاٍب نلّقنه ألبنائنا جهًل دون فهٍم، ونتلوه عىل موتانا.

 هذا العقل املعّطل هو القضية األساس التي قال الرسول يف شأهنا »إّن اهلل يبعث هلذه 
وصححه  الرتمذي  سنن  يف  واحلديث  دينها«،  هلا  جيدد  َمْن  سنة  مائة  كل  رأس  عىل  األمة 
النظر، ألنه يتحدث عن جتديٍد، لكن  كثريون من العلامء، وهذا احلديث يفتح أمامنا باب 
جتديٍد  أي  وال  معناه،  يدركون  ال  التجديد،  عن  اليوم  يتحدثون  الذين  علامئنا  من  الكثري 

يريدون. 

معنى التجديد أن هذا النّص العظيم ال يمكن أن يفهم إال بآليات املعرفة التي نعيش هبا 
يف عرصنا، املسلمون األوائل قرأوا القرآن ففّسوه يف ضوء علومهم، والذين بدأوا بتفسري 
القرآن هم أهل الرواية، فجاءنا التفسري باملأثور مدة قرٍن ونصف القرن، والطربي عىل رأس 
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املجموعة التي عّلمتنا القرآن عن طريق تفسريه باألثر، لكن بعد ذلك ُفتحت مدرسة تفسري 
القرآن بمعاين اللغة العربية ملّا استفحل فهم اللغة العربية عند املسلمني، وعشنا قرًنا كامًل 

والقرآن بني يد أهل العربية، هم الذين يقّدمون لنا تفسريه.

بعد ذلك، جاء فوُج جديٌد من العلامء، عىل رأسهم اإلمام الزخمرشي، هؤالء بلغاء األمة 
الذين تعّلموا علوم البلغة ودقائق الرتكيب العريب، واستخرجوا من تلك الدقائق اخلفّية 
معاين جديدًة للقرآن، أسفرت عن فهٍم مل يكن يصل إليه األوائل من املسلمني، ِمْن الذين 

فّسوه باملأثور أو باللغة العربية.

ثم انفتح العامل اإلسلمّي عىل علوٍم حكمّية وردت إلينا من اللتني واليونان، وأصبح 
الرازي،  اإلمام  املفّسين  املـرحلة شيخ  لدينا حساب وفلسفٌة وعلم منطق، وبرز يف هذه 
الذي كتب »التفسري الكبري«، وهو كتاٌب تأثر فيه بعلوم عرصه، بالعلوم احلكمّية، فقدم لنا 

من معاين القرآن ما مل يستطع أن يقّدمه السابقون.

لكن بعد اإلمام الرازي، الذي تويف يف أوائل القرن السابع يف 606هـــــــ، مجدنا عىل 
تلك العلوم، ومل نواكب تقدم العلم يف العامل، عىل الرغم من أننا قدمنا للعامل نتاًجا عظياًم 
أنجزناه يف القرن الثامن بشخٍص تويف سنة 808 هـــ يدعى عبداهلل بن خلدون، هذا الرجل 
الذي طّوف يف أرض املسلمني مرشًقا ومغرًبا، وعمل سفرًيا ووزيًرا وقاضيا، تفّتح ذهنه عن 
لذا قرر  البرشّي«،  استنتاج قوانني مستخرجة من كتاب اهلل تعاىل، ُسميت علم »العمران 
كيف يمكن حلضارٍة أن تنمو، وكيف حلضارة أن تسقط؟ وكتب يف ذلك مقدمته املشهورة، 
فيه حلل وحرام،  ما يستحقه من أمهية؛ ألنه ليس  الكتاب  نعر هذا  لكن بسوء فهمنا، مل 
وليس فيه كيف تتوضأ، وكيف تدخل احلامم وخترج منه، فرتكنا الكتاب إىل أن جاء أحد 
الكتاب مرميًّا يف خزانٍة من خزائن تطوان  التاسع عرش، ووجد هذا  القرن  املسترشقني يف 
باملغرب، فتعّرف عىل الكتاب ونرشه، وبنى علاًم جديًدا لإلنسانية، حيث أصبح أكرب رواده، 
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وهو أوغست كونت؛ وليصبح رئيس مدرسة علم االجتامع يف القرن التاسع عرش وأوائل 
القرن العرشين، وتطّور هذا العلم لريعى نواميس الكيان البرشي واحلياة البرشية.

لقد هجرنا علوم النفس واالجتامع والرتبية والعلقات الدولية، وعىل رأسها الفلسفة 
نفيق من  أن  أردنا  العقول، وعندما  التي تصنع  العلوم  أهنا  الرغم من  املنطق، عىل  وعلوم 
يزاوهلا  من  جتّل  جليلٌة  علوٌم  وهي  واهلندسة،  الطب  علوم  أبناءنا  نعلم  أن  اخرتنا  كبوتنا، 
ويتابعها، ولعل منكم خرجيي طٍب وهندسٍة وزراعٍة، لكن هذه العلوم ال تصنع عقواًل، بل 
هي علوم للخدمة، واخرتنا يف القرن احلادي والعرشين أن نكون خدًما للشعوب األخرى، 
عليه،  ليمّروا  كوبري  هلم  بنينا  طريٍق  تقريب  أرادوا  وإذا  إلينا،  جاءوا  مزرعًة  أرادوا  إذا 

وأعطيناهم حقهم يف أن يصنعوا عقولنا.

 قلت إن العلوم التي نسّميها علوًما إنسانية، والتي عىل رأسها الفلسفة وعلوم القوانني 
االتصال  وعلوم  البرشي،  والعمران  واالجتامع  والنفس،  االقتصاد،  وعلوم  مجيًعا، 
والعلقات الدولية وما إليها، هذه العلوم هي التي تصنع العقل، وهي التي تبني املنهج، 
العلم يف حياتك، فهي  النص أو ضخامة  التي جتعل لك بوصلة هتديك عند غياب  وهي 
تفسح لك املجال يف ضوء النص الذي يقـــودك، والذي ال ينبغي أن تتخىل عنه، وسيبقى 
دائاًم قائدك ومربيك، كتاب اهلل وسنة رسوله، يف قلبك وعىل رأسك، لكنك ال تستطيع أن 

تفهم حياتك إال إذا هنلت من علوم عرصك.

كيف تنتظرون من أٍم تريد أن تريب أبناءها؟ هي حتفظ القرآن واحلديث، لكنها يف الرتبية 
متارس طريقة أمها، ومل تتعلم من علوم الرتبية احلديثة ما يمنعها من قهر طفلها ألنه صفحٌة 
بيضاء، ويف سن الثالثة هو مؤهٌل ألن يتحّول دكتاتوًرا أو يتحول إنساًنا نافًعا، ونسيت هذه 
بأّن قهر األطفال هو يف  القرآن كذلك،  السيدة، ألهنا مل تتعلم علوم الرتبية ومل تفهم نص 

احلقيقة إعداٌد للستبداد، فالطفل املقهور مرشوع ديكتاتور.
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 والقرآن قال ملحمٍد وهو يبني بناءه، بعد أن امتّن عليه، بأنه كان يتياًم فآواه، وأنه كان 
فأعطاه عقًل  يفتش عن طريق  وأنه كان حائًرا  أحٍد،  إىل  فلم حيتج  وأعانه،  فساعده  فقرًيا 

خيتار، ﴿فوجدك ضااًل فهدى﴾، وبعقلك اهتديت.

 عندما امتن عليه بذلك، قال أقابل هذه النعم بنعم ثلث أوهلا، ﴿وأما اليتيم فل تقهر﴾، 
فأرشد إىل عدم قهر اليتيم ملاذا؟! ألن الطفل املقهور هو الذي يستبطن الظلم والديكتاتورية، 
ويرد فعًل عندما يصبح رجًل ليكون قاهًرا لزوجته، ال يعبأ هبا، فيرتكها جزًءا من البيت، 
وكرسًيا أو طاولًة، وال يتحدث إليها وال يسمع منها رأًيا وال يستنري هبداها، وال يعلم أهنا 

موجودٌة معه يف قراٍر أبًدا.

 وإذا حتّول إىل مدير إدارة أصبح ظاملًا ملنظّريه، معتدًيا عىل قدرهم وقيمتهم. وإذا حتول 
إىل مسؤولية كربى، جعل الناس خدًما ألصابع رجله يمسحوهنا ألنه ريّب مقهوًرا.

إىل  احلياة  حتتاج  فاليوم  حلياتنا،  أخذنا  كيفية  ندرك  أن  استطعنا  ما  العلوم  هذه  لوال 
معرفة ال إىل اّدعاء، وال نستطيع أن نأخذ العامل بأيدينا ونحّوله إىل جزٍء نؤّثر فيه إال بمعرفة 
نكتسبها، ولن نستطيع أن نبدع يف هذه املعرفة إال إذا شعرنا بأننا ذوو مهة عالية يف أن نتحول 
إىل مرشدين يف العامل، ال نريد أن نعّلم الناس، لكن نريد أن ُنشعرهم بأننا أصحاب عطاٍء 
مثلهم، وأن العامل لن يعيش بعنٍي واحدٍة، بل حيتاج إىل أعنٍي خمتلفٍة، وأمامنا دوٌل عاشت يف 
تارخيها حضارًة جميدًة ثم كَبت، واسرتجعت قدراهتا بالرتكيز عىل حقها يف أن تكون مسامهًة 

يف بناء الكون.

إذن فالربيع العريب فسح لنا جمااًل، لكن أخشى أن يكون قد انغلق بابه؛ بسبب احلركات 
اإلسلمية، وأنا جزٌء منها، وهي التي أعنيها بالتقييم ولست أقسو عليها، وال أريد أن أبدي 

شامتًة، ألين مكلوٌم، وألين أصبت فيها، وألهنا جزٌء من كياين؛ ألهنا حتمل هديف نفسه. 

بشعارات، من  إاّل  الساحة  إىل  ننزل  أن ال  ينبغي  بأننا  يدرك  مل  جزٌء من هذه احلركات 
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قبيل »اإلسلم هو احلل«، فقد تبينا أنه عنواٌن فقط، إذ ما معنى أن يكون اإلسلم هو احلل؟ 
فاألمر كمن يكتب الفتًة عىل مستشفًى يقول فيها »الدواء هو احلل«، أو »الطب هو احلل«. 

زياريت  يف  أين  وأذكر  ومعلمون،  مرّبون  أننا  نّدعي  أن  منا  ينتظر  ال  املجتمع  أن  الواقع 
األسبوع املايض، إىل فيينا، وكان هناك مجٌع من الشباب، يف ناٍد، وكان يقدمني رجٌل صدمني 
فيينا، وأصبح  الفكري، فوجد مأوى يف  لتوجهه  بلده  أنه طبيٌب مطرود من  بقوله، وتبني 

رئيس قسٍم يف اجلامعة يدّرس طلبة الطب.

 كان أول ما قاله، وقد فوجئت به: »إن هذا الغرب ساقٌط، سيسقط بعد حني وسينتهي، 
انتهى الغرب« ثم ختم كلمته برفع يده قائًل: »أهيا الغرب إّنا قادمون فاستعد«.

وكّدت أن أبكي، وعندما أخذت الكلمة سألته: »قادمون لتفعلوا ماذا؟ تأتون الغرب 
الكريم،  السيد  أهيا  يا  للحياة؟  فهمنا  بعدم  بفرقتنا،  جهلنا،  هو  الذي  بجهلكم  بفقركم! 
أنت جئت للغرب وال علقة لك به، وجدت املأوى الذي فقدته يف بلدك، والطعام الذي 
أنَت  قالوا  وأولئك  وذويك،  أهلك  يف  منها  حرمت  التي  واحلامية  بلدك،  يف  منه  ُحرمت 
إنسان، نحن نفخر بأنك إنسان، ونريد منك أن تكون ضمننا ومعنا. أأنَت تفكر اليوم بأنك 

فاتٌح للغرب؟« 

معارش  نحن  أبنائي  »يا  الثالث:  أو  الثاين  اجليل  من  فيينا  أبناء  وهم  للشباب،  قلت  ثم 
عند  واقفني  قرًنا  عرش  اثني  وبقينا  الغرب،  أبواب  وطرقنا  الغرب،  إىل  جئنا  املسلمني، 
غواتيه، مل نستطع أن نتقدم، احتللنا األندلس سبعة قرون، ثم قالوا لنا اخرجوا وارجعوا 
إىل أوطانكم، ال حاجة لنا بكم، واحتللنا صقلية مخسة قرون، وبعدها قال لنا امللك روجيه: 

ارجعوا ال حاجة لنا بكم«.

وذهب قائدنا سليامن القانوين إىل فيينا ووقف عند أسوارها مرتني اثنتني، ويف كل مرة 
ستة أشهر، وطرق أبواهبا فلم تفتح، فرجع ثم حلقونا بعد أياٍم قليلة وقالوا: »أنتم أتيتمونا 



106

لتحتلونا، سنحتلكم، فدخلوا دمشق وبغداد والقريوان وفارس، وجلسوا عندنا مدة من 
الزمن«.

أديناور  كونراد  أقام  عندما  الثانية،  العاملية  احلرب  بعد  دخلناها  أوروبا؟  دخلنا  متى 
االقتصاد األملاين، واحتاج إىل يٍد عاملٍة، فتوجه إىل تركيا واستجلب مئة ومخسني ألًفا من 
املسلمني، وقام االقتصاد يف تسع سنوات، ما بني 1945 و1954، وقامت البداية األوىل 
للمجموعة األوروبية املشرتكة بني األعداء الثلثة، فرنسا وأملانيا وإيطاليا، يف تسعة أعوام 

بعد احلرب فقط.

الشامل  من  عاملًة  يًدا  فرنسا  دعت  واملغرب،  تونس  استقلت  ملّا  اخلمسينات،  ويف   
اإلفريقي وحتّولنا هناك، وتعدادنا اليوم يف الغرب عرشون مليون مسلم، فهل دخلنا أوروبا 

بالنزال والنضال، رافعني األسلحة، وقائلني اهلل أكرب؟

لقد دخلنا معاهدين بالعقود الدولية، وقلت للشباب: »أنتم هنا بعهٍد وميثاٍق، أنتم أبناء 
هذا البلد، حتملون جنسيته، وهذا وطنكم، فل تصغوا ملن يقول لكم هذه بلد كفر وهذه 
بلد حرب، بل هذه بلد إسلٍم بتعريف اإلمام الشافعي، الذي ملّا ُسئل عن تعريف أرض 
اإلسلم؟ قال: هي األرض التي يمكنك أن تقيم فيها شعائرك وال متنع من ذلك، فأنت يف 
فيينا تصيل كام تشاء، وتصوم كام تشاء، وختتار إمامك، وزوجتك تلبس اللباس الذي تريد، 
وتأكل حلاًل، وال تشتغل إال يف املواقع التي تريد فيها حلاًل، وال تكسب مااًل حراًما، ثم 
تأيت لتقول أنا فاتح، ماذا تفتح؟! األحرى أن تفتح عقلك لتدرك أنك إنساٌن متخلٌف عن 

دينك، وعن أخيك اإلنسان«. 

نحن نعاين من لوثة عقٍل، أردنا أن نلبس احلق بالباطل، وأن نلصق باإلسلم ما ليس 
فيه، أجدادكم مل يكونوا قاتلني، بل عّمروا الدنيا وبنوا وشادوا، ويعتربون فتح طريق وبناء 

بئٍر ومؤسسٍة ومستشفى أمًرا دينًيا مفروًضا عىل اإلنسان من اهلل ليعمر الكون.
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ما أنتظره منكم أن ترمحوا شيخوختنا، نحن عشنا ردًحا من الزمن نتوق إىل تغيري، ومل 
فأنا قضيت جزًءا من شبايب بني سجٍن وإقصاء، وحرمت من أن أخرج عىل  نتمكن منه، 
الناس عرشين سنًة، وأنا أقيم يف بيتي معزواًل عن واقع جمتمعي، يف إقامٍة جربية، وتقّدمت 
يب السّن، واليوم أنا أتعب عندما أتكلم، وعندما أخطب، وال أستطيع أن أفكر كام تفكرون، 
أنتم تعلمون من احلياة أحسن مما أعلم، وإدراككم وفهمكم للحياة قائامن عىل معرفٍة ثابتٍة، 

وأنا ذو مهوم ثقيلة.

جئتكم ألقول لكم: هّبوا.. حتركوا ال ترتكوا عقولكم معطلًة، اختاروا ألنفسكم سبيًل، 
ال تغادروا قيم دينكم؛ ألهنا قيم اإلنسانية، اعتزوا هبا وارفعوها عىل هاماتكم لتحّولوها إىل 

واقٍع تعيشونه.

املطلوب منكم، هو بناء عقٍل، وأنا أقول إن بناء العقل يبدأ بالرتبية والتعليم، فاهلل قال 
لنبيه اخلاتم: ﴿اقرأ﴾، أي أن التغيري ال يبدأ إال باملعرفة، واإلنسان يف عرفنا نحن مرشوع 
عىل  القدرة  بل  امللعقة،  ليس  باألسامء  واملقصود  كلها﴾،  األسامء  آدم  ﴿وعّلم  معرفٍة.. 
اكتشاف الواقع وفهمه، وترتيبه.. أعطاكم اهلل عقًل ثاقًبا ال عقًل مّيًتا، فل ترتكوا عقولكم 

تعيش اخلرافة.

 ولو حتدثت عن حال املسلمني اليوم، حلزنت، فقد كنت يف بلٍد عريب شقيق، ودعيت 
إىل التلفزيون أللقي كلمًة، لكنهم قالوا يل أنت الرابع يف الرتتيب، ففي الساعة األوىل تفسري 
أحلم، ويف الثانية رقّية إلخراج اجلّن، ويف الثالثة: فتاوى تتعلق باحلامم وما وراؤه، وأعطوين 

الساعة الرابعة، فسألت: »وماذا بقي يل؟«

نحن األمة التي تعترب أهنا تنظم حياهتا يف املنام، فاملنام هو الذي يميل علينا ترصفاتنا، ويف 
حرب العراق كّلنا اشرتى مصحًفا وفتحه؛ ألهنم قالوا لنا بأهنم وجدوا أثًرا يقول إّن رجًل 
إذا فتحت مصحفك ستجد يف  أنك  بني األصفر، وعلمة قهره هلم،  اسمه صادم سيقهر 
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سورة البقرة شعرًة، فكلنا اشرتى مصحًفا وبدأنا نفتش، ووّكلنا أنفسنا ألوهام.

ما نبحث عنه هو العقل النقدي، الذي جيعل الغيب قائاًم يف حدوٍد ال نزيد عليها، فنبّيكم 
عّلمكم أن الغيب هو قضيٌة سمعّيٌة، ال جيوز لنا فيها أن نزيد أو ننقص، فليس يف ديننا أن 
امرأة يتزوجها جّن، ربام ألننا تّواقون إىل واقٍع جديد، لكننا ال نستطيع أن نخالف الواقع 
احلارض لنغرّيه، بل أصبحنا نحلم ونتحدث عن قدرٍة غيبيٍة تعيننا، لكن لن تعيننا أي قدرٌة 
غيبية؛ ألن اهلل جزم بأنه لن يعيننا إال إذا غرّينا ما بأنفسنا ﴿إن اهلل ال يغرّي ما بقوٍم حتى يغريوا 

ما بأنفسهم﴾. 

التي  وهي  والعلم،  والرأي  الفكر  أهل  من  نخبٌة  ففيكم  شيًئا،  تفعلوا  أن  منكم  أنتظر 
أدعوها أن تنظر يف مستقبل األمة، لكن األمة لن تتغري بمجرد النظر إىل موقع أرجلها، كام 

تعودنا أن نفعل.

 نحن نحتاج لكي نخطط ملستقبلنا، أن نعي اخلط البياين الذي نسري فيه، فالذي يميش يف 
وسط جمموعٍة، ال يدرك أنه انحرف يمينًا أو شاماًل، لكن الذي يراقبه من عامرٍة شاخمٍة من 
فوق هو الذي يعلم كيف انحرف املسار عن طريقه، ولذا نحتاج إىل مراقبني ِمْن أبناء جلدتنا، 
ِمْن مثقفينا، ِمْن أصحاب الفكر لدينا، ِمْن الذين ليسوا مأجورين ألحٍد، وال خيدمون ركاب 

أحٍد إال ركاب أمتهم ومستقبلها، هؤالء نرجو منهم أن جيلسوا ليخططوا هلذه األمة. 

أما التغيري فقادٌم ال حمالة.. ملاذا؟!

ليس ألن اهلل وعدنا بذلك فقط، وإنام ألن واقع األشياء يريد ذلك، العامل اليوم يتغرّي، 
وعدد الذين خيرجون من اجلامعات باملليني، والعلم بدأ يملك العقول، صحيح أنه علٌم 
من  عدد  أكرب  ونملك  قبلنا،  التي  األجيال  من  أوعى  اليوم  فنحن  سيكتمل،  لكنه  ناقٌص 
املتضامنني يف العامل، فأنَت تستطيع أن ختاطب شخًصا من منغوليا، وامرأًة من أورغواي، 

وآخر من جنوب اهلند، جالًسا يف غرفتك، ومكتبك، أو يف سيارتك. 
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والعامل، اليوم، يفرض علينا، أن نفكر يف أن اإلسلم له فرصة يف أن يكون أداة تغيري، فل 
تفّوتوا هذه الفرصة.

أمثايل،  ويسّبوا  وليسّبوين  عمرو،  أو  زيٍد  فعل  لينتقدوا  احلافة،  عىل  يبقون  الذين  أما   
فليسّبوا كام يشاءون، لكن أقول هلم: »تفّضلوا اعملوا، ال تبقوا يف بيوتكم أو يف مكاتبكم 
جتعلني  خاصة  ربانّيٍة  بعنايٍة  أحظى  وال  مرسًل،  ولست  نبًيا  لسُت  أنا  العاملني«،  تسّبون 
أن  أريد  لكن  وأخطئ،  أجتهد  عاٍص  مذنٌب  خّطاٌء  إنساٌن  أنا  اإلهلية،  الذات  عن  مفّوًضا 
فليتحّركوا وليفعلوا،  أمامنا،  للتقدم  أعمل، والذين ال يعجبهم رأينا وال فكرنا، أدعوهم 

وسنكون جنوًدا بني أيدهيم.
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املعرفـــــــــي االقتصــــــــــــــاد  ثــــــــــــورة 

د. باسل البستاني *

جيتاز املجتمع البرشي، يف الوقت الراهن، مرحلة حضارية جديدة، 
ما يؤذن ببداية ثورة تفوق يف تأثريها وآفاقها ما فعلته الثورة الصناعية 
يف النصف الثاين من القرن الثامن عرش وما بعده، ذلك أن الثورة 
اجلديدة تيش ببداية حتول املجتمع اإلنساين من عرصه الصناعي إىل 
املعرفة  انبثاق  هو  التحول  هذا  أن حمور  أي  املعريف،  املجتمع  عتبة 
عموًما، واملعرفة التقنية خصوًصا، التي تشكل العامل احلاسم يف 

اإلنتاج والنمو، وبالتايل حتقيق التطور والتقدم.

اإلنتاج  إىل أن موضوع تعظيم  التارخيي لالقتصاد،  التطور  ويشري 
املادي وحتقيق نمو  اقتصادي، كان دوًما هاجس املجتمع البرشي 

منذ بداية مرحلته الزراعية. ففي هذه املرحلة، كانت األرض هي 

ـ ألقيت هذه املحارضة يف 10 آذار 2014.
*  مستشار التنمية الدولية وخبري اقتصادي بارز.
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الثورة  جميء  ومع  املال.  ورأس  العمل  بمساعدة  اإلنتاج،  عملية  يف  األسايس  العنرص 
الصناعية، مل تتغري األهداف املركزية للتطور، كثرًيا، إال أن رأس املال املنتج هو الذي احتل 

مركز الصدارة؛ ليبدأ عرص االقتصاد احلديث.

ينبثق من قصور  القلق واخلوف  كان مصدر  والصناعية،  الزراعية  املرحلتني،  ويف كال 
اإلنتاج، وكان العجز عن حتقيق النمو املنشود، مرجعه عامالن مركزيان مها: ندرة املوارد 

املادية، وتأثري عامل تناقص الغلة بسبب زيادة التوسع يف اإلنتاج.

وهكذا، وعىل الرغم من حصول تقدم واضح يف املكننة بفعل التقدم الصناعي، إال أن 
دفع  وقد  وخارجي،  ومؤقت  عريض  عامل  بأهنا  القناعة  بحكم  ا،  هامشيًّ كان  التقنية  دور 
هذا الظرف إىل القناعة بأن استمرار زيادة رأس املال ملواجهة التوسع يف اإلنتاج سيؤدي إىل 

زيادة تكلفة االستثامر، ما يسبب جتاوزها للعوائد املتوقعة من هذا االستثامر.

البرشي، سائدة  حتى مطلع   اإلنتاج والنمو  التقنية يف  القناعة بمحدودية دور  وظلت 
الستينيات من القرن املايض، حني أبرز التحليل االقتصادي املتقدم أن التقنية هي عامل ذايت 
وحاسم يف عملية اإلنتاج. غري أن هذا اإلنجاز، وعىل الرغم من نوعيته املتميزة، لكنه بقي 
أواسطها، وبعد سقوط االحتاد  ففي  التسعينيات،  بلوغ عقد  يراوح يف حدود ضيقة حتى 
لعوامل  فريد  توافق  حصل  حني  التقنية،  املعرفة  أمهية  لربوز  الظروف  هتيأت  السوفيتي، 
إىل تعظيم حركة رؤوس األموال والعاملة  العوملة، حيث أدى تصاعد زمخها  أوهلا  كربى. 
والسلع، بفعل تقليص القيود واملعوقات أمامها. فضاًل عن تزايد االهتامم بحيوية رأس املال 

البرشي يف نطاق اإلنتاج والنمو، وكذلك تبلور ونضوج أبعاد وتأثري جمتمع املعلومات.

التي أحدثها  التأكيد هنا يركز عىل متيز اقتصاد املعرفة، بحكم أن اآلثار الكربى  ولعل 
املعريف بكونه   التقدم املعريف جاءت عىل الصعيد االقتصادي. وهلذا يرد تعريف االقتصاد 

»استخدام املعرفة إلنتاج منافع اقتصادية«.
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عقل  يف  القائمة  الضمنية  املعرفة  ومها  األساسيني،  املعرفة  نوعي  التأكيد  هذا  ويشمل 
ونرشها.  وخزهنا  إنتاجها  يمكن  التي  وهي  املصنفة  واملعرفة  منه.  تنطلق  ومل  اإلنسان 
إنتاج  عنرص  بوصفها  الثنائي  املعرفة  موقع  عزز  بدوره  هذا  فإن  ذلك،  إىل  وباإلضافة 

)مدخالت( وكذلك مادة منتجة) خمرجات( إنتاجية.

وتنطلق حيوية املعرفة، بصورة أساسية، من متيز خصائصها، والتي يتمثل أمهها يف كون 
اإلبداع العقيل وليس املوارد هو منبعها، علاًم أن تكلفة إنتاجها اهلامشية غري مرتبطة بقيمتها، 
وهي غري حمدودة ما دام اإلبداع مستمًرا، كام أهنا تتعاظم باالستخدام واالنتشار، وكذلك 

يكون إنتاجها وخزهنا رسيًعا وسهاًل.

أما عىل الصعيد التطبيقي، فيأيت مضمون هذه املزايا وأبعادها عميًقا وواسًعا. فاإلبداع 
املعريف يشكل »منصة« النطالق وتراكم حلقات متتابعة من االستثامر ورأس املال اجلديد، 

ما جيعل إمكانية النمو االقتصادي عملية متواصلة. 

وقد أدى هذا العامل إىل كرس طوق الندرة يف املوارد الطبيعية، ويف الوقت ذاته حّيد تأثري 
عامل تناقص الغلة. كام أن التحول اجلذري من املوارد إىل الفكر اإلبداعي، عزز من استقرار 
االستدامة التي تعمقت جذورها، بفعل ما تؤديه املعرفة اإلبداعية من تقليص احلاجة إىل 
املوارد، ويف الوقت ذاته حتقيق النمو املستدام، فيام حيتضن هذا كله ما تولده املعرفة من قيمة 
مضافة ضخمة وغري مسبوقة، ممثلة بالعوائد واألرباح، ما يوثق استمرارية تدفق رأس املال 

لدعم عملية اإلنتاج وتدفق اإلنتاجية.

استمرارية  ضامن  عىل  املعريف  التقدم  أحدثها  التي  والعميقة  الواسعة  اآلثار  تقترص  ومل 
اقتصادية واجتامعية حيوية،  أبعاد  إىل  بل جتاوزته  االقتصادي واالستدامة فحسب،  النمو 
الدول  إىل  والصادرات  اإلمجايل،  املحيل  الناتج  يف  املتقدمة  التقنية  املنتجات  زيادة  أمهها 
إىل  أدى  ما  املتقدمة،  التقنية  القطاعات  هذه  يف  للعامل  األجور  وزيادة  بخاصة،  الصناعية 
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تعظيم  إىل  إضافة  العمل،  ظروف  وحتسني  الدخل  توزيع  نمط  وحتسني  الدخول  ارتفاع 
فرص العمل. من ناحية ثانية، أدى تعاظم التوظيف يف القطاع اإلنتاجي املعريف إىل تعزيز 

أمهية الطبقة الوسطى يف املجتمع، باعتبارها حاضنة الفكر واإلبداع فيه.

وقد فرضت »ثورة االقتصاد املعريف« احلاجة إىل خلق مفاهيم اقتصادية جديدة تتامشى 
وطبيعة االنفالق املعريف ومضمونه وآثاره، بام يف ذلك تعميم ثقافته عىل أفراد املجتمع.

للقلق  القائم يف االقتصاد واملجتمع كله، يشكل مصدًرا عميًقا  الوضع  أما عربيًا، فإن 
ا، بحكم اختالل مرتكزات وجوده  ا عن كونه معرفيًّ يف جوانب حيوية، فهو جمتمع بعيد كليًّ
كام تظهرها أهم مؤرشاته. فاملنطقة العربية متثل إقلياًم هو األكثر ريعية يف اإلنتاج، واألكثر 
اخلارجية،  للعاملة  استرياًدا  األكثر  أنه  عن  فضاًل  وغذائه،  تنميته  يف  اخلارج  عىل  اعتامًدا 
واألكثر حمدودية يف أراضيه الزراعية، واألكثر حاجة إىل املوارد املائية، واألكثر معاناة من 

انتشار البطالة.

إن تصنيف الدول اليوم، بني متقدمة ونامية، ما عاد فاعاًل؛ ألنه تصنيف تقليدي يعتمد 
أساًسا عىل مدى توفر املوارد وفاعلية استخدامها، أما الثورة املعرفية فقد رضيت تصنيًفا 
كل  ينتجها  التي  اإلبداع  درجة  معيار  بحكم  اجلاهلة،  والدول  الرائدة،  الدول  هو  مغايًرا 
طرف، فيام تثبت احلالة العربية القائمة فشل اسرتاتيجية التنمية، يف العديد من مرتكزاهتا. 
ذلك أن القصور  فيها صارخ، وختلفها واضح. أما املطلوب فهو إحداث تغيري نوعي باجتاه 
وتعزيز  املتقدم،  الصناعي  اإلنتاج  ركائز  وتعميق  التعليمي،  النظام  ثورة حقيقية يف  حتقيق 
التعاون بني املرتكزات املعرفية من جامعات ومراكز بحوث وغريها ودجمها يف جمتمعات 

ا. ا وتقنيًّ إبداعية، إضافة إىل تطويع اللغة العربية معرفيًّ

خالصة القول، إنه ما عاد ممكًنا لإلنسان العريب أن يبقى يف ختلفه وجهله، ويشقى وهو 
يشهد نظريه الرائد يتقدم ويرقى.
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تقديم

د. أمحد عتيقة *

وأدوات  وآلية  منهجية  عملها،  خالل  اتبعت،  األردن  يف  التخاصّية  تقييم  جلنة  كانت 
وعميق  دقيق  فهم  إىل  الوصول  من  نتمكن  حتى  حوهلا،  إضاءة  تقديم  املفيد  من  خاصة، 

لطبيعة عمل اللجنة بداية، ومن ثّم للنتائج والتوصيات التي خلصت إليها تالًيا.

اللجنة عملها يف شهر آذار )مارس( 2013، وذلك عقب توجيه جاللة امللك  بدأت 
)أكتوبر(  األول  ترشين   12 بتاريخ  السامي،  التكليف  كتاب  خالل  ومن  الثاين،  اهلل  عبد 
2012 حلكومة دولة الدكتور عبد اهلل النسور، بتشكيل جلنة من اخلرباء املحليني  والدوليني 
يف جمال السياسات االقتصادية واالجتامعية من ذوي اخلربة والنزاهة واحلياد، وتكليفهم 
بمراجعة سياسات وعمليات اخلصخصة؛ للوقوف عىل أثرها االقتصادي واالجتامعي عىل 
أساس احلقائق وليس االنطباعات أو اإلشاعات، وملعرفة نقاط الضعف والقوة، وإطالع 
املواطنني عىل نتائجها بكل شفافية، واالستفادة من الدروس املستقاة، وتضمينها يف عملية 

رسم السياسات االقتصادية واالجتامعية املستقبلية.

دقيقة وعلمية حول  الذي أجرى، طواعية، مراجعة  الوحيد  العريب  البلد  كان األردن 

*  عضو جلنة تقييم التخاصّية يف األردن، املدير اإلقليمي رئيس بعثة مؤسسة التمويل الدويل يف األردن.
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فإن  معروف  هو  وكام  حياهلا،  وشامل  مستقل  تقييم  إىل  الوصول  أجل  من  التخاصّية، 
العامل  دول  يف  للجدل،  إثارة  املناهج  أكثر  من  هي  سياسًيا،  منهًجا  بوصفها  التخاصّية، 

املختلفة، الغربية والرشقية، عىل حدٍّ سواء.

يف كتاب التكليف هلذه اللجنة، ُطِلَب إليها حتليل ثامنية حماور أساسية وتقييمها، وبالنظر 
إىل شمولية هذه املحاور، فإنه يمكن استنتاج شمولية التقييم الذي قامت به اللجنة. ولقد 

سعت اللجنة، يف سياق املهام املوكلة إليها، إىل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

التخاصّية كخيار  برنامج  تبني  إىل  األردنية  التي دعت احلكومات  املربرات  ما هي   .1
اقتصادي؟

2. ما مدى سالمة اإلجراءات املتبعة يف عمليات التخاصّية من الناحية القانونية واملالية 
واإلدارية؟

3. ما مدى كفاءة وشفافية ونزاهة تقدير األسعار من بدل األسهم واحلصص يف املنشآت 
التي خضعت لعملية التخاصّية؟

4. ما مدى حتسن املستويات اإلدارية واملالية وكفاءة وأداء املنشآت التي خضعت لعملية 
التخاصّية؟

ألسس  مراعاهتا  مدى  وما  عامة،  توعية  برامج  التخاصّية  عمليات  رافقت  هل   .5
الشفافية واملكاشفة؟

6. ما هي اآلثار االقتصادية واالجتامعية لربامج التخاصّية عىل النمو االقتصادي، وعىل 
اإليرادات، والدين العام، ونوعية اخلدمات العامة املقدمة؟

7. ما هي اآلثار التي رتبتها عملية التخاصّية عىل العاملني من جهة مستويات دخوهلم 
احلالية، والنمو يف معدل األجور، واملعايري التي اعتمدت يف تعويض من ترك عمله؟

8. ما مدى وجاهة استخدام عوائد التخاصّية وقانونيتها ؟



د. عمر الرّزاز

117

عمل حيادي وشامل
قامت اللجنة بعملها عىل مدار عام كامل، من دون أن تتعرض ألي ضغط، أو هتديد، 
ـنها من العمل بحيادية تامة، وقد حصلت اللجنة عىل كل  من أي طرف أو جهة، ما مـكَّ
البيانات  تلك  منها  طلبت  جهة  أي  من  إبطاء  غري  من  احتاجتها  التي  والوثائق  البيانات 
والوثائق، عىل الرغم من عددها الذي جتاوز عدة آالف، كام التقت اللجنة ـ خالل عملها 
ـ بالعديد من ممثيل القطاعات العامة واخلاصة، إضافة إىل نخبة من السياسيني؛ إذ استنارت 

بآرائهم، ومن ثم استعانت بفرق عمل قانونية وحماسبية متخصصة.

وقامت اللجنة بدراسة تسع عرشة منشأة خضعت للخصخصة، حسب قانون التخاصّية 
للعام 2000، إضافة إىل عمليات اخلصخصة التي حصلت قبل ذلك القانون، وقد قامت 

اللجنة بدراسة تلك املنشآت دراسة مستقلة وفق أسلوب عميل.

وخلصت اللجنة، من خالل عملها بداية، ومن خالل تقريرها تالًيا، إىل تسمية األمور 
أهم  من  واحًدا  يمثل  ما  تضخيم،  أو  هتويل،  أو  تبسيط،  أو  مواربة،  دون  من  بمسمياهتا، 
كام  تردد،  دون  من  واإلخفاقات  النجاحات  اللجنة  أبرزت  وقد  املستقل،  التقييم  معايري 
اجلهات  من  وطلبت  املستقبل،  يف  منها  االستفادة  يمكن  التي  والِعرب  الدروس  أبرزت 
املختصة، نرش تقريرها، بتفاصيله كافة، وهو ما كان هلا، ليكون ذلك التقرير قاعدة للحوار 

املفتوح أمام املواطنني مجيًعا حول التخاصّية.
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األردن.. فــــــــــــــــي  التخاصيّــــــــــــــــــة 
املستقبل أجـــــل  مــن  املاضـــي  تقييــــــم 

د. عمر الرزّاز *

لفريق  مجاعًيا،  جهًدا  األردن  يف  التخاصّية  تقييم  جلنة  تقرير  يمثل 
يتكّون من ستة أفراد، هم أعضاء اللجنة، وقد قمنا بتسليم التقرير 
باحلوار  يتعلق  ما  يف  الباب  نغلق  أن  دون  من  املعنية،  اجلهات  إىل 
جهة  من  واخلاص،  العام  القطاعني:  وعالقة  التخاصّية،  حول 
الطريقة التي يمكن أن حيققا عربها نوًعا من التكامل، ولعل التقرير 
عقالنية،  بطريقة  التخاصّية،  حول  احلوار  مأسسة  من  نوًعا  يمثل 

تستند إىل احلقائق واألرقام.

يف مستهل التقرير، كان ثمة فصل تعرض لعالقة القطاعني: العام 
مالًكا  يعد  مل  العام  القطاع  أن  إىل  هنا  اإلشارة  ويمكن  واخلاص، 
اخلاص،  القطاع  وكذلك  مطلق،  بشكل  وحده،  اإلنتاج  ألدوات 

ـ ألقيت هذه املحارضة يف 5 أّيار 2014.
*  رئيس جلنة تقييم التخاصّية يف األردن، وزير الرتبية والتعليم.
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يف دول العامل أمجع، غري أن تدخل القطاع العام يف تنظيم السوق خيتلف من دولة ألخرى؛ 
إذ ثّمة نوع من احلوار بداية، ومن ثم يكون االتفاق تالًيا، بني القطاعني، يف ما يتعلق بطبيعة 

تلك العالقة.

اخلصخصة كخيار اقتصادي
طريق  يف  األردن  وضعت  التي  الظروف  تلك  حول  إضاءة  أيضًا،  التقرير،  تضمن 
القول،  يمكن  وهنا  أمامه،  املتاحة  والبدائل  البلد  خيارات  عىل  أثرت  والتي  اخلصخصة، 
االحتاد  حتى  أمجع،  العامل  دول  يسود  راح  اخلصخصة  نحو  عاملًيا  توجًها  إن  باختصار، 
السوفييتي، منذ العقد الثامن من القرن املايض، باإلضافة إىل األزمة االقتصادية اخلانقة التي 
كانت عصفت باألردن، مع هناية العقد نفسه، جعلتنا يف حاجة لربنامج تصحيح اقتصادي، 
بالتعاون مع صندوق النقد الدويل، الذي كان أحد رشوطه، وقتها، التوجه نحو اخلصخصة.

إضافة إىل ما سلف، كان ثمة نوع من الضعف، والتباين، يف قيادة العديد من املؤسسات 

واملنشآت التي كانت مملوكة من ِقبل القطاع العام، من دون أن يعني ذلك أن تلك املؤسسات 

بينام كانت هناك  واملنشآت كّلها كانت خترس بشكل أو بآخر، فالطريان، مثاًل، كان خيرس، 

مؤسسات حتقق أرباًحا معقولة، وبعضها كان حيقق أرباًحا احتكارية، ترتبط بنوع اخلدمة 

التي  الوقت،  ذلك  يف  االتصاالت  رشكة  غرار  عىل  املؤسسات،  تلك  تقدمها  كانت  التي 

كانت من دون منافسني، ومن دون مقاييس حمددة للخدمة التي تقدمها للجمهور.

تلك العوامل كلها، وقد تضمنها التقرير، كانت دفعت األردن باجتاه اخلصخصة، وهي 

عوامل ناجتة عن سياسات متعاقبة، وثمة مسؤولية وطنية مشرتكة يف ما يتعلق بوجود تلك 

السياسات بداية، ويف ما تطلبته من إجراءات، ومن ضمنها اخلصخصة بطبيعة احلال، تالًيا. 
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التقييم واألثر ومعايريمها
قانونية  عديدة،  ختصصات  عىل  يشتمل  فريق  بمعية  عملنا،  كنا  النتائج،  صعيد  عىل 
وحماسبية، عىل حمورين، وقد اشتمل األول ستة معايري تتعلق بالتقييم، والثاين اشتمل ستة 

معايري تتعلق باألثر االقتصادي واالجتامعي، وقد فصلنا بني املحورين.

ويف ما يتعلق بالتقييم، وقفنا بداية عند معيار مرتبط بمنظومة التنفيذ، وكان هناك سؤال 
مهم يراودنا دائاًم: هل كانت احلكومة متتلك اسرتاتيجية واضحة لعملية اخلصخصة، بأن 
تعرف ما تريد حتقيقه من خالهلا، يف القطاعات كافة؟ يف احلقيقة؛ وصلنا إىل إجابات متباينة 
ملا  واضحة  اسرتاتيجية  رؤية  هناك  كانت  مثاًل،  االتصاالت،  قطاع  ففي  آلخر،  قطاع  من 
يمكن حتقيقه من خالل اخلصخصة، عىل صعيد تطوير هذا القطاع، خالًفا لقطاع التعدين؛ 
إذ مل نجد تلك الرؤية مطلًقا، ومل نصل إىل اهلدف الذي كانت احلكومة تتأمل الوصول إليه 

من خالل خصخصة هذا القطاع.

املعيار الثاين الذي وقفنا عنده، هو معيار التنافس، فالتجارب العاملية تؤكد أن املردود 
واألثر من شأهنام أن يكونا أفضل يف ظل وجود تنافس شفاف بني عدد من الرشكات، التي 

تقدم اخلدمة ذاهتا، مقابل التفاوض املبارش مع رشيك حمدد فقط. 

أما املعيار الثالث، فكان مرتبًطا باإلجراءات التنفيذية، ومدى مراعاهتا لألنظمة والقوانني 
والتعليامت القائمة، يف حني كان املعيار الرابع تقدير القيمة واآللية التي متت من خالهلا، أما 
أما  املعيار اخلامس،  أو تلك، فكان  املؤسسة  يتعلق هبذه  ما  قرار اخلصخصة، يف  دستورية 

املعيار السادس فكان يتعلق بقانونية االتفاقيات التي متت اخلصخصة من خالهلا.

عىل اجلانب اآلخر، كنا عملنا عىل حمور األثر االقتصادي واالجتامعي لتلك اخلصخصة، 
من جهة أثره عىل أداء الرشكة التي متت خصخصتها، ومن جهة عائدات تلك الرشكة عىل 
خزينة الدولة، قبل اخلصخصة وبعدها، إضافة إىل تتبع أثر عملية اخلصخصة االجتامعي، 
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العاملني من جهة أخرى، واملسؤولية االجتامعية للرشكة،  املستهلك من جهة، وعىل  عىل 
إضافة إىل الفضاء التنافيس الذي تتحرك الرشكة عربه.

تلك املعايري جمتمعة طبقت عىل الرشكات التي متت خصخصتها كافة، كل واحدة عىل 

حدة. ومن باب مقارنة جدوى اخلصخصة عىل تلك الرشكات، وضعنا مقياًسا حمدًدا، يأخذ 

االلتزام  تنافيس،  بشكل  العطاء  االسرتاتيجي، طرح  التوجه  االعتبار: مدى وضوح  بعني 

باإلجراءات الناظمة، منهجية تقدير قيمة الرشكة، دستورية القرار، قانونية االتفاقيات، ومن 

ثم قمنا بالتقييم، وكانت رشكة الفوسفات حصلت عىل درجة متدنية، عىل ذلك املقياس، 

النقالة  للهواتف  الثالثة  التشغيل  رخصة  بإعطاء  يتعلق  ما  يف  حقيقية  جتاوزات  وجدنا  كام 

إذ شعرت  الرخصة؛  املتنافسني عىل  اختيار أحد  أو  العطاء  أمنية، من جهة رشوط  لرشكة 

اللجنة بوجود حماباة واضحة يف ما يتعلق باختيار الرشكة التي حصلت عىل الرخصة.

يف حني كانت رشكة الكهرباء حصلت عىل درجة متقدمة من ذلك املقياس، أما رشكة 

ملدة تسع سنوات، ومع اخلصخصة  اإلنتاج  احتكار  فثّمة مشكلة حياهلا، وهي  اإلسمنت 

حتّول االحتكار العام إىل احتكار خاص، وقد دفع املواطن ثمًنا باهًظا نتيجة ذلك.

يتعلق  ما  يف  بخاصة  »امللكية«،  خصخصة  عن  انبثقت  التي  األخرى  الرشكات  أما 

بالصيانة، وتوريد الطعام للطائرات، واألسواق احلرة، فقد كانت درجتها متوسطة بشكل 

عام، يف حني نجد عىل اجلانب اآلخر رشكة »مياهنا«، وميناء احلاويات يف العقبة، ورشكة 

البوتاس، وجمموعة املطار، كانت حصلت عىل درجات ممتازة عىل ذلك املقياس.

وهكذا نستطيع، يف ما يتعلق بمحور التنفيذ، أن نتأمل ملفات الرشكات التي خضعت 

للخصخصة كافة، ونستطيع أن نعرف كذلك أسباب نجاح التجربة هنا أو إخفاقها هناك.
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عالمة  ووضعنا  التجربة،  أثر  لقياس  آخر  مقياًسا  وضعنا  األول،  املقياس  غرار  وعىل 
خاصة، استناًدا إىل معطيات خاصة، لكل رشكة، وكانت النتائج متفاوتة بطبيعة احلال.

النجاح وإمكانياته 
ولكن ما عالقة حمور التنفيذ بمحور األثر؟ هل نستطيع القول، إننا إذا قمنا بتنفيذ جيد 
فإننا سنحصل بالرضورة عىل أثر جيد؟ ولإلجابة عن هذين السؤالني، بطريقة عملية تستند 
إىل احلقائق واألرقام، قمنا بوضع نتائج املقياسني ضمن رسم بياين واحد، فكانت النتيجة 
طردية، فإذا كنا نقوم بعملية التنفيذ بشكل جيد؛ فإننا كنا نحصل عىل نتائج جيدة، وإذا مل 

يكن التنفيذ جيًدا فإن النتائج كذلك مل تكن جيدة.

وعندما كنا نضع خطة اسرتاتيجية واضحة، ومن ثم إذا كان لدينا عطاء مفتوح، وإمكانية 
تكنولوجيا  استقدام  أو  جديدة  أسواق  فتح  عىل  قادر  اسرتاتيجي  رشيك  من  االستفادة 

متطورة، فإن إمكانات النجاح تكون كبرية يف ظل هذه املعطيات.

التي  تلك  هي  اخلصخصة  بعد  نجاحات  حققت  التي  الرشكات  أن  كذلك،  ونالحظ 
مل ختضع لعملية بيع يف أصوهلا، وإنام تلك التي ارتبطت بعقود إدارة أو تشغيل، عىل غرار 
رشكة »مياهنا«، التي كانت جزًءا من وزارة املياه، ومن ثم أعيدت هيكلتها كرشكة مملوكة 
بالكامل من قبل احلكومة، قبل أن يصار تالًيا إىل استقدام مستثمر أجنبي أسهم يف تدريب 
املوظفني وتأهيلهم، ووضع برجميات جديدة آللية عمل الرشكة، التي بقيت تدار من قبل 
نجاًحا  نجد  وكذلك  احلكومة،  قبل  من  مملوكة  بقيت  وقد  معلوم،  ألجل  املستثمر  ذلك 

مشاهًبا يف ميناء احلاويات واملطار.

نوع  بتطوير  يتعلق  ما  يف  ا  حقيقيًّ ا  إجيابيًّ أثًرا  الكهرباء  قطاع  يف  نجد  مل  فإننا  املقابل،  يف 
اخلدمة أو تكلفتها بالنسبة للمواطن، عىل الرغم من األرباح التي حيققها القطاع.
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لعملية  املالية  القيمة  ما  وهو:  اللجنة،  يف  عملنا  خالل  من  هنمله،  مل  آخر  سؤال  وثمة 
اخلصخصة من جهة، ومن ثم إىل أين ذهبت تلك القيمة من جهة أخرى؟ 

كانت عوائد التخاصّية بلغت 1.7 مليار دينار، وقد تم رشاء ديون للمملكة األردنية 
من اخلارج بقيمة 1.5 مليار دينار، أما املبلغ املتبقي فذهب، يف جّله، يف مشاريع استثامرية، 

أو يف برنامج التحول االقتصادي الذي اعتمدته اململكة.

وقد يتساءل البعض عن جدوى تقييم عملية التخاصّية، بل واخلروج منها بتوصيات 
هذا  يكون  وقد  اإلنتاجية؟  الدولة  ممتلكات  معظم  خصخصة  متت  أن  بعد  واقرتاحات، 
التساؤل يف مكانه لو نظرنا حرصًيا إىل الرشكات التي كانت احلكومة متلكها وتم بيعها، إال 
أن الواقع يشري إىل أن ما متلكه الدولة من حقوق تعدينية وامتيازات ورخص إنتاج وحصص 
يف الرشكات االسرتاتيجية وثروات وطنية أخرى، تفوق قيمتها عرشات أضعاف قيمة ما 
تم خصخصته حتى اآلن. فمجموع ما تم بيعه، من خالل عمليات التخاصّية املختلفة عىل 
الوطنية  املشاريع  قيمة  تقدر  حني  يف  دينار،  1.7مليار  نحو  بلغ  املاضيني،  العقدين  مدى 
املستقبلية، والتي تشمل املشاريع التعدينية وإنتاج الطاقة والنقل العام واالتصاالت، أكثر 

من عرشة مليارات دينار عىل مدى العقد املقبل.

أهم التوصيات:
االسرتاتيجية،  اجلوانب:  يف  التوصيات،  من  بمجموعة  خرجت  اللجنة  وكانت 
التوصيات  ختتزل  أن  يمكن  والتي  التوصيات،  تلك  أهم  ولعل  والترشيعية،  والتنفيذية، 
مجيعها، هي أن ال بديل عن املصداقية، التي ُتفقد الثقة يف غياهبا، وهي التي من شأهنا أن 
جتعل املواطن غري متيقن مما جيري من حوله، ومن جوانب تلك املصداقية: التوعية املسبقة 
نحو أهداف عملية اخلصخصة بمجملها، إضافة إىل شفافية اإلجراءات التي تتم من خالهلا 
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إذا  بالنتائج، من أجل تفادي األخطاء،  يتعلق  عملية اخلصخصة، ومن ثم املكاشفة يف ما 
وجدت، قبل استفحاهلا.

أن  يفرتض  اخلصخصة  أن  وهي  االسرتاتيجي،  باجلانب  متعلقة  أخرى  توصية  وثمة 
تكون وسيلة إىل غاية واضحة املعامل، وليست غاية يف حد ذاهتا. 

وعىل صعيد اجلانب الترشيعي، فقد كانت التوصية األوىل هي االلتزام بأحكام القانون 
نًصا وروًحا، ومن ثّم رضورة التوازن بني السلطة املقيدة والسلطة التقديرية للحكومات، 

فال إرساف يف اللني وال غلو يف الشدة.

وعىل صعيد مكافحة الفساد، علينا االنتباه إىل أهنا ليست حمصورة يف مالحقة الفاسدين 
بالفساد،  تسمح  والقوانني  والترشيعات  األنظمة  يف  موجودة  فجوات  نتاج  هي  بل  فقط، 
وتوجهنا إىل املستقبل يبدأ من سد تلك الفجوات، إضافة إىل حماسبة املفسدين بطبيعة احلال.

نحن بحاجة إىل قانون ينظم مشاريع الرشاكة بني القطاعني: العام واخلاص، يف املشاريع 
االستثامرية املتعلقة بتطوير البنية التحتية واملرافق واخلدمات العامة. وكذلك نحن بحاجة 
إىل إنشاء صندوق وطني للمسامهة يف متويل مشاريع البنية التحتية واملرافق العامة؛ هبدف 
للضامن  العامة  واملؤسسة  احلكومة  فيه  تشارك  التحتية،  والبنية  التنموية  املشاريع  متويل 
خالل  من  وذلك  واملواطنون،  املانحة  واجلهات  األردنية،  التجارية  والبنوك  االجتامعي، 
تأمني  تسهل  ضامنات  تقديم  أو  املبارش  التمويل  تقديم  يف  للمسامهة  سندات؛  أو  صكوك 

التمويل من مصادر أخرى للمشاريع الكربى.

أساس  عىل  العطاءات  طرح  رضورة  التنفيذي:  باجلانب  املتعلقة  التوصيات  ومن 
ما  اللتزاماهتا  الرشكات  تنفيذ  مدى  متابعة  ورضورة  واضحة،  وبرشوط  العادل  التنافس 
املنوط هبا  والقانونية  واملالية  الفنية  اللجان  لتشكيل  معايري  بعد اخلصخصة، وأمهية وضع 
دراسة العطاءات وإحالتها، وأمهية وضع معايري الختيار ممثيل احلكومة يف جمالس إدارات 
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أدائهم، فضاًل عن ضبط  ومراقبة  احلكومة  قبل  من  ا  أو جزئيًّ بالكامل  اململوكة  الرشكات 
إجراءات وآليات عمل صندوق عوائد التخاصّية والتدقيق عليه.
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 بعض الرسوم التوضيحية

 التي تبّيـن جوانب مهمة حول عملية التخاصّية يف األردن: 
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المتوسط السنوي للتوزيعات كنسبة من كلفة االستحواذ

0%

5%

10%

15%

20%

25%

اربدوكهرباءالكهرباءتوزيع البوتاس الفوسفات الكهرباءتوليد االسمنت االتصاالت األردنيةالملكية



د. عمر الرّزاز

133

7

أثر الخصخصة على العاملين
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أثر الخصخصة على العاملين
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أثر الخصخصة على العاملين
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األردنــــي االقتصـــــــــــادي  التوافــــــــــق 

د.  يوسف منصور *

الدولة الريعيـــة
جهة  ترصف  لوصف  االقتصاد  يف  الريعية  مصطلح  يستخدم 
البيئة  عىل  منه  املنتفع  تأثري  نتيجة  أجر،  أو  ريع  عىل  للحصول 
القيمة  أو  الثروة  إنتاج  وليس من خالل  السياسية،  أو  االجتامعية 

املضافة لذاته أو لآلخرين. 
وال يلزم للدولة لكي تكون ريعية، أن تتحقق هلا املوارد الطبيعية 
الوفرية؛ بل يمكن أن يطلق لقب الريعية عىل  دولة تقوم بمقايضة 
موقفها السيايس أو موقعها اجلغرايف أو حقوقها املوقعية، من أجل 
الدول  فإن  لذا  أخرى؛  ومؤسسات  دول  من  ريع  عىل  احلصول 
يف  هي،  اخلارجي  الدعم  عىل  كبري  بشكل  تعتمد  التي  العربية 

احلقيقة، دول ريعية. 

ـ ألقيت هذه املحارضة يف 28 كانون الثاين 2013.
*  باحث اقتصادي ومدير تنفيذي لرشكة الرؤية لالستشارات االقتصادية واإلدارية 

يف األردن.
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شباب األردن 
يوصف الشعب األردين، حسب آخر اإلحصاءات، بأنه شاب، ذلك أن نحو 68% من 
الشعب دون سن 30 عاًما، و48% تقل أعامرهم عن 20 عاًما. كام أن أكرب فئة عمرية هي 
من  متثل %12.75  وأربع سنوات، حيث  الوالدة  حديثي  بني  أعامرها  ترتاوح  التي  تلك 
املواطنني، تليها فئة 5-9 سنوات، التي تبلغ نسبتها من املواطنني 12.6%، وهو ما يوضحه 

الشكل التايل :

 

التوزيع السكاين، الفقر، البطالة 
توضح اجلداول والرسوم البيانية التالية نسب التوزيع السكاين، وحصة تلك النسب من 

الفقر والبطالة، ويمكننا استنتاج عالقة غريبة بني البطالة والنمو، والبطالة اهليكلية. 
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نسب نمو الناتج املحيل احلقيقينسب البطالة 2012-2000
 2005ـ2011

عالقة غريبة بني البطالة والنمو، والبطالة هيكلية
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حول سوق العمل 
وفق دائرة اإلحصاءات العامة، يمكننا استخالص احلقائق اآلتية:

• 52.6% من املوظفني األردنيني تقل أجورهم الشهرية عن 300 دينار. 

• يعيل العامل باملتوسط 3 أفراد آخرين إضافة إىل ذاته، أي أربعة أشخاص. 

• معدل املشاركة االقتصادية ال يزال متدنًيا، ويبلغ 25 % يف 2011 مقابل 25.1 % 

العام 2010.

• 1.6% من املوظفني تقل أجورهم الشهرية عن 100 دينار. 

• 15% من األردنيني تقل رواتبهم الشهرية عن 200 دينار، وغالبيتهم أجورهم أقل 

من احلد األدنى لألجور، البالغ 180 ديناًرا.

• ترتكز غالبية العاملة األردنية يف حمافظة العاصمة بنسبة 40.5 % من إمجايل العاملني. 

التمويل  لعدم متكنهم من احلصول عىل  نظًرا  الوظائف،  إىل  األردنيني  • يتوجه غالبية 
الكايف الذي يؤهلهم لفتح مشاريع خاصة. 

باملوارد  الغنيتني  ومعان  الطفيلة  حمافظتي  يف  تكمن  اخلاصة  للمشاريع  نسبة  أقل   •

الطبيعية، واملتميزتني بنسب فقر وبطالة مرتفعة عىل مستوى اململكة. 

البطالة
البطالة يف األردن: التي تؤثر يف معدل  الرئيسية  • العوامل 

التالية: بالبنود  • يمكن تلخيص تلك العوامل 

1. العاملة األجنبية. 

2. البطالة الطوعية، ومن أسباهبا:   
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• توقعات عالية باحلصول عىل وظائف ذات أجر مرتفع. 

العالية بالعمل يف القطاع العام.  • التوقعات 

• الدعم املايل من قبل األرسة. 

• احلواالت املرسلة من قبل األردنيني العاملني يف اخلارج. 

األقل  أو  الصعبة  باملهن  املرتبطة  بالصعوبات  املمنوحة  واملزايا  األجور  اقرتان  • عدم 

ا . مكانة اجتامعيًّ

النقل، ما حيد من تنقال العاملة.  • عدم توفر شبكات كافية لوسائل 

3. عدم توافق املهارات مع سوق العمل. 

اإليرادات والنفقات احلكومية  2006ـ2011
يوضح اجلدول التايل جانًبا من تلك النفقات واإليرادات:

2011 2010 2009 2008 2007 2006 السنة
4198.9 4261.1 4187.8 4375.4 3628.1 3164.6 اإليرادات الحكومية
1215 401.7 333.4 718.3 343.4 304.6 المنح
530 1233 595.8 516 676 876.8 المؤسسات المستقلة

5944 5896 5117 5610 4648 4346 مجموع اإليرادات
1% 15% -9% 21% 7% نسبة النمو

6801.8 5708 6030.5 5431.9 4586.5 3912.2 النفقات الحكومية
1477 1746 423 384 611 575 نفقات المؤسسات الحكومية
8279 7454 6454 5816 5198 4487 مجموع النفقات
11% 16% 11% 12% 16% نسبة النمو

-947 -513 173 132 65 302

المستقلةلمؤسسات اعجز /فائض

-2602.9 -1446.9 -1842.7 -1056.5 -958.4 -747.6

العجز الحكومي قبل المساعدات

-3550 -1960 -1670 -925 -893 -446

إجمالي العجز قبل المساعدات

81% 17% 81% 3% 100% نسبة النمو
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املالية العامة واالقتصاد الكيل 
الدين العام : يتوضح من خالل األشكال التالية:

 

 

 

 

قيمة املنح 2005-2011 الدين العام 
)مليون دينار(

-2%

12%

4%

13%
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17%
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)مليون دينار(الدين العام  نسبة التغيير 

امليزان التجاري )مليون دينار(

 2005ـ 2011 

صايف تدفقات االستثامر األجنبي املبارش

 2005ـ 2011 

-3,556

-3,585

-4,574

-5,084
-4,449

-4,824

-5,895

-7000
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٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١

)مليون دينار(الميزان التجاري 

1,984.49

2,512.70

1,859.10
2,005.70

1,713.30

1,172
1,043

0.00

500.00

1,000.00

1,500.00

2,000.00
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صافي تدفقات االستثمار األجنبي المباشر
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املصدر: تقرير التنافسية العاملية، 2011-2012، تقرير ممارسة أنشطة األعامل، 2011، الكتاب السنوي للتنافسية العاملية، 2011، 
بيانات احلرية االقتصادية العاملي، 2012.

تصنيف األردن يف التقارير الدولية الرئيسة

مقرتحات التوافق االقتصادي األردين: 
1.  بداية ال خيتلف اثنان عىل رضورة حتفيز النشاط االقتصادي فوًرا، وهو مطلب قديم 

جديد، ويمكن حتقيق ذلك عىل املدى القصري من خالل: 

• الترصحيات اإلجيابية املتفائلة التي تتحدث عام ستقوم به احلكومة لتحسني االقتصاد. 

وتوزع  التنافسية،  وحتقق  الطاقة،  توفر  رائدة  اقتصادية  مشاريع  وتنفيذ  بوضع  • البدء 
اخلليج  التزمت دول  التي  األموال  استخدام  املحافظات، من خالل  االستثامر عىل 

بتقديمها. 

البلد )الرسمية وغري الرسمية( كلها، وليس مؤسسات  2. ال بد من تقوية مؤسسات 
الدولة فقط أو موظفيها. 

3. هنالك توافق حول اإلصالحات عىل املدى املتوسط، قوامه أن النظام الرضيبي بحاجة 
لإلصالح، بحيث تكون رضيبة الدخل تصاعدية، وختفيض رضيبة املبيعات )وهي 
النظام الرضيبي،  املادة 111 من الدستور(، وإصالح  رضيبة غري دستورية حسب 

املؤرش
تقرير التنافسية العاملي،

2011/2012
تقرير ممارسة أنشطة األعامل،

2011
تقرير احلرية االقتصادية 

العاملي،2012

التصنيف
احتل األردن املرتبة 71 بني 142 دولة، مرتاجعًا من املرتبة 65 يف 

2010/2011
احتل األردن املرتبة 111 بني 183 دولة، مرتاجعًا من املرتبة 107 

يف 2010
مرتبته 26  كانت  أن  بعد  املرتبة 29 بني 144دولة،  األردن  احتل 

يف 2009
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عىل أن يتم إصالح شؤون املؤسسات التي تقوم عىل حتصيل هذه الرضائب، وربط 
للوقوف  أراض، وغريها(  مبيعات، رسوم  مًعا )مجارك، دخل،  الرضائب  شبكات 

عىل دخل املواطن احلقيقي ومعرفة مصادره. 

4. ممارسة التقشف احلقيقي يف اإلنفاق احلكومي: 

اإلنفاق  نحو  يوجه  وفر  عنه  حيصل  اجلارية  النفقات  يف  للتقشف  واسع  جمال  هنالك 
املواصالت  كشبكة  الالزمة،  التحتية  البنية  إلكامل  تنموية  )مشاريع  احلقيقي  الرأساميل 
وحتسينها، وحتديث اجلامعات واملستشفيات، ودعم مؤسسات الزمة لتحفيز تنوع مصادر 
عليها،  الكيل  الطلب  وتقليل  املستوردة  الطاقة  االعتامد عىل  لتقليل  الطاقة  وتوفري  الطاقة، 

ورفع كفاءة إنتاجها واستخداماهتا(. 

ويتم التقشف عىل املدى القصري، من خالل تقليل مكاسب املؤسسات املستقلة ودمج 
تقليل  يف  التقشف  فيتمثل  والبعيد،  املتوسط  املدى  يف  أما  اآلخر،   بعضها  وإلغاء  بعضها 
ومن  فيها،  الرتهل  خفض  خالل  من  الرواتب،  عىل  املركزية  للحكومة  اجلارية  النفقات 

ضمنه التوظيف غري املخطط له.

5. إخضاع مجيع أجهزة احلكومة للرقابة املالية، دون استثناء.

6. العودة عن السامح لبعض األجهزة الرسمية بمامرسة أعامل القطاع اخلاص ومزامحته. 

7. حتقيق شفافية املوازنة، من خالل طريقة اإلعداد، وشكل إخراجها:

• تتحقق شفافية اإلعداد بأن يتم مجع كل ما هو مؤكد، وتبويب كل ما هو غري مؤكد 
يف فصل خاص يتم التباحث فيه مع عامة الناس قبل إدخاله، كام يتحمل مسؤوليته 

من أعده ولو بعد رحيله من املنصب العام. 

• يتم إعداد األرقام املتوقعة للسنني املقبلة وليس لسنة واحدة. 
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ختصيص  عملية  تتبع  وأن  والرؤى،  اإلنجازات  مع  املخصصات  تتناسب  أن  جيب   •

املوازنة اسرتاتيجية حمددة نابعة من سياسة مالية مبنية عىل سياسة اقتصادية شمولية 
لتحفيز عمل الشباب، ومشاركة املرأة خاصة يف املحافظات.

• ينبغي أن تستخدم عملية اإلعداد أرقى أدوات احلساب الكمي االقتصادي، وحسب 
أفضل املامرسات العاملية يف وضع التنبؤات.

أما بالنسبة للشفافية يف إخراج املوازنة، فتتحقق من خالل: 

من  التنفيذي  اجلهاز  يمنع  وأن  األشكال،  من  شكل  بأي  املالحق  عن  االبتعاد   •

استخدامها بعد املوافقة عىل املوازنة.

ببند »متفرقات«.  • االبتعاد عن حتشية موازنات الوزارات واملؤسسات 

8. إصالح بيئة األعامل وسوق العمل، والرتكيز عىل الصناعة. 

الصناعية  السياسة  ومراجعة  التمويل،  خاصة  للصناعة  واحلامية  الدعم  توجيه   .9

وتفعيلها. 

ا ولصالح البلد.  10. جيب أن يصبح حترير التجارة اسرتاتيجيًّ

االقتصادية،  املشاريع  لتطوير  األردنية  املؤسسات  عىل  واإلنفاق  الضخ  توسيع   .11

ومتكني املنح وترسيخ انتشار قاعدهتا، وإجياد صناديق لإلقراض الصناعي، وإعادة 

املرصيف  النظام  خارج  من  متويل  مصادر  إجياد  يف  واملسامهة  الصناعي،  اإلنامء  بنك 

املعهود، ويمكن متويل مجيع هذه املبادرات من خالل أموال املساعدات. 

الصغرية  باملؤسسات  املتعلقة  القرارات  يف  العاملية  املامرسات  أفضل  مراعاة   .12

واملتوسطة احلجم. 
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االئتامين  التاريخ  اعتامد  نحو  املرصيف  النظام  حتويل  الرسعة،  وجه  وعىل  جيب،   .13
للمقرتض، بداًل من رهن العقار. 

عليهم،  اإلنتاجية  التكلفة  لتقليل  للمستثمرين؛  اخلدمات  تقدم  أن  احلكومة  عىل   .14
جماًنا  الصناعية  االستثامرية  األرايض  ومنح  للمحافظات،  املميزة  التحتية  كالبنية 
وفورات  مقابل  هناك،  العاملني  توظيف  عىل  لتساعدهم  املحافظات؛  ملستثمري 
التدريب  لتحفيز  متخصصة؛  متيز  مراكز  إقامة  وتشجيع  اإلنتاج،  تكلفة  يف  حقيقية 
املتخصص بداًل من مراكز التدريب املهني احلالية، التي اهرتأت معداهتا منذ سنني.  
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يــــــــدي بيــــن  األردنـــــــي  االقتصـــــاد 
جملـــــــس النـــــــواب: رؤيـــــــة اجتهادية

د. خالد واصف الوزني *

: حقائق ثابتة يف مسرية االقتصاد األردين  أوالاً
صغري  اقتصاد  هو  األردين،  االقتصاد  أن  بداية،  اإلقرار،  ينبغي 
منفتح عىل إطاره  اإلقليمي والدويل، وكانت املراحل التنموية التي 

مر هبا، مرآة للوضع اإلقليمي والدويل منذ تأسيس الدولة. 

وحيسب هلذا االقتصاد صموده أمام الصدمات اإلقليمية والدولية 
كافة، وحسن إدارة تلك الصدمات، واستدامة االستقرار النقدي 
ا  واملايل، كام لعب القطاع اخلاص الوطني واخلارجي، دوًرا حموريًّ
الدولة  دور  استمر  مثلام  اململكة،  تأسيس  منذ  التنمية  مسرية  يف 
املحوري يف التنظيم والترشيع والرقابة، وفوق هذا وذاك، حبا اهلل 

األردن بإرادة سياسية داعمة لتطوير هيكل االقتصاد. 

ـ ألقيت هذه املحارضة يف 11 شباط 2013.
*  باحث اقتصادي ومدير مؤسسة الضامن االجتامعي األردنية سابًقا.
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ثانيااً: حقائق متغرية يف مسرية االقتصاد األردين 
عىل اجلانب اآلخر، كانت هناك حقائق متغرية يف مسرية االقتصاد األردين، يف مقدمتها: 

الداخلية، أو ما يطلق عليها »عجز املوازنة«. • الفجوة 

• الفجوة اخلارجية، أو »عجز ميزان املدفوعات«.

• البطالة اهليكلية، وتتمثل بتشوه سوق العمل. 

• املديونية غري اآلمنة يف اهليكل الوظيفي أو املصدر  التموييل. 

• الرتكيبة الشابة للسكان )82% أقل من 40 سنة(، وانتشار املعرفة التكنولوجية. 

• ضعف دور املرأة يف االقتصاد الوطني. 

• فقر  السياسات وليس فقر  االقتصاد )سوء إدارة املوارد املتوفرة(.

النوعية عىل األداء العام. • غياب املساءلة الترشيعية 

: التشوهات األساسية يف االقتصاد األردين ثالثااً
يمكن إمجال تلك التشوهات، عىل النحو اآليت: 

• تشوهات مرتبطة باملالية العامة )عجز ـ مديونيةـ متويل(. 

• تشوهات مرتبطة بميزان املدفوعات )عجز جتاري ـ عجز جارـ احتياطيات أجنبية(. 

• تشوهات مرتبطة باملناخ االستثامري )تنافسية ـ توحيد مرجعيات ـ خريطة استثامرية 
مركزية وغري مركزية(. 

اجلهود  ـ  املهمشة  الفئات  ـ  )الدعم  االجتامعي  األمان  بشبكة  مرتبطة  تشوهات   •

املبعثرة(. 
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عرض لبعض املؤرشات الكلية لالقتصاد الوطني 
مؤرشات النمو احلقيقي 2005ـ2012 

بعض املؤرشات االقتصادية واالجتامعية لألردن 

الفرتة/ السنة

2005 ـ 2007

2008 ـ 2010

2011

2012

معدل النمو احلقيقي )%(

8.24

4.96

2.60

3 )أولية(

املؤرش
الناتج املحيل اإلمجايل )مليون دينار(

عدد السكان
توقع احلياة وقت الوالدة

للذكور
لإلناث

نسبة األمية للسكان الذين تزيد أعامرهم عن 15
للذكور
لإلناث

معدل البطالة  2012
للذكور
لإلناث

مؤرشات املالية العامة:ـ
نسبة العجز إىل الناتج املحيل اإلمجايل %

نسبة تغطية اإليرادات املحلية للنفقات اجلارية
حجم املديونة العامة

نسبة املديونية إىل الناتج املحيل اإلمجايل %

التقديرات 2012
20912 )نسبة نمو %3(

6.4 مليون نسمة

71.6 سنة
74.4 سنة

 % 3.7
%  10.3

% 13
 % 10.5

24 % تقريبي

% 16
% 73

16.4 مليار دينار أردين
% 78
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بعض املؤرشات االقتصادية الكلية لألردن 

ملخص املوازنة العامة للدولة )مليون دينار(

* مؤرشات أولية

املؤرش
عجز املوازنة بدون املساعدات

عجز املوازنة بدون املساعدات كنسبة

من الناتج املحيل اإلمجايل %

عجز املوازنة بعد املساعدات 

عجز املوازنة بعد املساعدات كنسبة

من الناتج املحيل اإلمجايل %

الدين العام اإلمجايل قيمة )مليار دينار(

نسبة إىل الناتج )%(

نسبة البطالة )%(

نسبة العجز التجاري اىل الناتج 

املحيل اإلمجايل )%(

2006
747.6

7.0

443.2

4.2

7.3

69

14

33.6

2007
958.4

7.9

615.0

5.1

8.2

67

13.1

37.7

2008
1056.5

6.8

338.2

2.2

8.5

54

12.7

32.6

2009
1842.7

10.9

1509.3

8.9

9.7

57

12.9

26.3

2010
1446.9

7.7

1045.2

5.6

11.4

61

12.5

25.7

2011
260.9

12.7

1383.8

6.8

13.1

65

12.9

28.8

*2012
3500

17

2500

12

16.5

80

13

33

البند/مليون دينار
إمجايل اإليرادات

حكومي
مستقلة

املجموع
إمجايل اإلنفاق

حكومي
مستقلة

املجموع
العجز/الوفر قبل املنح

حكومي
مستقلة

املجموع

2006

3469
876.8

4345.8

3912
575

4487

748-
302

446-

2007

3972
676

4648

45876
611

5198

958-
65

893-

2008

5094
516

5610

5432
384

5816

1057-
132

925-

2009

4521
595.8

5116.8

6131
423

6454

1843-
173

1670-

2010

4663
1233
5896

5708
1746
7454

1447-
513-

1960-

2011

5209
530

5739

6369
1477
7846

1600-
947-

2547-

*2012

5810
882

6692

6837
1819
8656

1897-
830-

2727-
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ملخص مؤرشات املوازنة العامة للدولة

مؤرشات االختالالت األساسية يف االقتصاد األردين

* أرقام أولية

بنود تذكريية
نسبة إمجايل اإليرادات إىل إمجايل النفقات

نسبة اإليرادات املحلية إىل النفقات 

التجارية

نسبة اإليرادات املحلية إىل إمجايل اإلنفاق

نسبة تغطية إيرادات املؤسسات املستقلة 

إىل نفقاهتا

نسبة املنح إىل النفقات الرأساملية

نسبة العجز الكيل إىل الناتج املحيل 

اإلمجايل

بعد املنح

قبل املنح 

2006
89

102

81
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38

4-

7-

2007
87

97

79

111

41

5

8-

2008
93

98

81

134

75

2-

7-

2009
75

91

69

141

23

9-

11-

2010
82

90

75

71

42

6-

8-

2011
80

73

62

36

43

7-

13-

2011
10.4

13.1

63

13

30

142/71

111

* 2012
16.6

16.4

78

13.4

33

غ.م

غ.م

2010
7.7

11.4

59

12

26

129/65

107

املؤرش
عجز املوازنة بدون املساعدات

كنسبة من الناتج املحيل اإلمجايل %

الدين العام اإلمجايل :ـ

قيمة )مليار دينار أردين(

نسبة من الناتج املحيل اإلمجايل )%(

نسبة البطالة %

نسبة العجز التجاري إىل الناتج املحيل اإلمجايل %

ترتيب األردن يف تقرير التنافسية العامل

سهولة ممارسة األعامل، الرتتيب بني 183 دولة
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مشاركة املرأة يف القوى العاملة 

 أولويات يف إدارة دفة االقتصاد 
حتديات األولويات االقتصادية 

تتمثل تلك التحديات باآليت:

• حتديد أولويات االقتصاد الوطني، وكذلك حتديد البوصلة االقتصادية.

التنمية.  • خلق مناخ لتكافؤ الفرص وتوزيع مكتسبات 

• حسن استغالل املوارد االقتصادية وحتريك عجلة االقتصاد.

التنافسية املناسبة لالقتصاد الوطني، من خالل:  • حتديد 

ا يف قطاع اخلدمات.  ـ االستثامر  رأسيًّ

ا  يف باقي القطاعات.  ـ االستثامر  أفقيًّ

% 0

% 10

% 20

% 30

% 40

% 50

الدول ذات الدخل
املتوسط املنخفض

الرشق األوسط
وشامل إفريقيا

األردن

% 14.90
% 28

% 43
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• املشاركة الفاعلة للرشكاء األساسيني يف االقتصاد )قطاع خاص، وحكومة، وجمتمع 

مدين(. 

• اخلروج اآلمن من إرهاصات التطورات اآلنية املحلية واإلقليمية. 

اإلطار العام ألولويات إدارة دفة االقتصاد الوطني
يتمحور هذا اإلطار املنشود حول النقاط اآلتية: 

املالية العامة للدولة.  • إصالح 

• التغلب عىل عجز احلكومة املركزية. 

• جتاوز عجز املؤسسات املستقلة. 

• معاجلة املديونية. 

ولتحريك عجلة االقتصاد، ينبغي حتقيق األهداف اآلتية: 

البيئة االستثامرية.  • حتسني مستوى 

التنموية )اخلليج واملحافظات(.  • اإلفراج عن أموال الصناديق 

• التوجه الفعيل نحو املشاريع الصغرية واملتوسطة. 

• التوجه احلقيقي نحو اإلصالح االقتصادي الوطني. 

وقبل حتديد مقومات اإلصالح االقتصادي املطلوب، ينبغي معرفة بعض احلقائق منها:

 .Evolutionary Process • اإلصالح عملية تطورية مستمرة 
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• اإلصالح قضية توافقية تشاورية غري إقصائية. 

• اإلصالح عملية تدرجية مرحلية. 

تثبيتي وهيكيل.  • اإلصالح ذو شقني؛ آين ومستقبيل، أي 

تتم برتشيد الدعم وال  • اإلصالح هدفه إزالة التشوهات وتصحيح االختالالت، ويخُ
يبدأ به.

• اإلصالح رضوري جلانبي السوق، الطلب والعرض. 

• اإلصالح حيتم وجود شبكة أمان اجتامعي فاعلة قبل ترشيد الدعم.

إنقاذ.  اليوم إىل خلية  • اإلصالح حيتاج 

• اإلصالح يبدأ بالنفس، عىل صعيد احلكومة واملواطن مًعا. 

متطلبات إصالح جانب الطلب: املالية العامة
تعاين املالية العامة من عدة مثالب منها:

النفقات العامة بشقيها.  • عجز اإليرادات العامة عن تغطية 

• عجز اإليرادات املحلية عن تغطية النفقات اجلارية )العيش خارج اإلمكانات(، فيام 

يمول ربع النفقات اجلارية من املديونية، وهذا ما يشكل خطًرا دامًها. 

• تراجع مستمر يف تغطية اإليرادات الكلية عن تغطية النفقات الكلية )استدانة دائمة 
الستمرار دورة حياة احلكومة(. 

إيرادات دائمة.  • االعتامد املستمر عىل املساعدات اخلارجية واعتبارها 

• اعتامد النفقات الرأساملية عىل املساعدات والقروض اخلارجية، ومن دوهنام ال يوجد 
إنفاق رأساميل. 
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تشخيص الداء  يف جانب الطلب
يمكن تلمس الداء يف اجلوانب التالية: 

النظام املايل، ويعني ذلك: • تشوهات كفاءة هيكل 
• عدم كفاءة حتصيل الرضائب )800 مليون هترب رضيبي(. 

القاعدة الرضيبة )مليار و700 مليون متأخرات حتصيل(.  • عدم كفاءة 

• عدم عدالة العبء الرضيبي )دخل ومبيعات(، وعدم تصاعدية الرضيبة.

• خلق املؤسسات املستقلة عىل نسق حكومة موازية. 

أما متطلبات إصالح جانب الطلب يف املالية العامة، فتعتمد عىل إجراءات آنية، منها: 
• ترشيد حقيقي للنفقات العامة )طاقة، مركبات، مصاريف إدارية وغريها(. 

• التعامل بشفافية مع اختالالت املؤسسات املستقلة. 
• رفع كفاءة التحصيل الرضيبي والقاعدة الرضيبية.

التقاعد املبكر يف احلكومة ومجيع أجهزة الدولة.  • وقف 
النفقة ورصفها )ربط الرصف باملخصصات(.  • الربط بني إقرار 

الرشيدة  احلاكمية  سبل  ووضع  العام،  اإلنفاق  عىل  الرقابة  كفاءة  مستوى  رفع   •
والشفافية واملساءلة يف اإلنفاق.

• ترشيد الدعم وإيصاله اىل املستحقني. 

أما اإلجراءات اهليكلية املستقبلية، فتتطلب: 
املتوقع  والنفقات  املمولة  النفقات  ضمن  وهيكلتها  للدولة  موحدة  موازنة  إعداد   •

ا مكتسًبا.  متويلها )أعىل اخلط وأسفل اخلط(، لكي ال يصبح إقرار النفقة حقًّ

• فرض الرضائب التصاعدية عىل الدخل واملبيعات )املادة 111 من الدستور(. 
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احلكومة  حجم  وختفيض  ودمج  بإلغاء  احلكومي،  للجهاز  حقيقية  هيكلة  إعادة   •

املوازية.

• رفع كفاءة رقابة السلطة الترشيعية عىل اإلنفاق احلكومي. 

• التحول نحو احلوافز االستثامرية املرتبطة بأهداف الدولة )توظيف وغريها(. 

متطلبات إصالح جانب العرض: وتعتمد عىل حتفيز االقتصاد، عرب اخلطوات اآلتية: 

السياسات االستثامرية 

• توحيد  املرجعيات ومعاجلة هيكل تشتت اجلهات املسؤولة عن االستثامر. 

• وضع خريطة تنافسية غري مركزية لألردن، ضمن إطار موحد وإدارة واحدة. 

• وضع حوافز االستثامر لتصبح أكثر ارتباًطا بأهداف أردنية حقيقية )خلق الوظائف، 

 .)CSR ،التصدير وتوفري العملة األجنبية، متكني املرأة، البعد البيئي

• تشجيع قيام صندوق سيادي أردين بني البنوك وكبار الرشكات، والضامن االجتامعي، 
واملنحة اخلليجية لالستثامر يف شتى حمافظات اململكة والسوق املايل، وحتريك عجلة 

االقتصاد.

• حتفيز املرشوعات الصغرية واملتوسطة. 

قوانني اقتصادية ذات أولوية 
النواب،  جملس  من  إقرارها  ينبغي  التي  القوانني  مقدمة  يف  العامة  املوازنة  قانون  يقف 
رسيًعا، وكذلك قانون االستثامر، وقانون الرضيبة عىل الدخل واملبيعات، وقانون الضامن 

االجتامعي، وقانون املالكني واملستأجرين، إضافة إىل قانون محاية املستهلك. 
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مالحظات حمددة حول بعض القوانني االقتصادية 
1. قانون االستثامر، وحيتاج إىل استحضار التجارب املثىل يف املرجعية املوحدة، ويف إدارة 

تلك املرجعية.

2. قانون الرضيبة عىل الدخل واملبيعات، ويتطلب فرض التصاعدية  عىل رشائح الدخل 
واملبيعات. 

3. قانون املوازنة العامة، ويتطلب:

•  رضورة فهم الدور الدستوري يف مناقشة قانون املوازنة.

•  اخلروج عن اخلطاب املهرجاين الدوري املراثوين يف مناقشة املوازنة. 

• التذكري بالدور الرقايب املسبق عرب قانون املوازنة. 

• التذكري بالدور الرقايب الالحق عرب احلساب اخلتامي وتقرير ديوان املحاسبة.

العاملية املناسبة.  • استحضار التجارب 

4. قانون الضامن االجتامعي، ويتطلب إقرار هذا القانون، االهتامم باآليت: 

• إنصاف املشرتكني واملؤسسة )التقاعد املبكر، وسقف الراتب، واحلسبة(.

• إنصاف املؤمن عليهم واملتقاعدين )معامل املنفعة واجلباية واحلقوق(.

• عدم إغفال دور استثامر أموال الضامن وطريقة إدارهتا.

البنك املركزي.  • منح مؤسسة الضامن استقاللية حقيقية ال تقل عن استقاللية 

عقود  يف  واملستأجر  املالك  من  كل  إنصاف  ويتطلب  واملستأجرين،  املالكني  قانون   .5
اإلجيار، واعتبار العقود سوًقا مفتوحة. 

قانون محاية املستهلك، ويتطلب  استحضار جتارب التطبيق املثىل.   .6
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رسائل نصية يف االقتصاد الوطني
• اإلرادة السياسية العليا يف اإلصالح موجودة، لكن املشكلة تكمن يف ضعف التنفيذ.  

• الرتكيز عىل أسس الشفافية واملساءلة والنزاهة، للتغلب عىل وصم االقتصاد األردين 
بالفساد، وذلك بجعل حماكامت مرتكبي الفساد علنية. 

عىل  كربى  قدرة  وأثبت  نشأته،  منذ  التحديات  من  الكثري  واجه  األردين  االقتصاد   •
حسن إدارة األزمات وقيادة التغيري. 

مسؤولية  أي  تضع  ال  السلطات  وقوانني  عقوبات،  عىل  حتتوي  املواطنني  قوانني   •

لوحات  والرتخيص،  السري  قانون  املوازنة،  العام،  الدين  )قانون  يالفها  من  عىل 
السيارة(. 

ومؤسسات  واخلاص،  العام  القطاعني  بني  اجلهود  تضافر  تتطلب  احلالية  املرحلة   •

املجتمع املدين، ورشكاء اإلنتاج )حكومة، أصحاب عمل، عامل(.

• اإلصالح بحاجة إىل خلية إنقاذ وطني يشارك فيها اجلميع من دون إقصاء أو حتيز.

من   33 املادة  وفق  الربملان،  عىل  الدويل  النقد  صندوق  اتفاقية  عرض  ينبغي  هل   •

الدستور؟ 

عن  خترج  التي  القوانني  فهم  يف  للمساندة  خمتصني  عىل  النواب  اعتامد  رضورة   •

اختصاصهم.

• رضورة تأسيس مفهوم مكتب مساندة رسمي للنائب، ضمن إطارين عام وخاص. 
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األردن؟ فــــي  القـــرار  يُصنـــــع  كيـــــــف 

د. جواد العناني *

دامهني هذا السؤال قبل عقود طويلة، حني حدثت أزمة سّكر يف 
وأطاحت   ، حلاًّ جتد  أن  دون  سنوات  ثلث  واستمرت  األردن، 
وزيرين من وزراء األردن ذهبا ضحيتها، ويف النهاية تقرر أن تقام 
ا عىل ذلك. وللمفارقة، كان دافع  وزارة اسمها وزارة التموين رداًّ
ا، فاجليش كان يستهلك مادة السكر صباًحا مع  أمنياًّ اإلطاحة هبام 
الشاي، وكان من الصعب أن يقدم له شاي من دون سكر، فعمد 
إىل االنضامم إىل سلسلة االحتجاجات األخرى، والتي كان أمهها 
ظاهرة التضخم التي بدأت تندلع عام 1974، ووصلت إىل أكثر 
من 10%، وحني وصلت االحتجاجـات إىل صفـــوف اجليــش، 

ـ ألقيت هذه املحارضة يف 27 كانون الثاين 2014.
وزير  االقتصادية،  الشؤون  وزير  األردين  الوزراء  رئيس  نائب  اقتصادي،  خبري    *

الصناعة والتجارة والتموين سابًقا.
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استجابت  الدولة برسعة؛ ألن الدبابات خرجت من منطقة خو يف الزرقاء، عىل الرغم من 
أن فوهاهتا كانت باجتاه األرض، ومل تكن مذّخرة، لكن هذه احلادثة كانت كافية جلعل صانع 
للناس، ووضع هلا شعاًرا قوامه  املواد األساسية  إنشاء وزارة تقوم عىل توفري  يقرر  القرار 

»كميات كافية ونوعية جيدة بأسعار معقولة«، وكأننا يف اجلنة.

عىل هذا األساس أنشئت وزارة التموين، وحني توليتها تبينت أنه ال يوجد هلا أي مربر 
اقتصادي عىل اإلطلق، ال من قريب وال من بعيد، فهي وزارة أنشئت من أجل اإلبقاء عىل 

احتكار ستة جتار يف استرياد سائر املواد الغذائية من دون منافسة.

ولذلك حيرضين السؤال: هل كان القرار يف ذلك الوقت صائًبا بإنشاء هذه الوزارة؟ فيام 
الناس اآلن يطالبون بعودهتا، هذا السؤال جيب أن نطرحه.

أما األمر الثاين الذي يستدعي النظر فيتعلق بالقوانني االقتصادية، وال أخص القوانني 
االقتصادية األساسية وحدها، بل كل القوانني التي تفرعت عنها، ففي إحدى السنوات، 
مثًل، قدمنا يف إحدى الوزارات حوايل 240 قانوًنا مؤقًتا صدر معظمها، فلو كنت قاضًيا 
يف حمكمة، وأتاين كل هذا العدد من القوانني اجلديدة يف سنة واحدة، فمن أين آيت باحلكمة 
واملعرفة ألطبقها وأقارن إذا كانت متناقضة مع  قوانني سابقة؟ وماذا سأصنع باحلقوق التي 

تبّدلت وتغريت بفعل القانون؟

وبرملاننا  وزرائنا،  فمجلس  القوانني،  إلصدار  املوجبة  األسباب  إىل  ننظر  أن  واألهم، 
والكل  وأسباهبا،  يتحدثان يف مربراهتا  مما  أكثر  األحيان،  بعض  القوانني،  لغة  يتحدثان يف 
يزعم أنه يتحرى خدمة الصالح العام واملصلحة األردنية العليا، فام هي املعايري التي قدمناها 

لنقول بأن مرشوع هذا القانون متطابٌق مع مصلحة الوطن أكثر من مرشوع قانون آخر؟ 

يف تقديري أن جملس الوزراء وكذلك النواب واألعيان يف جمالسهم، جيب أن ال يدرسوا 
ويركزوا كثرًيا عىل صيغة القانون؛ ألن الصياغة القانونية تأيت استجابة لألفكار والفلسفة 
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تتبناها احلكومة، ويقّرها بعد ذلك أو خيالفها املجلس الترشيعي، وكلمها  التي  واملنهجية 
هذا  أن  أو  رأي  قضية  ليست  القضية  إن  املوقف،  هلذا  وتربير  منطٌق  لديه  يكون  أن  جيب 

القانون جربناه وظهر به خطأ.

أرى أنه، ولكي تكون القوانني عاكسًة حلال املجتمع، جيب أن جترى دراسات، ومتحيص 
هلذه القوانني، وأن ال تقوم فقط عىل »األسباب املوجبة«، بوصفها قافية إنشائية نربر هبا كل 

مرشوع قانون ندفع به إىل اإلقرار.

أما األمر اآلخر، فيتمثل بام ُيسمى »السياسات الكربى«، فنحن اآلن بصدد وضع قوانني 
الدخل،  قانون رضيبة  املثال  منها عىل سبيل  األردن حتكم سياسات ومواقف،  جديدة يف 
هذه  كل  من  سينفذ  الذي  فام  املستهلك،  محاية  وقانون  االستثامر،  تشجيع  قانون  ومنها 
القوانني؟ هل هو ما سأعطيه للمستثمر يف قانون تشجيع االستثامر وأعود ألسرتده منه يف 
قانون رضيبة الدخل؟ أم سأقول إن محاية املستهلك جيب أن تصل إىل مراحل متقدمة؟ هل 

من مصلحة األردن أن يشجع االستهلك املايل يف الوقت احلارض؟ 

وأي مستقبٍل هذا الذي نتوقعه لبلٍد ال يدخر أبناؤه إال ما ُيلزمون بادخاره؛ إذ ال يوجد 
عندنا يف الوقت احلارض ما يسمى بـ»االدخار الطوعي«.

ويف حديثنا عن الربيع العريب، الذي تتباين اآلراء حوله، نعترب أن ما هو مؤكد فيه، أن 
ا، عىل أقل تقدير، بمعنى أن أول ما ُهرعت احلكومات  الناس أثبتوا أن هلم صوًتا اقتصادياًّ
العربية املختلفة لتلبيته هو البعد االقتصادي االجتامعي وليس البعد السيايس بالرضورة، 
ومن هنا فإن البعد االقتصادي الذي يسمى االقتصاد السيايس يف الوقت احلارض، أصبح 
ذا أمهية خطرة يف الوضع العريب، واألردن ليس استثناء، وعىل الرغم من أننا يف هذا البلد، 
تبقى  لكن  األخرى،  العربية  الدول  ما صنعته  بكثري  يفوق  نظر  وبعد  بمهارة  األزمة  أدرنا 

هناك مشكلة يف صنع القرار االقتصادي.
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فريق ذي جتربة وخربة،  االقتصادي واالجتامعي بصحبة  للمجلس  رئيًسا  حني عينت 
يتأتى يل ذلك؟  القرار فكيف  أن أساعد احلكومة يف صنع  أريد  إذا كنت  آنذاك:  تساءلت 
النظام الداخيل للمجلس،  وكان اجلواب، يف تقديري، موجودًا ومنصوصًا عليه أصًل يف 
هناك  فليس  البحث،  رضورة  ووجدت  األوروبية،  التجربة  من  اقتبسناها  خطوة  وأول 
قـــــــرار من دون تفاعلت، فالقرار االقتصادي فد يكون مصيًبا، ولكنه ينتج تفاعلت 
ا يف أماكن أخرى ال نعرفها وال نعلم كيف حدث التأثري، فل يوجد قرار اقتصادي  كثرية جداًّ
ا  من دون تأثري، وإذا أرادت احلكومة أن ترفع رضيبة معينة، فإن أثر هذا القرار ال يبقى منصباًّ
فقط عىل دخل احلكومة من حيث الزيادة، بل تكون له أبعاد استهلكية وإنتاجية، إضافة 
إىل البعد الفردي للحكومة، فالقرار يعمل عىل إغناء بعض الناس، وإفقار آخرين، ولذلك 
نحن مطالبون يف هذا العرص العوملي، أن نبحث سلًفا عن توقعاتنا، وماذا سيحدث الحًقا، 
فإن  مدروس،  نحو  عىل  للناس  وتقّدم  دقيقة،  واملنهجية  صحيحة  املعلومة  تكون  وعندما 
الذين سيأخذون القرار سيكونون عىل علم بمدى اآلثار التي ستحدث نتيجة هلذا القرار، 
ولذلك  النظام،  هلذا  هزة    shock حتدث  فأنت  صائًبا  قراًرا  تأخذ  مرة  كل  يف  أنك  بمعنى 
تصبح هناك ردود فعل، وهذه الردود جيب أن ترصدها، ومتى رصدهتا ستعرف سلًفا، عىل 

األقل، أنك ستكون عىل قدٍر معقول من الصوابية بداًل من االرجتال.

وبعد معرفة اآلثار، نصل إىل النقطة املهمة، وهي التباين يف مصالح  الناس ونظرهتم إىل 
أي قرار، فليس عيًبا أن يدافع الشخص عن مصاحله يف البعد االقتصادي أبًدا؛ ألن أصل 
علم االقتصاد، حسب مارشال يف كتابه »مبادىء االقتصاد«، يقوم عىل العرض والطلب، 
أي كاملقص الذي ال يكتمل إال إذا عمل جناحاه مًعا، فجانب واحد ال يقطع، وكذلك البائع 
واملشرتي يف أي سوق، مصاحلهام متناقضة، ولك أن تسأل يف سوق اخلضار، مثًل، كيف 
املشرتي  فيام يشكو  أستاذ،  يا  البائع: واهلل األسعار جيدة  فقد جييب  اليوم؟  البندورة  سعر 
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من ارتفاع السعر، وما دام التقى الطرفان واتفقا، تصبح هناك صفقة، وإن مل يتفقا ال توجد 
صفقة.

وعليه، كيف سنصل إىل توافق بني البائع واملشرتي، أي بني املتأثرين بالقرار وهم يقفون 
عىل جانبّي السوق، وهلام مصالح متناقضة أحياًنا؟ وكيف نحل اخللف بينهام؟ حيدث ذلك 
السعر  السعر أعىل من  التفاوض، حيث يكون  نتعلم  بالوصول اىل حٍل توافقي، علينا أن 
املعقول، فنحاول التفاوض حتى نصل إىل ختفيض السعر، ويبقى السوق عامًل، وصواًل 

إىل السعر املتوازن.

 حتى نصل إىل هذا األمر، أمامنا خياران، إما الشتم عىل شبكات التواصل واإلنرتنت، 
أو جيلس بعضنا مع بعض، ونجد طريقة عادلة للتفاوض حول مصاحلنا، خاصة يف ما يتعلق 

بالسياسات العامة للدولة.

ومن هنا، كان ال بد من إنشاء مراكز علمية، التي من وظائفها األساسية، وضع احلقائق 
خمتلف  عىل  وكذا  كذا  ستكون  فنتائجه  القرار  هذا  أخذنا  إذا  بأننا  وإبلغهم  الناس،  أمام 
إىل حٍل  الوصول  لتحقيق مصلحته، ولكن هبدف  بدلوه  يديل كل  القطاعات، وبعد ذلك 
توافقي، فنجمع بني احلقيقة واملوضوعية من ناحية، وبني املصالح من ناحية أخرى، هكذا 
مصالح  هلام  العمل  وصاحب  فالعامل  ملشكلهتا،  حلول  إىل  املتقدمة  املجتمعات  تصل 
كي  متناقضني  طرفني  مصلحة  عن  بل  الطبقي  الرصاع  عن  أحتدث  ال  هنا  وأنا  متناقضة، 
يصل إىل حل، وحتى يقطع ويأخذ كل واحٍد ما يريده، ولذلك نحن بحاجة إىل ما يسمى 

اإلدارة العلمية للدولة؛ ألننا مل نعد جاهلني بمصاحلنا.

آن  فقد  االجتامعي،  التوافق  أو  االجتامعي،  الوئام  يسمى  ما  إىل  نصل  وحتى  هنا،  من 
األوان أن ُتبنى قراراتنا عىل دراسات، حتى يكون هنالك إقناع.

 لكن عىل ماذا يتفق الناس؟ لو طرحت غًدا عطاء لتنفيذ مرشوع ما، وتساءلت، مثًل: 
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الدييس  مرشوع  أو  املتجددة  الطاقة  مثل  األردنية  الدولة  يف  مهاًم  مرشوًعا  إن  نقول  ملاذا 
مطلوبان؟ وال يمكن االستغناء عنهام، وستحدث كارثة إذا مل ينفذ هذان املرشوعان بأقىص 

رسعة ممكنة، لكن مع هذا يتأخر القرار سنوات وال يؤخذ، فلامذا؟ 

الواقع أنني أرشفت عىل رسالة دكتوراة يف جامعة هارفارد، أجاب فيها الباحث عن هذا 
السؤال بثلثة أسباب: 

األول: ما يثار هو اخللف النظري الفلسفي حول طبيعة املرشوع، فمثًل إذا كنت تعتزم 
مد مرشوع مياه من الدييس، فكيف ستجلب هذه املياه العميقة؟ وكيف سيكون املرشوع؟ 
وهذا  املوضوع؟  هذا  يف  نحن  مصاحلنا  وأين  عامن؟  إىل  اجلنوب  من  املاء  سينقل  وكيف 
مكلف. وهناك من يقول إنه من دون املاء ال نستطيع أن نعيش، وجيب أن نوفر املياه، ويف 

األصل إذا مل نحصل عليها سيأخذها جريان لنا.. الخ.

إسمنًتا؟  أم  حديًدا  سنستخدم  وهل  بقناة؟  أم  بأنبوب  املرشوع؟  سننفذ  كيف  الثاين: 
وهكذا تكون اجلوانب الفنية اهلندسية يف املرشوع موضع خلف تؤخر القرار. 

فيه  اجلميع  يطمع  هذا،  مثل  كبرًيا  مرشوًعا  ألن  املصالح،  بتناقض  ويتمثل  الثالث: 
وخصوًصا »الكبار«. 

ومن هنا، وهذه النقطة هي بيت القصيد، نحن نستخدم النظرية، ونستخدم األسباب 
الفنية، من أجل تربير ملاذا جيب أن نأخذ نحن هذا املرشوع وليس غرينا، والكل، يف هناية 
األمر، يستخدم النظرية والبعد الفني حتى يصل إىل حتقيق مصلحته، ولذلك، ويف غياب 
جهة مرجعية حتدد لنا ما هو الصواب نبقى نحن، عامة الناس غري املختصني، ضائعني يف 
متاهة هذه النظريات املختلفة، وسيقول لنا فلن شيًئا فنصدقه، وإذا مل يكن عىل وفاق مع 
احلكومة نصدقه أكثر، والثاين يعرض الرأي اآلخر فنصدقه أيضًا؛ ألننا ال نملك كل جواب 

عىل كل سؤال يف العامل.
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ا اكتشافات واخرتاعات جديدة، لن  إن هذا العلم املتزايد املتنامي، الذي تربز فيه يومياًّ
نستطيع اللحاق به من دون جهات مرجعية، ومن هنا يصبح املنهج العلمي يف إدارة القرار 
االقتصادي هو املرجع األسايس الذي حيكم بيننا، ونحتاج اىل أناس نثق هبم، موضوعيني، 
إىل  إضافية،  مرجعية  إىل  بحاجة  أيضًا  نحن  واليوم  الصائب،  والقرار  احلكمة  لنا  يقدمون 
وماذا سيكون  تأخذنا؟  أين  إىل  نتخذها  التي  القرارات  وهذه  نذهب،  أين  ومعرفة  خطة، 
عجز  سيكون  كم  اآلن؟  هي  كام  حاهلا  عىل  األحوال  بقيت  إذا   1920 سنة  يف  الوضع 
املوازنة؟ وكْم ستكون تكلفة املياه؟ وكم سيكون حجــــم املديونية يف موازنة احلكومة؟ 
أسئلة كثرية، كيف سنواجهها؟ وماذا سيحدث للفقر والبطالة؟ ولذلك نحن بحاجة أيضًا 

إىل مرجعية جامعة نتفق عليها مجيًعا.

وعليه، نحتاج إىل خطة واسرتاتيجية وهدف واضح نسعى إليه، وتكون فيه األولويات 
واضحة، كام نحتاج إىل مرجعيات اقتصادية وفردية نحتكم إليها لتقول لنا ما هو الصواب، 

وقوانيننا جيب أن تدرس بعناية وحتلل نتائجها قبل أن نتورط فيها. 

أكثر،  ومفهوًما  معقواًل  والسيايس،  االقتصادي  قرارنا  سيصبح  األمور،  هذه  أتقنا  إذا 
وسيصدقه الناس، وستتقلص فجوة الثقة بني احلاكم واملحكوم، وبني الناس وصانع القرار. 





د. فؤاد بسيسو

167

اإلسالم  فـــــــــي  واملايل  املصرفـي  النظام 
ودور البنـــــــــــــــــوك املركزيـــــــــــــــــــــــة

د.  فؤاد بسيسو *

متهيد
العاصمة  يف  عقد  كان  دويل،  مؤمتر  إىل  الورقة  هذه  فكرة  تعود 
راهن  حول  متحور   ،2013 العام  خالل  أبوظبي،  اإلماراتية 
النرش  املستقبلية، بدعوة من رشكة  املرصفية اإلسالمية وفضاءاهتا 
يف  املشاركة  األبحاث  حترير  مني  طلب  إذ  )إيمرالد(؛  العاملية 
الصريفة  صعيد  عىل  املهمة  املناسبات  من  يعّد  الذي  املؤمتر،  ذلك 

اإلسالمية، من جهة معاجلته ملوضوعات حموره الرئيس.

الصريفة  واقع  رئيسة:  أقسام  ثالثة  إىل  الورقة  موضوع  وقسمت 
ثّم  ومن  اإلسالمية،  واملالية  املركزية  البنوك  اإلسالمية،  واملالية 
وقفة مع السؤال اآليت: هل يشكل النظام املرصيف اإلسالمي بديالاً 

ـ ألقيت هذه املحارضة يف 21 نيسان 2014.
ا. *  مدير مركز املستقبل للدراسات االقتصادية، رئيس سلطة النقد الفلسطيني سابقاً
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للنظام املايل والنقدي والدويل، يف ضوء األزمة العاملية التي رضبت العامل أمجع، ومن ضمنه 
ا مناسباًا للتكامل مع ذلك النظام؟ الدول العربية، أم يشكل خياراً

واقع الصريفة واملالية اإلسالمية
ثّمة تطور رسيع كانت تعرضت له الصريفة واملالية اإلسالمية، وانعكس ذلك التطور 
يف انتشار واسع للبنوك اإلسالمية، ليس يف العامل العريب فقط، بل يف العامل أمجع؛ إذ أثبتت 
تلك البنوك قدرة وكفاءة عىل التعامل مع األزمات العاملية، وهو ما برهنته الدراسات التي 

أجريت حول انعكاسات األزمة العاملية عىل البنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية.

كام أن تسارع نمو تلك البنوك، الذي بلغ معدالاً نسبته 15 % سنويا، خالل السنوات 
املالية واملرصفية اإلسالمية، يف  العام عىل اخلدمات  الطلب  األخرية، تعزز بسبب تصاعد 
النطاق العاملي، فاتسعت مظلة تلك البنوك، وشملت أنشطتها قارات العامل كلها، وشاركت 
البنوك العمالقة يف العامل بإقامة مؤسسات صريفة إسالمية تابعة هلا، أو نوافذ إسالمية تابعة 
ملصارفها، كام حصل تسابق بني العديد من الدول عىل استقطاب األنشطة املالية والصريفة 
سعت  حتى  بل  والبحرين،  ديب  يف  خاصة  املتحدة،  العربية  اإلمارات  كدولة  اإلسالمية، 
ا  بريطانيا حديثاًا وأعلنت عن اهتاممها، عىل لسان رئيس وزرائها ديفيد كامرين، لتكون مركزاً

عاملياًا للصريفة اإلسالمية.

البنوك املركزية واملالية اإلسالمية
تعّد البنوك املركزية بوابة لنهوض أو لرتاجع النشاط املرصيف يف أية دولة من دول العامل، 
وإذا كانت هذه البنوك اهتمت بمراقبة البنوك التقليدية وتنظيمها، عرب سنوات طويلة، فإهنا 
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مل تستطع أن تتعامل مع ظاهرة البنوك اإلسالمية؛ إذ مل تكن مهّيأة لذلك؛ ما يمّثل واحدة 
من الثغرات التي حتول دون انتشار فّعال للبنوك اإلسالمية يف الفضاءات املالية العاملية، ففي 

تلك البنوك املركزية، ليست ثمة كفاءات وظيفية تستطيع التعامل مع البنوك اإلسالمية.

سؤال حول النظام املرصيف اإلسالمي
تبدأ فاعلّية النظام املرصيف اإلسالمي يف النظام املايل والنقدي والدويل، من خالل تعزيز 
القاعدة األساس يف البنوك املركزية، يف ما يتعلق بمتطلبات النظام املرصيف اإلسالمي، بأن 
تتوافر القناعة واإلرادة لدى قيادات البنوك املركزية، يف الدول اإلسالمية، برضورة األخذ 

بيد املصارف اإلسالمية، أسوة بالبنوك التقليدية األخرى. 

العامل،  مستوى  عىل  اإلسالمية  البنوك  تواجه  متعددة  وإشكاليات  كبرية  حتديات  وثّمة 
ملّا  العاملي، هناك حتديات  املستوى  النشاط املرصيف اإلسالمي عىل  الرغم من تسارع  فعىل 
يتطلب  العاملي،  الصعيد  عىل  ا  اتساعاً أكثر  النتشار  حتقيقه  سبيل  ويف  وجهه،  يف  تقف  تزل 
األمر تعبئة السياسة العامة والبنوك املركزية لتعزيز قدراهتا البرشية، بام يتوافق ومتطلبات 

البنوك اإلسالمية، ومعاجلة بعض الثغرات القانونية التي تعمل يف ظلها تلك البنوك.

إن املهمة تضامنية ومشرتكة بني أطراف عائلة النظام املرصيف واملايل كافة )البنوك املركزية 
والبنوك واملؤسسات املرصفية واملالية اإلقليمية والدولية(، ومن حمددات النجاح يف ذلك، 

التوجه االسرتاتيجي ضمن إطار نظام سيايس اقتصادي واجتامعي عادل وفّعال.

املالية  بفروعه  اإلسالمي،  االقتصادي  البنيان  عليها  يقوم  التي  األسس  سالمة  أما 
بشكل  الدويل  االقتصادي  النظام  الصاحلة لإلثامر عىل مستوى  البذرة  فتشكل  واملرصفية، 
النظام  حصاد  حول  أجريت  التي  السابقة  الدراسات  نتائج  إىل  ا  استناداً وذلك  تدرجيي، 
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إىل  إضافة  املعارص،  عاملنا  رضبت  التي  الدورية  االقتصادية  األزمات  ضوء  يف  الرأساميل، 
التحليالت املتعلقة بأداء النظام االقتصادي اإلسالمي التطبيقي، خاصة يف ما يتعلق بقطاعه 

املرصيف اإلسالمي.

الدويل،  واملرصيف  املايل  النظام  هيكلية  يف  اإلسالمي  واملايل  املرصيف  النظام  نفاذ  ويظّل 
عىل  يمض  مل  والتي  املعارصة،  التجربة  هذه  ترسيخ  إىل  الرامية  اجلهود  بمتابعة  مرهوناًا 
والرشوط  املقومات  سائر  باستكامل  ذلك  يرتبط  كام  قرن،  نصف  من  أكثر  فيها  الرشوع 
واملعايري األخالقية املتناسبة مع رسالة الرشيعة اإلسالمية، ووفق إرادة سياسية عىل مستوى 
العامل اإلسالمي تفرض قوهتا وحضورها عىل املستوى الدويل، وتنعكس عىل دعم األجهزة 
توفري  ذلك  يتطلب  كام  اإلسالمية.  الدول  يف  املايل  القطاع  عىل  واملراقبة  واملرشفة  املنظمة 
احلاكمية الرشيدة يف القطاع املايل اإلسالمي املستفيدة من التجربة املالية واملرصفية العاملية، 

ويف تطبيقاهتا بعد تكييفها لتتناسب ومتطلبات ومعايري الرشيعة اإلسالمية الغراء. 

ا يف القاعدة العقائدية  ولكون النظام اإلسالمي وتصوراته يشكل كالاًّ متكامالاً ومرتابطاً
العبادات واملعامالت؛ فإن حتول النظام املايل واالقتصادي اإلسالمي  التي ينطلق منها يف 
واملسار  التوجه  وحدة  يكسبها  ما  إليها؛  املشار  التكامل  بعملية  مرهون  عاملي،  نظام  إىل 
يف  ا  حالياًّ الراهن  واملايل  االقتصادي  النظام  يف  القائمة  االزدواجية  عن  ا  بعيداً واالنطالق، 

العامل اإلسالمي. 

البنيان االقتصادي واملايل واملرصيف  التي تواجه ترسيخ  التحديات  وهناك جمموعة من 
اإلسالمي يف العامل اإلسالمي، ويف تطبيقاته اجلارية عىل مستوى العامل، وتقف حائالاً أمام 
أن يشكل  بأنه جيب  العاملية  السياسية واالقتصادية  الدوائر  انتشار واعرتاف  تسارع معدل 
ا من النظام االقتصادي الدويل، يف أطره املؤسسية والقانونية والفنية املفاهيمية،  ا رئيساً جزءاً
التمويل  ورشكات  والتأمني  الصريفة  مؤسسات  وانتشار  حالياًا،  املنترشة  الدعوات  ولكن 
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املفاهيم املرصفية واملالية  الفرصة لالستفادة من تطبيق  بتوفر  القناعة  اإلسالمية، تشري إىل 
اإلسالمية، التي أثبتت جدواها يف التطبيق، ويف مواجهة األزمات االقتصادية واملالية. 

االتساق  وعدم  املؤهلة،  البرشية  املوارد  إىل  باالفتقار  املتعلقة  التحديات  بعض  وثمة 
السيايس، واالفتقار إىل البنية األساس املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات، وابتكار املنتجات. 
اإلسالمية،  املالية  األسهم  سوق  بتطوير  املتعلقة  التوصيات  من  جمموعة  ذلك  عن  ونجم 
التي تشكل يف ذاهتا دعوة ملتابعة تدعيم واستمرارية تطوير األنشطة اإلسالمية االقتصادية 
قاعدة  ببناء  يتعلق  ما  خاصة  ثانياًا،  والعاملي   ، أوالاً اإلسالمي  اجلغرايف  اإلطار  يف  واملالية، 
التطوير املستمر ألدوات التوظيف املايل واالستثامري اإلسالمي، وترسيخ البنيان املؤسيس 
االقتصادي  العمل  ترفد  متقدمة  وتكنولوجية  برشية  قاعدة  وخلق  اإلسالمية،  للصريفة 

اإلسالمي، بفروعه كافة، باحتياجاته األساس.

وعىل مدى نجاح األطر واألنظمة السياسية النافذة يف العاملني العريب واإلسالمي، يف ما 
يتعلق بقيادة النهوض من الكبوة اإلنامئية احلالية، واالنطالق يف مسارات التنمية اإلنسانية 
تتوقف  الصاعدة،  االقتصادات  ذات  النامية  بالدول  أسوة  متسارعة  بمعدالت  املتكاملة 
كبديل  العاملي،  النظام  يف  اإلسالمي  االقتصادي  النظام  وتطبيقات  مفاهيم  انتشار  رسعة 

ينقذ البرشية من أعاصري األزمات املتالحقة، وحيقق هلا رفاهيتها وسعادهتا.
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