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سعيد محمد *
بــاكـسـتــان ال ـتــي تحتفل ه ــذا ال ـعــام بــذكــرى
سـ ـبـ ـع ــن ع ـ ــام ـ ــا ع ـ ـلـ ــى قـ ـي ــامـ ـه ــا ( 14آب/
أغ ـس ـط ــس  )1947ه ــي ف ــي ع ـل ــم ال ـس ـيــاســة
إح ـ ــدى ث ــاث ت ـج ــارب بــري ـطــانـ ّـيــة م ــن عهد
ّ
شكلية ـ
اإلمبراطورية إلنشاء هياكل دول ـ
مستعمراتها السابقة تقوم على أساس
في ُ
ديني .أوالها كانت إسرائيل التي وإن قامت
ً
فعال بعد باكستان بأشهر عــدة ( 14أيــار/
مايو  ،)1948فإن مشروعها غدا قيد التحقق
ّ
الخارجية البريطاني آرثر
منذ أعلن وزيــر
بلفور وعده السيئ الذكر إلقامة وطن قومي
لليهود فــي فلسطني عــام  ،1917وثانيتها
كانت مملكة آل سعود فــي الحجاز ونجد،
التي أخرجها البريطانيون إلــى العلن في
( 27كــانــون ال ـثــانــي /يـنــايــر  )1927قـبــل أن
ُت ـعــاد تسميتها بــالـعــربـ ّـيــة الـسـعـ ّ
ـوديــة عــام
.1932
ك ــان االس ـت ـع ـمــار األوروب ـ ـ ــي ب ـعــد الـحــربــن
العامليني قد بــدأ يضعف على نحو لم تعد
ف ـيــه ع ــواص ــم اإلمـ ـب ــراط ـ ّ
ـوري ــات ق ـ ــادرة على
تـحـمــل الـتـكــالـيــف الـبــاهـظــة إلدارة أمــاكـهــا
عـبــر ال ـب ـحــار ،فـبــدأ بـحــث حثيث فــي أروق ــة
بيروقراطياتها عن نماذج إلدامــة الهيمنة
وحفظ النفوذ من دون وجــود مباشر على
األرض .أج ــري ــت تـ ـج ـ ُـارب ع ــدي ــدة إلن ـش ــاء
منظومات خاضعة وخ ِلقت كيانات مفتتة
ّ
هشة تفتقد مقومات التحول إلى دول وفق
ً
بناء على
املفهوم الغربي الحديث ،وغالبًا
ّ
قــرارات مرتجلة ملوظفي وزارات الخارجية
املصابني بعقدة تفوق عرقي ال شفاء منها
واسـتـشــراق مقيت .كــان ال بـ ّـد مــن منع قيام
دول أمـ ــم ع ـب ــر الـ ـش ــرق ك ـل ــه يـمـكـنـهــا يــومــا
التحول إلى دول كبرى تنافس بورجوازيات
أوروبــا .ففصلت مصر عن السودانّ ،
وقسم
املـ ـغ ــرب ،وخ ـنــق الـ ـع ــراق ب ــان ـت ــزاع ال ـكــويــت،
وقــامــت إســرائـيــل كحاجز استراتيجي بني
شرق العرب ومصرهم وضمانة أكيدة ملنع
قـيــام ســوريــا مــوحــدة عـبــر ش ــرق املـتــوســط،
بـيـنـمــا ق ــام ت ـحــالــف الــوهــابـ ّـيــة وآل سـعــود
لـحـمــايــة مـصــالــح ال ـغ ــرب ف ــي ث ــروة الـطــاقــة
الجديدة .الهند التي هي بالفعل قارة هائلة
ّ
نظريًا لتتحول إلى ما يشبه
كانت مرشحة
مـ ـش ــروع ص ــن ع ـظ ـمــى ت ـم ـتــد ع ـب ــر ج ـنــوب
ّ
آسيا كله قسمت في النهاية إلى ثالث دول
م ـت ـعــاديــة ل ــم ي ـكــن ل ـهــا أي وجـ ــود بشكلها
الحالي في أي من مراحل التاريخ.
لم يكن استدعاء الدين كمحور لقيام أشباه
ال ـ ـ ــدول الـ ـج ــدي ــدة هـ ــذه ابـ ـتـ ـك ــارًا بــريـطــانـيــا
ب ـ ـقـ ــدر م ـ ــا ف ـ ـ ــرض الـ ـ ـ ّـديـ ـ ــن ـ ـ ـ ـ األرثـ ــوذك ـ ـسـ ــي

ّ
ّ
واإلسالمية ـ نفسه على
اليهودية
بطبعته
املخططني البريطانيني أثناء خلقهم لعالم
مــا بـعــد الـهـيـمـنــة اإلم ـب ــراط ـ ّ
ـوري ــة املـبــاشــرة.
ف ــأن ــت ل ــن ت ـج ــد ه ــدف ــا أفـ ـض ــل م ــن ال ـي ـهــود
ّ
متخيل
ـارج الـقــارة نحو وطــن
إلرسالهم خـ ّ
أسـطـ ّ
ـوريــا ،لكنه يخدم أغ ــراض االستعمار
ّ
عـلــى أف ـضــل وجـ ــه ،إذ م ــن دون دافـ ــع تــديــن
ـاف مــن
ع ـم ـي ــق لـ ــن ي ـ ـكـ ــون هـ ـن ــال ــك عـ ـ ــدد كـ ـ ـ ـ ٍ
األوروبـ ـي ــن األق ـح ــاح املـسـتـعــديــن للهجرة
باتجاه واحــد مــن دون عــودة نحو الشرق،
ّ
العربية بسبب
فكانت إسرائيل .والجزيرة
ّ
تــاريـخـهــا الـ ّـديـنــي ومــدنـهــا املـقــدســة ب ــدا أن
من املستحيل السيطرة على قبائلها بحكم
ّ
علمانية أو قومية ،فـكــان ال بد
ذي صبغة
ّ
من تصعيد تحالف متني بني الدين وساللة
آل س ـع ــود األق ـ ـ ــوى ب ــن ق ـب ــائ ــل ال ـص ـح ــراء،
ّ
السعودية .أمــا في حالة الهند ،فإن
فكانت
تفكيك أمــة متجانسة منذ آالف السنني لن
ّ
واقعيًا من دون شق املجتمع الهندي
يكون
ع ـل ــى أسـ ـ ــاس األدي ـ ـ ـ ــان ،ف ـك ــان ــت بــاك ـس ـتــان،
وبنغالدش الحقًا.
ح ـص ــاد ت ـجــربــة الـ ـ ــدول ال ــدي ـن ـ ّـي ــة هـ ــذه كــان
مـ ّـرًا ،فقد تسلمت مقاليدها عقليات ّ
كرست
ال ـه ـي ـم ـنــة ال ـغ ــرب ـ ّـي ــة ع ـل ــى سـ ـك ــان امل ـن ـط ـقــة،
وف ـت ـحــت أب ــواب ــا غ ـيــر م ـس ـبــوقــة لـلـخــافــات
ّ
ّ
الدموية التي ال يمكن محوها بني
العرقية
أقوام تعايشت بشكل أو بآخر عبر القرون،
وأنتجت شعوبًا كاملة مصابة بالبارانويا
ّ
ـدودي ــة ال ـ ـقـ ــدرة ع ـل ــى ت ـق ـبــل اآلخ ــري ــن
ومـ ـح ـ
ّ
وتعادي جيرانها واألقليات بني مواطنيها،
وانـخــرطــت دون ه ــوادة فــي خــدمــة مشاريع
ً
املستعمر ،كال في موقعه اإلقليمي ،وقدمت
نـمــاذج كأنها ك ــوارث مــن دول فاشلة على
الصعيد اإلنساني ومشوهة فــي أنظمتها
ّ
ّ
واالجتماعية.
االقتصادية
بالطبع ،إن املخططني البريطانيني الذين
ن ـف ــذوا ه ــذي امل ـشــاريــع الـسـيــاسـ ّـيــة ال ـشــاذة
رب ـمــا ل ــم ي ـكــونــوا أنـفـسـهــم ف ــي وارد ّ
تخيل
نجاحهم األسطوري في زرع هذه الكيانات
الـنـقـيـضــة ل ـكــل اس ـت ـقــال أو ت ـق ـ ّـدم حقيقي
لـسـكــان املـنـطـقــة .بــل إن مـحـمــد عـلــي جناح
ّ
باكستانية وفق
نفسه الذي قاد قيام الدولة
اإليحاء البريطاني املستمر منذ  1908ـ ولم
ً
ّ
يعمر طويال بعدها – كان سيصاب بخيبة
أمــل مــن األوض ــاع التي آلــت إليها الشعوب
ّ
الهندية املسلمة بعد قيام باكستان تمامًا
كما ضــاعــت رؤى ق ــادة مرحلة االسـتـقــال ـ
الشكلي ـ في الهند الصغرى.
ل ـق ــد شـ ـه ــدت ب ــاك ـس ـت ــان ت ـح ــدي ـدًا ان ـح ــراف ــا
عــن رؤي ــة جـنــاح الجامعة الـتــي كــان لها أن
ّ
الغربية للهند
تستوعب سكان املحافظات

لم ّ
يقدم مسخ الحكم الديني لباكستان سوى تعطيل قيام الدولة الوطنية (أ ف ب)

انخرط ضياء الحق
في خدمة تعليمات
لندن وواشنطن
بإخالص مشهود

فـ ــي جـ ـمـ ـه ـ ّ
ـوري ــة جـ ــديـ ــدة أق ـ ـ ــرب إل ـ ــى نـســق
علماني .تلك الــرؤيــة اضمحلت على أيــدي
اإلسالميني املتطرفني ـ بعد غياب املؤسس
في  1949ـ الذين وإن عارضوا تقسيم الهند
مــن حيث املـبــدأ قبل تحقق التقسيم فعليًا
ـ فإنهم لم يتورعوا عن القفز على مفاصل
سلطة ّ
الدولة الوليدة ،وتبنوا صيغة إسالم
ح ــاد أخ ــذ شكله الــرسـمــي املـعـلــن مــن خــال
نص دستوري مرر على عجل ،واعتمد عام
ً
 ،1949جاعال السيادة في الدولة باكستانية
مستمدة من الله ،األمر الذي ّ
سبب اعتداءات
مؤملة بــن الطوائف املتعايشة وأنـهــارًا من
الدماء البريئة بينها ،وانتهى إلى انفصال
بنغالدش ذات الـعــدد الكبير مــن األقليات،

لـيـنـخـفــض ع ــدد املـنـتـمــن إل ــى أق ـل ـ ّـي ــات في
بــاك ـس ـتــان م ــن ربـ ــع ال ـس ـك ــان إلـ ــى  %3فقط
ّ
اإلسالمية الغالبة.
مقارنة بالكتلة
لكن التأثير األكبر لهذه األجــواء املحمومة
ب ـعــد إع ـ ــان ق ـي ــام الـ ـ ّـدولـ ــة بــاك ـس ـتــانـ ّـيــة في
مـحــافـظــات الـهـنــد الـغــربـ ّـيــة ك ـ ُـان فــي تـشـ ّـرب
ال ـب ــاد ل ـن ــزع ــات إق ـصــائ ـيــة ،ف ــأس ـق ــط نـظــام
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس بـ ــوتـ ــو ذي الـ ـصـ ـف ــة الـ ـيـ ـس ـ ّ
ـاري ــة
ّ
الشعبوية في انقالب عسكري قاده الجنرال
ضياء الحق ،الــذي سرعان ما تركزت فترة
ّ
الدينية،
حكمه على الـ ّـديــن والتصريحات
س ـع ـيــا إلـ ــى اك ـت ـس ــاب ش ــرع ـ ّـي ــة ال تمتلكها
دبابات االنقالبيني.
انـ ـخ ــرط ال ـج ـن ــرال ض ـي ــاء ال ـح ــق ف ــي خــدمــة

تعليمات لندن ـ والحقًا واشنطن ـ بإخالص
مـشـهــود ،فــأرســل قــواتــه لـتــدريــب الجيوش
ّ
الكرتونية في دول الخليج واملشرق العربي
ع ـلــى ق ـمــع ال ـس ـكــان امل ـح ـل ـيــن ،وتـ ـع ــاون مع
ال ـعــربـ ّـيــة ال ـس ـعـ ّ
ـوديــة ع ـلــى ام ـت ــاك ال ـســاح
ال ـ ـنـ ــووي وف ـت ــح أب ـ ـ ــواب الـ ـب ــاد ل ـ ـلـ ــدوالرات
ّ
الوهابية كي تعبث كما أرادت بعقول جيل
ّ
كامل ،وكرس هيمنة اليمني الديني املحافظ
على املواطنني ،وجعل من باكستان مجرد
تــابــع ذل ـيــل مل ـشــاريــع وك ــال ــة االس ـت ـخ ـبــارات
املركزية في أفغانستان خــال فترة الحرب
الباردة .والحقًا بعد غيابه وتولي ُالجنرال
مشرف القيادة ،كانت باكستان قد أدرجــت
ح ـل ـي ـفــا ال ي ـم ـك ــن إغـ ـف ــال ــه فـ ــي شـ ــن حـ ــروب
واشنطن املزعومة على اإلرهاب.
ل ــم ي ـق ـ ّـدم م ـســخ ال ـح ـكــم الــدي ـنــي لـبــاكـسـتــان
س ــوى تعطيل ق ـيــام ال ــدول ــة الــوطـنـيــة التي
يمكن أن تعدل بني مواطنيها بغض النظر
عــن مرجعياتهم الــديـنـ ّـيــة ،وأس ـســت ثقافة
شـعــب ـ ـ ك ــان حينها مـصــابــا بــالـصــدمــة من
وج ــع االن ـف ـصــال عــن الـبـلــد األم ـ ـ عـلــى عــدم
الـتـســامــح مــع اآلخ ــر املختلف والطائفيات
املــري ـضــة ،إضــافــة إل ــى الـتـعـطــش املتصاعد
ّ
لشهية اليمني الديني املتطرف إلى مزيد من
ّ
التنازالت والتقدمات .هــذا كله بالطبع من
دون ذكر التخلف االقتصادي واالجتماعي
واستمرار التقاليد البالية ،وانعدام حقوق
اإلنسان ،وانتشار الفساد في كافة مفاصل
امل ـج ـت ـمــع ،وال س ـي ـمــا ب ــن ق ـي ــادات ــه الـعـلـيــا
ونـخـبــه .وهــي نتيجة يـبــدو أنـهــا متطابقة
ت ـمــامــا م ــع ح ـصــاد الـتـجــربـتــن ال ـس ـعـ ّ
ـوديــة
ّ
واإلســرائـيـلـ ّـيــة ـ ـ إذا تركنا الـعــوامــل املحلية
جانبًا ـ األمر الذي يجعل العيب في النموذج
ال ـبــري ـطــانــي األسـ ـ ــاس ،ب ـق ــدر م ــا ه ــو أيـضــا
نتيجة حتمية لفشل النخب الحاكمة في
خدمة بالدها وتآمرها لتسهيلها انخراط
ّ
العاملية على
اقتصاداتها في لعبة العوملة
حساب الفقراء.
مــا هــو مستقبل مجتمعات نـمــوذج الـ ّـدولــة
ّ
الدينية؟ ال يكاد يكون هنالك خــاف يذكر
عـلــى أن الـتـجــربــة مـهـمــا طــالــت زم ـنــا فإنها
ً
ً
شـ ـ ــذوذ سـيـنـتـهــي ع ــاج ــا أو آج ـ ـ ــا ،وه ــذا
أم ــر ال ش ــك ت ــدرك ــه نـخـبـهــا ال ـحــاك ـمــة أكـثــر
مــن غـيــرهــا ،وربـمــا فـ ّـســر خضوعها الذليل
ّ
الغربية .لكن تلك
وغير املـشــروط للهيمنة
النهاية عندما تصلها هذي التجارب ،فإنها
سـتـكــون دم ـ ّ
ـوي ــة وقــاس ـيــة حـتـمــا ،وبـمـثــابــة
استكمال لدورة العنف وبحور الدماء التي
ّ
االصطناعية
سالت لحظة والدة تلك الدول
ّ
البريطانية الخبيثة.
الثالث على يد القابلة
* باحث عربي

بعد مئة عام على «بلفور» ...الهجوم المضاد!
علي حمية *
ي ـج ــيء يـ ــوم ال ـث ــان ــي م ــن ت ـش ــري ــن ال ـث ــان ــي،
فتشعر األمــة كلها بألم شديد من الطعنة
ال ـع ـم ـي ـق ــة ال ـ ـتـ ــي ط ـع ـن ـت ـه ــا بـ ـه ــا س ـي ــاس ــة
بــريـطــانـيــا ال ـع ـظ ـمــى ،ف ــي ال ـح ــرب الـعــاملـيــة
األولى ،وفي مثل هذا اليوم من سنة .1917
نذكر ،اليوم ،واأللم يدفع األلم ،أن «بلفور»
لم يكن الطعنة األولى وال الطعنة الوحيدة
الـتــي نـفــذت فــي جـســم األم ــة فــي املـئــة سنة
األخ ـ ـيـ ــرة .ف ـقــد سـبـقـتـهــا ط ـع ـنــة ولـحـقـتـهــا
طعنات!
كانت الطعنة األولى حني اتفقت بريطانيا
الـعـظـمــى وفــرن ـســا ،قـبـيــل ال ـح ــرب الـعــاملـيــة
األول ـ ـ ــى ،ع ـلــى اق ـت ـس ــام ال ـس ـي ــادة وال ـن ـفــوذ
ف ـ ــي س ـ ــوري ـ ــا بـ ـع ــد انـ ـت ــزاعـ ـه ــا م ـ ــن ت ــرك ـي ــا
وخروجهما من تلك الحرب ظافرتني.
بـعــد «مــؤتـمــر ال ـص ـلــح» ( )1919ومـعــاهــدة
ب ــاري ــس ( )1920وامل ـع ــاه ــدات الــاح ـقــة تـ ّـم
تقسيم سوريا الطبيعية إلى مستعمرتني
أو م ـن ـط ـق ـتــي نـ ـف ــوذ ،الـ ــواحـ ــدة بــري ـطــان ـيــا
وتشمل فلسطني (شرق األردن الذي لم يكن
له نطاق ّ
يحده) وما بني النهرين (العراق)،
وال ـثــان ـيــة فــرن ـس ـيــة وت ـش ـمــل ال ـش ــام (ال ـتــي
ك ــان ي ــدخ ــل فـيـهــا ج ـبــل ل ـب ـن ــان) ،أصـبـحــت
ك ـ ــل واحـ ـ ـ ـ ــدة م ـ ــن هـ ــاتـ ــن ال ـ ــدولـ ـ ـت ـ ــن ت ـع ـ ّـد
نفسها مالكة للقسم السوري الــذي ّ
نصت
املـعــاهــدة على أنــه مــن نصيبها وصاحبة
ال ـح ــق ال ـش ــرع ــي ف ـي ــه .ولـ ــم ت ـك ــن ل ـس ــوري ــا،

فــي ذل ــك الــوقــت ،حــركـتـهــا الـقــومـيــة املثبتة
شـخـصـيـتـهــا وح ـق ــوق ـه ــا ،ف ـل ــم ت ـت ـم ـكــن مــن
الوقوف في وجه تلك املساومات الغريبة،
وال مــن إع ــان ب ـطــان كــل تـســويــة أجنبية
سـيــاسـيــة ـ ـ حـقــوقـيــة عـلــى حـســابـهــا .بـهــذا
املعنى ،صـ ّـرح أنـطــون سـعــاده فــي املحكمة
ال ـفــرن ـس ـيــة املـخـتـلـطــة ف ــي ب ـي ــروت ()1936
ردًا عـلــى ات ـهــام رئ ـيــس املـحـكـمــة الـفــرنـســي
لـ ــه بـ ـ ـ «خـ ـ ـ ــرق وحـ ـ ـ ــدة ال ـ ـبـ ــاد ال ـج ـغ ــراف ـي ــة
ً
وانتهاك حرمة األرض» (كــذا) قائال« :أنتم
وشركاؤكم األنكليز من خرق وحدة وطننا
الجغرافية وانتهك حرمة أرضنا وقــد ّ
تما
بالفعل في سان ريمو وسيفر ولوزان».
ع ـل ــى أس ـ ـ ــاس مـ ـع ــاه ــدة س ــاي ـك ــس ـ ـ ـ بـيـكــو
( ،)1916وقبل انتهاء الحرب الكبرى ،رأت
السياسة البريطانية أنه ال يوجد ما يمنع
بــريـطــانـيــا م ــن بـيــع فـلـسـطــن لـلـيـهــود .من
هذه النظرة السياسية نشأت فكرة تفاهم
بــري ـطــان ـيــة م ــع ال ـي ـه ــود ،بــواس ـطــة ممثلي
الحركة اليهودية «الصهيونية» ،على وعد
بلفور.
ل ــوال ات ـفــاق ـيــة «س ــاي ـك ــس ـ ـ ـ ب ـي ـكــو» مل ــا كــان
«وع ــد بـلـفــور» ( )1917وملــا كــانــت التجزئة
السياسية وملــا أخـضـعــت الـبــاد الـســوريــة
إلـ ـ ـ ــى االن ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــداب وملـ ـ ـ ــا نـ ـ ـش ـ ــأت الـ ـكـ ـي ــان ــات
ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـه ــزي ـل ــة وملـ ــا ق ــام ــت «ال ــدول ــة
اليهودية» الغازية في فلسطني.
ذاك هو تصريح بلفور وتلك هي سوابقه
وقواعده «الحقوقية» وهذا هو وجه املسألة

الصحيح :إنه تصريح اعتدائي على وجود
األم ــة وعـلــى سـيــادتـهــا وحـقــوقـهــا .ومـجــرد
إع ــان ــه كـ ــان ي ـجــب أن ي ـك ــون س ـب ـبــا كــافـيــا
إلثارة نقمة األمة واحتجاجها ومقاومتها،
ولـكــن األم ــة ،فــي ذل ــك الــوقــت ،كــانــت جسدًا
بال روح .كانت ال تــزال صريعة الحزبيات
الدينية وضحية أحقادها الوبيلة.
ل ــم ي ـكــن ف ــي س ــوري ــا ،امل ـع ـن ـيــة ق ـبــل غـيــرهــا
ب ــال ـخ ـط ــط االسـ ـتـ ـعـ ـم ــاري ــة ال ـغ ــرب ـي ــة ال ـتــي
تستهدفها في وجودها ومصيرها ،وعي
ق ــوم ــي وال ن ـه ـضــة ق ــوم ـي ــة .وك ــان ــت أول ــى
اخـتــاجــات توقها إلــى الـحــريــة والنهوض
اختالجات العقلية الرجعية التي لــم تكن
ترى ،في نظرياتها ،غير الرجوع إلى حالة
ماضية عارضة .لم يكن لسورية أمر ولم َ
ير
أول الناشطني أنــه يجب أن يكون لها أمر
وأن يكون أمرها في يدها.

لوال اتفاقية «سايكس ــ
بيكو» لما كان «وعد بلفور»

ل ـ ــم ت ـش ـع ــر س ـ ــوري ـ ــا ب ـ ـخ ـ ـطـ ــورة م ـ ــا ح ـ ــدث.
واملهتمون القالئل الذين كان لهم نظر في
األم ــور وحــاولــوا تنبيه األم ــة إلــى حالتها
الخطرة لم تصل كتاباتهم إلى الرأي العام
ألن الـبـلـبـلــة ك ــان ــت عـظـيـمــة .وط ـغ ــت ،على
ش ـع ــور األمـ ــة وف ـه ـم ـهــا ،ال ـق ـضــايــا املـحـلـيــة
واألغـ ـ ـ ـ ـ ــراض الـ ـخـ ـص ــوصـ ـي ــة والـ ـح ــزبـ ـي ــات
الدينية.
كـ ــان ال ـت ـف ـســخ الـ ــروحـ ــي ع ـظ ـي ـمــا وال ـت ـف ـكــك
القومي بالغًا أوجــه ،في سوريا الطبيعية
كلها .فوجد االحتالل البريطاني ـ الفرنسي
الـ ـ ـ ــذي خـ ـل ــف االح ـ ـ ـتـ ـ ــال ال ـ ـتـ ــركـ ــي ،أف ـض ــل
ح ــال ــة ل ـت ـث ـب ـيــت ق ــدم ــه وت ـن ـف ـيــذ ال ـس ـيــاســة
االس ـت ـع ـم ــاري ــة امل ـ ـقـ ـ ّـررة .ك ــل اخ ـت ــاج ــة مــن
اخـتــاجــات الـحـيــاة السياسية فــي سوريا
كانت خصوصية في أساسها ،خصوصية
في مراميها :دينية أو عشائرية أو محلية.
كل فئة في جزء من أجزاء سوريا :شماليها
أو جـنــوبـيـهــا أو غــرب ـي ـهــا أو شــرق ـي ـهــا أو
وسـطـهــا ،عملت بمنهاج فـئــوي فــي دائ ــرة
محلية ضيقة .وساعدت اإلرادات األجنبية
هذا التفسخ الواسع.
تـ ـل ــك كـ ــانـ ــت ق ـ ــواع ـ ــد الـ ـعـ ـم ــل ال ـ ـقـ ــومـ ــي فــي
فـلـسـطــن وف ــي ك ــل بـقـعــة م ــن ب ـقــاع الــوطــن
الـ ـس ــوري .وه ــي ق ــواع ــد ف ــاس ــدة ال تضمن
ل ــأم ــة ح ـقــوق ـهــا وال تـفـتــح أم ــام ـه ــا طــريــق
الـ ـنـ ـه ــوض والـ ـتـ ـغـ ـل ــب عـ ـل ــى خـ ـط ــط ال ــذي ــن
يريدون لها املوت والفناء.
مـ ــذاك ،وال ـب ــاد ال ـســوريــة تــواجــه مجموعة

تـ ـح ــدي ــات ،داخ ـل ـي ــة وخ ــارجـ ـي ــة ،ي ــزي ــد مــن
وت ـي ــرت ـه ــا ال ـض ـغ ــط الـ ـخ ــارج ــي ،اإلق ـل ـي ـمــي
وال ـ ـ ـ ــدول ـ ـ ـ ــي ،مـ ـ ــن جـ ـ ـه ـ ــة ،وعـ ـ ـج ـ ــز األنـ ـظـ ـم ــة
ّ
الحاكمة ،من جهة أخــرى ،عن حــل األزمــات
ال ـس ـيــاس ـيــة واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة واالج ـت ـمــاع ـيــة
املتراكمة الناجمة عن السياسات الخاطئة
التي انتهجتها هذه األنظمة منذ نشوئها،
وال تزال.
وإذا ك ــان ــت ال ـق ــوى وامل ـن ـظ ـمــات الـشـعـبـيــة،
على امتداد املئة عــام املاضية ،قد أظهرت،
ً
بــدورهــا ،عجزًا فاضحًا عن أن تكون بديال
عـ ــن األنـ ـظـ ـم ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة الـ ـق ــائـ ـم ــة ،عـلــى
ّ
تسجل
الرغم من تضحياتها الكبرى التي
ل ـهــا ع ـلــى امـ ـت ــداد ت ــاري ـخ ـه ــا ،ف ــإن أص ــوات ــا
كـ ـثـ ـي ــرة ،س ـي ــاس ـي ــة وفـ ـك ــري ــة وأك ــاديـ ـمـ ـي ــة
وإع ــامـ ـي ــة وازنـ ـ ـ ــة ،ع ـل ــى ام ـ ـتـ ــداد ال ـســاحــة
الـقــومـيــة ،تـتـمـ ّـســك بــانـتـمــائـهــا ال ـقــومــي في
عــالــم تـتـصــارع فـيــه األم ــم والـقــومـيــات على
املصالح والنفوذ ،وتتشارك ،على اختالف
ت ـي ــارات ـه ــا وم ـش ــارب ـه ــا ،ال ــدع ــوة إلـ ــى ق ـيــام
دولــة الــوحــدة والـسـيــادة القومية ،ردًا على
دوي ــات سايكس ـ ـ بيكو وبـلـفــور ،صنيعة
األج ـن ـب ــي ،هـ ــذه األص ـ ـ ــوات ت ــرت ـف ــع ،ال ـي ــوم،
مطالبة بــاتـحــاد مـشــرقــي ،أو (كــونـفــدرالـيــة
مشرقية) بحسب بعض األدبيات الحديثة،
وبـ ــدولـ ــة م ــدنـ ـي ــة ،ون ـ ـظـ ــام ح ـك ــم ع ـل ـمــانــي،
مـسـتـلـهـمــة ف ــي دع ــوت ـه ــا ال ـجــري ـئــة األف ـك ــار
القومية التقدمية ،ال ّ
سيما مبادئ أنطون
سـ ـع ــاده ال ـقــائ ـلــة ب ــال ــوح ــدة ال ـقــوم ـيــة عـلــى

املستوى ال ـســوري ،واالتـحــاديــة الجبهوية
ع ـل ــى املـ ـسـ ـت ــوى الـ ـع ــرب ــي ال ـ ـعـ ــام ،والـ ــدولـ ــة
ً
الديموقراطية القومية التي تفصل فصال
تامًا الدين عن الدولة.
إذ ننتهز ،اليوم ،هذه الذكرى األليمة ،ذكرى
وعد بلفور ،فلنعد طرح السؤال الكبير :ما
الذي جلب على شعبنا وأمتنا هذا الويل؟
ما العمل لتحويل جزرنا إلى ّ
مد نستعيد
مــن خــالــه حقوقنا القومية املغتصبة في
فلسطني وكيليكيا واإلسكندرون وسيناء
واألحـ ـ ـ ــواز وال ـع ـق ـبــة وب ــادي ــة الـ ـش ــام؟ مـتــى
تسترجع أمتنا سيادتها القومية على كامل
تــراب ـهــا ال ـقــومــي وتـبـنــي دول ـت ـهــا املــوحــدة؟
ّ
لعل االنتصارات العظيمة ،الجارية اليوم،
عـلــى املـيــاديــن كــافــة :الـسـيــاسـيــة والـحــربـيــة
والفكرية ،تحمل بشائر قوية على اقتراب
الـ ـي ــوم ال ـ ــذي س ـي ـغـ ّـيــر ف ـيــه شـعـبـنــا مـجــرى
ال ـت ــاري ــخ ف ــي مـنـطـقـتـنــا وفـ ــي اإلق ـل ـي ــم كـلــه
وربـ ـم ــا ف ــي ال ـع ــال ــم ،أيـ ـض ــا! ول ـع ـل ـهــا ت ـق ـ ّـدم
أجوبة عملية على تلك األسئلة الجوهرية.
ً
إن شـعـبـنــا يـنـتـظــر آمـ ــاال كـبـيــرة عـلــى وقــع
التطورات الجارية ،في السنوات األخيرة،
على الساحة القومية واإلقليمية والدولية،
متيقنًا مــن تحقيق االنتصار الكبير على
سايكس وبيكو وبلفور وأمثالهم ،وعلى
ص ـن ــاع ال ـس ـيــاســة االس ـت ـع ـمــاريــة ال ــذي ــن ال
ي ــأخ ــذون ،ف ــي االع ـت ـب ــار ،ح ـق ــوق الـشـعــوب
األخرى ومصالحها!
* كاتب وأستاذ جامعي
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يرونه إصالحًا ونراه محاصصة!
سعد الله مزرعاني *
ُيستحسن ،بدءًا ،تبديد أي انطباع من نوع أنه
في سياق ثنائية «اإلصالح» و«املحاصصة»،
ثمة ،من املعنيني ،من يلتبس عليه األمر ،أو أنه
ال يدرك ماذا يفعل .ولذلك فالنقاش يدور هنا
حــول كشف مسار تعبوي إعالمي ،مخادع
نــوعــا م ــا ،مــن حـيــث هــو ال يسمي األش ـيــاء،
تمامًا ،بأسمائها ،وذلك إلضفاء طابع وطني
عــام على هــدف فئوي خــاص .أكثر من ذلك،
وفي نطاق نقاشات مباشرة أو غير مباشرة،
ب ــرزت مــامــح ارتـيــاح وتهنئة لـلــذات ،فــي كل
مــرة كــانــت االنـتـقــادات تتناول ذلــك املحتوى
ال ـف ـئــوي لـلـسـيــاســات وال ـتــوج ـهــات والتعبئة
واملطالب والشعارات .فهذه االنتقادات كانت،
على العكس مــن وظيفتها ،تــؤكــد للمعنيني
بها أنهم يسيرون في الطريق الصواب ،وأنهم
ينبغي أن يــواصـلــوه بثقة أكـبــر ،وفــق منطق
أن أوضــح دليل هو مــا شهد به األعــداء قبل
األصدقاء!
ال ي ـم ــر أسـ ـب ــوع دون أن ي ـطــال ـع ـنــا صــاحــب
العهد أو مساعدون له بتأكيد إنجازاتهم في
الــرئــاســة والحكومة والـتــدابـيــر وامل ــواق ــف ...ال
يعبأون بما تنطوي علي مسألة نسبة هذه
اإلن ـج ــازات ،بمعزل عــن طبيعتها ،حصريًا،
لطرف واحــد هــو العهد نفسه .قــد «يتطفل»،
ِّ
أحيانًا ،رئيس الحكومة ،مبررًا أو ممننًا ،بأنه
هو من بادر في مسألة الرئاسة األولى ،وفي
تشكيل الحكومة ،وفي بيانها الــوزاري ،وفي
ً
قــانــون االنـتـخــاب وص ــوال إلــى «الـسـلـسـلــة»...
لكن رئيس الحكومة ال ُيلح وال ّيدعي أكثر من
فضل املبادرة دون الزعم بامتالك «مشروع
إصالحي» متكامل للبلد وللمنطقة عمومًا إذا
أمكن!
«اإلص ـ ــاح وال ـت ـغ ـي ـيــر» ،وف ــق أص ـحــابــه ،كما
الح ـ ــظ كـ ـثـ ـي ــرون والحـ ـظـ ـن ــا ،هـ ــو «إصـ ـ ــاح»
ت ـ ـ ــوازن ـ ـ ــات مـ ـنـ ـظ ــوم ــة املـ ـح ــاصـ ـص ــة ب ـح ـيَّــث
ُ
تتأمن «امليثاقية» ،وتــزال «الذمية» ،وتتحقق
«املـ ـن ــاصـ ـف ــة» بـ ــن امل ـس ـل ـم ــن وامل ـس ـي ـح ـيــن.
ه ــذا الـتــوصـيــف لــإصــاح والـتـغـيـيــر ،املعني
هنا ،قــد ال يكون مثاليًا مــن حيث شموليته
ودقـتــه .لكنه ،بالتأكيد ،ال يظلم حملة لــوائــه:
ال مــن حيث الشكل وال مــن حيث املضمون:
فمن شـعــار «الــرئـيــس الـقــوي» إلــى مظاهرات
وم ـظــاهــر االح ـت ـف ــاالت بــالـنـصــر عـلــى طــريــق
«قـصــر الـشـعــب» وفـيــه ،إلــى اسـتـعــادة ثنائية
طــائـفـيــة قــدي ـمــة ع ـلــى م ـس ـتــوى الـسـلـطــة في
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء خ ـص ــوص ــا ،إلـ ــى تسخير
امل ــؤسـ ـس ــات ال ــرس ـم ـي ــة ل ـخ ــدم ــة س ـي ــاس ــات
وعالقات فئوية شبه كاملة ،إلى كل التعيينات
(مــا تقدم منها ومــا تأخر) وفــي كل الحقول
وامل ـج ــاالت السياسية والـعـسـكــريــة واألمـنـيــة
والقضائية والديبلوماسية والـتــربــويــة ...في
كــل هــذا الـسـيــاق حــرص أكـيــد ومـتـجــدد على
مواصلة مسار «إصالح» بات أقرب إلى وهم
إمكانية استحضار غلبة بــائــدة (بالتعطيل
على األقــل) منه إلى تطبيق «املناصفة» التي
يتكرر االدعاء بأنها دائمة وليست مؤقتة في
تسوية «الطائف»! ومعروف أن هذه التسوية،
امل ـكــرســة دس ـت ــوري ــا ،وض ـعــت آل ـيــة متكاملة
إلص ــاح الـنـظــام :بـتـحــريــره مــن املحاصصة
ال ـطــائ ـف ـيــة وامل ــذهـ ـبـ ـي ــة ،وب ــإح ــال ــة ال ـه ــواج ــس
الطائفية إلى «مجلس شيوخ» ّ
محدد ومحدود
ال ـصــاح ـيــات ،يـسـتـحــدث ل ـهــذا ال ـغ ــرض بعد
إلـ ـغ ــاء ال ـطــائ ـف ـيــة م ــن امل ــؤس ـس ــات الــرسـمـيــة
جميعها دونما تمييز!
في السياق املشار إليه آنفًا ،بــرز ،باإلضافة
إلى الطابع الطائفي والفئوي ،الطابع الفردي
أي ـضــا لـجـهــة إغ ـ ــراق «ال ـت ـيــارالــوط ـنــي ال ـحــر»
واإلدارة الرسمية بأفراد العائلةُّ .
يمت ذلك إلى
أحــد تقاليد اإلقـطــاع السياسي الــذي مــا زال
ً
فاعال في البلد ،وليس إلى مشاريع إصالحية
حــديـثــة ت ـقــوم عـلــى م ـبــدأ امل ـس ــاواة وال ـك ـفــاءة

واختيار األنسب وصحة التمثيل بالوسائل
الديمقراطية .هذا ُيضعف ،بالتأكيد ،الدعوة
للتخلص مــن الـسـلـبـيــات الـقــديـمــة امل ـتــوارثــة،
طــاملــا أن ق ــوى حــديـثــة ونــاشـئــة تـنـســج على
نفس املنوال.
إن تفعيل املحاصصة قد تكامل ،وأحيانًا،
دون ق ـ ـفـ ــازات ،م ــع مـ ـح ــاوالت دؤوبـ ـ ــة لـيــس
فـقــط لتشويه وتـجــاهــل الـبـنــود اإلصــاحـيــة
فــي تـســويــة «الـطــائــف» ودس ـتــور ال ـبــاد ،بل
أي ـض ــا لـلـتـخـلــص م ــن ه ــذه ال ـب ـن ــود نـهــائـيــا.
حـصــل ذل ــك فــي اجـتـمــاع بـعـبــدا الـتـشــاوري
لـجـهــة املـطــالـبــة بـتـجـمـيــد املـ ــواد الــدسـتــوريــة
املتعلقة بإلغاء الطائفية السياسية .وتكرر
هذا األمــر في النقاش الطويل بشأن قانون
االنـتـخــاب الـجــديــد لجهة تـكــريــس الطائفية
بحيث تنتخب كل طائفة ممثليها (املشروع
ُ
األرثوذكسي) ...هذا إلى عقد صفقات أدت
إل ــى ال ـت ـمــديــد م ــرة ثــال ـثــة لـلـمـجـلــس الـنـيــابــي
(امل ــرش ــح الح ـت ـم ــال ت ـم ــدي ــد ج ــدي ــد) ،وإل ــى
تعطيل رقــابــة املجلس النيابي مـجــددًا على
امل ـ ــوازن ـ ــات بــال ـس ـعــي إلقـ ــرارهـ ــا دون قـطــع
حـســاب (تـجـمـيــد امل ــادة  87مــن الــدسـتــور)،
وإل ــى عـقــد صـفـقــات سـيــاسـيــة فــي مسائل
ت ـعــود مــرجـعـيــة ت ـكــويــن مـلـفــاتـهــا ومـتــابـعــة
وض ــع دف ـت ــر شــروط ـهــا ومــاح ـقــة الـتـنـفـيــذ
ف ـي ـهــا ،لـهـيـئــات مـخـتـصــة (ك ـمــا ف ــي صفقة
البواخر)...
ط ـب ـعــا ،يـسـتـطـيــع ال ـع ـهــد وفــري ـقــه أن ينسب
ل ـن ـف ـســه نـ ـج ــاح ــات فـ ــي ت ـح ـق ـيــق ب ـع ــض مــا
رف ـع ــه م ــن ش ـ ـعـ ــارات ومـ ـط ــال ــب .وامل ـق ـص ــود
ً
تعزيز «الحضور املسيحي» ،ممثال بالتيار
الــوط ـنــي ال ـحــر أس ــاس ــا ،ف ــي سـلـطــة ومــواقــع
الـقــرار السياسي واإلداري .ورغ ــم أن العهد
قــد ب ـ َّـرر ،أحـيــانــا ،إصـ ــراره عـلــى «املـنــاصـفــة»
بتصويرها خطوة إجبارية وتمهيدية نحو
تطبيق الدستور والتوصل إلى إلغاء الطائفية
السياسية ،فــإن املمارسة قد ســارت ،تمامًا،
بعكس ه ــذا الـتــوجــه وف ــق مــا أشــرنــا وم ــا لم
نشر إليه من املمارسات.
أما الشق املتعلق بمحاربة الفساد ،وهذا بند
أساسي في أي إصالح ،فيمكن القول أنه لم
يحصل تقدم حقيقي في هذا الحقل ،بل إن
تراجعًا خطيرًا قد تجلى في مسائل النفط
واملراسيم التي نظمت حقوق الدولة ورقابتها،
وكذلك في ملف الكهرباء والبواخر ،وفي دعم
املحاسيب واخـتـيــار املــوظـفــن ،وفــي تعميق
ال ــوالء على حساب الـكـفــاءة ،وفــي الصفقات
الـكـبــرى الـتــي كــان «اإلبـ ــراء املستحيل» أحــد
أبرز ضحاياها األول!
ليس من املناسب أبدًا إهمال مواقف سياسية
َّ
عبر فيها العهد رسميًا ،عن رفــض املطالب
وال ـس ـيــاســات األم ـيــرك ـيــة والـصـهـيــونـيــة في
موضوع املنطقة والصراع فيها وفي مسألة
امل ـق ــاوم ــة ودوره ـ ـ ــا .الـخـشـيــة أن ت ـك ــون تلك
ال ـس ـيــاســات م ـشــروطــة بـتــأيـيــد ال ـن ـهــج ال ــذي
أشرنا إلى محاوره في السياسات والعالقات
الداخلية ضمن منظومة املحاصصة املشكو
م ـن ـهــا وال ـ ـتـ ــي تـ ـق ــوم ع ـل ــى ت ـس ـخ ـيــر م ـ ــوارد
البالد ومصائر العباد ملصلحة قوى وأفراد
ي ـتــذرعــون ،بــالــدفــاع عــن «ح ـقــوق» طوائفهم،
إلقــامــة دوي ــات مــانـعــة لـبـنــاء دول ــة حصينة:
بـمــواطـنــة مـتـســاويــة ووح ــدة وطـنـيــة راسـخــة
وبنية مؤسساتية متينة...
كـتــب األس ـت ــاذ ن ـقــوال نــاصـيــف (الـصـحــافــي
املستقل بدرجة ملحوظة من الحيادية) يوم
الثالثاء املاضي في «األخـبــار»« :فـ َّـي أقــل من
سنة في عمره لم يسبق لعهد أن خلف وراءه
هذا ّ
الكم من السوابق الدستورية والقانونية
في مدة قياسية كهذه» .طبيعي أن ذلك ليس
مسؤولية العهد وحده .لكن للعهد مسؤولية
مميزة ،حاليًا ،وال شك!

* كاتب وسياسي لبناني

