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أندريه كراتكي *
غ ــالـ ـب ــا مـ ــا ُيـ ـطـ ـل ــق عـ ـل ــى سـ ــوريـ ــا «م ـل ـت ـقــى
ال ـ ـح ـ ـضـ ــارات» ،وهـ ــو ت ـع ـب ـيــر فـ ـ ــارغ املـعـنــى
بـ ـص ــورة أو أخـ ـ ــرى .ف ــي هـ ــذا األوان« ،هــي
ملتقى للمصالح أكثر منه للحضارات» .كل
مــن أص ـحــاب املـصــالــح يسعى إل ــى تحقيق
أهدافه الخاصة من دون اعتبار لسوريا أو
للسوريني .قد يكون هذا الكالم قاسيًا ،لكنه
ـ لألسف! ـ صحيح .وكلما اقترب السوريون
م ــن إدراك ه ــذه الـحـقـيـقــة ،ع ــاد عـلـيـهــم ذلــك
بفائدة كبرى ،واألمر الوحيد الذي يمكنهم
فعله اآلن هو أن يحاولوا قلب هذا الوضع
بما يتوافق مع مصالحهم.
ً
يمكن البدء بذلك ،مثال ،عبر تغيير مصطلح
«املـلـتـقــى» الــرومــانـســي إل ــى مصطلح أكثر
ّ
ـ«منصة» .إن ذلك أقل عاطفية وإن
واقعية ك
كــان االصطالح يطرح أي تداعيات يمكننا
مبدئيًا ربطه بالبراغماتية والرؤية األكثر
ّ
واق ـع ـيــة إل ــى امل ـس ــأل ــة .إن ذل ــك يـمــكـنـنــا من
التعامل مع املسألة على نحو أكثر فعالية.
هذا ما يمكن أن ينتج من مقاربة تكمن في
صميم التفكير الواقعي للبلدان املتوسطة
الحجم ،التي تعلم من جهة أنها ال تستطيع
العمل من دون اللجوء إلــى القوى الكبرى،
ولكن من جهة أخرى تطمح إلى الحفاظ على
سيادتها على األقل في املناطق األساسية.
ّ
املثالي أن يكون من املمكن واقعيًا
يبدو من
ت ـح ـق ـيــق ت ـ ـ ــوازن م ـش ـت ــرك ل ـح ـض ــور ال ـق ــوى
األجـنـبـيــة عـلــى ال ـتــراب ال ـس ــوري ،أو أفضل
من ذلــك :إذا ما كانت هذه القوى في بعض
الحاالت متصارعة (كما هو األمر عادة في
الواقع وكما تجري األمور حاليًا في النطاق
السوري) ،فيجب مثاليًا إبقاؤها عند حدود
الصراع السياسي.
حـيــاديــا ،يـجــب فـعــل ذل ــك إن أمـكــن مــن دون
الـسـمــاح لتلك «الـطــريـقــة فــي إي ـجــاد ت ــوازن
مـشـتــرك» أن تــأخــذ مكانها عسكريًا .يجب
ف ـعــل ذل ــك ح ـتــى ت ـكــون س ــوري ــا ع ـلــى دراي ــة
بـتـبـعــات نـســج تـلــك الـشـبـكــة مــن الـعــاقــات،
كـمــا يـجــب أن تـعـلــم ال ـح ــدود ال ـتــي ال يجب
ت ـجــاوزهــا .بكلمات أخ ــرى :يـجــب فـعــل ذلــك
بمهارة عالية لالستفادة من الطاقة العالية
التي ينتجها الالعبون الكبار عبر الضغوط
املقابلة .هــذا يجب أن يـكــون ،رغــم ذل ــك ،من
دون السماح لهؤالء الالعبني بالخروج عن
ً
قــواعــد اللعبة .إن هــذا ليس سـ َهــا .إن ذلك
باختصار أقــرب الــى أن يكون ق ـ َـد َر البلدان
الصغيرة أو املتوسطة الحجم .حتى هذه
البلدان ،رغم ذلك ،يمكنها بنجاح تغيير ما
يبدو أنه نقمة داخل نعمة إن تم التعامل مع
ذلك باألسلوب املناسب.
تنبع
الرؤية
هذه
اقتصادية،
من زاوية نظر
ّ
ّ
منطقيًا تـحــت االص ـطــاح املـخــلــص املحفز
ال ــذي هــو «االس ـت ـث ـمــار» .ألك ـثــر مــن سنتني
ت ـقــري ـبــا ،اس ـت ـمـ ّـر امل ـس ــؤول ــون واملـخـطـطــون
السوريون بالتلويح بهذا االصـطــاح ،كما
ّ
ّ
ّ
ماهية مقدار
يلوح املظفرون بسيوفهم ،لكن
معرفتهم بحقيقة األمر (أو ما يعنيه بحده
ً
األقصى) تبقى ســؤاال .من املمكن التخمني
عـبــر بـيــروقــراطـيــي واسـتـشــاريــي الحكومة
أن ــه بالنسبة إل ــى غالبيتهم «االسـتـثـمــار»
يعني شعارًا يكرر للحفاظ على فعاليتهم
لـ ـع ــدة أشـ ـه ــر أخـ ـ ـ ــرى ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى أن ــه

يعطيهم موضوعًا للتحدث عنه والظهور
بـمـظـهــر األذكـ ـي ــاء ،امل ـه ـمــن ،وال ـض ــروري ــن،
الــذيــن بــإمـكــانـهــم أن يـقـيـمــوا مــؤتـمـرًا حــول
املوضوع ويكتبوا عنه ،ويضعوا له الخطط
والـ ـتـ ـق ــاري ــر ،ل ـك ــن م ــن ال ـص ـع ــب أن نــاحــظ
حدوث أي شيء في الواقع.
مـ ــن املـ ـمـ ـك ــن أن يـ ـك ــون لـ ـ ــدى األك ــاديـ ـمـ ـي ــن
املختصني أو األفراد من القطاع الخاص فكرة
أكـثــر تماسكًا ووض ــوح ــا .لـكــن ،كأشخاص
مـ ـتـ ـم ـ ّـرس ــن ،مـ ــن املـ ـت ــوق ــع افـ ـتـ ـق ــار األرق ـ ـ ــام
الكبيرة واملشاريع الضخمة ،باإلضافة إلى
ّ
غياب إعالن املشروع االستثماري الكلي ّذي
ال ـع ـنــوان ال ـعــريــض ،ال ــذي سـيـخــدم كمحفز
نفسي لجعل االسـتـثـمــارات تبدأ ّ بالتحقق
ف ــي س ــوري ــا .إن م ـشــروعــا كــذلــك مل ــا ينطلق
ب ـع ــد ،ول ـي ــس ه ـنــالــك ض ـم ــان ب ــأن ان ـت ـظــاره
ل ــن يـحـقــق األم ـثــولــة املـســرحـيــة لصموئيل
بيكيت «في انتظار غودو» .إن اإلصرار على
انتظار كهذا ،الناجم عن الفكرة التقليدية
القائلة إن «االستثمار» يساوي تدفق «املرة
الواحدة» للمال بكميات كبيرة من دون أي
تبعات ،يمكنه أن يتسبب في الوقت نفسه
في تشتيت االنتباه باتجاه الضياع الكامل
أو عـلــى األق ــل نـحــو عــالــم أح ــام الـيـقـظــة ،ال
الواقع.
أي ـضــا ،ه ــذا اإلصـ ــرار يجعل مــن املستحيل
رؤي ــة أن ف ــرص االسـتـثـمــار كــانــت مــوجــودة
هنا مسبقًا ،وهي موجودة اآلن ،وستستمر
ً
كذلك مستقبال .نحن فقط بحاجة إلى نزع
ال ـ ُـع ـص ــاب ــات ع ــن أعـيـنـنــا وأن نـعـيــد تقييم
الـكـيـفـيــة ال ـت ــي ن ــري ــد ع ـبــرهــا رؤي ـ ــة ،وف ـهــم،
وإدراك «االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار» ،ك ـم ــا ن ـح ـت ــاج إل ــى
التفكير :هل نحن على درجة من الجاهزية
إلعادة تعيني األولويات املرافقة لذلك ،وهل
ن ــري ــد ال ــذه ــاب ف ــي طـ ــرق ب ــدي ـل ــة؟ ل ـيــس من
الضرورة أن يكون الطريق البديل مبهرجًا
أو أن ت ـت ـســاقــط عـلـيــه ن ـع ـ ُـم ال ـس ـم ــاء؛ كلما
ـاع ه ــذا الـطــريــق تــوفـيــر رض ــى أكـبــر،
سـتـطـ ً
ا ّ
مثل نقلة بنيوية حقيقية نحو دمــج أكثر
تركيبًا القتصاد األمــة ،وتـطــوره ،والعمالة
املرافقة له ،والفعالية الذاتية ،والنشاط (في
املرحلة األخيرة ،االكتفاء ،والوفاء الوطني)
ملواطنيه.
كـ ـي ــف ،إذًا ،ي ـم ـك ـن ـنــا ف ـع ــل ذلـ ـ ــك ،وم ـ ــا ال ــذي
ي ـج ــب ع ـل ـي ـنــا ت ــوق ـع ــه م ـن ــه؟ م ــن أيـ ــن يـجــب
علينا ال ـبــدء ،وأي تغيير فــي زاوي ــة النظر
يـ ـج ــب ت ـح ـق ـي ـق ــه ه ـ ـنـ ــا؟ ب ــالـ ـت ــأكـ ـي ــد ،س ــوف
ي ـف ـك ــر األش ـ ـخـ ــاص ال ـ ـحـ ــاذقـ ــون بـ ـش ــيء مــن
قبيل «يـجــب علينا أن نـعــرف كيفية جذب
املستثمرين»« ،يجب علينا أن نعرف كيفية
ً
ال ـت ـعــامــل م ــع االس ـت ـث ـمــار ب ــذك ــاء» ،أو مـثــا
«يـجــب علينا أن نـعــرف أفـضــل طــريـقــة يتم
عبرها إعادة توزيع منافع االستثمار على
االقتصاد بطريقة عالجية ومنشطة ألكبر
عــدد من قطاعات االقتصاد» .إن ذلــك يبدو
ّ
ومتنورًا ،ولكن إن أدركنا حقيقة أنه
رائعًا
ال يـمـتـلــك أح ــد ح ـتــى اآلن ف ـكــرة ج ـيــدة عن
نقطة االن ـطــاق ،وب ــأي رؤي ــة ،ومــع أي آمــال
بــالـضـبــط وبــالـنـسـبــة إل ــى أي أربـ ــاح ،وبــأي
ترتيب لألولويات ،وضمن أي إطار قانوني
ي ـجــب عـلـيـنــا ويـمـكـنـنــا أن ن ـس ـت ـث ـمــر ...فــإن
ذل ــك بـمـجـمـلــه م ـج ــرد أحـ ــام يـقـظــة نــاجـمــة
عن اإلصرار على إعالن املشاريع الضخمة.
ف ــي ال ــوض ــع ال ـح ــال ــي ،ال يـمـكـنـنــا االع ـت ـمــاد

على املـشــاريــع الضخمة وال على الهذيان
املرافق لها ،وهو هذيان يتشكل من عبارات
عــري ـضــة عــامــة مـبـهـجــة ،إن ـمــا مـفـتـقــرة إلــى
محتوى محدد.
مل ـعــرفــة م ـص ــدر هـ ــذا ال ـش ـكــل م ــن الـتـفـكـيــر ـ
املنفصل كليًا عن الواقع ـ يمكننا أن ندقق
بتفصيل أكبر تسلسل أفكار البيروقراطي
(املـ ـتـ ـحـ ـم ــس ربـ ـم ــا إنـ ـم ــا غـ ـي ــر املـ ـتـ ـم ــرس).
إنـ ــه ف ــي ح ـلــم ال ـي ـق ـظــة ،ع ـلــى األرج ـ ـ ــح ،يــرى
أجنبيًا يحمل حقيبة مليئة بــاملــال ويقف
ّ
مبني بثقة ،ثــم يبدأ
خلفه معمل صناعي
بــاإلن ـتــاج ،الـتـصــديــر ،دف ــع ال ـضــرائــب ،ضخ
األموال في االقتصاد .يرى البيروقراطي من
ً
زاويته معمال مزدهرًا ،وآخر ثانيًا بجانبه.
ف ــي ال ـن ـهــايــة ،ي ــرى مــدي ـنــة كــام ـلــة مـمـلــوءة
ّ
وآباء مبتسمني يذهبون إلى
ال سعداء
ٍ
بعم ٍ
الـعـمــل ،فيما تحضر زوجــاتـهــم ال ـغــداء في
ٌ
املنزل ،واألطفال في املدرسة ،وهنالك عمل
شيء مزدهر!
ولعب ...في نهاية األمر ،كل
ٍ
إن ه ــذه ل ـف ـكــرة مـغـلــوطــة ك ـل ـيــا .إن ـهــا كــذلــك
بسبب ـ وألسباب أخــرى ـ أنها مبنية على
افـ ـت ــراض تـلـبـيــة أي مـطـلــب وأن املـسـتـثـمــر
ّ
ٌ
ومتصدق .إن جوهر املشكلة يبقى
معطاء

كــامـنــا فــي ال ــراب ــط املـفـتــرض الـتـقـلـيــدي بني
أمر ما
االستثمار وشيء ذي «أبعاد عليا» أو ٍ
َ
ّ
الصي» ،أيضًا في اعتبار أن االستثمار
«خ
(حتمًا أو فــي غالبية ال ـحــاالت) يــأتــي «من
الخارج» .إن هذه نظرة انتقائية على نحو
خ ـط ـيــر ،ف ـهــي م ــن ج ــان ــب ،تـتـجــاهــل املـعـنــى
الحقيقي لالستثمار ،ومن جانب آخر ،تقوم
على تسليم ضمني لفعالية االستثمار إلى
أيــدي املستثمرين األجــانــب (غالبًا) بسبب
مفهومها املحدود عن الواقع .عبر فعل ذلك،
يبعد ذلــك «الـخــاص» عــن الـنــاس املحليني
وعـ ــن ق ــدرت ـه ــم ع ـلــى إظ ـه ــار أن ـف ـس ـهــم ليس
ّ
فحسب كمستثمرين ،بل حتى كمتسلمني
ملا يمكن اعتباره استثمارًا.
إن القاسم املشترك بــن اإلخـفــاق املمكن أن
ينجم عــن مــزيــج مــن الــرغ ـبــات الـكـبـيــرة في
جذب املستثمرين من جهة ،والتردد الدائم
من جهة أخــرى ،يمكنه أن يتشكل من دون
الـحــاجــة إل ــى أه ــداف كـبــرى نــابـعــة مــن فهم
اصطالح «االستثمار» ،واملقيد ـ كمفارقة ـ
َ
بـهـ َـوس العظمة .إن استطعنا توسيع هذا
الفهم إلــى ح ــدوده الـقـصــوى ،فــإن طيفًا من
ال ـفــرص األك ـثــر واقـعـيــة ومـنـفـعــة إنـســانـيــة،

اليمين المسيحي :التاريخ معنا!
صادق النابلسي *
يـعـيــش ال ـي ـمــن املـسـيـحــي ال ـل ـب ـنــانــي عـقــدة
الــرئـيــس اللبناني األسـبــق بشير الجميل.
الـ ـن ــوسـ ـت ــالـ ـجـ ـي ــا لـ ـعـ ـه ــده ال ـ ـبـ ــائـ ــد ت ـع ــال ــج
ً
رومــانـسـيــا رب ـ ّمــا ،إه ـمــاال كـبـيـرًا فــي هياكل
ّ
الـتــوقـعــات ،لكنها ال تـســد وحـشــة وضمور
الـ ــواقـ ــع امل ـم ـت ـلــئ ب ـت ـح ــوالت قـ ــوى ص ــاع ــدة
لـ ـه ــا ف ــاع ـل ـي ـت ـه ــا وح ـ ـضـ ــورهـ ــا وب ــدائـ ـلـ ـه ــا
وخياراتها الوطنية .استقبل اليمني عهد
ً
بـشـيــر مـهـلــا بــاع ـت ـبــاره «ن ـهــايــة ال ـتــاريــخ»
و«نهاية األيديولوجيات» ،ولم يكن «صدام
الحضارات اللبنانية» بني بعضها البعض
إال النتيجة املـطـلــوبــة الـتــي ك ــان ينتظرها
ب ـش ـيــر وي ـم ـي ـنــه لـتـثـبـيــت م ـ ّـدع ــاه ـم ــا ح ــول
للبنان الجديد.
الصيغة النهائية
ّ
أساس
على
بشير
له
مث
الذي
لم يكن اليمني،
ٍ

مــن التعالي والـتـطــرف ،يشعر باالضطهاد
وال ـت ـه ـم ـيــش وال ـق ـم ــع وامل ـظ ـل ــوم ـي ــة ،ول ـكــن
ال ـع ـصــر آن ـ ــذاك ك ــان أم ـيــرك ـيــا ـ ـ ـ إســرائـيـلـيــا،
ونظرية «الدولة املسيحية» مستحكمة في
أوســاط نخبه السياسية والدينية .وهــذان
عامالن حاسمان لالستحواذ على نصيب
أوف ــر مــن الجغرافيا والـتــاريــخ والسياسة.
ّ
ال ـش ـع ــور ب ــال ـت ـف ــوق وال ـ ـقـ ــوة ش ــك ــا فــرصــة
نــادرة لتحقيق «الرسالة التاريخية» التي
ّ
تطلبت سيطرة دون مـنــازع على املجتمع
وال ــدول ــة .املــوقــف األيــديــولــوجــي والتنظيم
وب ـ ـنـ ــاء ه ـي ــاك ــل ب ــدي ـل ــة ك ــان ــت ُتـ ـ ـق ـ ـ ّـدم بـ ـ ٍّ
ـزي
ّ
تقد ٍّ
مي ،خالصي ،الهوتي ،راديكالي وكلها
ّ
تفاؤل بــأن التاريخ يتطور كما
تشترك في
ٍ
يشتهي اليمني وقــادتــه .كــان بشير ضنينًا
بالسيطرة على آلة الدولة باعتبارها مفتاح
ّ
التغلب على النفوذ السياسي واالقتصادي

والـ ـثـ ـق ــاف ــي ل ـل ـط ـب ـقــة ال ـت ـق ـل ـي ــدي ــة صــاح ـبــة
االمـ ـتـ ـي ــازات ،ومـنـعـهــا م ــن تـقـيـيــده وبــاقــي
ّ
تحيزات
األجهزة واملؤسسات العميقة من
س ـي ــاس ـي ــة ال ي ــرغ ــب ف ـي ـه ــا ،وخ ـ ـ ـيـ ـ ــارات ،ال
يرتضيها ،تريد ضمان مصالح املجموعات
الطائفية وإدامتها.
ّ
على املستوى املسيحي ،توخى بشير إبراز
«ق ــوت ــه ال ـض ـ ّ
ـام ــة» ال ـتــي م ــن شــأنـهــا تيسير
عملية الدمج واالنـضــواء ملختلف التيارات
واألحزاب والشخصيات الفاعلة تحت إرادته
الواحدة املطلقة ،وعلى املستوى اإلسالمي
كان املطلوب إبراز «قوته الطاردة» والتعامل
مــع الـطــرف املـنــاهــض لــوجــوده فــي السلطة
ّ
براديكالية حــادة .وكــان يفترض أن تفكيك
شـبـكــة ال ـع ــاق ــات وال ـت ـحــال ـفــات الـتـقـلـيــديــة
بـجـنــاحـيـهــا املـسـيـحــي واإلس ــام ــي نتيجة
ّ
تصب ملصلحته،
حتمية ملوازين القوى التي

ّ
وخصوصًا أن االحـتــال اإلســرائـيـلــي الــذي
رهـ ــن ل ــدي ــه ك ــل أوراقـ ـ ـ ــه بـ ــات واقـ ـع ــا ج ـي ــو ـ ـ
سياسيًا مهيمنًا يمكن االسـتـنــاد إلـيــه في
عملية بناء «اإلمبريالية البشيرية».
مــع محاكمة حبيب الـشــرتــونــي ،كــان هناك
مـ ــن ي ـس ـت ـع ـيــد زعـ ـم ّــا ي ـم ـي ـن ـيــا ق ــدي ـم ــا ب ــأن
«التاريخ معنا» .ظنت مجموعة متحمسة
من الكوادر واألنصار ّأن النظرية ّ
تعرضت
ّ
مــع اغـتـيــال بشير النـتـكــاســة ،وأن الفرصة
م ـتــاحــة الـ ـي ــوم إلعـ ـ ــادة إح ـيــائ ـهــا بتنشيط
البروليتاريا املسيحية وإثارة عواطفها من
ّ
جــديــد .فــات على هــؤالء أن هــذه «النظرية»
بـصـيــاغــاتـهــا املـتـطــرفــة واملـخـفـفــة عـلــى حــدّ
ســواء أصبحت جــزءًا مــن املــاضــي بحيث ال
ّ
يمكن تذكرها إال في سياق الخيال املجنون
ال ــذي سيطر على نخبة حــاولــت أن تجمع
ب ــن ت ـه ــوي ـم ــات األس ــاطـ ـي ــر ال ــدي ـن ـي ــة ،وم ــا

