12

األربعاء  8آب  2018العدد 3536

األربعاء  8آب  2018العدد 3536

رأي

رأي

رسالة وليام ساليفان« :عقاب إيران ال ينفع»
¶ رئيس التحرير ـ
المدير المسؤول:
ابراهيم األمين
¶ نائب رئيس التحرير:
بيار أبي صعب
¶ مدير التحرير:
وفيق قانصوه
¶ مجلس التحرير:
محمد زبيب
حسن عليق
إيلي حنا
أمل األندري
شربل ّ
كريم
¶ صادرة عن شركة
أخبار بيروت
¶ المكاتب بيروت ــ
فردان ــ شارع دونان
ــ سنتر كونكورد ــ
الطابق السادس
¶ تلفاكس:
01759500
01759597
¶ ص .ب 113/5963
¶ اإلعالنات
الوكيل الحصري
ads@al-akhbar.com
01/759500
¶ التوزيع
شركة األوائل
15ــ  01 /666314ــ
03 / 828381
¶ الموقع االلكتروني
www.al-akhbar.com
¶ صفحات التواصل

/AlakhbarNews

@AlakhbarNews

/alakhbarnewspaper

محمد فرج *
بـعــد ال ـخــروج األم ـيــركــي مــن االت ـفــاق الـنــووي
اإليـ ــرانـ ــي ،وب ـع ــد ال ـت ـه ــدي ــدات ال ـحــام ـيــة الـتــي
أطـلـقـهــا الــرئ ـيــس دون ــال ــد ت ــرام ــب  -وال ـت ــي لم
تتوقف عند حــدود التهديد بسنوات عجاف
سـتـعـيـشـهــا إي ـ ــران  -ي ـص ـ ّـرح م ـج ــددًا بــإمـكــان
عـقــد «صـفـقــة حقيقية» مــع إيـ ــران .ولـيــس في
ّ
بتخبط اإلدارة
ذلــك إشــارة لالستنتاج املكرر
األمـ ـي ــركـ ـي ــة بـ ــن ق ـط ـب ــي ال ــوعـ ـي ــد وال ـت ـه ــدئ ــة
ال ــواقـ ـعـ ـي ــة فـ ـق ــط ،وإن ـ ـمـ ــا أيـ ـض ــا بـ ــا جـ ــدوى
االع ـت ـم ــاد ع ـلــى ال ـع ـق ــوب ــات ل ـت ـطــويــع املــوقــف
ّ
يتغير بعد أكثر مــن ثالثة
اإليــرانــي ،الــذي لــم
عقود من الحصار االقتصادي والسياسي.
منذ وصول الثورة اإلسالمية إلى السلطة في
إي ــران عــام  ،1979والــدولــة اإليــرانـيــة تتعرض
مل ــوج ــات مـتـتــابـعــة م ــن ال ـع ـق ــوب ــات ،تـفــرضـهــا
الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة األم ـي ــرك ـي ــة مـ ـب ــاش ــرة ،أو
ت ـمـ ّـررهــا عـبــر األم ــم امل ـت ـحــدة ،يـتـجــاوب معها
األوروب ـيــون ت ــارة ،وال ينفذونها تــارة أخــرى.
بعد سقوط الـشــاه ،وتــذرعــا بحادثة الرهائن
األمـيــركـيــن ،الـتــي نـفــذهــا ال ـثــوار اإليــران ـيــون،
أعـ ـل ــن ال ــرئ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي الـ ـس ــاب ــق ،جـيـمــي
كـ ــارتـ ــر ،ع ــن ت ـج ـم ـيــد األص ـ ـ ــول اإلي ــرانـ ـي ــة فــي
الــواليــات املتحدة ،وقــد شمل ذلــك مستحقات
مــال ـيــة ل ـلــدولــة اإلي ــرانـ ـي ــة ،وم ـع ــام ــات مــالـيــة
عــالـقــة فــي ب ـنــوك ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،وأص ــول
السفارة اإليــرانـيــة فــي واشنطن .وبعد اتفاق
الجزائر وتشكيل محكمة املطالبات األميركية
اإليرانية ،لم تتوقف العقوبات والحجوزات،
تــم الـحـجــز عـلــى س ـنــدات تــزيــد عـلــى مليارين
ملصلحة الـبـنــك امل ــرك ــزي اإلي ــران ــي فــي سيتي
بنك األميركي ،و  1.6مليار عبرت لوكسمبرغ
الـتــي مــررتـهــا بــدورهــا إلــى الـبـنــوك األميركية
لتحتجر هناك ،و 50مليون دوالر من حسابات
للسفارة اإليرانية في الواليات املتحدة.
ت ــراف ـق ــت اإلج ـ ـ ـ ــراءات امل ــال ـي ــة ب ـ ـقـ ــرارات حجب
االس ـ ـت ـ ـيـ ــراد والـ ـتـ ـص ــدي ــر وت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا ال ـن ـفــط
ومختلف البضائع ،ومعاقبة الشركات التي
تعمل مع إيران ،ومنعها من تأمينات الشحن
الـ ـت ــي ت ـس ـي ـطــر ع ـل ـي ـهــا بـ ــاألسـ ــاس  13شــركــة
أم ـيــرك ـيــة مـسـتـقــرة ف ــي ن ـي ــوي ــورك ،وم ـحــاولــة

حــرمــان إي ــران مــن االس ـت ـفــادة مــن الـتــرانــزيــت،
وحجب قطع الغيار عن طيرانها املدني ،ومنع
الـتـعــامــل املـبــاشــر مــع بـنــوكـهــا ،وحـجـبـهــا عن
النظام املــالــي األمـيــركــي ،والحـقــا حجبها عن
النظام املالي العاملي عبر رفض الحواالت غير
املباشرة أيضًا.
لــم تـكــن تـلــك الـعـقــوبــات قــاسـيــة فــي جوهرها
االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــادي فـ ـ ـق ـ ــط ،وإن ـ ـ ـمـ ـ ــا فـ ـ ــي دالالتـ ـ ـه ـ ــا
السياسية أيضًا ،ومن تلك الدالالت ما يطاول
الـعــرب أكـثــر مما يـطــاول اإليــرانـيــن أنفسهم؛
فــالــواليــات املـتـحــدة طــالـبــت بمبلغ  36مليار
ً
دوالر كتعويض لعائالت  241قتيال من قوات
املــاري ـنــز الـتــي هــاجـمــت ب ـي ــروت ،وف ــي املقابل
ارتـ ــأت أن  61مـلـيــون دوالر كــافـيــة لتعويض
ال ـعــائــات اإليــران ـيــة ال ـتــي م ــات أب ـنــاؤهــا بعد
أن أسقطت املــاريـنــز (بالخطأ) طــائــرة مدنية
أقلتهم من طهران إلى اإلمارات.
كـيــف واج ـهــت إي ــران كــل ذل ــك؟ وكـيــف صمدت
إل ــى لحظة الـجـلــوس إل ــى طــاولــة املـفــاوضــات
إلبرام االتفاق النووي؟
ّ
ثالثة عناصر أساسية مكنت اإليــرانـيــن من
مــواجـهــة مــوجــات الـعـقــوبــات املـتـتــابـعــة هــذه؛
اقتصاد داخلي سيادي ومنتج وغير ترفي،
وع ــاق ــات ت ـب ــادل اق ـت ـصــاديــة خـ ــارج الـفـضــاء
األميركي ،وجيش قوي.
كان االقتصاد اإليراني في حكم الشاه جاهزًا
ألي ابتزاز غربي ،فسياسة الشاه كانت ّ
تحول
املجتمع اإليــرانــي ،الفني واملــاهــر إلــى نسخة
أخ ــرى مــن مجتمعات الخليج املعتمدة على
ال ــري ــع ،وتـنـتـشــر فـيـهــا الـعـمــالــة غـيــر امل ــاه ــرة.
ف ـج ـم ـيــع املـ ـش ــاري ــع الـ ـت ــي دع ـ ــا إل ـي ـه ــا ال ـش ــاه
خ ــال «ال ـث ــورة الـبـيـضــاء» كــانــت تعتمد على
االستثمار الخارجي بتمويل معتمد على ريع
النفط ،وليس في ذلك أي اعتماد على املوارد
البشرية املتمكنة في الداخل .إضافة إلى ذلك
فقد أجـهــزت «ال ـثــورة البيضاء» على الــزراعــة
فــي إيـ ــران ،حـيــث أن ـهــا أطـلـقــت ش ـعــار إسـقــاط
اإلق ـط ــاع ،وف ــي الــوقــت نـفـســه أب ـقــت الـفــاحــن
بــا دولـ ــة .يـمـكــن ال ـقــول إن ه ــذا ال ـن ـمــوذج من
االق ـت ـصــاد ف ــي إيـ ــران ق ــد انـتـهــى بـعــد ال ـثــورة
اإلســام ـيــة وس ـن ــوات ال ـح ـصــار؛ طـبـقــة عاملة
ماهرة وزراعــة قوية لن تسمح بصيغة إيران

الشاه من جديد ،ومهما كانت مآالت العالقات
االق ـت ـص ــادي ــة م ــع الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ،فليس
هنالك آفــاق لصيغة «الـتـبــادل غير املتكافئ»
السابقة بني البلدين ،وهــذا ما فرضته حقبة
العقوبات ومــا تبعها مــن صمود اإليرانيني،
وليس أي شيء آخر.
كــانــت ج ـهــود الـتـصـنـيــع الــداخ ـل ـيــة ف ــي إي ــران
وتـ ـص ــري ــف املـ ـنـ ـت ــج فـ ــي ال ـ ـسـ ــوق ال ــداخـ ـلـ ـي ــة،
والـ ـحـ ـف ــاظ ع ـل ــى ع ـ ــدد مـ ــن خـ ـط ــوط ال ـت ـب ــادل
ال ـت ـجــاري مـفـتــوحــة لـتـصــديــر الـنـفــط وفــائــض
البضائع العوامل السحرية في تجنيب إيران
عزلة اقتصادية مطلقة.
ت ـع ـت ـب ــر ال ـ ـصـ ــن وال ـ ـه ـ ـنـ ــد م ـ ــن أك ـ ـبـ ــر ال ـ ـ ــدول
امل ـ ـس ـ ـتـ ــوردة ل ـل ـن ـفــط اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي ،ح ـي ــث تـصــل
تقديرات وارداتها لعام  700 ،2018ألف برميل
يوميًا 620 ،ألف برميل على التوالي .تقديرات
واردات تركيا – التي لم تؤيد خطوة الحظر
الـقــادم – تصل إلــى  200ألــف برميل  -يوميًا.
ومع الجانب الروسي ،تتفق إيران على برامج
ضخمة لتطوير الطاقة ،بحجم استثمار يصل
إلى  30مليار دوالر ،ومع الصني تتبادل أغلب
األحـيــان مــن دون اسـتـخــدام العملة الصعبة،
وإنما اعتمادًا على تبادل منتج ملنتج.
تـ ـ ـت ـ ــأرج ـ ــح أوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ــي خـ ـ ـي ـ ــاراتـ ـ ـه ـ ــا م ـن ــذ
التسعينات ،فبعد أن رفضت االنسياق ملنطق
الـعـقــوبــات األمـيــركـيــة ع ــام  ،1995ع ــادت عــام
 ،2010لتصبح عقوباتها موازية للعقوبات
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة .أوروب ـ ـ ـ ـ ــا ال ـ ـيـ ــوم بـ ــن خ ـ ـيـ ــارات
ش ــراء الـنـفــط اإلي ــران ــي واس ـت ـك ـمــال مـشــاريــع

الصين والهند من أكبر
الدول المستوردة
للنفط اإليراني

االس ـت ـث ـمــار ال ـت ــي ع ـق ــدت م ــع اإلي ــران ـي ــن في
حزمة واحدة (الباصات السويدية ،املشاريع
امل ـش ـتــركــة لــري ـنــو وس ـي ـت ــروي ــن م ــع مـصــانــع
السيارات اإليرانية ،مشروع سكة الحديد مع
شركات إيطالية ،مشروع توربينات الغاز مع
سيمينز األملــانـيــة ،إل ــخ) ،وفــي الكفة األخــرى
اللحاق ببرنامج العقوبات األميركي ،وإلغاء
كل ذلك.
بخصوص الجيش (العنصر الـثــالــث)؛ منذ
ّ
س ـق ــوط ال ـق ــاج ــار ف ــي إي ـ ـ ــران ،وت ـس ــل ــم ال ـشــاه
األب ال ـس ـل ـط ــة ،نـ ـش ــأت ط ـب ـقــة م ــن ال ـض ـبــاط
داخـ ــل ال ـج ـيــش اإليـ ــرانـ ــي ،تـمـتـعــت بــالـكـثـيــر
مــن االمـتـيــازات وأسـبــاب الرفاهية ،والعيش
الرغيد ،ومالت إلى حياة الكسل ،ولم تتكافأ
امـتـيــازاتـهــا مــع الـحـجــم املختصر ملهماتها،
وه ــذا مــا فـ ّـســر ع ــدم ص ـمــودهــا أم ــام الــزحــف
السوفياتي والبريطاني في الحرب العاملية
الثانية ،وانهيار الجيش وإحالته إلى شرطة
ع ـس ـكــريــة س ــري ـع ــا .م ــع الـ ـش ــاه االبـ ـ ــن ،ع ــادت
طبقة الـضـبــاط لتتشكل مــن جــديــد ،واعتمد
الجيش أكثر على البعثة األميركية املقيمة
في طهران ،وعلى السالح األميركي الذي ابتز
االقـتـصــاد اإلي ــران ــي عـلــى نـحــو يشبه ابـتــزاز
الخليج اليوم .بعد وصول الثورة اإلسالمية
إل ــى الـسـلـطــة ،ك ــان ه ــدف الـسـلـطــة هــو إع ــادة
ت ــرم ـي ــم ال ـج ـي ــش م ــن زاوي ـ ـتـ ــن أســاس ـي ـتــن؛
الـعـقـيــدة الـجــامـعــة كـبــديــل عــن طبقة ضباط
كسالى ومستفيدين ،واالعتماد على تصنيع
السالح في الداخل ،وهذا ما كان!
فــي حـمــأة الـثــورة اإلســامـيــة فــي إي ــران ،وفي
خ ـضــم أح ـ ــداث ره ــائ ــن ال ـس ـف ــارة األم ـيــرك ـيــة،
كــان يصر الرئيس جيمي كارتر على تدبير
انـ ـق ــاب ع ـس ـك ــري ي ـع ـيــد الـ ـش ــاه إلـ ــى إيـ ـ ــران،
بنسخة مشابهة ملا حصل عام  ،1953عندما
انقلب الشاه على حكومة مصدق .كان ويليام
ساليفان ،السفير األميركي األخير في إيران
يـعــرف أن إسـقــاط الـنـظــام الـنــاشــئ فــي إيــران
غير ممكن ،وأن الطريقة العقيمة التي يعالج
بها كــارتــر القضايا الشائكة والحساسة لم
تتوقف عند ح ــدود معقولة ،وأن طموحات
بريجنسكي الـضــالــة لــن تجد م ــأوى لها في
طهران .كان يوصي السفير األميركي ،استنادًا

عندما يذوق حشم السلطان
قهر صنعوه
طعم ٍ
محمد فارس جرادات *

ّ
ثالثة عناصر أساسية مكنت اإليرانيين من مواجهة موجات العقوبات المتتابعة (أ ف ب)

ملــا عــرفــه وعــاشــه فــي طـهــران بـعــدم استقبال
الشاه ،والتركيز على فتح قنوات مع السلطة
الجديدة التي لــن تسقط ،وعــدم التفكير في
فرض عقوبات عليها .يختم ساليفان كتابه
«أمـيــركــا وإي ــران» ،الــذي يــؤرخ فيه العالقات
األميركية  -اإليرانية في عهد الشاه وبدايات
الثورة اإلسالمية ،أن الواليات املتحدة – بعد
الـثــورة اإلسالمية -دخلت محطة من اإلذالل

القومي واإلحـبــاط لم يسبق لها مثيل ،وكل
ذلك بسبب ّ
تبجح اإلدارة األميركية ،بطفلها
املــدلــل كــارتــر ،وذئبها السياسي املتعجرف،
بريجنسكي.
توفي ولـيــام ساليفان عــام  ،2013ولعله اآلن
يتململ في قبره ،ليوصل رسالة إلى الرئيس
ً
الجديد« :ال تتهور ،إنهم يصمدون طويال!».
* كاتب أردني

حول القصور البنيوي للحكم ومعارضاته في لبنان
أحمد بعلبكي *
ال ُيـقـ ِّـصــر ال ـخ ـبــراء واإلع ــام ـي ــون اللبنانيون
ف ــي رص ــد ظ ــواه ــر وآراء أط ـ ــراف ال ـح ـكــم ،وفــي
استشفاف النيات في تحالفاتهم وتعارضاتهم
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة م ـن ـه ــا وال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة .وغ ــالـ ـب ــا مــا
ت ـن ــأى ن ـص ــوص ال ــرص ــد واالس ـت ـش ـف ــاف هــذه
ُّ
ع ــن ظ ـ ــروف آل ـي ــات ت ـشــكــل وتـ ـج ـ ُّـدد املـنـظــومــة
الطائفوية املـتــوافـقــة بــالـضــرورة على تقاسم
ّ
التكيف مــع موازين
الحكم بــن أطــرافــه وعلى
القوى اإلقليمية املساندة لعصبياتهم .ولذلك
يبقى ال ـقــارئ ال ـعــادي للنصوص عند حــدود
النهج الوظائفي للعروض الوصفية للخبراء
واالعالميني املوالني وعند حدود ما تعرضه من
قيام حكومات االستقالل املتعاقبة بالتزامات
تبعياتها .وكان قد ّ
مهد لتكييف كتابات خبراء
الليبرالية الـجــديــدة فــي لبنان ،اسـنــاد تقارير
خـبــراء املنظمات الــدولـيــة لـهــا ،وفــي طليعتها
تقارير صندوق النقد الــدولــي والبنك الدولي
وبــرنــامــج األم ــم املـتـحــدة اإلن ـم ــائ ــي ...ال ــخ ،بما
يسند ابتعاد الخبراء اللبنانيني املــوالــن عن
التعرض للمحددات املاكرو وظائفية ويسند
ت ـف ـلــت ال ـت ــوج ـه ــات االق ـت ـص ــادي ــة لـلـحـكــومــات
الـ ـط ــوائـ ـف ــوي ــة خـ ـ ــال ال ـ ـح ـ ــروب ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ـ ـ ـ ـ
الخارجية ( 1975ـ ـ ـ ُ )1990
ويـفــاقــم مــن العجز
املالي بفعل الفساد وتضخم االدارة الحكومية
وانعدام امكانات االستثمار في البنى التحتية
والتخلي عــن دعــم القطاعات االنتاجية التي
خـ ـس ــرت ق ــدراتـ ـه ــا ال ـت ـنــاف ـس ـيــة ،ال س ـي ـمــا فــي
أسواقها التقليدية في املشرق والخليج.
ً
أوال ،أبـ ـ ــرز ظ ــواه ــر ال ـت ـع ــوق ع ـل ــى مـسـتــويــي
الحكومة واملعارضة:
لقد تراجع ـ ـ بفعل توسع البطالة واالنتساب
إلــى امليليشيات ـ ـ ـ الحضور النقابي املطلبي
والسياسي الحزبي الالطائفي ،وتوسعت ،في
موازاة ذلك ،اقتصادات اإلغاثة بفضل اإلمدادات
العربية والدولية .وسادت في كتابات الخبراء
واالعالميني اغراءات املفاهيم التنموية التقنو

ـ ـ ـ اقتصادية ،التي يستعصي اعتمادها في ظل
ّ
املحصنة بــوالءات
تبعية الحكام وزبائنيتهم
متمذهبة على حساب الــوالء لوحدة املجتمع
والدولة وسيادتها .والءات ُت ّ
عوق توسع قوى
التغيير وااللتزام بسياسات التنمية والحماية
ُ
االجتماعية واالقتصادية ،فتبعد العوام املعوزة
عن املواجهة السياسية آلليات تهميشها على
الرغم من دأب املنظمات الدولية على الترويج
ملفاهيم متطورة كالالمركزية واإلدارة املحلية
واملجتمع املــدنــي والديموقراطية التشاركية
وال ـج ـن ــدرة وال ـت ـش ـب ـيــك ...إلـ ــخ ،عـلـمــا ب ــأن هــذه
امل ـن ـظ ـم ــات تـ ـ ــدرك وت ــاح ــظ أسـ ـب ــاب ال ـت ـعــوق
امل ـت ــزاي ــد ل ـل ـعــوام امل ــوال ـي ــة ع ــن ف ـهــم املـضــامــن
االقـتـصــاديــة واالجتماعية ملثل هــذه املفاهيم
وعن معوقات ُّ
تجرئها على الضغط السياسي
من أجل تحقيقها.
ّ
وهـ ـن ــا نـ ــذكـ ــر ب ـب ـع ــض مـ ــن آل ـ ـيـ ــات ال ـت ـع ــوي ــق
السياسي التي ترسخت بفعل اتفاق الطائف
وم ــن ب ـعــده ات ـفــاق ال ــدوح ــة بــن أمـ ــراء ال ـحــرب،
وت ـج ـس ــدت ب ـب ــداه ــة م ـب ــدأ تـشـكـيــل ح ـكــومــات
«الـ ــوحـ ــدة ال ــوط ـن ـي ــة» ال ـت ــي يـتـمـثــل ف ــي ظلها
زعماء الطوائف بوصفهم يحكمون من داخل
ال ــوزارة ويعارضون بعضهم من خارجها في
ش ـ ــوارع ج ـمــاه ـيــرهــم .وهـ ــذه إحـ ــدى أه ــم بــدع
ُ ّ
الــدي ـمــوقــراط ـيــة الـتــوافـقـيــة ال ـتــي ت ـعــطــل مـبــدأ
امل ـعــارضــة الـبــرملــانـيــة .وه ــي بــدعــة لــم تعرفها
ال بــرملــانــات املجتمعات الـتـعــدديــة الغنية في
أوروب ــا الغربية مثال سويسرا وبلجيكا ،ولم
يعرفها املجتمع التعددي الفقير في برملانات
ب ـعــض ال ــوالي ــات ال ـه ـنــديــة ح ـيــث ي ـصــل حجم
ال ـس ـكــان إل ــى ح ــوال ــى  40ضـعــف حـجــم سـكــان
لبنان.
وهكذا برز ُّ
تعوق «الحكومات الوطنية» التي
ّ
ال تتشكل إل بتوافقات اقليمية وغير اقليمية
ســرعــان مــا يتحول االخـتــاف بــن توصياتها
الــداخ ـل ـيــة إل ــى اخ ـتــافــات طــائـفــويــة يحكمها
إع ــام ذو طــابــع تعبوي م ــوزع بالتوافق على
زعاماتها.

وتقترن استدامة التعوق البنيوي لعصبوية
ال ـح ـكــم ال ـطــائ ـفــوي بــاس ـتــدامــة ال ـت ـع ــوق لــدى
امل ـع ــارض ــات غ ـيــر ال ـطــائ ـفــويــة ال ـتــي تــأسـســت
م ـنــذ م ــا يـ ـق ــارب الـ ـق ــرن ع ـلــى أيــديــولــوج ـيــات
مستوحاة من تيارات أوروبية غربية قومية
اش ـتــراك ـيــة وش ـيــوع ـيــة .تـ ـي ــارات انـتـقـلــت إلــى
ال ـن ـخ ــب ،وق ـ ــد أس ـه ـم ــت األخ ـ ـيـ ــرة م ــن بـيـنـهــا
ف ــي بـ ـل ــورة أط ـ ــر ن ـقــاب ـيــة وح ــزب ـي ــة مـنــاضـلــة
وف ــي اح ـت ـضــان تنظيماتها ون ـم ــاذج فهمها
للتحرر من التبعية وفي تصورات نضاالتها
فـ ــي قـ ـط ــاع ــات الـ ـعـ ـم ــل امل ـ ــأج ـ ــور ال ـص ـنــا ُع ـيــة
والـ ــزراع ـ ـيـ ــة والـ ـخ ــدم ــاتـ ـي ــة .وت ـم ـك ـن ــت األط ـ ــر
الـيـســاريــة مــن توسيع تأثيراتها فــي القطاع
ال ـث ـق ــاف ــي وال ـت ـع ـل ـي ـمــي األولـ ـ ــي ع ـل ــى امـ ـت ــداد
ثالثة عقود سبقت الـحــرب األهلية الداخلية
ـ ـ ـ الخارجية .وقــد ّ
عولت القيادة السوفياتية
فــي احـتـضــانـهــا لـلـحــزب الـشـيــوعــي اللبناني
خــاصــة م ــن خ ــال دعـمـهــا لـقـيــادتــه الـجــديــدة
بعد منتصف الستينيات وتشجيعها على
ال ـت ـح ــول ب ــات ـج ــاه ت ـن ـس ـيــق وق ـ ـيـ ــادة ح ــرك ــات
الـتـحــرر الــوطـنــي الـعــربـيــة لـكــونـهــا تـعـمــل في
نطاق واسع للعمل السياسي االعالمي خارج
األنظمة العربية املحاصرة لتوسع النضاالت
السياسية والنقابية الراديكالية ضد األحالف
ِّ
املحرك للعمل
االمبريالية .غير أن هذا التحول

زاد في ظل تدهور البناء
واالقتصادي
السياسي
ّ
للمجتمع توسع الدعم
النفطي لإلعالم

ُ
ال ـقــومــي ال ـت ـحــريــري امل ـن ــاط بــال ـحــزب دف ــع به
م ـنــذ مـنـتـصــف الـسـبـعـيـنـيــات إلـ ــى الـتـحــالــف
ال ـس ـيــاســي وال ـع ـس ـك ــري م ــع ح ــرك ــات قــومـيــة
وطــائـفـيــة إســامـيــة لـبـنــانـيــة أخـ ــرى ،لحماية
امل ـق ــاوم ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة املـ ـتـ ـج ــاوزة ل ـل ـحــدود
الوطنية لشرعية الدولة املتهافتة.
وتـ ـ ـح ـ ـ ّـول ال ـ ـحـ ــزب ال ـش ـي ــوع ــي ال ـل ـب ـن ــان ــي إل ــى
تنظيم عسكري مثله مثل األح ــزاب والتيارات
الـقــومـيــة اإلســام ـيــةُ ،ومـنـهــا ال ـحــزب الـســوري
القومي االجتماعي .وأبعد الحضور والتأثير
السياسي والثقافي لألطر الشيوعية اللبنانية
طيلة  15سنة عن املناطق املسيحية الخاضعة
لـلـمـيـلـيـشـيــات الـيـمـيـنـيــة املـسـيـحـيــة امل ـعــاديــة
للمحور اإلســامــي ـ ـ ـ القومي الـيـســاري .ولكن
هـ ــذا االن ـ ـ ــزالق ل ـل ـحــزب إلـ ــى امل ـن ـطــق ال ـق ــوم ــي ـ
الطائفي للحرب اللبنانية أسهم في تقديري
فــي ابـتـعــاد مـفـكــري ومـثـقـفــي ال ـحــزب عــن نقد
انـحــراف وان ــزالق القيادة الــى الـحــرب األهلية،
فقصروا نطاق تنظيرهم خاللها على تأهيل
القيادة على تحليالت الفكر املاركسي اللبناني
لالشتراكية ،وقصروا مواجهتهم على املفكرين
اإلسالميني واملتأسلمني .وكــان فــي طليعتهم
الفيلسوف املاركسي الحزبي األكثر تنظيرًا في
مواجهة هؤالء املرحوم مهدي عامل عندما قصر
الصراع في لبنان على بعده الطبقي ،مستبعدًا
أب ـع ــاده االم ـبــريــال ـيــة األك ـث ــر تـمــويـهــا وتــأثـيـرًا
ً
ً
داخــل صراعاته الطائفوية ،قائال ومستعجال
تفاؤله بحصول تغيير طبقي ثوري مات قبل
أن يشهده عندما كتب« :إن الـتــوازن الطائفي
لم يعد ِّ
يؤمن للدولة تلك اإلمكانية (أي القيام
بوظيفتها الطبقية كدولة برجوازية )...بل بات
العائق الرئيسي الذي يحول دون قيام الدولة
بوظيفتها تـلــك .فـحــركــة ال ـصــراعــات الطبقية
فـجــرت بالعنف التناقض املــأزقــي الـكــامــن في
بنية الدولة اللبنانية وفرضت ضرورة إحداث
تغيير فــي ذلــك ال ـتــوازن ،وبالتالي فــي الشكل
الطائفي ل ـلــدولــة .»...ولــم يتوقف مهدي عامل
نقديًا أمــام انــزالق الحزب في الحرب الطائفية
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وان ـع ـكــاســات ـهــا عـلـيــه وع ـل ــى الـ ـب ــاد .هـ ــذا هو
ال ـن ــوع م ــن الـتـنـظـيــر املــارك ـســي ـ ـ ـ ـ الـســوفـيــاتــي
ال ــذي تجاهل بــواعــث االحـتـضــان السوفياتي
وم ــا فــرضــه م ــن ال ـت ـحــول ال ـف ـكــري والــوظـيـفــي
االقـلـيـمــي لـلـحــزب الـشـيــوعــي .وم ــا زال الـحــزب
ينطوي على ما تركه عليه كومنترن األممية
الثالثة اللينينية الــذي رفض الفهم التاريخي
لالشتراكية الديموقراطية األقرب إلى ُّ
تحسس
وادراك الطبقات املستغلة وأبعد عن التحويم
الطوباوي لفلسفة املجتمع الشيوعي .إنه الفهم
األق ــرب للمواجهة التصاعدية مــع التعارض
ال ـط ـب ـق ــي امل ـم ـه ــد واملـ ــؤهـ ــل إلدراك ال ـط ـب ـقــات
الشعبية وارتقاء تعاملها مع التناقض الطبقي
وامل ــواج ـه ــة املـتــوسـعــة م ــع الـطـبـقــات الحاكمة
داخليًا وخارجيًا ،وخاصة في ظل العوملة .إن
أي تعقيد ث ــوري لـلـقــدرة عـلــى إدراك وتلمس
الـتـنــاقــض يـصـ ّـب ال مـحــالــة فــي صــالــح الحكم
وتحصينه بخضوع وتدينات الفقراء أنفسهم.
ثانيًا ،أبرز املعوقات على الصعيد االقتصادي
ـ ـ اإلجتماعي:
ل ـق ــد زاد ف ــي ظ ــل ت ــده ــور ال ـب ـن ــاء ال ـس ـيــاســي
واالق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ل ـل ـم ـج ـت ـمــع ال ـل ـب ـن ــان ــي تــوســع
ال ــدع ــم ال ـن ـف ـطــي ل ــإع ــام ال ـ ـ ـ ــدوري وال ـي ــوم ــي
املـكـتــوب واملــرئــي مـنــه خــاصــة ،بــاإلضــافــة إلــى
هيمنة املفاهيم الليبرالية التقنو ـ ـ اقتصادية
مل ـن ـشــورات املـنـظـمــات الــدول ـيــة فــي الـجــامـعــات
واالعـ ـ ـ ـ ـ ــام .وتـ ــوسـ ــع مـ ـع ــه ال ـ ـتـ ــرويـ ــج امل ـح ـلــي
للفعالية التنموية للمنظمات األهـلـيــة التي
ُت ّ
مول «للتخفيف من الفقر املتولد عن قصورات
ومــديــونـيــات ال ــدول ــة وف ـســاد إداراتـ ـه ــا» .وهــي
منظمات تـ ـ ِّ
ـروج لـلـتـشــارك فــي تلبية حــاجــات
وتعمل
وتنمية الجماعات واملجتمعات املحلية ّ
م ــن خ ــال خـطــابــاتـهــا وم ـن ـشــورات ـهــا املــؤن ـقــة
اإلخ ـ ــراج وبـفـعــل ام ــدادات ـه ــا االغــاث ـيــة واملــالـيــة
عـلــى ت ــروي ــج أيــديــولــوج ـيــا الـتـشــاركـيــة داخ ــل
ُ
املجتمعات األهلية التي تمكنها من «املسرحة»
الــرمــزيــة ،لتنفيذ م ـشــاريــع تـنـمــويــة م ـحــدودة
تندرج في برامج محدودة التمويل واالستدامة

وال ـقــدرة على تـجــاوز نـفــوذ املمثلني املحليني
ألمراء الحكم في املناطق.
وبهذا يمكن للتشجيع على تشكيل املنظمات
األهلية وامدادها اإلغاثي ّ
املنوع ملختلف فئات
املجتمع املحلي أن يجذب اهتمام املعوزين منهم
والشباب خــاصــة ،وأن ُيسهم فــي استقطابهم
وابتعادهم عــن شــروحــات التغيير الــرادكــالــي
عبر األه ــداف الكبيرة واملعقدة التي تعد بها
الـنـقــابــات واألحـ ـ ــزاب الــرادي ـكــال ـيــة املـتـعــارضــة
مباشرة مع السلطات الحكومية واملحلية ،علمًا
بــأن النخب املحلية الراديكالية فــي النقابات
واالحـ ـ ـ ـ ــزاب املـ ـع ــارض ــة ،وم ـع ـه ــا ن ـخ ــب كـ ــوادر
املـنـظـمــات الحكومية املـعـنـيــة ،هــي فــي الــواقــع
األكثر حاجة إلى التدريب على الديموقراطية
واملـســاء لــة والتنمية املحلية .إن قصر االمــداد
والـ ـت ــدري ــب ع ـل ــى ه ـي ـئ ــات امل ـن ـ ُظ ـم ــات األه ـل ـيــة
املحظية بالتمويل واب ـعــاده املــريــب سياسيًا
ُ
النقابات واالحــزاب الراديكالية ،كان
عن نخب ً
وسيظل خطأ كبيرًا في استراتيجيات التعاون
م ــن أج ــل الـتـنـمـيــة ال ـت ــي تـعـتـمــدهــا املـنـظـمــات
املــانـحــة الــدول ـيــة مـنـهــا واألج ـن ـب ـيــة .وذل ــك ألن
عـقــودًا مــن تـجــارب التمويل املـيـكــرو ـ ـ تنموي
املقتصر على الـخــدمــات اإلغــاثـيــة والتدخالت
املـجـهــريــة لـهـيـئــات املـنـظـمــات األهـلـيــة زاد في
فساد عالقاتها ،س ــواء مــع خـبــراء التمويل أو
مع مفاتيح السياسيني في مناطق تدخالتها،
وأت ــاح ل ــرواد تأسيسها أن تـنــأى فــي بعضها
لسنوات ،وفي بعضها اآلخر لعشرات السنني،
عـ ــن مـ ـم ــارس ــة ال ــديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــة فـ ــي ان ـت ـخ ــاب
هيئاتها اإلداري ــة املؤسسة .وهــذا ما أتــاح لها
أن تـقـ ُـصــر املـحــاسـبــة ف ــي تنفيذ بــرامـجـهــا أو
مشاريعها على مبعوث «خبير» توفده الهيئة
املانحةُ ،فيغريه أحيانًا أن يستفيد من فساد
أداء أعضائها ،ويكتب خالل أيــام معدودة من
تجواله على أعمالها تقريرًا إيجابيًا غالبًا ما
ُيتيح له أن يعود إلى لبنان ُ
وي ّ
كرم في ساحات
الحقة.
* أستاذ جامعي

تشهد السعودية حملة محمومة من العسف األمني ،تجاوزت في مداها استهداف املعارضني
التقليديني الخارجني عن القانون بالعنف املسلح مثل قيادات «القاعدة» ومطارديها ومنظريها،
أو أولئك املعارضني للوهابية فكريًا سواء كانوا من دعاة حقوق اإلنسان أو املدافعني عن حق
املــرأة ،أو من األقليات املذهبية كالشيعة واإلباضية ،أو املعارضني سياسيًا مثل املقربني من
قطر كــاإلخــوان ،أو املؤيدين الفاعلني للقضية الفلسطينية ممن يعارض التطبيع مع العدو
اإلسرائيلي.
أن ُيعتقل الشيخ الـفــوزان ،وهــو من أبــرز حماة عقد التحالف العميق بني املؤسسة الوهابية
الدينية واملؤسسة السعودية الحاكمة ،بعد أن طاولت يد العسف جملة من املشايخ املعروفني
بطاعة أول ــي األم ــر فــي ال ـسـ ّـراء وال ـضــراء كسلمان الـعــودة وسـفــر الـحــوالــي ومساعد الطيار،
وغيرهم كثيرون من أركــان املدرسة الوهابية املدافعني عن سياسة اململكة وخطها العقدي
بخاصة في الحرب على كل من يختلف مع الوهابية من قريب أو بعيد ...يبدو حينها طبيعيًا
أن تنفذ اململكة اإلعدام بحق معارض شيعي كبير كنمر النمر ،أو أن تعتقل الثائر على الوهابية
حسن بن فرحان املالكي ،أو أن تجلد املعارض الليبرالي الحقوقي رائف بدوي ،وحتى أن تنكل
برؤوس األموال الكبار وغيرهم من األمراء امليسورين كالوليد بن طالل وغيره ليدفعوا للدولة
ملياراتهم التي نهبوها باسم الدولة عربون مواصلة الحرب الطويلة على فقراء اليمن من دون
نهاية .امتدت يد البطش بحق رجال قضوا عمرهم وأهانوا ذواتهم وتقلبوا بني فتوى ونقيضها
حرصًا على رضا السلطان ،وهذا مما يبعث على الغرابة في مستوى التخبط الذي يسكن ابن
سلمان وحشمه في إدارة اململكة!
ّأي خاتمة دنيوية ودينية تنتظر مشائخ الوهابية فــي مواجهة زحــف التنني ،فابن سلمان
قطع وعــودًا لترامب في تحويل مسار اململكة من راعية للدين وخدمة الحرمني ،إلــى رعاية
سياحية وخدمات فندقية في غطاء رأس أو من دونه ،أو كان امللتقى للعمرة أو ألسبوع املوضة
ومعرض موسيقى الجاز ،فكل ذلك سواء ،خصوصًا بعد أن حفلت اململكة باستقبال إيفانكا
ترامب وحاشيتها في العراء .هو التاريخ يعيد نفسه منذ العهود السلفية السابقة .كان وعاظ
السالطني يستميتون في الدفاع عن ظلم أولياء نعمتهم ،ولكنهم في لحظة طيش من هؤالء
الحكام كانوا يدفعون رقابهم تحت أحذية جبروتهم .حصل هذا في العهد األموي والعباسي
وفي كل العهود.
قبل قرون مضت ،وتحديدًا في بداية القرن الثامن الهجري ،كان مهوى أفئدة الوهابية ومرشد
مؤسسها األول محمد بن عبد الوهاب ،الشيخ ابن تيمية يقضي بوجوب طاعة املماليك شرعًا،
ّ
وأن السنة هي في القتال تحت رايتهم ،وأن انتصارهم على أعدائهم التتر حتمًا مقضيًا ال
يحتاج أن يرتبط بدعاء املشيئة الربانية حتى .وجــزم أن سلطانهم األشهر الناصر قالوون
خليفة راشــديــا ،ولــم يخالفهم في أمــر ديني أو دنـيــوي ،ولكنه سعى إلخضاع دوائــر اإلفتاء
في دمشق والقاهرة تبعًا مليوله الـحــادة ،فواجهه هــؤالء القضاة من املــذاهــب السنية األربعة
والصوفية بوالة األمر في الشام ومصر وفق ما كان لهذه الدوائر من نفوذ قضائي واسع.
وسبق البن تيمية أن اعتبر إعدام األمويني لجملة من كبار املفكرين كالجعد بن درهم وغيالن
الدمشقي وغيرهم ،ملجرد رأيهم الفكري السياسي ،إعدامًا شرعيًا جزاء بدعتهم ،ورأى ّأن هذا
الحكم هو حكم السلف الصالح الصحيح في قمع البدعة ولو كان ما ابتدعوه مجرد رأي عقلي
بارد لم يصاحبه تمرد مسلح وال دعوة ضد السلطان األموي.
صحب ابن تيمية يومًا السلطان قــاوون بنفسه إلى جبال كسروان في حملة إبــادة واسعة
ضد العلويني ،سنة 705هـ ،وفي غمرة هذا الغزو املبارك عند ابن تيمية فقد اعتبر هذا السلطان
خليفة راشديًا ،يتجاوز األمر معه مجرد الطاعة ،إنما هو في قائمة أئمة الهدى الذين حباهم
الله وراثة مقام النبوة .ولم تكد سنوات عقدين من الزمن تطوي فصولها ،والسلطان هو ذات
السلطان بذات االسم واملسمى الناصر قالوون ،ما زال يعتلي ذات العرش ،وابن تيمية هو ذاته
في طاعة السلطان ،وفي التحريض ضد العراق الذي دخل حكامه التتر في اإلسالم بإرادتهم،
حتى منعوا الخمور ،وهي لم تزل تباع في أسواق الجارة دمشق تحت حكم املماليك في شكل
طبيعي ،وهــو ما فتئ ابــن تيمية يستنكره .وهــو ابــن تيمية ذاتــه في مقارعة قضاة املذاهب
األربعة والصوفية ،في مجادالت تصوير هيئة الرب تعالى ،ضمن روايات مبعثها إسرائيلي،
وهو ما حاكمه عليه القضاة ،خصوصًا بعد أن ّ
حرم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم،
ّ
فأجمعوا عليه وقضوا بحبسه ،وهو ما سكت عنه السلطان اململوكي ،على رغم أنه تدخل عدة
مــرات سابقة ملصلحة ابن تيمية فأطلقه .سكت عن إيداعه سجن القلعة ألن إرضــاء قضاة
املذاهب األربعة والصوفية صار أكثر إلحاحًا في ظل سعيه لتثبيت ملك ولده أبا بكر ،ونفوذ
القضاة األربـعــة والتيار الصوفي كــان واسعًا في تلك الفترة ،فيما لم يكن شــأن ابــن تيمية
يتجاوز أتباعًا ومريدين داخل املذهب الحنبلي في دمشق ،وهو شأن تعاظم الحقًا نظرًا لوفاته
في السجن ملجرد آراء عقدية وفقهية رآها.
بقي ابن تيمية في سجون والة أمره الراشدين حتى وافته ّ
ّ
كالمي مع خصومه
املنية ،في ّصراع
ّ
سياسي ،ولكن التاريخ في اختزاالته خلف لنا صورة رمزية البن
العقديني ،من دون أدنى بعد
تيمية جعلته في درة الثائرين على الظلم السياسي.
فهل يعيد التاريخ نفسه مع سفر الحوالي والفوزان والطيار ،وغيرهم من أعالم الوهابية ،الذين
ما ثــاروا يومًا على والة أمرهم ،ولكنها هستيريا ّ
ولي العهد الشرعي في تطوير اململكة في
عامني بما تجاوز مئة عام ،بحسب تزلف عدنان إبراهيم الذي أخذته هذه الهستيريا لتمنع
بث برنامجه الفكري على قناة روتانا السعودية ،فتوجب أن يطيع وقد حكم على نفسه سلفًا
بطاعة عبر الحدود ولو على حسابه ،وهو الفلسطيني املقيم في منافي أوروبا بعيدًا من طاعة
أي سلطان.
أن تموت صامتًا في سجن ولـ ّـي نعمتك ،تقربًا إلــى الله ،يبدو أنــه هو الخيار الوحيد لهؤالء
الدعاة ،الذين دعموا الحرب على اليمن وسوريا والعراق والبحرين وليبيا ،وقد حصدت أرواح
مئات اآلالف وما زالت .وهم الذين قضوا سنني عمرهم في تزيني صورة آل سعود ،مع دمغها
بطابع خدمة الدين ومقدساته ،وهو تزيني تجاوز حدود مملكة الرمال ليطاول كل مسلم يؤمن
بعاملية هذا الدين ،وقد لفحته عقيدة التوحيد الوهابية في والء وبراء ،والء في ذمة آل سعود
وسياستهم ،وبراء من كل املسلمني الرافضني لهذه العقيدة النجدية.
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