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نبيل اسماعيل *
فــي تـصــريــح لـبــوريــس جــون ـســون ،املـعــافــى
حديثًا من فيروس «كورونا» ،يعود إلى عام
 ،2002قــال إن «أفـضــل مصير ألفريقيا هو
أن تتدافع القوى االستعمارية القديمة ،أو
مواطنوها ،مــرة أخــرى في اتجاهها ،ولكن
ّ
على أل ُيطلب منهم في هذه املرة أن يشعروا
بــالــذنــب» .إذًا ،الكولونيالية بالنسبة إلــى
رئيس وزراء بريطانيا الحالي ،لم تكن يومًا
املـشـكـلــةّ ب ـقــدر م ــا كــانــت ال ـح ــل« :واملـشـكـلــة
ليست أننا كنا مسؤولني في ما مضى ،بل
إننا لسنا مسؤولني بعد اآلن» .أيضًا ،قال
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قمة
العشرين في هامبورغ عام  ،2017إن املشكلة
في أفريقيا «حضارية» ،ثم ّ
تحدث عن معدل
اإلن ـجــاب وامل ــوض ــوع الــديـمــوغــرافــي .إذا ما
َ
قمنا بــدمــج ّ
لتصريحي
تعسفي ومـغــرض
ٍ
الرجلني وهما في قمة السلطة في االتحاد
ّ
ّ
األوروبـ ــي حــالــيــا ،نـجــد ،أن «املشكلة هناك
حضارية ،والحل كولونيالي».

يجب أن يأكل الجميع الخبز األبيض

ّ
تاريخيًا ،كان الغذاء الرئيس في دول غربي
ّ
أف ــري ـق ـي ــا ،م ـثــل غـيـنـيــا وال ـس ـن ـغ ــال ،م ـكــونــا
م ــن ال ــدق ـي ــق امل ـط ـح ــون م ــن ال ــدخ ــن وال ـ ــذرة
الـبـيـضــاء والـبـطــاطــا الـحـلــوة ،وهــي تـتــاءم
ّ
مع البيئة الطبيعية في هذه املناطق .ولكن
إنتاجها تراجع بشكل كبير ،نتيجة ارتفاع
اسـ ـتـ ـي ــراد ال ـق ـم ــح م ــن االت ـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ـ ــي.
القمح األوروبـ ــي أرخ ــص بكثير مــن القمح
املنتج فــي السنغال ،كما مــن أن ــواع الدقيق
ّ
املحلية األخ ــرى .وبــالــرغــم مــن أن السنغال
ب ـلـ ٌـد تـعـمــل الـغــالـبـيــة الـســاحـقــة م ــن سكانه
ّ
بــالــزراعــة ،إل أنــه يـسـتــورد معظم حاجاته
من املنتوجات الزراعية ،وخاصة الحبوب،
م ــن أوروبـ ـ ــا .ي ـعــود ذلـ ــك ،بــالــدرجــة األولـ ــى،
إل ــى ال ــدع ــم الـ ــزراعـ ـ ّـي ال ـه ــائ ــل ال ـ ــذي يـقـ ّـدمــه
االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي ملــزارع ـيــه ،والـ ــذي يـقـ ّـدر
بـ 200مليار دوالر .هذه النفقات اإلجمالية،
والتي ّ
تقدرها بعض املصادر بأكثر من ذلك
ّ
ّ
بكثير ،هي أكثر مما نحتاج له لسد النقص
الغذائي على مستوى العالم أجمع .يحصل
ّ
ً
املــزارع األملاني ،مثال ،على دعم من االتحاد
األوروب ــي بما ُيعرف بـ«مكافأة التشغيل»،
ّ
ُيدفع لكل هكتارُ ،يضاف إليها أيضًا دعم
مــالـ ّـي لـحـمــايــة الـبـيـئــة .لفهم كمية األم ــوال
الـتــي يتقاضاها املـ ــزارع األملــانــي بالنسبة
ً
إل ــى إن ـتــاجــه نـ ــورد م ـث ــا ،ف ـقــد بـلـغــت كلفة
إنتاج طن القمح على املزارع في أملانيا 265
يــورو ،وهــذه أسعار عــام  ،2017ولكن ّسعر
الـطــن فــي الـســوق العاملية بلغ حــوالــى 166
ّ
يـ ــورو .أي أن أملــانـيــا تـبـيــع الـقـمــح مــن دون
التكلفة .ولـكــن فقط بفضل الــدعــم الــزراعـ ّـي
الــذي ُيدفع مباشرة ملنتجي القمح ،يصبح
ه ــذا الـقـمــح ق ـ ــادرًا عـلــى املـنــافـســة الـعــاملـيــة،
ّ
ويستمر املزارعون األملان بالعمل واإلنتاج.
علمًا بــأن ربــع األراضــي الزراعية الشاسعة
ّ
ّ
مخصص لزراعة القمح ،كما أن
في أملانيا
أملانيا صـ ّـدرت ربع قمحها إلى أفريقيا في
عام  .2016تزداد شحنات املنتجات الزراعية
من االتحاد األوروبــي وأميركا ودول أخرى
ّ
وستستمر
إل ــى أفــريـقـيــا بـشـكــل م ـت ـســارع،

بــاالزديــاد .فــالــدول الصناعية تريد املضي
ق ــدم ــا ف ــي إل ـغ ــاء ق ـي ــود ال ـت ـب ــادل ال ـت ـج ــاري،
وخصوصًا في الحقبة الليبرالية الجديدة
وفتح األسواق.

إمبريالية الطماطم
في إيطالياّ ،
تتم زراعة الطماطم بكثافة ،وهي
تتمتع بميزة تجارية تنافسية كبيرة مقارنة
بــالــدول األفــريـقـيــة .سـبــب ه ــذه امل ـيــزة ،أيـضــا،
يكمن في الدعم الذي ّ
تقدمه الحكومة ملزارعي
الطماطم ،إضافة إلى استغالل األيدي العاملة
الــرخـيـصــة مــن امل ـهــاجــريــن مــن أ ّفــريـقـيــا ومــن
دول أخ ــرى .فـفــي غــانــاّ ،أدى تــدفــق الـ ــواردات
ّ
ّ
ال ــرخ ـي ـص ــة ل ـل ـط ـمــاطــم امل ـع ــل ـب ــة م ــن االتـ ـح ــاد
األوروبي بشكل رئيسي ،ومن دول أخرى ،إلى
تدمير قـطــاع صناعة الطماطم تـمــامــا ،وهو
ً
مــا ألـحــق ض ــررًا هــائــا بـقـطــاع ال ــزراع ــة التي
يعيش منها أيضًا معظم سكان البلد .بلغت
صــادرات االتحاد األوروب ــي إلــى بلدان غربي
أفــري ّـق ـيــا ،م ــن مـنـتـجــات ال ـط ـمــاطــم والـحـلـيــب
ّ
املجفف واملركز واللحوم ،حوالى  700مليون
ي ــورو .هــذه الـ ــواردات ،وبـهــذه الكمية واملـيــزة
ّ
ُ
التنافسية ،تخرج املنتجني املحليني ببساطة
م ــن الـ ـس ــوق .ف ــي الـتـسـعـيـنـيــات ،ك ــان ــت غــانــا
تـنـتــج  %90مــن حــاجــاتـهــا مــن ال ــدواج ــن ،أمــا
اليوم تنتج فقط  .%5لدينا إذًا  %85تترجم
إل ـ ــى ب ـط ــال ــة وت ــدمـ ـي ــر اجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،وهـ ـج ــرة،
ونـ ــزيـ ــف اقـ ـتـ ـص ــادي وب ـ ـشـ ــري .ول ــديـ ـن ــا إل ــى
جــانــب ال ـص ــادرات ،مـســاعــدات سخية أيـضــا.
الفائض اإلنتاجي في الغرب هو سمة قديمة
ال ت ـت ــوق ــف .يـعـتـمــد  5,6م ــاي ــن إنـ ـس ــان فــي
إثـيــوبـيــا عـلــى امل ـس ــاع ــدات الــدول ـيــة ملــواجـهــة
ال ـجــوع ،وقــد ازدادت أع ــداد الـجــوعــى بــاطــراد
مع نمو االستثمارات األجنبية في استصالح
األراض ــي واإلن ـتــاج الــزراعــي املـعـ ّـد للتصدير،
فـيـمــا مـ ـ ّـول بــرنــامــج الـتـنـمـيــة ال ـتــابــع للبنك
الــدولــي الـحـكــومــة األثـيــوبـيــة مــن أج ــل القيام
ّ
تسهل االسـتـحــواذ على األراض ــي
بــإجــراءات
التي كانت ملكية عامة ،أو مراعي ،أو غابات.
ّ
ّ
كـمــا أن الـبـنــك ال ــدول ــي ،وغ ـيــره مــن املنظمات
األوروب ـيــة والــدولـيــة ،تـمـ ّـول بــرامــج املساعدة
الغذائيةّ .
تسبب ذلك بانتزاع األراضي من ِقبل
ّ
كثير من املزارعني املحليني وسلبهم «أمنهم
الغذائي» الــذي ُيـصـ َّـدر إلــى الـخــارج ،وهــم في
ّ
امل ـقــابــل ،ي ـص ـ ّـدرون ق ــوة عملهم إل ــى االت ـحــاد
األوروبي عن طريق الهجرة غير الشرعية.
املـعــادلــة كالتالي :يخسر املــزارعــون الصغار
األفارقة أراضيهم لصالح الشركات الزراعية
ّ
املصدرة للمنتجات الزراعية ،ومن ّ
ثم
العمالقة
يصبحون معتمدين بالكامل على املساعدات
الـغــذائـيــة الـغــربـيــة مــن أج ــل الـبـقــاء عـلــى قيد
الحياة .هذه السياسات التي تتبعها األطراف
املستفيدة من قوانني التجارة العاملية ،التي
ّ
تعززت في الحقبة الليبرالية الجديدةّ ،
تدمر
األسـ ـ ــواق املـحـلـيــة وت ـج ـبــر ال ـن ــاس ع ـلــى تــرك
أوطانهم.

األسعار واألمن الغذائي
تعتبر الهند من أواخر البلدان املندمجة في
العوملة واملنفتحة على التجارة ،وخصوصًا
ف ــي ق ـطــاع ال ــزراع ــة .فـقــد بـقـيــت الـسـيــاســات
الـنـهــرويــة (نـسـبــة إل ــى رئ ـيــس وزراء الهند
األسـ ـب ــق نـ ـه ــرو) ،ن ــاف ــذة ف ــي أريـ ـ ــاف الـهـنــد

«خراف طائرة»،
كوالج للفنان
األلماني مايكل
سووا

ذات الكثافة السكانية العالية حتى وقت
م ـت ــأخ ــر .ك ــان ــت م ـ ّ
ـؤس ـس ــة ال ـ ـغـ ــذاء ال ـه ـنــديــة
م ـس ـت ـع ــدة لـ ـش ــراء الـ ـحـ ـب ــوب م ــن امل ــزارع ــن
ّ
ّ
بـحـ ّـد س ـعـ ّ
يتضمن رب ـحــا .كـمــا أن
ـري أدن ــى
تثبيت األس ـعــار والتسليف املــالــي بفوائد
ّ
منخفضة ،شكال حماية للمزارعني بشكل
ُ
بهذه السياسات في مطلع
عام .ألغي العمل ُ ّ
التسعينيات ،وخــفـضــت النفقات ،كما هو
حــال االستثمار فــي البنية التحتية ،وكما
ّ
هو حال التسليف الحكومي أيضًا .الفلح
ّ
هنا وقع ضحية للسوق ولتقلبات األسعار
ومل ـق ــرض ــي ال ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص .ه ــذه املــامــح
ال ـن ـي ــو ل ـي ـبــرال ـيــة ف ــي ال ـس ـي ــاس ــة ال ــزراع ـي ــة
ال ـه ـنــديــة ،أل ـح ـقــت أض ـ ـ ــرارًا ف ــادح ــة ب ــال ــدور
االج ـت ـمــاعــي ال ــذي يـلـعـبــه ال ـق ـطــاع ال ــزراع ــي
على صعيد البالد .وشهدنا حاالت عديدة
مــن االن ـت ـحــار فــي أوسـ ــاط م ــزارع ــي الـقـطــن،
ب ـعــد ه ـب ــوط األسـ ـع ــار ال ــدرام ــات ـي ـك ــي لـهــذه
املــادة في أواخــر التسعينيات ،كما شهدنا
ّ
نزعًا للملكية الزراعية وتركزًا غير مسبوق
وت ــراج ـع ــا ف ــي االس ـت ـث ـمــار الـ ــزراعـ ــي .وك ــان
ه ـ ــذا مـ ــن أه ـ ــم أس ـ ـبـ ــاب ال ـ ـنـ ــزوح ال ـج ـمــاعــي
ّ
للفلحني نحو املدن ،وتشكيل العشوائيات
وأح ــزم ــة ال ـب ــؤس .أك ـثــر م ــن ذل ــك ،ت ـ ّـم ضــرب
األمـ ــن ال ـغ ــذائ ــي ف ــي ال ـص ـم ـيــم ،ف ـقــد وصـلــت
الهند إلى أسفل القائمة العاملية في قاعدة
بيانات إحصاءات منظمة األغذية والزراعة
العاملية ،ذلك أن نصيب الفرد فيها من املواد
الـغــذائـيــة ( 196كـلــغ لـلـفــرد) هــو األدن ــى في
الـعــالــم ،فـهــو أدن ــى حـتــى مــن أفــريـقـيــا حيث
ّ
بلغ في القارة ككل  225كلغ .وهذا أقل طبعًا
مــن الـصــن ( 350كـلــغ) واالت ـحــاد األوروب ــي
(ب ــن  500و 600ك ـلــغ) وال ــوالي ــات املـتـحــدة
األم ـي ــرك ـي ــة ( 1300كـ ـل ــغ) .ق ـض ـيــة األس ـع ــار
وحــركــة السلع وطبيعة الـتـجــارة هـنــا ،تقع
فــي أس ــاس الـتـنــاقــض الــرئـيــس بــن املــراكــز
واألطـ ـ ـ ــراف .ك ـمــا ي ــرى سـمـيــر أم ــن أن هــذا
ال ـت ـنــاقــض ،وم ــا يـنـتــج ع ـنــه م ــن ص ــراع ــات،
تـ ـح ـ ّـدد ب ـش ـكــل م ـبــاشــر وم ـت ــزام ــن األس ـع ــار
الـنـسـبـيــة ل ـل ـت ـبــادل ب ــن امل ــرك ــز واألط ـ ـ ـ ّـراف،
وبنية تقسيم العمل الــدولــي .كذلك ،فإنها،
وه ــو األهـ ــم ،ت ـحـ ّـدد ات ـجــاه وم ـع ـ ّـدل الـتــراكــم
عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى ال ـ ـعـ ــالـ ــم ،لـ ـص ــال ــح املـ ــراكـ ــز،
ّ
وتحدد الصراعات والتجاذبات داخل دول
ّ
املــركــز .يتعزز هــذا الـتــراكــم ملصلحة املــراكــز
اإلمبريالية ومنها الغربية ،بربط القطاع
ال ــزراع ــي ب ــاألس ــواق املــالـيــة الـعــاملـيــة .إذ أنــه
بعد أزم ــة ال ـغــذاء الـعــاملـيــة ،ومــا جــرى فيها
مــن ارت ـفــاع فــي أس ـعــار األغــذيــة األســاسـيــة،
عامي  2007و 2008وما قبلها ( ،)2004زاد
ارتباط قطاع الزراعة بسوق األوراق املالية،
وبــال ـتــالــي زاد ت ـعـ ّـرضــه ل ـل ـم ـضــاربــات ،فقد
بات مصدرًا للتراكم املالي والربح من ِقبل
الشركات َ
املدرجة في البورصة أكثر من ذي
قـبــل .إنـنــا هـنــا نـتـحــدث عــن تـحــويــل الـغــذاء
ال ــذي هــو مـســألــة حياتية لـشـعــوب الـبـلــدان
ّ
املتخلفة ـ ـ حيث الضمانات االجتماعية في
أدنى مستوياتها ـ ـ إلى موضوع للمضاربة
بكل ما تعنيه من خطر في ما يتعلق بغالء
ّ
األسعار والتقلبات املالية ألسعار األسهم.
ّ
دخ ـلــت ال ـ ــدول املـتـخــلـفــة ،وبـشـكــل مـتـفــاوت
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خ ـ ـ ــال م ــرحـ ـل ــة ب ـ ـ ـ ــدأت بـ ـع ــد م ـن ـت ـصــف
ّ
السبعينيات وتعززت في التسعينيات وما

الهجرة إلى
المدن المكتظة
واألحزمة
العشوائية
هي إحدى
نتائج السياسة
الزراعية ألميركا
ّ
واالتحاد
األوروبي

ّ
تتعزز ـ ـ ـ في ّ
دوامــة الديون وخدمتها
زالــت
لتغطية حــاجــات االس ـت ـيــراد ،مـمــا ك ــان من
املـمـكــن تغطيته لــو ج ــرت حـمــايــة قطاعات
أســاسـيــة ،كــالــزراعــة ،مــن ال ـخــراب والتدمير
املقصود .ولكن مثل هذه األساسيات غابت
ل ـصــالــح مـفــاهـيــم ج ــدي ــدة ،ف ـب ــات الـهــاجــس
امل ــؤرق هــو نقص التمويل وعـجــز املــوازنــة،
وهـ ــذا الـعـجــز ف ــي اإلن ـف ــاق واالع ـت ـم ــاد على
االسـ ـتـ ـي ــراد ه ــو ال ـق ـض ـي ــة .ف ـف ــي دول ـ ــة مـثــل
م ـص ــر ،ال ـت ــي ه ــي م ـث ــال آخـ ــر ع ـلــى تــدهــور
قطاع الــزراعــة واعتماد سياسة االستيراد
والتصدير ،إثــر االنـفـتــاح الـتـجــاري واملالي
ال ــذي ب ــدأ مـبـكـرًا ،نـشـهــد نـقـصــا شــدي ـدًا في
اإلن ـت ــاج ،وه ــذه هــي الـقـضـيــة املــركــزيــة كما
ي ــراه ــا املـفـكــر االق ـت ـص ــادي امل ـص ــري محمد
دويدار ،وليس عجز املوازنة ،وال خروج من
هذه الدائرة الجهنمية إال بمعالجة وتطوير
ال ـق ـطــاع ال ــزراع ــي الـ ــذي ج ــرى إه ـمــالــه منذ
السبعينيات.
ت ـت ـنـ ّـوع ال ـس ـيــاســات ال ــزراع ـي ــة الـغــربـيــة في
دول ال ـج ـنــوب ،بــالــرغــم م ــن ث ـبــات أهــدافـهــا
وتوجهاتها العامة .فقد تقوم االستثمارات
الـغــربـيــة بتدمير إن ـتــاج محاصيل ّ
معينة،
ّ
واالستثمار املكثف في أخرى ،وهذا ترجعه
ّ
املفكرة االقتصادية أوتسا باتنايك إلــى أن
الشمال الصناعي الغني يملك فائضًا من
بعض أنواع الغذاء ،مثل ّالحبوب والدواجن
ومشتقات الحليب ،ولكنه يفتقر إلى أنواع
ّ
أخ ــرى ض ــروري ــة لـتـنــويــع ســلـتــه الـغــذائـيــة،
ّ
وتحقيق حـ ّـد الــرفــاه فــي كــل الـفـصــول ،مثل
أن ــواع ّ
معينة مــن الـفــاكـهــة والـخـضــار التي
ال تـنـتــج لــدي ـهــم .وم ــن دون إدراك ذل ــك لن
نـعــي الــديـنــامـيــة الفعلية الـتــي تعمل فيها
األنظمة الغذائية ،ولــن نفهم عمل شركات
ّ
املتعددة الجنسية العابرة للحدود.
الغذاء
ف ــالـ ـحـ ـك ــوم ــات الـ ـغ ــربـ ـي ــة ت ـ ـح ـ ــاول ع ــرق ـل ــة
دعـ ــم ال ـح ـك ــوم ــات امل ـح ـل ـيــة ل ـب ـعــض الـسـلــع
ّ
االسـتــراتـيـجـيــة كــالـحـبــوب ،بـحـجــة أن ذلــك
ّ
يعد خرقًا لقوانني التجارة الحرة.

األثر السيكولوجي االجتماعي
ال ـ ـه ـ ـجـ ــرة إل ـ ـ ــى امل ـ ـ ـ ــدن املـ ـكـ ـتـ ـظ ــة واألح ـ ــزم ـ ــة
ال ـع ـش ــوائ ـي ــة ،ه ــي ك ـم ــا ق ـل ـنــا س ــاب ـق ــا إح ــدى
نتائج السياسة الزراعية ألميركا واالتحاد
األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،امل ــرتـ ـبـ ـط ــة ب ـت ـح ــري ــر الـ ـتـ ـج ــارة
باألغذية وتدمير القطاع الزراعي في بلدان
الـ ـجـ ـن ــوب ،إض ــاف ــة إلـ ــى ال ـه ـج ــرة األفــري ـق ـيــة
إلـ ــى أوروب ـ ـ ــا ع ـبــر قـ ـ ــوارب امل ـ ــوت ف ــي الـبـحــر
األب ـي ــض امل ـت ــوس ــط .ف ـه ــذا اإلفـ ـ ــراغ ل ــأري ــاف
املـهـمـلــة وامل ـج ــوع ــة ل ـعــب دورًا أســاس ـيــا في
ّ
تشكيل جديد لديموغرافيا البلدان املتخلفة
ولديموغرافيا الدول الغربية على ّ
حد سواء،
ّ
ش ـب ـيــه بــال ـت ـعــديــل ال ـس ـكــانــي ال ـ ــذي ســبـبـتــه
ت ـجــارة الـعـبـيــد مــن أفــريـقـيــا فــي ال ـقــرن  17ـ ـ
ّ
 .18ال نبالغ إذا قلنا إن املهاجرين األفارقة
واآلس ـي ــوي ــن إل ــى دول امل ــرك ــز ،وخـصــوصــا
االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي ،هــي مـســألــة حـيــويــة في
س ـ ّـد ن ـقــص ال ـع ـمــالــة وخ ـصــوصــا ف ــي قـطــاع
الخدمات واملساهمة في تغطية أزمــة النمو
السكاني هناك.
ي ــرى املـفـكــر االق ـت ـصــادي عـلــي الـ ـق ــادري ،أنــه
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى األث ـ ــر ال ــدي ـم ــوغ ــراف ــي لـهــذه
ً
ّ
الـسـيــاســات ف ــإن لــديـهــا عــامــا سيكولوجيًا

اجتماعيًا أال وهو عامل التخويف ،أو ترهيب
الشرائح االجتماعية من هول املجاعات الذي
يقوم ب ــدوره بتقوية العصبيات الهوياتية
ٌ
والقومية .إذًا ،التجويع أداة أيديولوجية ،إذ
إن تركيز وسائل اإلعالم الغربية على مشاهد
ّ
الجوع والخراب في البلدان املتخلفة أبعد ما
ّ
يكون عن األهــداف اإلنسانية ومحاولة حل
املـشـكــل اإلن ـســانــي .فــال ـقــادري ي ــرى أن رؤيــة
املواطن في دول الشمال للجوع خارج حدود
ب ـل ــده ،يـنـتــج َّ
رد ف ـعــل ان ـع ـكــاس ـيــا ف ــي ذهـنــه
ّ
وزه ـوًا بتقدم مجتمعه ودولـتــه ،ويعتبر أن
ٌ
ناتج عن ثقافتهم
تدهور املجتمعات األخرى
ووضعهم الحضاري ،كما قال بكل صراحة
وشـفــافـيــة الــرئـيــس الـفــرنـســي م ــاك ــرون .هــذه
القيمة املـتـسـ ّـربــة مــن الـشـمــال إلــى الـجـنــوب،
ع ـب ــر ال ـه ـي ـم ـن ــة ب ـش ـك ـل ـهــا الـ ـنـ ـق ــدي؛ هـيـمـنــة
الدوالر ،وبشكلها البشري عبر الهجرات غير
الشرعية والتفريغ الديموغرافي؛ وتبريرها
اإليـ ــديـ ــولـ ــوجـ ــي مـ ــن قـ ـب ــل وسـ ــائـ ــل اإلعـ ـ ــام
والــدعــايــة الغربية إذًا« :الـقــوة تـحــدد الــريــع،
والقوة والريع يتمظهران سوسيولوجيًا».

خاتمة
املساعدات الغذائية املقدمة من قبل املنظمات
ال ــدولـ ـي ــة كــال ـب ـنــك ال ــدول ــي واملـ ـش ــاري ــع ال ـتــي
ّ
تـبــاشــرهــا املـنــظـمــات غـيــر الـحـكــومـيــة ،تلعب
الــدور األساسي في هذه املجزرة .فباإلضافة
إلـ ــى ع ـم ـل ـيــات ال ـف ـس ــاد امل ــال ــي ال ـهــائ ـلــة الـتــي
تـتـخـ ّـلـلـهــا ،ف ــإن أثــرهــا الـتـنـمــوي م ـ ّ
ـدم ــر ،وهــو
مضاد للتنمية .مقابل كمية من الغذاء الذي
ق ــد ي ـسـ ّـد ب ـعــض ال ــرم ــق ،ت ـتـ ّـم تـغـطـيــة الـنـهــب
ّ
امل ـن ــظ ــم ع ــن ط ــري ــق االسـ ـت ـث ـم ــارات ال ــزراع ـي ــة
امل ـعـ ّـدة للتصدير لـصــالــح دول املــركــز .كــذلــك،
يتم تحريك جــزء مــن الفائض املــالــي لتكوين
ّ
شريحة اجتماعية في البلدان املتخلفة ،تعمل
ضمن هذه املنظمات ومرتبطة بهذه الشركات
وذات دخ ــل ش ـهــري بـعـمـلــة ال ـ ــدوالر ،وبنمط
ّ
حياة غربي .حتى أن بعض املعونات وبرامج
التنمية تحاول دعم املنتجات املحلية التي تم
تخريب عملية إنتاجها من ِق ُبل الدول ذاتها،
ك ـم ـثــال ح ـب ــوب ال ــدخ ــن ال ـت ــي ذكـ ـ ــرت ســاب ـقــا.
هنا أوروب ــا تدعم تسويق املنتجات املحلية
وتعيقه فــي الــوقــت نفسه ،هكذا يكون الدعم
ً
دعائيًا ومـعــزوال وفــارغــا من املحتوى بينما
ّ
ّ
تـكــون اإلع ــاق ــة ممنهجة ومــوس ـعــة ومــتـخــذة
كـسـيــاســة ع ــام ــة .االت ـح ــاد األوروب ـ ــي يـصـ ّـرح
بالفم املــآن« :ال يمكن تعويض نقص املــواد
ّ
الغذائية في أفريقيا إل من خالل الصادرات».
ونضيف :ومــن خــال املشاريع التي ترعاها
املنظمات غير الحكومية .لذلك تقوم صناديق
ال ـت ـن ـم ـيــة واإلح ـ ـسـ ــان ف ــي أم ـي ــرك ــا واالتـ ـح ــاد
األوروب ـ ـ ـ ـ ــي ،ب ـت ــوس ـي ــع املـ ــوانـ ــئ ف ــي ال ـب ـل ــدان
ّ
املتخلفة الستقبال املزيد من املستوردات« .ال
ّ
ٌ
تعطني سمكة لكن علمني كيف أصطاد» ،مثل
ّ
يطبقه االتحاد األوروبــي وصناديق التنمية
الـتــابـعــة للبنك ال ــدول ــي ،عــن طــريــق املـشــاريــع
املنتجات املحلية ،مع إضافة
التنموية لدعم ّ
ّ
صغيرة ،هي أنــه يجفف النهر ويقتل جميع
األس ـمــاك ،ومــن ثــم يـتـحـ ّـدث مــاكــرون عــن ّعدم
أهلية املــواطــن األفــريـقــي الستعمال السنارة
نتيجة املشكلة الحضارية.
* باحث سوري

الدولة وإلزامية تطبيق النصوص الدستورية
عباس دبوق *
من أبرز ما كتبه أرسطو منذ أكثر من ألفي
ّ
سنة في مجلده «السياسة» ،ما يلي:
«األن ـظ ـمــة األرس ـت ـقــراط ـيــة مـعـ ّـرضــة بـشــدة
ل ـ ـت ـ ـغـ ـ ّـيـ ــرات غـ ـي ــر مـ ـحـ ـس ــوس ـ ّـة ،م ـ ــن خ ــال
ّ
متدرجة كما بيناها بصورة
استرخاء ات
عــامــة بالنسبة إلــى كــل الــدســاتـيــر .ذكــرنــا
ّ
أن س ـب ـبــا غ ـي ــر وجـ ـي ــه ق ــد يـ ـك ــون م ـصــدر
ُ
اضـطــرابــات .عندما يستغنى عــن بند من
الدستور يصبح مــن السهل قبول تغيير
ّ
آخــر أكثر أهمية حتى زعزعة كــل البنيان
ً
الـسـيــاســي .ه ــذا مــا حـصــل م ـثــا لــدسـتــور
«تـ ــوريـ ــوم»  ،Thuriumح ـيــث كـ ــان يــوجــد
قــانــون ال يسمح بموجبه إع ــادة انتخاب
ّ
الـقــائــد إل بعد فــاصــل خمس سـنــوات من
الــواليــة األول ــى .لكن بعض أف ــراد الجيش

الـ ـشـ ـب ــاب أص ـ ـحـ ــاب خـ ـب ــرة ووج ـ ــاه ـ ــة فــي
وس ـط ـهــم ،وش ـ ّـدي ــدو االح ـت ـق ــار لــآخــريــن،
ويقينًا منهم أنـهــم يصلون بسهولة إلى
غايتهم ،سعوا في البداية إلــى إلغاء هذا
ال ـقــانــون بـشـكــل يـسـمــح ّفـيــه بــالـقـيــادة من
ّ
دون انقطاع .كانوا يظنون على كــل حال
ّ
أن الـشـعــب سـيـعـيــد انـتـخــابـهــم بـحـمــاس.
وما لبث القضاة املولجون بالحفاظ على
ال ـق ــوان ــن ،وال ــذي ــن ك ــان ــوا ُي ـس ـ ّـم ــون أيـضــا
م ـس ـت ـش ــاري ــن ،وب ــال ــرغ ــم م ــن م ـي ـل ـهــم إل ــى
م ـعــارضــة ه ــذا امل ـن ـحــى ،أن رض ـخ ــوا لـهــذا
ّ
ال ـتــدب ـيــر م ــع اع ـت ـقــادهــم أن ه ــذا الـتـعــديــل
يـقـتـصــر ع ـلــى ب ـنــد وس ـي ـح ـتــرم ّ املـعـنـيــون
البنود الدستورية األخرى .لكنهم عندما
أرادوا في ما بعد معارضة تعديالت أخرى
لم يعد بمقدورهم املقاومة ،وانتقل زمام
ال ــدول ــة بـكــامـلــه إل ــى الـسـلـطــة الـشـخـصـيــة

لصالح الذين سعوا إلى هذه التغيرات».
Aristote, La politique, Paris, Librairie .1
p., 600( ,1995 .philosophique J. Vrin, éd
1307 ,7 ,V( 375-374 .pp
ّ
ماذا يعني هذا النص؟ ال يتعلق بأشخاص
ّ
محددين وكفاء تهم أو صالحهم للحكم.
ّ
إنه يفسر مسار التراجع في دولة القانون،
ـرق يبدو صغيرًا إلــى خرق
انطالقًا من خـ ٍ
أك ـ ـبـ ــر ّ ،ومـ ـ ــن ثـ ــم إلـ ـ ــى خـ ـ ــرق أع ـ ـ ـظـ ـ ــم ...فــا
نستخف بما نعتبره من األمور الصغرى
والظرفية .في الدولة اللبنانية ،املنظومة
ال ــدس ـت ــوري ــة وال ـق ــان ــون ـي ــة ،ف ــي ال ـغ ــال ــب ال
ُي ـع ـم ــل ب ـه ــا وف ـق ــا لــروح ـي ـت ـهــا وغــايــات ـهــا
الـتـشــريـعـيــة الـســامـيــة .وبــاتــت املـخــالـفــات
ّ
املـتـكـ ّـررة للنصوص القانونية أو التنكر
لـ ـه ــا ،أم ـ ـ ـرًا ي ــرخ ــي ب ـظ ــال ــه ال ـث ـق ـي ـلــة عـلــى
فـكــرة وج ــود الــدولــة وفلسفتها وغايتها

وواج ـب ــات ـه ــا ت ـج ــاه شـعـبـهــا وسـلـطــانـهــا،
ّ
على كــل مــن الـحــاكــم واملـحـكــوم فيها .كما
ّ
ُي ـض ـع ــف ك ـ ــل ذل ـ ــك مـ ــن س ـط ــوت ـه ــا فـ ــي كــل
ّ
اتجاه مطلوب تعميقًا ملفهوم استقرارها
ال ـس ـي ــاس ــي واالجـ ـتـ ـم ــاع ــي واالقـ ـتـ ـص ــادي
والـنـقــدي .وبــاتــت تـتـغـ ّـول عليها املصالح
الـسـيــاسـيــة والــزبــائـنـيــة والـطــائـفـيــة ،على
حـ ـس ــاب املـ ـص ــال ــح ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ،مـ ــا يـجـعــل
ح ـقــوق امل ــواط ـن ــن واألف ـ ـ ــراد ومـصــالـحـهــم
واسـ ـتـ ـق ــراره ــم االج ـت ـم ــاع ــي واملـ ــالـ ــي ،فــي
خـطــر مـهـ ّـب املـطــامــع الـكـبـيــرة للمشتغلني
امل ـح ـل ـي ــن ب ــال ـس ـي ــاس ــة ،املـ ـحـ ـك ــوم عـلـيـهــم
ّ
ب ـعــدم الـشـبــع نـهــائـيــا فــي ظ ــل مناكفاتهم
ّ
املستمرة.
الظاهرية
ّ
ويستمهل
ينتظر
ـرح
ـ
ب
فما
القضاء،
وأمــا
ّ
اعـ ـم ــال ال ـن ـص ــوص ال ـق ــان ــون ـي ــة امل ـت ــوف ــرة
بـحــق كــل مــن سـ ّـولــت لــه نـفـســه ،وه ــم كثر

فــي دولتنا .وأمــا رئيس الحكومة حسان
ّ
ديــاب ،فقد ظن بدور حاكم مصرف لبنان
َ
وطالبه أن يبادر إلى مصارحة اللبنانيني
ب ـمــا ي ـح ـصــل ،وهـ ــذا ال ري ــب ف ـيــه م ــن حق
املـ ــواطـ ــن ال ـق ـل ــق ع ـل ــى ودائ ـ ـعـ ــه امل ـصــرف ـيــة
وق ـي ـمــة ن ـقــده ال ــوط ـن ــي ،ع ـســى أن يطمئن
ع ـلــى مـسـتـقـبـلــه ومـ ــآل تـعـبــه وعـ ــرق جنى
عمره.
ّ
إن ل ـب ـن ــان ي ـع ـي ــش ال ـ ـيـ ــوم ل ـح ـظ ــة م ـلـ ّـحــة
إلرساء نظم الحوكمة الرشيدة ومواجهة
ّ
جهود
يتوجب بــذل
ظــاهــرة الـفـســاد .لــذا،
ٍ
ّ
وجبارة العتماد برامج وخطط
محمودة
لـلـحــوكـمــة ال ــرش ـي ــدة وم ـكــاف ـحــة ال ـف ـســاد.
وع ـل ـيــه ،فــامل ـط ـلــوب م ــن األط ـ ــراف الـفــاعـلــة
كافة في الدولة (ممثلة أساسًا في السلطة
التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة
القضائية والهيئات الدستورية املستقلة

والسلطة املحلية) الـتــوافــق مــع منظمات
املـ ـجـ ـتـ ـم ــع املـ ـ ــدنـ ـ ــي واإلع ـ ـ ـ ـ ـ ــام وال ـ ـق ـ ـطـ ــاع
الـخــاص ،على اعتبار الحوكمة الرشيدة
ومكافحة الفساد من األولويات الوطنية.
ّ
وإن هذا
اإلل ـح ــاح يـسـتــدعــي تـظــافــر ج ـهــود جميع
األط ـ ـ ـ ـ ـ ــراف ال ـ ـفـ ــاع ـ ـلـ ــة (الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــة ،ب ـج ـم ـيــع
أجهزتها ،والنسيج االجتماعي ،بجميع
مـ ـك ــون ــات ــه ،واملـ ــواط ـ ـنـ ــون ب ـك ــل ف ـئ ــات ـه ــم)،
ّ
كـمــا يـتـطــلــب تـغـيـيـرًا نــوعـيــا فــي الخطاب
والسياسات وبــرامــج العملّ .فلقد أثبتت
ال ـت ـج ــارب ف ــي ع ــدي ــد ال ـ ــدول أنـ ــه ال يكفي
لـتــرسـيــخ ال ـحــوك ـمــة ال ــرش ـي ــدة ومـجــابـهــة
الفساد ،إعالن النوايا أو تكوين الهيئات
ّ
وال ـه ـيــاكــل أو س ــن ال ـن ـصــوص الـقــانــونـيــة
ّ
وم ـ ّ
ـدون ــات ال ـس ـلــوك .بــل إن ذل ــك يفترض
وضـ ـ ـ ــع اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة وط ـ ـن ـ ـيـ ــة وخـ ـط ــة

المخالفات
باتت
ّ
المتكررة
للنصوص
القانونية أو
ّ
التنكر لها
أمرًا يرخي
بظالله الثقيلة
على فكرة
وجود الدولة
وفلسفتها

عـمــل تـنـفـيــذيــة ،تـصـحـبـهــا م ـيــزان ـيــة ،يتم
ف ـ ــي إطـ ـ ــارهـ ـ ــا ضـ ـب ــط املـ ـ ـه ـ ــام واألنـ ـشـ ـط ــة
واملسؤوليات في ّ
حيز زمني محدد .حيث
تشتمل على املهام التالية:
• اقـ ـ ـت ـ ــراح سـ ـي ــاس ــات م ـك ــاف ـح ــة ال ـف ـس ــاد
ومتابعة تنفيذها باالتصال مع الجهات
املعنية.
• إصـ ـ ــدار امل ـ ـبـ ــادئ ال ـتــوج ـي ـه ـيــة ال ـع ـ ّ
ـام ــة
باالتصال مع الجهات املعنية ملنع الفساد
وتوفير نظم مالئمة لكشفه.
• الكشف عن مواطن الفساد في القطاعني
العام ّوالخاص.
• ت ـل ــق ــي الـ ـشـ ـك ــاوى واإلش ـ ـ ـعـ ـ ــارات ح ــول
حاالت الفساد والتحقيق فيها وإحالتها
على الجهات املعنية بما في ذلك القضاء.
• إبـ ـ ــداء الـ ـ ــرأي ف ــي م ـش ــاري ــع ال ـن ـصــوص
الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة وال ـت ــرت ـي ـب ـي ــة ذات ال ـع ــاق ــة

بمكافحة الفساد.
• تيسير االتـصــال بني مختلف املصالح
والجهات املعنية ملكافحة الفساد وتدعيم
التفاعل في ما بينها.
• جـ ـ ـ ـم ـ ـ ــع املـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـي ـ ـ ــات والـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــان ـ ـ ــات
ّ
واإلحصائيات املتعلقة بالفساد إلحداث
ق ــاع ــدة بـ ـي ــان ــات بـ ـه ــدف اس ـت ـغ ــال ـه ــا فــي
إنجاز املهام املوكولة لها.
• نـ ـش ــر الـ ــوعـ ــي االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ب ـم ـخــاطــر
الفساد عن طريق الحمالت التحسيسية،
وإقـ ــامـ ــة الـ ـ ـن ـ ــدوات وال ـ ـل ـ ـقـ ــاء ات وإصـ ـ ــدار
ّ
الـ ـنـ ـش ــري ــات واألدلـ ـ ـ ـ ــة وت ـن ـظ ـي ــم ال ـ ـ ــدورات
التدريبية ،وإنـجــاز البحوث والــدراســات
ذات العالقة بمكافحة الفساد أو املساعدة
على إنجازها.
محام لبناني
*
ٍ

