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بيروت

وقـــد تـــزامن إعالن االتـــفـــاق مع
أداء الـيــمـ الـدســتـوريـة لــرئـاسـة
ـتنازع عـليـها ب كل أفغـانسـتان ا
من أشـرف غني وعـبـدالله عـبـدالله
حيث يدّعي كل منهما بأنه الرئيس
الـشـرعي ألفـغانـسـتـان ويـعني ذلك
أن أفـغـانـسـتـان مـقـبـلـة عـلى صراع
داخلي ال تـعرف حـدوده ب الـقوى
ـتـنـافـسـة عــلى رئـاسـة الـبالد من ا
جـهة وبـ حركـة طالـبان من جـهة
أخـــرى عـــلــمـــاً بـــأن األخـــيــرة هي
ــاذا وقــعت اجلــهــة األقـــوى وإلّــا 

معها واشنطن اتفاق سالم.
Ê«d¹« o¹uDð

وإذا ما نظرنا إلى الصورة إقليمياً
فـإن هـذا االتفـاق في أحـد مـقـاصده
يـسـتـهـدف تطـويق إيـران الـتي لـها
حـدوداً مـشتـركـة طويـلـة ووعرة مع
أفــغـانــســتـان فــضالً من أن هــنـاك
تعارضاً ب توجّـهاتها  التي تقوم
عـــلى مـــبــدأ واليـــة الـــفـــقــيـه وبــ
تـوجّهـات حركـة طـالبـان وقد يـقود
ذلك إلى صــــراع جـــديــــد تـــفــــتـــحه
واشـنـطـن بـوجه طـهـران من جـانب
ـــتــد إلى حــركـــة طـــالــبـــان وقـــد 
السـاحة اإلقـليمـية الـتي تؤثر فـيها
طهران مثل العراق وسوريا ولبنان
ا أرادت واشـنطن من واليـمن. ور

واشـنـطن قـواتـهـا إلى  8600خالل
 135يـومـاً بـدءًا من تـاريخ تـوقـيع
االتـــــــفـــــــاق وأن تــــــــســـــــحـب هي
وحــلـفــاؤهـا جــمـيـع قـوّاتــهـا من 5
قـــواعـــد عــــســـكـــريـــة في الـــفـــتـــرة
ـذكــورة وتـلـغـي الـعـقــوبـات عن ا
أفــــراد طـــــالـــــبــــان بـــــحـــــلــــول 27
أغـــــســــطس(آب)  2020 وتـــــطــــلق
سـراح ما يـصل إلى  5آالف سج
من طالـبان ومـا يصل إلى ألف من
سجنـاء الطرف اآلخـروهو ما بدأت
فـاوضات بشـأنه منذ الـعاشر من ا
مــــــــارس / آذار  2020مــــــــقـــــــــابل
 ضمـانات وآلـيات بـعدم اسـتخدام
األراضي األفـــغـــانـــيـــة من قـــبل أي
جـمــاعـة أو فـرد ضـد أمن الـواليـات

تحدة وحلفائها ا

فــشــلت واشــنــطن فـي الــقــضـاء
عــلـى حــركــة طــالــبــان األفــغــانــيـة
ـطـاف إلى واضــطـرّت في نــهـايــة ا
الــتـفـاوض مـعـهـا بـعـد حـرب دامت
 18عــامـاً حـيث  أعــلن مـؤخـراً عن
اتفاق  توقيعه في الدوحة (قطر)
يوم   29فـبـرايـر(شـباط)  2020من
ـتـحـدة جـانب مـبـعـوث الــواليـات ا
ــاي اخلــاص إلـى أفــغــانـــســتــان ز
ـــــســــؤول خـــــلـــــيل زاد ونـــــائـب ا
ـلّا الـسـيـاسـي في حـركـة طـالـبـان ا
عـبـد الغـني بـرادار بحـضـور وزير
اخلـارجيـة األميـركي مايك بـومبـيو

ثل عن  30دولة. و
ويـقضي االتـفاق بـانسـحاب جـميع
الـقـوات األجـنـبـيـة من أفـغـانـسـتان
في غـضـون  14شــهـراً وتــخـفـيض

االتـــفــاق مـع طــالـــبــان أن تـــتــفــرغ
األخيرة إلى صراع طهران وتكون
بذلك قـد ضربت عـصفورين بـحجر
واحد فـمن جهـة تخـلّصت من ثقل
حـرب ال انـتــصـار فـيـهــا مع حـركـة
نــاهــيـك عن تــكــالــيــفــهــا طــالــبــان
الباهـظة ومن جهة ثـانية إضعاف
إليــران وســعـي لــتــحــجــيم دورهــا

الشرق أوسطي.
ــواجــهــة بــ إيــران وتــتـــفــاوت ا
وطـالـبـان من عـسـكريـة وسـيـاسـية
إلى اقـتــصـاديــة ودعـائـيــة حـسب
مـتـطـلـبـات الـصـراع وكـان مـقـدمة
إلبـرام مـثل هـذا االتـفـاق هـو إقـدام
ــتـحــدة عــلى اغــتــيـال الــواليــات ا
قاسم سـليـماني قائـد فيـلق القدس
ــهــنــدس اإليــراني وأبـــو مــهــدي ا
نائب رئيس هـيأة احلشـد الشعبي
فـي الـعـراق مع تـصـعـيـد عـمـلـيات
الــقـصف والــرد عـلى بــعض قـوات
احلشد الشعـبي وخصوصاً حزب
الـــلـه الـــعـــراقي الــــذي ظل يـــوجه
بـــعض هـــجــمــاتـه ضــد الـــســفــارة
األمــريــكـيــة في بــغــداد ومـعــســكـر
التاجي حيث توجد قوات عسكرية

أمريكية.
ومع انــتـشـار فـيـروس كـورونـا في
إيــران  فـقـد زاد األمـر من عـزلـتـهـا
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واتــهـامــهـا بــاالسـتــهـانــة بـصــحـة
مواطـنيهـا وعدم نشـرها معـلومات
دقــيـقــة عن عــدد اإلصــابــات وعـدم
اتــخــاذهــا االحــتــيـاطــات الـالزمـة
األمـر الــذي زاد من مـعــانـاتــهـا من
عقوبات اقتصادية مفروضة عليها
مــنـذ سـنـوات أدت إلى ضـعـضـعـة
اقـتــصـادهــا وعـطّــلت من مـفــاعـيل
الــتـنــمـيـة فــيـهــا وزاد الـطــ بـلّـة
انـخفـاض أسعـار الـنفط والـصراع
ـمـلـكة اجلـديـد حـول اإلنـتاج بـ ا
الــعــربـــيــة الــســعـــوديــة وروســيــا
االحتــــاديــــة في إطــــار مـــنــــظــــمـــة
ولــــعـلّ كل ذلـك يــــصبّ في أوبــــيك
خـدمة أهـداف واشنـطن وصراعـها

ضد إيران.
…œbF²   UN³ł

لـقـد كـان االنـسـحـاب األمـريـكي من
أفــــغــــانــــســـتــــان أحــــد الـــعــــوامل
األسـاســيـة في اسـتــكـمــال حـصـار
إيــــران  فــــضـالً عن إشــــغــــالــــهــــا
بـصـراعـات عـلى جبـهـات مـتـعددة
وهـــو األمـــر الـــذي زاده تــعـــقـــيــداً
هجـومات "إسرائـيليـة" على مواقع
ا لـلـقـوات اإليرانـيـة في سـوريـا 
فـيـها بـعض مـستـودعـات الذخـيرة
واألسـلحـة وفي الـوقت نفـسه بذل
مـجهـود أمـريكي لـتـرميم الـعالقات

مع تــركــيــا وبــ األخــيـرة وحــلف
النـاتو السـيّمـا عقب مـعارك إدلب
بــالـتــرافق مع إعالن واشــنـطن عن

نيتها في تمرير صفقة العصر.
وتــوجّـــهت حـــامــلـــة الــطـــائــرات "
أيـــزنـــهـــاور" إلى دخـــول الـــبـــحـــر
األحـــمـــر عـــبــــر قـــنـــاة الـــســـويس
ـرافقة لها ومجمـوعة من السفن ا
وأجــريت تــدريـبــات مــشــتــركـة مع
الطائرات الفرنسية "شارل ديغول"
وتتابع حاملة الـطائرات األمريكية
(هاري تـرومان USSما يـجري في
ــتــوسط إضــافــة إلى 5 الــبــحــر ا
سـفن حربـية وغـواصات وطـائرات
اســتــطالع ألي طــار وقـد عــبـرت
مـضـيـق هـرمـز حـامـلـة الـطـائرات "
أبـــراهـــام لـــيـــنـــكـــون" كــمـــا أعـــلن
البنـتاغون إلظهار الـتزام واشنطن
الحـة وسط تـوتـرات مع بـحــريـة ا
طـهـران  وتـقـوم قـطـر بـإنـفاق 1.8
ملـيار دوالر لتـطويـر قاعدة الـعديد
الــتي انــطــلــقت مــنـهــا الــطــائـرات
األمـريـكيـة عـند غـزو الـعراق الـعام
  2003 . فــمــاذا تـريــد واشــنــطن?
وهل االســتــعــدادات لــلــتــحــضــيــر
لـلحـرب أم لالبتـزاز لتـغييـر الواقع

نطقة? السياسي واألمني في ا
{  باحث ومفكر عربي
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بـعـد انـتــهـاء احلـرب االهـلـيه الـدمـويه في لـبـنـان  1990 – 1975
ـدمــره الـتي ادت الى قـتل  120 الـفــو تـشـريـد  76الف احلـرب ا
انــسـان لـبـنـاني في وطـنـهم وهـجــر اكـثـر من مـلـويـني مـواطن الى
اخلارج ‘بــعـد مـرور عــدد من االشـهـر عــلى وقف الـقـتــال بـشـكل
رسـمـي و كـانت االطــراف احملــاربــة بـاالمـس مـنــشــغـلــ في ذلك
نـاقشـات كثـيفـة حتت عنـوان االتفـاق على وضع بـرنامج الوقـت 
صاحلة من يعود الستقرار  البـلد واالتفاق على تشكـيل حكومة ا
االطـراف الـذين كـانــوا يـقـاتـلــون بـعـضـهم بــاالمس  والـتـوجه الى

االنتخابات . 
في تـلك الــفـتـره و فـي صـحـيــفـة ( الـنــهـار ) الــتى هي كـانت  من
اشـهـر الـصـحف الـرصـيـنـة بـ الـصحـف التـى كانـت تصـدر في
ـعروف جـبـران تويـني عام 1933 ـنطـقـة (اصدرهـا الـصحـفي ا ا
وهي مــسـتــمــرة في الـصــدور حلـد االن )  ‘اطــلـعت عــلى حتــلـيل
ـنتـظره حـدوثـها في مـرحلـة  مابـعد مـوضوعي ضـمن التـوقـعات ا
احلرب االهلية وكيف تكون الـعالقة ب القوى التي كانت باالمس

القريب يتقاتلون بينهم ..? 
WOŽUL²ł«  U öŽ

فضول مـهنتي كـصحفي جـذبني التـحليل وقـراءته بدقة وتـوقفتني
فـقرات متـعلـقة بـتصـورات متوقـعة لـلعالقـات االجتـماعـية ب اهل
لبنـان وكيف يكـون بعد ان يركـز على ان هذه الـعالقات يتم اعادة
تاسـيسها بـشكل جديـد وسيكـون مختـلف جذريا عن تـلك العالقة
الـتي كـانـت مـوجـودة قـبل  1975 بـ اطـيـاف اجملــتـمع الـلـبـنـاني
ـعـروف تاريـخيـا بـتنـوع انـتمـائاتـهم الـعرقـيه والـدينـيه والـطائـفيه ا
ـناطقـيه حيث يـرى كاتب التـحلـيل ( كان معـد باسم قسم وحتى ا
حتـقــيـقـات االســتـراجــيـيـة فـي الـصـحــيـفــة ) ان من يـرسم اسس
الــعالقــات اجلــديــده هم الــســيــاســ اجلــدد الــذين وصــلــوا الى
الصـفوف االمامـية ضـمن مصـدر قرار الفـصائل الـذين كانوا في

الساحة .
كانت حسـب رؤيتي أن االشارة اخلـطيرة في الـتحلـيل برز امامي
ـستقبليـة ب تلك الفصائل على في التوقع ان تؤسس العالقات ا
ـصــلـحــة ) ولـكن ســيـكــونـوا مـجــبـرين تــغـطــيـة صــراعـاتـهم ( ( ا
صلـحية ) هذه بـغطاءات دفـاع عن ( مصلحـة الشعب والوطن ) ا
كل حسب رؤيـته ..! وآلن مصـاحلهم اخلـاصة  ‘كل فصـيلـة على
حده بعد احلرب االهـليه وضعهم في مـوقف وموضع متشابك مع
مـصلـحة االخـرين (االقـليـمي والـدولي ) ذات تمـاس بـوضع لبـنان
اجـبـرهم عـلى االبـتــعـاد عن الـتـفـكـيـر بــالـتـوجه الى اعـادة ( لـعـبـة
احلــرب االهـلــيه ) النـه بـاالمــكــان ان يــخــســروا كل  مــصـاحلــهم

الذاتية  برمته .
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ماذكرني بهـذه االشارة في التحـليل هو الوضع احلـالي في لبنان
و االنفجـار اجلماهيـري ضد كل الفئـات لوصولهم الى قـناعة بان
ــتــنـفــذه مــســؤولــة عن االحــبــاطــات الـتـي تـواجــهم كل الــفــئــات ا
تـراكمه من بعـد انتهـاء احلرب االهـلية وهم اكـتشفـوا ان اطالة وا
ــدة  15عــامــا ادى الـى ان يــحــصل من خالل احلــرب االهـــلــيــة 
االنعطافات احلاده في مراحل احلـرب اجبر احيانا احد او اثنان
ن عرفوا بانهم ( صقور احلرب االهلية ) واضطروا باختيارهم
ـوقف عـلى في ضــوء مـصـاحلـهم الــذاتـيـة او اجـبــروا من خالل ا
ـعــركـة لالنـســحـاب من مـواقـعــهم الـقـيــاديـة حـيث احـتل سـاحـة ا
مـكـانـهم صـقـور جـدد مـختـلـفـ عن الـصـقـر الـقـد في اكـثر من

التوجهات الشخصية والسياسية اخطرها انتماءهم الطبقي .
ن لم حتـصل هـذه االنـعطـافه احلـادة فـقط في مـواقع الـقـيادات 
عرفوا بصقور احلرب والـعنف خالل سنوات احلرب االهلية  ‘بل
شـمل ايـضا الـشـرائح االجتـمـاعـية واالقـتـصاديـة ضـمن افرازات
نتائج احلرب عند متغيراتها ( التوسع بشراسة احيانا او التباطأ
ـوقـف مـؤثــرين في اجملــتـمع من احـيــانـا  ) ذات تــاثــيـرات عــلى ا
التـجار و االغـنيـاء في اجملاالت االقـتصـادية أالخـرى من ضمـنهم
فكان ـؤثرة في مـجتـمع لبـنان  ‘ نـتمـ الى الطـوائف ا الـوجهـاء ا
تـوجة العـناصـر القـويه على الـساحـت االجـتمـاعيـة واالقتـصادية
والـتـجـاريـة الى الـهـجرة وتـرك الـوطن لـلـعـنـاصـر الذيـن برزوا في
هــذه الــســاحــات من خـالل صــراعــات احلــرب االهــلــيــة من ذات
االنتمـاءات الطبـقية الـتي تذوقت طعم الـربح السريع وفـتح امامهم

طريق الصعود والكسب السهل و هكذا ..
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ـستـقـبلي من هنا  ‘يـحذر ويـنـبأ حتـلـيل ( النـهـار ) بأن الـوضع ا
لـلـبــنـان واهـله بــعـد مـرور ســنـوات من اعـادة الــبـنـاء االجــتـمـاعي
والـسـيــاسي واالقـتــصـادى وحـتى الــثـقـافـي بـعـد احلــرب االهـلـيه
اليكون ايـجابيـا من جانب احلفـاظ الوطني الهـل لبنان وسـعادتهم
ــتــنــوعــة وحــصــول االنــفــجــار في  الــصــراعــات بــ االطــراف ا
وسـيـكـون دافـع االنـفـجـار تــوسـيع ظـاهــرة الـفـســاد في اكـثـر من

صالح الناس  تعلقة  سؤولية ا مجاالت ا
ذكور  ونرى االن ظهور بوادر ما نبأ عنه التحليل ا

السؤال من خالل هذا االذكار هو :
تغيرات وبـهذه الصيغـة التراجيدية اذا اليست هذه االحـداث او ا
ـتوسـط تاكـيد في لـبنـان او مـناطق او اوطـان اخـرى في الشـرق ا
ـتغيرات و تـراجيديا في حـياة البشر  ‘حيث لوصف ( ارسطو ) 
يقـول : (   إن التـغيـر من اجليـد إلى السيء هـو األفضل ألن هذا
يؤدي إلى إثـارة الشـفقـة واخلوف). ووفـقاً ألرسـطو أيـضاً  ( فإن
لهيكل العمل التـراجيدي ال ينبغي أن يكـون بسيطا بل معقدا وأن

ثل احلوادث التي تثير اخلوف والشفقة ...!!!)
الارغب في الدخول الى مجال التذكير بالصراعات الفكرية  التي
كـانت سـائـده اثـنـاء احلـرب الـبـاردة بـ الـيـسـار والـيـمـ حـول (
وقف والتصرف الناجت عن الفرق في االنتماء الطبقي ) فروقات ا
عنـدما ياتي احلـديث عن التـنافس بـ االغنيـاء واجلياع  ‘الن في
رأي البعض عفى احلديث عن هذا الزمن ‘ولكن جتارب االحداث
نـطقة امام التزال مسـتمره او الفـرازاتها دور في وضع شـعوب ا
صـيري لـكل التـحركات الـعنـيفة اعيـننا  ‘حيث نـرى ان التـحول ا
ـشروعـة ينـتج وصـول االصولـي ( الـطامـع من دنـية ا وحـتى ا
الـذين عـيونـهم جـائـعة وعـقـولـهم فارغـة) الى مـصـدر القـرار وهـنا
تراجـيديـا حيث يـشعـر ذوي الضـميـر انه هناك فـرق واسع ضمن
نتفض من اجل احلق  وب من منهم ( بطونهم جائعة ) و كل ا
يطـلب احلق ومن منـهم عيـونهم جـائعـة و عقـولهم الطـامعـة بالـفكر

الوصولي ).
 ∫ ÂöJ « dš«
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مــفـــصـــلــيـــة في تـــاريخ الـــعالقــات
ـؤتـمـر بـاريس الـدولـيـة شـبيـهـة 
ـية االولى الذي أنـهى احلرب الـعا
ومـؤتـمـر يالـطـا الـذي أنـهى احلرب
ـيـة الـثــانـيـة وانــهـيـار جـدار الـعــا
بــرلــ الــذي أنـهـى الــعـالـم ثـنــائي
األقـــطــاب فــالــعــالـم مــا بــعــد هــذه
اجلـائـحـة الـكــونـيـة كـمـا أشـار الى
ذلك الكثير لن يكون هو العالم كما
كــــــــان مـن قــــــــبل ولــــــــعـل مـن أهم
ـقدورنـا اثـارتـها احملـدّدات الـتي 
مـا سـتكـون علـيه نـسبـة الـعنف في
الــعـــالم مــســتــقـــبال ومــا اذا كــانت
اً أقل عـنـفاً الـكـورونـا ستـصـنع عـا
ـنظـومـة الـدولـية أم أنـهـا سـتـدفع ا
الى حروب اكثر قذارة على نحو ما
يــتـوقع الـبــعض من نـوع احلـروب
الـــبــــيـــولـــوجـــيــــة مـــثال احلـــروب
الـبــكـتـيــريـة وحـروب الــفـيـروسـات

وغيرها. 
ان االنـسـانـيـة تـنـضج كـمـا نـنضج
ن يــؤمن بــوحــدة الـتــاريخ وانــا 
البـشري.. البشـرية تتـقارب كل يوم

ــعـــنــوي هـــو عــنف الـــلــفـــظي أو ا
ايـضا قـد يكـون ضرره أقل نـسبـيا
ـادي او اجلسدي قيـاسا بالـعنف ا
ولــكـنـه خـطــأ وحــمـاقــة وانــحـراف
علينا مجـاهدة أنفسنا حتى ال نقع
فــيه مـرّة أخــرى ورجــائي من الـله

ان ال نقع فيه. 
الـكورونـا كمـا تـوصّل الى ذلك عدد
ــفــكــرين كـــبــيــر من الــفـالســفــة وا
والباحـث الذين أدلـوا بدلوهم في
ــســتــجـد نــقــطـة ــوضـوع ا هــذا ا

ـراجعات من التـحوّالت الفـكرية وا
األيـديـولـوجـية الـتي عـشـتـها خالل
ـــــاني الـــــســـــنـــــوات األخــــيـــــرة إ
ب"الالعنف" فـلسفـة حياة.. واعـتبر
نــفـسي مـحــظـوظـا ألني ولـدت زمن
الـــســـلم ولم تـــضــطـــرني احلـــيــاة
ـــــكن لـالنــــخـــــراط في أي عـــــنف 
لإلنــسـان أن يـنـدم عـلـيه دون قـدرة
على تصحيح آثاره واقتصر االمر
على ندمي على مـواقف كنت عنيفا
فـيـها لـفـظـيـا أو مـعـنـويـا فـالـعنف

ا سـتـخـلـقه اكـثـر.. وعـلى الـرغـم 
الــــكـــــورونــــا مـن بــــعـض الــــردّات
احلـضــاريـة الــتي سـتــدفع بــلـدانـا
لــلــعـودة الـى مـا يــســمى بــالــدولـة
ـنغلقة جراء الوطنيـة او القومية ا
ـنـظـومة شـعـور الـبـعض بخـذالن ا
الدولية او االقليمية لها في حربها
على هذا الفـيروس الوبائي اال ان
صـــوت احلــكـــمـــة والـــعـــقـل الــذي
ســيـرشــد اصـحـابـه الى الـصـواب
سـيــعـيــد احلــكـومــات والـدول الى
ـشـتـرك طـريـق الـعـمل اإلنـسـاني ا
فـهذه اجلـائحـة العـادلة اكـدت على
وحـدة الـعنـصـر الـبشـري وحـطمت
جـدران التـميـيـز العـنصـري وقالت
قـدورهم العيش ن اعتـقدوا انه 
في جــزيــرة مــعــزولــة كــأوروبـا او
امـريـكا الـشمـالـية انـهم مـخطـئون
تـمامـا وان الفـيروسـات ال تعـترف
بحـدود وال جيـوش جبـارة مجـهزة
بـــــأعــــتـى انــــواع األســـــلــــحــــة وال
ســيـاسـات أنــانـيـة مــنـغـلــقـة.. لـقـد
ــكـســيـك الــفـقــيــرة غــلق أعــلــنـت ا

حــدودهـا بــنــفــسـهــا مع الــواليـات
ــتـحــدة الـغــنـيّــة فـجــدار تـرامب ا
سيّء الــــســــمـــــعــــة ســــقط دون ان
ـهـاجـرون يــسـقـطه أحـد.. وأعــلن ا
السـرّيون في بـيان سـرّي معلن من
طـرف واحـد ايـقـاف قـوارب مـوتهم
فلم تعد اوربا محتاجة إذًا حلماية
سـواحـلـهـا.. وامـام هـذا الـفـيـروس
االستثنائي حتوّل البينتاغون الى
احدى مؤسسات االغـاثة الصحية
وأضـحى واجب اجلـيش الـصـيـني
فــرض حــجــر صـــحي صــارم عــلى
الــشـعـب في يـوهــان ومــحـيــطــهـا
واضحت وظـيفة اجلـيش االيطالي

قابر.. وتى الى ا نقل جثث ا
وتـــقــــديـــري ان احلـــكـم الـــرشـــيـــد
سـيــوجّه الــدول واحلــكــومـات الى
الــكف عن االسـتــثـمــار في الـعـنف
في الـتـسـلّـح اسـاسـا واالسـتـثـمار
اكــثــر في الـالعــنف في الــتــربــيــة
ـعرفة والثقافة والبحث العلمي وا
والــفـن وفيّ كل مـــا يــشـــجع عــلى
إقامة منظومة دولية جديدة جتعل

الـــبــشـــر يــتـــعــاونـــون عــلى الـــبــرّ
والـتقـوى وال يتـعاونـون على االثم

والعدوان.
لـقـد وقــفت الـبـشـريـة مــنـذ مـؤتـمـر
أستـكـهولم سـنة  ?1972على أزمة
ـنـاخ الـكونـيـة وفـرضت االجـندة ا
ـنـظـومـة الـبــيـئـيـة نــفـسـهـا عـلـى ا
ـيـة ثم وقـفت في مـؤتـمـر ريو اال
دي جانيرو سنة  1992على قضية
ستـدامة وضرورة جسر التنمـية ا
الـهـوة بـ جـنـوب الـكـرة االرضـيّة
وشــمـالــهــا وهي الـيــوم مــطـالــبـة
بالوقوف على أزمة العنف وقضية
الـسالم.. االنـسـانـية سـتـتـجه اكـثر
ــعــرفــة اخلــضــراء ونــحـو نــحــو ا
ـستـدامـة جلمـيع البـشر الـتنـمـية ا
وكــذلك نــحــو اعــتــنــاق "الالعــنف"
فـلـسـفـة حـياة.. الـعـنف تـعـبـير عن
ــتـــوحّش في االنــســان اجلــانب ا
والالعـــنف اعـــلى درجـــات الـــوعي

والتحضر. 

{ كاتب ووزير تونسي سابق 

لــــيس عــــنــــدي شك في ان اقــــامـــة
الدولة احلضارية احلديثة كان من
االهـداف الــتي سـعى الـيـهـا االمـام
الشهيد السيد محمد باقر الصدر.
وعــنــدي الثــبــات ذلك الــكــثــيــر من
تأخرة ـبكرة وا الشواهد واالدلة ا
عـلى ان الـسـيـد الـصـدر كـان يـنـظّر
لهـذه الـفـكـرة مـسـتـفـيـدا من الـفهم
احلـــضــاري لـالسالم الـــذي تــكـــفل
ه لـلـنـاس بـوصـفه صـاحب بــتـقـد
مــرجـــعـــيـــة فــقـــهـــيـــة في الـــفـــكــر
االسالمي. وسـوف اكـتـفي في هذه
ـقالـة بايـراد دلـيل واحد فـقط هو ا

كتاب "اقتصادنا". 
اصــدر الـــشــهــيـــد الــصـــدر كــتــاب
"اقـتــصـادنـا" مــبـاشـرة بــعـد كـتـاب
"فلـسفتنـا" وهذا بحـد ذاته يكشف
ـذهب عن اهـمــيـة االقــتـصــاد او ا
االقـــتـــصـــادي في فـــكـــر الـــســـيـــد
ذهب االقـتـصـادي هو: الـصـدر. وا
"الــطـريــقــة الـتـي يـفــضل اجملــتـمع
اتـبــاعـهـا في حــيـاته االقـتــصـاديـة
وحل مـشـاكـلـهـا الـعـمـلـيـة" حـسب
تــعــريف الــصــدر. واالقــتـصــاد في
جوهره هو عنـوان نشاط اجملتمع
اي االنــــــــــــســـــــــــان مـع االرض او
الــطـــبــيـــعـــة وفــيـــهــا. واالرض او
الطبـيعة كـما نعرف هي الـعنصر
ــــركب الـــــثــــانـي من عـــــنــــاصـــــر ا
ـــؤلف مـن خــمـــســة احلـــضــاري ا
عـنـاصـر هـي: االنـسـان الـطـبـيـعة
ــذهب الــزمـن الــعـــلم الــعـــمل. وا
االقـتـصـادي يغـطي مـسـاحة مـهـمة
ركب من القيم السلوكية احلافة با

احلضاري. 
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ولـكي تـكـون الـصـورة واضـحة في
ذهن القاريء استخدم الصدر في
مـــقــدمـــة الــطـــبـــعــة الـــثــانـــيــة من
ــركب "اقــتــصـــادنــا" مــصــطــلح "ا
احلضاري".ودعا الى الـتفتيش عن
"مـركب حضـاري قـادر عـلى حتريك
االمـة وتعـبئة كـل قواهـا وطاقـاتها
للـمعركة ضـد التخـلف". ولم يشرح
ركب احلـضاري الـصدر مـفـردات ا
ـقدمـة لكـنه فعل ذلك في في هذه ا
مــــحــــاضــــراته عـن الــــتــــفــــســــيـــر
ركب وضوعي للـقران ذاكرا ان ا ا
احلضاري يتألف من ثالثة عناصر
هي: االنـسـان واالرض واخلالفة

عنوية التي وهي عنوان العالقـة ا
تربط بـ االنسان واخـيه االنسان
من جـهة واالنـسان والـطـبيـعة من
جهـة ثانـية. وقـد قمت انـا بعد ذلك
بـتـطـويـر هـذه الـفـكـرة حـ جـعلت
ــــركـب احلـــضــــاري يــــتــــألف من ا
خــمـــســـة عــنـــاصـــر هي االنـــســان
والطـبيعـة والزمن والعـلم والعمل
اضـافة الى مـنظـومة الـقيم احلـافة
بهذه العناصـر معتبرا اخلالفة من

نظومة االساسية. محاور هذه ا
ــــــهم ان نـالحظ ايــــــضـــــا ان مـن ا
الــســـيــد الــصــدر طــرح مــصــطــلح
ــركب احلــضـاري" في ومـفــهــوم "ا
ـــعــركـــة ضــد اطـــار حــديـــثه عن "ا
الـتـخلف" وهـذا يـكـشف بدوره عن
الــهـــاجس الــذي كــان يـــشــغل بــال
الــــصـــدر مــــنـــذ شـــبــــابه بــــدلـــيل
االفتتاحية التي كتبها للعدد االول
من مجلة "االضواء" الـنجفية وكان
عـــنـــوانـــهــا "شـــروط الـــنـــهـــضــة".
فـالـصـدر كـان مـشـغـوال بـالـنـهـضـة
وشــروطــهــا والــتــخــلـف وكــيــفــيـة
الــــقــــضـــــاء عــــلــــيه. وحــــ كــــتب
"اقتـصادنـا" كان يـبحث عن الـسبل
الـــتي جتـــعـل االسالم قـــادرا عـــلى
عركـة ضد التخلف ساهـمة في ا ا
االقــتـصــادي الـذي هــو احـد افـرع
الـتـخــلف احلـضـاري الــعـام الـذي
عـــرفـــته انـــا بـــانه "خـــلل حـــاد في
ركب احلـضاري ومنـظومـة القيم ا
ــكن ان يـــســهم احلــافـــة به". وال 
ـــعـــركـــة اال اذا االسالم في هــــذه ا
تـوفر فـهم حـضـاري لالسالم وهو
ه مـا تـكـفل الـسـيـد الـصـدر بـتـقـد
لالمـة. والـفـهم احلضـاري لالسالم
يــــتـــولى بــــشـــكـل اســـاسـي بـــنـــاء
مــنــظـومــة الــقـيـم الـعــلــيـا احلــافـة
ــركب احلــضـاري اي بـعــنــاصـر ا
مــؤشـــرات الـــســـلـــوك الـــتي عـــلى
اجملــتــمـع مــراعــاتــهــا في ســلــوكه
ومــوقـــفه  ونـــشــاطه مـع االنــســان
والطـبيعـة والزمن والعـلم والعمل.
ـثل في احـد ـا كــان االقـتـصـاد  و
اهم جــوانــبه نــشــاط االنـســان في
الطبيعة ومـعها فقد شغلت االرض
مـــــســــاحــــة واســــعـــــة في كــــتــــاب
اقــتــصـــادنــا كــمـــا شــغــلـت الــقــيم
ــتـعــلـقــة بـالــنـشــاط االقـتــصـادي ا
ـاثـلـة في الـكـتـاب الذي مـسـاحـة 

ــذهب االقـتـصـادي تـكـفل بــتـقـد ا
الــذي يــتـــبــنـــاه الــصــدر بـــوصــفه
"الــطـريــقــة" الــتي سـتــحــدد اهـداف
الـنشـاط االقتـصادي والـية حتـقيق
هــذه االهـــداف. ومن هــنـــا ايــضــا
نـفـهم االهمـيـة التي اوالهـا الـصدر
وهــو يــتــحــدث عن الــهــيــكل الــعـام
القـتـصـاده عن الـبـعـد االخالقي في
الــنــشــاط االقــتـصــادي لــلــمــجــتـمع
بــوصــفه مــعــبــرا عن "قــيم عــمــلــيـة
ضــروريــة الــتـــحــقــيق مـن نــاحــيــة

خلقية".
يشـكل االقتـصاد الرافـعة االسـاسية
لـــلـــدولـــة احلــضـــاريـــة احلـــديـــثــة
بـاعـتــبـاره الـعـنـوان الــعـام لـنـشـاط
االنـســان في الــطــبـيــعـة او االرض.
واالنسان و االرض اوالـطبيـعة هما
الـعمـود الفقـري للـمركـب احلضاري
ـــــتـــــكـــــون اضـــــافـــــة الـى هـــــذين ا
الـــعـــنـــصـــرين مـن الـــزمن والـــعـــلم
والـعــمل والـذي حتف به مـنـظـومـة
قـيم عـلـيـا تـمـثل مـؤشـرات الـسـلوك

فردات.  مع كل من هذه ا
ـــادي ــــظـــهـــر ا االقـــتــــصـــاد هـــو ا
لموس لعالقة االنـسان بالطبيعة ا
وهي االســـــتــــخـالف في االرض من
جهـة االنسـان والتسـخيـر من جهة

الطبيعة. 
وهـذا مـا توضـحه االيـات  القـرانـية

التالية:
عـالقــة االســتـــخالف: "وَإِذْ قَــالَ رَبُّكَ
لِــلْــمَــلَـائِــكَــةِ إِني جَــاعِل فِـي الْـأَرْضِ

."(البقرة ٣٠). خَلِيفَةً
عـالقـة الـتـسـخـيـر: "الـلَّهُ الَّـذِي خَـلَقَ
الــــسَّـــمَـــاوَاتِ وَالْــــأَرْضَ وَأَنـــزَلَ مِنَ
السَّـمَاءِ مَاءً فَـأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الـثَّمَرَاتِ
رِزْقًا لَّـكُمْ ـ وَسَخَّرَ لَـكُمُ الْفُلْكَ لِـتَجْرِيَ
فِي الْــبَـــحْــرِ بِـــأَمْـــرِهِ ـ وَسَــخَّـــرَ لَــكُمُ
ـرَ لَـُكمُ الـشَّـمْسَ الْـأَنْـهَـارَ ((32وَسَـخـَّ
وَالْـقَـمَـرَ دَائِـبَـيْنِ ـ وَسَـخَّـرَ لَـكُمُ الـلَّيْلَ
وَالــنَّــهَــارَ (  (33وَآتَــاكُـم من كُل مَــا
سَأَلْتُـمُوهُ ـ وَإِن تَعُدُّوا نِـعْمَتَ اللَّهِ لَا
تُحْصُوهَا ـ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُوم كَفَّار"

(ابراهيم ٣٢-(34
ومن هنا جاء اهتمام السيد  محمد
ا اطلق باقر الـصدر باالقتـصاد و
ـذهب االقتـصادي عـليه مـصطـلح "ا
االسـالمي" وشـــــرحه مـــــفـــــصال في
كـتــاب  "اقــتـصــادنـا" ثـم في بـعض
حلقات كتاب "االسالم يقود احلياة"

قبيل استشهاده.
وسـوف اتـناول فـيـمـا يـلي عددا من
ـهـمــة الـتي تـعــرض لـهـا ـســائل ا ا
الـــســيـــد الـــصـــدر والــتـي  تــغـــطي
صـفـحـات من احملـتـوى االقـتـصادي

للدولة احلضارية احلديثة.
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سـائل هي الـهدف من واولى هـذه ا
النشاط االقتصادي. فقد ذكر السيد
ان عالقـــة االنـــســان بـــالـــطــبـــيـــعــة
تــــســـتــــهــــدف تـــنــــمــــيـــة االنــــتـــاج

واالسـتـمـتـاع بـخـيـرات الـطـبـيـعـة.
ونــظـريــة الــصــدر االقـتــصــاديـة ال
تعتـبر تنمـية االنتاج غـاية عليا او
هــدفـا اعــلى بـحــد ذاته. فــقـد مــيـز
الــصــدر بـ  نــوعــ من االهـداف
همـا: هدف الطـريق وهدف الـغاية.
فـامـا هــدف الـطـريق فـهــو وسـيـلـة
يـــســعى االنـــســان الى تـــوفــيــرهــا
إليصـاله الى هدف اعـلى الذي هو

هدف الغاية.  
وبـنـاء عــلى هـذا الـتـمــيـيـز قـال ان
تنمية االنتاج ليس غاية عليا بحد
ـا هـو هـدف طـريق ولـيس ذاته ا
هدف غاية. اي انه وسيـلة وطريقة
لـتـحـقـيق غـايـة او هـدف ابـعـد ذلك
هـــو اســعـــاد االنـــســان وحتـــســ
ظــــروف حـــيــــاته واالســــتـــمــــتـــاع
بــالـطــبــيـعــة. وقـد يــقــال انه حـتى
اســعـاد االنـسـان لـيس هـدف غـايـة
ـا هو وسـيلـة لتـمكـ االنسان وا
وه من الـتفـرغ للـسـير في طـريق 
وتــكـامــله الــفــكــري والـروحي. وال
خالف في هذا الـتفصـيل للمـسألة.
ـهم ان يـبـقى الـذهـن االقـتـصادي ا
ملتفـتا الى ان تنمـية االنتاج هدف

طريق وليس هدف غاية. 
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كن تـنمـية االنـتاج من خالل وال 
الـنـشـاط االنـسـانـي مع الـطـبـيـعـة
بـدون الــعـلم الــذي هـو الــعـنــصـر
ــــــركب الــــــرابع مـن عـــــنــــــاصـــــر ا
احلــضـــاري.  بــالــعــلم يــســتــطــيع
االنــــســــان ان يــــكــــتــــشـف كــــنـــوز
الطبيعة ويستخرجها ويطورها

ويحولها الى منتجات اخرى. 
ولــــهـــذا قـــال الـــصـــدر ان عالقـــات
االنتاج  (عالقة االنسان بالطبيعة)
يـجب ان تـتـأثر بـاسـتـمرار بـتـطور
خـبـرة االنسـان بـالطـبـيعـة وتـقدمه
ـا كـانت  هـذه اخلـبرة الـعـلـمي . و
الـعـلمـيـة متـنـاميـة بـاستـمـرار فمن
الــطـــبـــيــعـي ان تــتـــطـــور عالقــات
االنـــســان مع الــطــبـــيــعــة بــاطــراد
ويـزداد سـيـطرةً عـلـيـها وحتـسـيـنا
ارس بها الدواته ووسائله الـتي 

االنتاج. 
تحركة في وهذه تمـثل العناصـر ا
مـجال االنـتاج وحتـسيـنه وتطـوير
ادواتـه وتـنـمـيـة مــحـصـوله. وهـذه
عنـاصـر متـطـورة بـطبـيـعـتهـا غـير
ثــابـــتــة مــا دامت عـالقــة االنــســان
بـالطـبيـعة ولـيدة اخلـبرة الـبشـرية
الـتي تـسـتـجـد وتـنـمـو بـاسـتـمـرار
عـــلى اســــاس الـــبـــحث الــــعـــلـــمي
ـا في ذلك والـعـلـوم الـطـبـيـعـية  

علم االقتصاد.
وهـذا الــقـسـم "مـتــروك لـلــدراسـات
الـعـلـمـيـة واحـدث مـا تـتوصـل اليه

اخلبرة البشرية في هذا اجملال".
وركــز الـصـدر عــلى ضـرورة "ازالـة
العوائق الـطبيـعية بـاالستفادة من
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خبرات العلم ومنجزاته"
وهـــذا مــا نالحـــظه ونـــحن نـــتــابع
التـطور االقـتصـادي لالنسـان بدءاً
من الثورة الزراعية قبل حوالي ١٢
الف سنة الى  الثورة التكنولوجية
ـعلـوماتـية والـنانـو تكنـولوجي وا
حـالـيـا مـرورا بـالثـورة الـصـنـاعـية
. فسيـر االنسان قبل  حـوالي قرنـ
في طـريق العـلم واالخـتراعـات  هو
الـــذي مــكــنه من حتـــســ نــوعــيــة
ومــسـتـوى احلـيـاة وزيـادة االنـتـاج
وحتــســ نــوعــيــته  في مــخــتــلف
اجملـاالت. ونـسـتـطـيع ان نـقـرر هـنا
ـسـار الـعـلـمي لالنـسـان مـسار ان ا
تـــراكـــمي وتــــصـــاعـــدي ال يـــعـــرف

النكوص والتراجع.
واســتــنــادا الى فــهــمه احلــضــاري
لالسالم اكــد الـصـدر عـلى "ضـرورة
االهـــتــــمـــام بـــاالنــــتـــاج وبـــذل  كل
مكنة  في سبيل تنميته االساليب ا
وحتسينه وتمك االنسان اخلليفة
 عــلى االرض من الـــســيــطــرة عــلى
ــزيــد من نــعـــمــهــا وخــيــراتــهــا" ا
واضعا قضية تنمية االنتاج "ضمن
اطــــارهـــا احلـــضـــاري االنـــســـاني"
بـاعتـبـارها "وسـيلـة اليـجاد الـرخاء
والرفاه وتمك العدالة االجتماعية
من ان تـاخــذ مــجـراهــا الــكـامل في
حــــيــــاة الـــنــــاس". وعــــلـى اســـاس
القاعدة التي وضـعها والتي تقول:
ان "االنـتـاج خلدمـة االنـسـان وليس

االنسان خلدمة االنتاج".
ــركـب احلــضــاري  هــو واذا كــان ا
العمود الفقري لـتنمية االنتاج فان
مـنـظـومـة الـقـيم احلـضـاريـة  ترسم
ـــســـار االخالقي لــــذلك  من خالل ا
قـيــمـة الـعـدالــة. فال قـيـمـة لــتـنـمـيـة
اإلنــتـاج دون  حتــقـيق الــعـدالـة في
الــتـوزيع قـبل اإلنـتـاج وبـعـده. وقـد
حدد االمـام الصـدر آليتـ لتـحقيق
الـعــدالـة في الــتـوزيع هــمـا الــعـمل

واحلاجة. 
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ــــــركب ومن فــــــروع الــــــعـــــلـم في ا
احلـــــضــــاري اتــــبـــــاع "ســــيــــاســــة
اقـتــصـاديــة"  قـادرة عــلى الـقــضـاء
عـلى الـتـخلف االقـتـصـادي وتنـمـية

اإلنتاج.
ـا كان الـصدر يـتحـدث عن البالد و
وصوفة  باإلسالمية حتديدا فقد ا
قـال ان "الـسـيـاسـة االقـتـصـادية في
اجملـتـمع االسالمي مـهـمـة يـجب ان
يـتـتـاون فـيهـا مـفـكـرون اسـالمـيون
واعـون ويــكـونـون في نـفس الـوقت
فقهاء مبدعـون وعلماء اقتصاديون
مــحــدثــون" عـلى ان  تــأخــذ بــنــظـر
ذهـبي الـعام من االعـتبـار "االطـار ا
نـــاحـــيـــة والــــظـــروف والـــشـــروط
ـوضـوعـيـة لـلمـجـتـمع مـن نـاحـية ا
ـذهبي تعـبير عن اخرى". واالطار ا
ــركب الــقــيـم الــعــلـــيــا احلــافـــة بــا

احلــــضــــاري الــــتي عــــرفــــنــــا من
مــفــرداتــهـا حــتـى االن اسـتــخالف
االنـســان في االرض والـعـدالـة في

التوزيع قبل االنتاج وبعده.
وتــرك الـصــدر لــلــدولــة "ان تـدرس
ــوضــوعــيــة لــلــحــيــاة الــشــروط ا
االقـتـصـاديـة لـلـدولـة (.....) وتـضع
على ضـوء ذلك كله (....) السـياسة
االقتـصاديـة التي تـؤدي الى زيادة
و الثروة وتضمن يسر االنتاج و

عيشة". احلياة ورخاء ا
واكــد ان الـســيـاســة االقــتـصــاديـة
ــــــــذهب لــــــــيــــــــسـت جــــــــزءاً مـن ا
ذهب االقـتصـادي وال من وظـيفـة ا
وضـعهـا وحتديـدهـا النهـا تخـتلف
ـوضــوعــيـة بــاخـتالف الــظــروف ا
ــذهب االقـتــصـادي حــيث ان دور ا
وضع االهداف الرئيسية للسياسة
االقــتــصــاديــة وحــدودهــا الــعــامـة
ـا يضمن واطارهـا القيـمي العام 
تـنــمـيــة االنـتــاج وعـدالـة الــتـوزيع
ضـــمن االطـــار الــقـــيـــمي االخالقي

للنشاط االقتصادي.
ن شاء ويفتح هذا القول احلديث 
لــبــحث عالقــة الــدين بـالــســيــاسـة
(والـسـياسـة االقـتـصاديـة حتـديدا)
في فكـر السيـد الصـدر. وهذا ليس
مـوضـوعـنا هـنـا لكـن يكـفي الـقول
انـهـا عالقــة قـيـمـيــة واخالقـيـة في
ـــقـــام االول. فـــالــديـن ال يــتـــدخل ا
بــوضع الــســيــاســة االقــتــصــاديــة
لــلـحــكـومــة لـكــنه يــكـتــفي بـوضع
اخلــطـوط الــعــريـضــة حتت الــقـيم
احلـضـاريـة الـعـليـا احلـاكـمـة لـهذه
الـســيـاسـة وهي كــمـا اكــد الـصـدر
تـــــنـــــمـــــيـــــة االنـــــتـــــاج وعـــــدالـــــة
الـتوزيع.وهـذا مـعنى انـسـاني عام
ال يــــدخـل في الـــــبـــــحث عـن كــــون
الــدولــة ديــنــيــة او عـــلــمــانــيــة بل
يـتـجـاوز هـذه الــقـطـبـيـة الـثـنـائـيـة
الضـيقـة الى الفـضاء الـرحب الذي
تفتحه صفة "احلضارية" للدولة. 

اشكالية الدولة االسالمية
ســيــقــول بــعض الــقــراء ان االمـام
الصدر كان يدعـو الى اقامة الدولة
االسالمـيــة فـكــيف جتـعــله داعـيـةً

الى اقامة الدولة احلضارية.
وجوابي ان الدولـة االسالمية اسم
وعـنــوان امــا الـدولــة احلـضــاريـة
احلـــــديـــــثـــــة فـــــوصـف حملـــــتــــوى
ومـــضـــمـــون فــاذا مـــا كـــان هــدف
الـسـيــد الـصـدر هـو اقــامـة الـدولـة
االسـالمـيـة فــان دولـته االسـالمـيـة
حـضـاريـة حـديـثـة. واذا اراد غـيره
اقــامـة دولــة بــعــنــوان واسم اخـر
فــعــلى الــشـعـب ان يـطــلب مــنه ان
تـكـون دولـة حـضــاريـة حـديـثـة. او
عـلى الـشعـب نفـسه ان يـتـحرك من
اجل اقـامـة دولـة حضـاريـة حـديـثة
بـدون حاجـة للـنقـاش حول اسـمها

وعنوانها.
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