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العملية الع�سكرية ّ
�ضد قطاع غزة بد�أت

رو�سيا و�أميركا والعراق
} حميدي العبدالله
قاد انتشار «داعش» السريع في ثالث محافظات،
شمال العراق ووسطه ،إلى عودة التنافس من جديد
بين روسيا والواليات المتحدة األميركية على النفوذ
والمصالح ف��ي ال��ع��راق ،إض��اف��ة إل��ى بعض القضايا
السياسية األخ��رى ذات الصلة المباشرة بسياسة
البلدين في العراق والعالم عامة ،فسعت إدارة أوباما
منذ الساعات األول��ى النتشار «داع��ش» إلى توظيف
هذه العملية كي تحافظ على نفوذها ال��ذي اكتسبته
أث��ن��اء اح��ت�لال��ه��ا ل��ل��ع��راق ،وف���ي ال��م��ق��ام األول إع���ادة
وصايتها على العملية السياسية وعلى آلية تشكيل
الحكومات في العراق بعد االنتخابات البرلمانية.
أي مساعدة
ت��أك��د ذل���ك ف��ي ض���وء رب���ط ت��ق��دي��م ّ
بتوحد أط��راف العملية السياسية وتشكيل
للعراق
ّ
حكومة ترضى عنها جميع األط��راف التي شاركت
ف��ي العملية السياسية وف��ي الحكومات المتعاقبة
ت��ح��ت إش����راف االح���ت�ل�ال ،ك���ون ع���دد م��ن ال��ق��وى ال
يتمتع بالتأييد الشعبي الذي يجعله طرفا ً أساسيا ً في
العملية السياسية وفي الحكومات ،بل يستم ّد قوته
من دعم الواليات المتحدة له كونه مدافعا ً عن سياسة
واشنطن في العراق.
روسيا أف��ادت بدورها من تذ ّمر بعض األطراف
العراقية من الموقف األميركي ،خصوصا ً ائتالف
دول��ة القانون ال��ذي يقوده رئيس الحكومة العراقية
الحالي نوري المالكي ،إذ اعتبر أنّ الواليات المتحدة
تتخلى عن تع ّهدات قطعتها في السابق ولم تلتزم بما
ترتبه عليها اتفاقية التعاون االستراتيجي الموقعة
بين واشنطن وبغداد ،إضافة إلى أنّ واشنطن ماطلت
في تقديم ما ت�� ّم ش��راؤه من أسلحة دف��ع ثمنها قبل
أكثر من سبعة أشهر لتعطيل قدرة الحكومة العراقية
ع��ل��ى ال��ح��س��م وت��وظ��ي��ف ذل���ك ف���ي س��ي��اق إضعاف
المالكي وإرغامه على تقديم التنازالت التي تتراوح
بين استبداله بشخص آخ��ر ف��ي رئ��اس��ة الحكومة،

أو تقديم ت��ن��ازالت سياسية تضبط سياسة العراق
العربية واإلقليمية وال��دول��ي��ة ف��ي م��س��ار السياسة
األميركية وضمان احتالل المدعومين من الواليات
المتحدة مناصب رفيعة ومهمة في الحكومة العراقية
الجديدة.
أدرك���ت روس��ي��ا أنّ ال��ع��راق ف��ي وض��ع يسمح له
باالنفالت من مسار السياسة األميركية التي ورثها
عن االحتالل ،وهو في حاجة اآلن إلى دعم عسكري
لمواجهة انتشار «داع��ش» وحلفائه .وفي ظ ّل تردّد
الواليات المتحدة في تقديم هذا الدعم ،وإزاء الحاجة
ال��م��اس��ة إل��ي��ه ،يمكن للحكومة ال��ع��راق��ي��ة أن تط ّور
عالقاتها مع روسيا على نحو يسمح لها باستعادة
نفوذها ومصالحها التي خسرتها في الحقبة التي
أعقبت ان��ه��ي��ار االت��ح��اد ال��س��وف��ي��ات��ي ،وت��زام��ن��ت مع
االحتالل األميركي للعراق.
واض��ح أنّ روسيا تملك فرصا ً أكبر من الواليات
المتحدة ف��ي ب��ل��وغ أه��داف��ه��ا ف��ي ال��ع��راق ،لألسباب
اآلتية:
ـ األول أن المالكي الذي تسعى الواليات المتحدة
وحلفاؤها اإلقليميون والعرب إلى إزاحته أو إضعافه
هو األقوى اآلن ،ويحظى بعد انتشار «داعش» بدعم
المرجعيات الدينية ودعم إيران ،وبالتالي بات صعبا ً
على الواليات المتحدة إطاحته أو إضعافه ،إذ تعتمد
ف��ي ال��م��ق��ام األول على «داع����ش» وح��ل��ف��ائ��ه ،وه��ؤالء
يشكلون عبئا ً على من يتحالف ويتعاون معهم.
ـ الثاني أنّ العالقات بين ال��ع��راق في ظ�� ّل رئاسة
التحسن
المالكي للحكومة العراقية وروسيا آخذة في
ّ
حتى قبل انتشار «داعش» بوقت طويل ،فمن المعروف
أنّ المالكي زار موسكو وو ّقع عقود تعاون معها ،وال
سيما في المجال العسكري ،والموقف األميركي اآلن
سيقود إلى تسريع هذا التعاون وإزالة العراقيل التي
اعترضته في السابق ،وستقود العقود العسكرية إلى
عقود اقتصادية ،تحديدا ً في مجال الطاقة ،وذلك كلّه
سيؤدي إلى تعزيز نفوذ روسيا في العراق.

} راسم عبيدات ـ القدس المحتلة
استباحت العملية العسكرية «اإلسرائيلية» ض ّد الضفة الغربية
بشرها وشجرها وحجرها ،وهي متواصلة منذ أكثر من عشرة
أيام ،وحصيلتها إلى اآلن عشرة شهداء ومئة وعشرين جريحا ً
وأكثر من أربعمئة وسبعين أس��ي��راً ،وم��ا يحصل من عمليات
على األرض يفوق ذرائ��ع حكومة االحتالل ب��أن األم��ر مرتبط
بالعمل على إع���ادة مستوطنيها الثالثة المختفين (األس���رى
اإلفتراضيين) ،إذ ل��م تعلن أي جهة أو منظمة فلسطينية عن
أسرهم ،رغم ان نتنياهو وحكومته حملوا حماس في الخارج
ال��م��س��ؤول��ي��ة ع��ن عملية األس����ر ،ت����ارة ب��ات��ه��ام رئ��ي��س مكتبها
السياسي مشعل في خطاب له قبل شهر ،وأخرى باتهام عضو
مكتبها السياسي صالح العاروري األسير المح ّرر والمقيم في
ّ
بغض النظر عن ذلك فإنّ ما يهدف
تركيا تلك المسؤولية .ولكن
إليه اإلحتالل من عملياته التي ترتكب فيها جرائم ح��رب ،هو
القيام بعمليات الدهم والتفتيش واالقتحام بطرائق وحشية،
وتدمير البيوت والممتلكات والمؤسسات ،وإغ�لاق العديد من
تلك المؤسسات بحجة عالقتها بحركة حماس وقوى المقاومة
الفلسطينية ،إلى حملة االعتقاالت الواسعة التي طاولت بشكل
رئيسي قيادات حركة حماس وكادراتها وأنصارها في الضفة
الغربية وفصائل العمل الوطني األخرى ،بل مضت أبعد من ذلك
إلى اعتقال األسرى المحررين في صفقة الوفاء األسرى مقابل
«شاليط» ،في خ��رق سافر لشروط الصفقة وجميع األعراف
وال��م��واث��ي��ق واالت��ف��اق��ي��ات ال��دول��ي��ة .م��ا ح��دث بلطجة بامتياز،
وتضاف إلى ذلك عمليات القتل واالغتيال التي طاولت أطفاالً
وطاعنين ف��ي ال��س��ن ،ومنع سكان محافظة الخليل م��ن حرية
الحركة والتنقل والعمل ودخول القدس وداخل الخط الخضر؟
وال��ي��وم منعوا أيضا ً من ال��م��رور عبر حاجز «الكونتينر» على
مدخل السواحرة الشرقية الذي يربط جنوب الضفة بشمالها،
وذه��ب بعض أعضاء حكومة االحتالل مثل الوزير المتطرف
داني دنون نائب رئيس الوزراء «اإلسرائيلي» ومن حزب «البيت
اليهودي» مطالبا ً الحكومة «اإلسرائيلية» بقطع الكهرباء عن
محافظة الخليل أليام عدة كعقاب جماعي لسكان المحافظة.
ت��ج��اوزت العملية العسكرية «اإلسرائيلية» ببُعدها األمني
محافظة الخليل ،والمفترض أن يكون المستوطنون الثالثة
المختفون (األس���رى اإلف��ت��راض��ي��ون) ،أس���روا فيها وم��ا زالوا

موجودين فيها ،فحرب اإلستباحة واالقتحامات طالت الضفة
الغربية كلها ،في عملية ال تشبهها إالّ عملية المس ّماة «السور
ال��واق��ي» في نيسان  ،2002ي��وم اقتحمت جميع المؤسسات
الجامعية الفلسطينية وعشرات المؤسسات األخرى.
ليس على جدول هذه العملية وفي مقدم أهدافها العمل على
إع��ادة المستوطنين الثالثة ،بل جملة من األه���داف السياسية
التي تسعى الحكومة اليمينية المتطرفة إلى تحقيقها من العملية
التي يبدو أن مخططاتها وأهدافها كانت معدة سلفا ً ومنذ فترة
ليست قريبة ،فهذه الحكومة كانت مهددة بالسقوط أو الذهاب
إلى انتخابات باكرة على خلفية تعثّر المفاوضات مع السلطة
الفلسطينية وفشلها ،وردت السلطة الفلسطينية على ذلك
بالتوجه نحو المصالحة مع حماس وتشكيل حكومة «وفاق»
وطني .حكومة لم تقاطعها الواليات المتحدة وال دول االتحاد
األوروب����ي ،وبالتالي ف��إن العامل ال��ذات��ي الفلسطيني مرشح
للتصليب والوحدة ،ويفشل المخطط «اإلسرائيلي» مع استمرار
االختباء خلف حجة أن الرئيس عباس ضعيف وال يملك سيطرة
على قطاع غزة ،وما يقطع عليها الطريق أمام تنفيذ مخططاتها
ومواصلة االستيطان والمفاوضات العبثية ،ولذلك تهدف هذه
العملية العسكرية المتواصلة ال��ى تحقيق ع��دد م��ن األه��داف
السياسية ف��ي الضفة الغربية ،على أن تستكمل بشن حرب
عدوانية على قطاع غ��زة لتحقق أه���داف عدوانها على الضفة
الغربية .تريد تدمير البنية التحتية لحركة حماس في الضفة
الغربية وباقي قوى المقاومة وإفراغها من قياداتها ورموزها
السياسية ،لكي تطوع شعبنا وتكسر إرادته وتفرض مشروعا ً
سياسيا ً عليه يعيد رسم جغرافية الضفة الغربية ،بحيث يتم
تجاوز أي حل يت ّم التفاوض عليه مستقبالً على أس��اس دولة
فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على األراض��ي المحتلة عام
 ،1967لحساب دوي��ل��ة مسخ ف��ي كانتونات وغ��ي��ت��وات غير
متواصلة جغرافيا واقتصاديا ً وديمغرافياً .كما تريد القضاء
ع��ل��ى ف��ك��رة ت��ش��ك��ي��ل ح��ك��وم��ة وح����دة وط��ن��ي��ة أو وف����اق وطني
فلسطيني ،وحرف أنظار العالم ع ّما ترتكبه من جرائم حرب في
حق األس��رى اإلداريين المئة والثمانين المضربين عن الطعام
منذ ستين يوما ً احتجاجا على اعتقالهم المتعارض مع جميع
األعراف واالتفاقيات والقوانين الدولية ،والذي لم يرفع المجتمع
الدولي ال هيئة أمم وال أميركا وال أوروبا الغربية صوتهم ضدّه
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وإلدانة «إسرائيل» على ذلك ،مثلما فعلوا في قضية المستوطنين
الثالثة المختفين ،ما يثبت مدى «تعهير» وازدواجية المعايير
الدولية وانتقائيتها ومساندتها الجالد على حساب الضحية.
لكي يكتمل المشهد وتتحقق أهداف العملية العسكرية ،بات
االحتالل يشعر بأن الظرف مؤات له ليحقق أهدافه كاملة ،وهذا
يتطلب سحق المقاومة على نحو كامل في عملية عسكرية ضد
قطاع غزة تتيح له وقف إطالق الصواريخ المستمرة من القطاع
على المستوطنات والمستعمرات «اإلسرائيلية» واستغالل ما تمر
به حماس من ضائقة مالية وعدم فتح معبر رفح ومنع تحقيق
المصالحة على األرض ،بغية إنهائها كقوة منظمة ورئيسية في
القطاع ،وإع��ادة هيبة الردع لجيش االحتالل التي تآكلت كثيرا ً
بعد الحرب العدوانية التي شنتها «إس��رائ��ي��ل» ضد ح��زب الله
والمقاومة اللبنانية في تموز  ،2006وكذلك ما يسمى بـ«عملية
عمود السحاب» على قطاع غزة في تشرين الثاني .2012
هذا العدوان «اإلسرائيلي» المتواصل والمتدحرج على شعبنا،
البالغ القسوة والوحشية ،كان يتطلب من السلطة الفلسطينية
واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن تكونا على رأس شعبهما
في هذه المعركة الشرسة ،مثلما كان يفعل عرفات ،وتجندان كل
ما تملكان من إمكانات لصد هذا العدوان اآلثم بما في ذلك التوجه
الفوري الى محكمة الجنايات الدولية ،لجلب حكام «إسرائيل»
أم��ام المحاكم الدولية بسبب جرائمهم البربرية ضد شعبنا،
فهي ال تكتفي بتكرار عزمها على منع انتفاضة شعبية جديدة،
إنما تؤكد على رؤوس األشهاد تمسكها بالتنسيق األمني الى
ح ّد اعتباره مقدساً! وهذا «المقدس» ال يعني في المواجهات مع
االحتالل اليوم إالّ األمرين اآلتيين :أ  -المساهمة الفعلية في
حراسة اإلحتالل حتى وهو يمارس جرائمه ضد شعبنا!
ب  -تعتبر السلطة وجودها وسالمتها هدفاً ،وليس الوطن
والشعب والتحرر من نير االحتالل!
أختم بما قاله الرفيق نعيم األش��ه��ب :ما لم يحصل التمرد
على هذا النهج المتجاوب مع ضغوط االحتالل وحلفائه ،فإن
القضية الفلسطينية مرشحة لنكبة جديدة تتجاوز في أبعادها
ومصائبها نكبة  .1948وإذا لم تدرك ذلك التنظيمات السياسية
الفلسطينية ،بما فيها فتح ،وتهب لتغيير هذا المسار الخطير فإن
الشعب والتاريخ سيعتبرانها شريكا ً في صنع المأساة التي
تتشكل مالمحها في األفق.

العدالة االجتماعية في الوطن العربي*
} زياد حافظ**

مقدمة

في مقاربتنا للتطورات للعدالة االجتماعية في الوطن العربي ال بد لنا
من تحديد منطلقات تلك المقاربة .ونقصد بذلك مواقف عدّة نعتبرها من
الثوابت في التشخيص للمشهد العربي .نقول بكل صراحة إن العدالة
ّ
وبغض النظر عن المالبسات التي ترافق تحديدها وتعريفها،
االجتماعية،
نقول إن هذه العدالة غائبة بسبب الثالوث المد ّمر للمجتمعات العربية
أي االقتصاد الريعي والفئوية والفساد .لقد عالجنا بالتفصيل في أبحاث
عديدة عن تلك العالقة( )1واليوم نعتبرها منطلقا ً أليّ مقاربة في التشخيص
وفي تحديد الحلول للمشكلة .أما المنطلق الثاني لمقاربتنا فهو أننا نستبعد
حل مشكلة الثالوث (الريع ،الفئوية ،الفساد) في إطار الدولة القطرية.
فالتح ّول إلى اقتصاد إنتاجي لم يعد ممكنا ً في إطار الحدود الموروثة من
الحقبة االستعمارية وبالتالي السياسات االقتصادية التنموية في األقطار
ّ
بغض النظر
بأبعادها كافة ال يمكن أن تقوم إالّ في إطار الدولة الوحدوية
عن الشكل الدستوري الذي يمكن أن تتخذه .ال نوافق على الكالم الذي ير ّكز
على «الخصوصيات» العائدة لكل ُقطر الحترام سيادتها بل نعتبرها مطيّة
وحماية لمصالح ضيّقة مستفيدة من السلطة والحكم لالستمرار في جني
الثروات على حساب الجماهير .نعي أن هذه المصالح قوية ولها إمكانات
ضخمة وستبذل ما لديها لمنع الوحدة العربية التي تش ّكل في رأينا السبيل
الوحيد للخروج من أتون التخلّف والجهل والتبعية والتهميش .فوحدة
األمة في إطار الدولة الواحدة هي الحل .واألزمات التي تواجه األقطار ال
يمكن أن تكون الحلول لها إالّ قومية في البنية واالتجاه ،وذلك حفاظا ً على
المصلحة الوطنية القطرية والسلم األهلي داخل كل قطر .فالحل الوحدوي
يحافظ على وحدة القطر وليس العكس.
ليس من السهل استعراض التطورات في تحقيق العدالة االجتماعية في
الوطن العربي في ظروف الحراك الشعبي الذي ما زال يع ّم معظم األقطار.
فسورية ما زالت تخوض حربا ً دفاعية في مواجهة عدوان كوني على الدولة
والمجتمع والدور القومي واإلقليمي رغم أحقية المطالب اإلصالحية ،ومنها
تحقيق العدالة االجتماعية في بداية الحراك ،قبل عسكرته وإجهاضه .وما
زال اليمن في وسط المخاض التحاوري للخروج من أتون الحرب األهلية.
وفي تونس الخضراء ما زال الحراك السياسي يع ّم الفضاء التونسي في
اإلصالحات الدستورية والمطالب التي قد تحقق العدالة االجتماعية.
والعراق يشهد تدهورا ً أمنيا ً سببه التهميش ألحد مك ّونات المجتمع وأيضا ً
بسبب وج��ود المجموعات المسلّحة المتشدّدة التي تسعى إلى إقامة
الخالفة في بالد الرافدين وب�لاد الشام .وفي سائر األقطار هناك تر ّقب
للتطورات السياسية في الدول المجاورة والهاجس األمني يسيطر على
األجندات كافة .إالّ في لبنان ومصر حيث أحرز المطلب االجتماعي تقدما ً
ملموسا ً في الخطاب السياسي.
لكن ال بد من طرح بعض القضايا المنهجية في مقاربة العدالة االجتماعية
للتمكن من رصد التط ّورات بشأنها .وهذا ما سنحاول عرضه بشكل سريع
في المقطع األول لهذه الورقة .أما في مقطع الحق فسنر ّكز على المشهد في
بعض الدول العربية كمثال عن إشكالية الموضوع في ظل االقتصاد الريعي
والنظام الفئوي والنظام الرأس المالي القائم فيها.

قضايا منهجية

أبرز المشروع النهضوي العربي الذي أصدره مركز دراس��ات الوحدة
العربية عام  )2(2010بعدما استغرق أكثر من عشرين عاما ً في البحث
والمناقشة بين مم ّثلي ال��ت� ّي��ارات الفكرية والسياسية لألمة العدالة
االجتماعية كبعد من األبعاد الستة لذلك المشروع .على ما يبدو نرى وجود
«العدالة االجتماعية» في صلب الخطاب السياسي العربي عند النخب
المث ّقفة سواء قبل إطالق المشروع النهضوي العربي أو بعده .لسنا هنا في
إطار التأريخ لهذه المسألة في الخطاب السياسي العربي نكتفي باإلشارة
أن ثورة  23تموز المجيدة ونهج الرئيس الراحل الخالد الذكر جعال مسألة
العدالة االجتماعية الحلقة المركزية في السياسة التنموية والسياسية
تب ّناها عدد من األقطار العربية .لكن ما لفت نظرنا هو عدم تحديد العدالة
االجتماعية وتعريفها .فإذا ك ّنا بالفطرة نتحسس بضرورتها ،إالّ أن تحديد
معالمها ما زالت قيد االجتهاد والتباين.
في مؤتمر للمنتدى للبحث االقتصادي الذي عقد في القاهرة في آذار 2014
تحدّث عدد من الباحثين المرموقين عن إشكالية العدالة االجتماعية .فهناك
إشكالية في المنهج كما هناك إشكالية في السياسة .ففي المنهج هناك
مسألة قياس العدالة االجتماعية .أما في السياسة فهناك العالقة المغيّبة
بحسب بعض الباحثين بين سياسة التنمية والعدالة االجتماعية( .)3لسنا
في إطار سرد االجتهادات كافة في هذا الموضوع لضيق الوقت والمساحة،
وألنه يأخذنا إلى فضاء فكري خارج إطار هذا المؤتمر .لذلك نتم ّنى بل
نوصي بعقد ندوة أو ورشة عمل في ما بعد حول القضايا المنهجية في
قياس العدالة االجتماعية .لكن ،نعتقد أنه من الضروري تحديد قدر اإلمكان
معالم العدالة االجتماعية وشروطها.
في هذا السياق ،نرتكز على ما قدمه المجلس الوطني للمرأة في مصر من
عرض لمفاصل العدالة االجتماعية
أوالً -العناصر المك ّونة للعدالة االجتماعية .اعتمدت المؤسسات
الدولية ،ومنها ّ
منظمة األمم المتحدة ،ومعها منظمات المجتمع المدني في
()4
عدد من األقطار العربية كمصر  ،المك ّونات اآلتية:
التوزيع العادل لناتج النمو العام (علما ً أن تحديد ما هو ع��ادل في
التوزيع ما زال بعيدا ً عن اإلجماع والوضوح)؛
القضاء على سياسات التمييز واإلقصاء والتهميش االجتماعي؛
المساواة بين الجنسين (وإن كانت هناك اجتهادات متباينة في ذلك
الموضوع)؛
تعزيز حقوق المهاجرين واألق��ل��ي��ات (وه���ذه م��ن إف���رازات الخطاب
عن «اآلخ��ر» بينما حقوق «األكثرية» ما زال��ت مخطوفة من قبل النخب

الحاكمة!)؛
تكافؤ الفرص ،وهنا أيضا ً مسألة في نسبية التكافؤ.
ثانياً -األهداف .األهداف عديدة نستخلص منها:
العمل على تقليص الفوارق االجتماعية واالقتصادية بين مك ّونات
المجتمعات العربية بغية إلغائها؛
توفير ما يمكن توصيفه باإلنصاف والتوزيع العادل للثروة الوطنية،
وهذا يخضع لمعايير استنسابية تتغير مع المكان والزمان،
التمتع بثمار التنمية االجتماعية بغية الوصول إلى مجتمع الرفاهية.
تلتقي هذه المك ّونات واألهداف مع معظم ما جاء في المشروع النهضوي
العربي الذي ك ّرس ست صفحات في تعريفه وتحديد أهدافه واإلشكالية
االقتصادية السياسية العائدة له( .)5ففي ما يتعلّق بـ»اإلشكالية» فهي
ناتجة من اعتماد االقتصاد الليبرالي القائم في األقطار العربية كمخرج
لحمايته وليس لتصحيح أخطائه( )6فحسب .واعتبر مح ّررو المشروع أن
الح ّل يكمن في إيجاد بنية مالئمة لملكية وسائل اإلنتاج ،ومنظومة سياسات
يتعيّن أتباعها ،والتفكير في آليات تسهّل تجسيد العدالة االجتماعية في
الواقع العربي وتعززه»( .)7لذلك ،فإن رصد التط ّورات التي قد تحصل في
تحقيق العدالة االجتماعية تشمل «البيئة المالئمة لملكية وسائل اإلنتاج»
(من دون تحديد مالمحها!) ،إضافة إلى «السياسات» التي يجب اتباعها
و»اآلليات» إذا وجدت أو قيد اإلنجاز!

ّ
بغ�ض النظر عن المالب�سات
التي ترافق تحديدها وتعريفها
ّ
نقول �إن العدالة االجتماعية
المدمر
غائبة ب�سبب الثالوث
ّ
للمجتمعات العربية �أي االقت�صاد
الريعي والفئوية والف�ساد
البيئة والسياسات واآلل��ي��ات خ�لال حقبة ال��ح��راك الشعبي العربي
()2014-2011
ال شك في أن دافعا ً رئيسيا ً للحراك الشعبي الذي شهدته عدة أقطار
عربية هو غياب العدالة االجتماعية كما تفهمها الجماهير .فبالحس
الفطري تعتبر هذه الجماهير أن الفقر والجهل والتهميش والتمييز بين
مك ّونات المجتمع هي محاور العدالة االجتماعية المفقودة أو المغيّبة .لكن
في المقابل ،أبدت النخب السياسية الحاكمة حرصها على الحفاظ على
الوضع القائم بدال ً من معالجة الفجوات بين مك ّونات المجتمع .فالبقاء
في السلطة هو المح ّرك األول للنخب ،وبالتالي ال ترى إالّ المقاربة األمنية
للحراك الشعبي .البحرين مثل ،ولبنان مثل آخر ،وكذلك األمر في العراق.
الدول األخرى منهمكة في الصراع الدموي كمصر وسورية واليمن وإلى ح ّد
ما في السودان والجزائر.
أوالً -في مسألة ملكية وسائل اإلنتاج .لم نلحظ أي قرار سياسي في
الدول العربية كافة يتناول إعادة النظر في ملكية وسائل اإلنتاج .فالدول
التي تعتمد نهج اقتصاد السوق تنظر إلى ضرورة تقليص دور القطاع العام
في الدورة االقتصادية وملكية وسائل اإلنتاج في القطاعات اإلستراتيجية
كالنفظ والغاز والمواد األولية المستخرجة والمرافق اإلستراتيجية .كما
أن معظم الدول العربية اعتمدت وصفات صندوق النقد الدولي والبنك
الدولي في ضرورة تقليص نفقات الدولة واللجوء إلى خصخصة المرافق
العامة ،بنسب متفاوتة بين بلد وبلد .خالل الحراك الشعبي األخير لم
يتغير الوضع ع ّما كان عليه قبل الحراك .فالمشاكل البنيوية ما زالت
قائمة والسجال حول جدوى الخصخصة ما زال قائماً .ويمكن القول إنه
في ظل الحراك وعدم االستقرار السياسي واألمني من الصعب أن تقدم
الحكومات على مراجعة «البيئة المالئمة» لملكية وسائل اإلنتاج .وليس
مؤكدا ً أن الحكومات التي سيفرزها الحراك الشعبي قد تقدم بالضرورة على
مقاربة العدالة االجتماعية من باب إعادة النظر في ملكية وسائل اإلنتاج
ودور القطاع العام في المسألة التنموية .سيكون ذلك األمر في صلب
الخطاب والسجال السياسي بين مختلف مك ّونات المجتمعات العربية.
ال يوجد حتى اآلن خطاب سياسي يتط ّرق بشكل مباشر إلى تلك المسألة
حتى عند تلك القوى التي تحمل ه ّم المسألة االجتماعية واالقتصادية سواء
كانت قومية أو إسالمية أو يسارية .أما القوى الليبرالية فمعتقدها واضح
هو الجنوح نحو القطاع الخاص وآليات السوق لتصحيح «األخطاء» أو
االنحرافات التي تؤدّي إلى تمركز الثروة في يد القلّة والتأثير على القرار
السياسي .ونشك في إمكان نجاح ذلك الحل.
ثانياً -في مسألة السياسات .لم نلحظ أي تط ّور في السياسات التي
تصب في إشكالية العدالة االجتماعية فاألقطار العربية التي
تعالج أو
ّ
شهدت حراكا ً شعبياً ،وما زالت حتى هذه الساعة ،لم تستقر على نوع من
الحكم والحكومة وبالتالي السياسات التي يمكن من خاللها رصد التط ّورات
الممكنة أو المرتقبة في تحقيق العدالة االجتماعية .نعتقد أن التركيز في
مقاربة التط ّورات ما زال باكرا ً وغير ذي جدوى طالما أن الحراك الشعبي لم
يفض إلى استقرار سياسي وأمني يم ّكن الحكومات من مقاربة الموضوع.
أما الدول التي استطاعت أن تتج ّنب (حتى اآلن) حراكا ً شعبيا ً يعيد
النظر في تركيبة نظام الحكم وشكله فما زالت السياسات المعتمدة قائمة،
أي معالجة شكلية وبسيطة للتهميش االجتماعي والتمييز ومكافحة الفقر
والجهل .أقدمت بعض الدول على إقرار بعض اإلصالحات لتج ّنب الحراك
الشعبي كما حصل في المغرب أو في سلطنة عمان أو في الشروع في
النفقات ورفع الرواتب واألج��ور كنوع من المخدّر لآلالم االجتماعية كما

حصل في الجزيرة العربية .أما في لبنان فما زالت الطبقة الحاكمة ممعنة
في تجاهل المطالب الشعبية الحياتية والتهميش والتمييز.
ثالثاً -اآلليات .في غياب حسم الخيارات في تحديد «البيئة المالئمة
ل��وس��ائ��ل اإلن��ت��اج» وف��ي ال��غ��ي��اب المتع ّمد لسياسات تح ّقق العدالة
االجتماعية ،فمسألة اآلليات تصبح شكلية في أحسن األحوال وغير ذات
معنى في الواقع .إالّ أن تحسم الخيارات السياسية للبيئة المالئمة لوسائل
اإلنتاج ودور القطاع العام في الدورة االقتصادية واإلنتاج وفي ظل غياب
السياسات التي تقارب مسألة العدالة االجتماعية فال داعي للتكلّم عن
آليات لتطبيقها.
في غياب العدالة االجتماعية :المشهد العام للدول العربية
إذا اعتبرنا أن العدالة االجتماعية مرتبطة بسياسات التنمية االجتماعية
أي القضاء على الفقر المطلق ،ودعم العمالة الكاملة على سبيل المثال
وليس الحصر ،نجد أن النظام السياسي واالقتصادي القائم في الدول
العربية ال يراعي مبادئ العدالة االجتماعية وأسس التنمية االجتماعية.
فالتركيز في النظام القائم هو على الربح السريع والتركيز في التوظيفات
في األدوات المالية على حساب القطاع اإلنتاجي .فمعدّالت الفقر تحقق
أرقاما ً قياسية في فلسطين المحتلة وقطاع غزة وفي مصر وفي لبنان وفي
العراق وفي جميع األقطار العربية بما فيها دول الجزيرة العربية الغنية
بالنفط والغاز .فمعدالت الفقر في المملكة العربية السعودية أجبرت الملك
عبد الله بن عبد العزيز على صرف المليارات من الريال لزيادة األجور
وتخفيف حدّة الفقر .كما تب ّنت الحكومة سياسة «سعودة» المؤسسات
في القطاع الخاص لتوظيف الشباب السعودي العاطل عن العمل بغض
النظر عن مستوى الكفاءات والمهارات المطلوبة والتي قد يفتقدها الشباب
السعودي .هذه السياسة أدّت إلى تباطؤ في نمو المؤسسات االقتصادية
بسبب الخلل البنيوي في هيكلية التوظيف العائد إلى عدم تأهيل الشباب
السعودي لتح ّمل مسؤوليات العمل .ويعود ذل��ك الخلل إل��ى النظام
التربوي القائم في المملكة حيث يتخ ّرج ألوف الشباب من جامعات تر ّكز
على القضايا الدينية بدال ً من القضايا العلمية .هذه المالحظة تنج ّر على
ال��دول العربية كافة التي تحتاج إلى مراجعة شاملة وجذرية للنظام
التربوي القائم ،بغية تحقيق أهداف عدة  ،بينها األهلية للوظائف الجديدة
التي تفرضها التقنيات الجديدة والتكنولوجيا الحديثة ،وبينها المدخل
للتجدّد الحضاري.
نلفت النظر إلى أن إحصاءات البطالة غير دقيقة ،وما منشور هو أقل من
الواقع .فالحكومات محرجة في إبراز الدالئل القاطعة على فشل سياساتها
االقتصادية والتنموية ،ما خلق بيئات حاضنة ألفكار عبثية مد ّمرة
للمجتمعات العربية حيث أصبح الشباب العربي بسبب إحباطه وبسبب
الفساد القائم فريسة أفكار وممارسات تؤدي في آخر المطاف إلى الهالك.
نستعرض في الفقرات اآلتية المشهد في بعض الدول العربية على سبيل
المثال وليس الحصر بسبب ضيق الوقت والمساحة:

النظام ال�سيا�سي واالقت�صادي القائم
في الدول العربية ال يراعي مبادئ
العدالة االجتماعية و�أ�س�س التنمية
االجتماعية ...والتركيز هو على
الربح ال�سريع والتوظيفات في الأدوات
المالية على ح�ساب القطاع الإنتاجي
مصر

التغيير الذي حصل في مصر أوصل المشير عبد الفتاح السيسي إلى
سدّة الرئاسة .في خطاب االحتفال الذي تلى مراسم التنصيب والقسم أ ّكد
الرئيس السيسي على محورية العدالة االجتماعية .فالخطاب الذي ألقاه
عالج «البيئة المالئمة» لوسائل اإلنتاج ،كما أ ّكد على دور القطاع العام من
دون إغفال القطاع الخاص .طبعاً ،ليس هناك من تفاصيل حول السياسات
ّ
يبشر بمعالجة قضايا العدالة
واإلج�����راءات ،ولكن فحوى الخطاب
االجتماعية .فمقاربة الرئيس السيسي لواقع الريف والفالّحين وضرورة
إعادة تشغيل المصانع والمشاريع الكبيرة وتأكيده على دور المرأة في
الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية وأهم من ذلك كلّه االلتفات إلى
الشباب يعني أن معظم محاور اإلخفاق في تحقيق العدالة االجتماعية في
العقود السابقة سيتم معالجتها .كما قطع على نفسه والتزم أمام الشعب
المصري تحقيق تلك األهداف خالل األعوام األربعة المقبلة .ال ندري كيف
سيتجاوز إرشادات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ،ونتم ّنى أالّ يأخذ
بها ألنها مد ّمرة لرفاهية الشعب المصري .كما ال ندري إذا كان سينجح في
تلك السياسة ،ولكن ما يمكن أن نؤ ّكده هو أن األمة العربية بكاملها ستراقب
عن كثب ما سيقوم به الرئيس السيسي وحكومته من سياسات وآليات
تنفيذية تنجز العدالة االجتماعية المنشودة.

سورية

جوهر ال��ح��راك الشعبي في بداية ال��ح��راك في سورية هو اإلص�لاح
السياسي إذ تشعر فئات واسعة من مك ّونات المجتمع السوري بأنها
مه ّمشة سواء بسبب انتمائها الجغرافي أو الريفي أو القطاعي .أراد البعض
أن يضيف البعد الطائفي والمذهبي ليغيّب جوهر المشكلة وهو التناقض
بين فئات مستفيدة من سياسات اقتصادية أدّت إلى تحييد المكاسب التي
نسجل
حققتها فئات عديدة خالل العقود الماضية واألكثرية من الشعب.
ّ

وعي القيادة السورية في أح ّقية تلك المطالب وض��رورة إع��داة االعتبار
إلى القطاع اإلنتاجي وإلى الريف والقطاع الزراعي والصناعات الصغيرة
والمتوسطة .إن القطاعات تضررت من سياسة «االنفتاح االقتصادي» (أي
اللبرلة وإطالق يد االقتصاد الطفيلي) والتح ّول إلى قطاع الخدمات وخاصة
الخدمات المالية والعقارية وعلى حساب القطاعات المنتجة.

لبنان

إن ما يحصل في لبنان الرسمي (حكومة وبرلمان) هو على نقيض ما
يريده الشعب اللبناني .ففي غياب المؤسسات الدستورية والتعطيل
المتع ّمد لما تب ّقى منها كمجلس النواب ومجلس الوزراء يدّل بوضوع على
نتجه إلى
مستوى اهتراء النظام السياسي في لبنان .فمن أزمة نظام وحكم ّ
أزمة كيان .ولكن رغم ذلك كلّه ،يأتي الحراك النقابي الذي عبر الطوائف
والمناطق ليطرح عبر قضية سلسلة الرتب وال��روات��ب واألج��ور مسألة
العدالة االجتماعية والتهميش المتعمد لإلدارة العامة وللقطاع التربوي
العام .يأتي هذا التهميش وفقا ً لنظرية مغلوطة تر ّوجها النخب الحاكمة
المتواطئة مع أمراء الحرب والمال للقضاء على الدولة وإن رفعت شعار
«العبور إلى الدولة» .فموقف الكتل السياسية من قضية سلسلة الرتب
واألجور ومن قضية قانون اإليجار يطرح على بساط البحث عالقة القوى
السياسية بمك ّونات الشعب اللبناني.
موقف النخب الحاكمة في لبنان هو تقليص دور الدولة ،ويتجلّى ذلك في
القطاع التربوي حيث تراجعت نسبة اإلنفاق من إجمالي النفقات الحكومية
على التربية في لبنان من  10في المئة عام  2004إلى أقل من  8في المئة
عام  .2011وبحسب أرقام البنك الدولي ،فإن نسبة اإلنفاق على التربية
في لبنان في عام  2007وصلت إلى  2,7في المئة من الناتج المحلي،
والى  9،6في المئة من االنفاق الحكومي .مقارنة بما كان عليه الوضع قبل
الحرب األهلية كانت النسب أعلى بكثير .كما أن عدد الطالب في مدارس
القطاع العام تقلّص من  348000تلميذ للعام الدراسي  2004-2003إلى
 276000للعام الدراسي  ،2012-2011أي بتراجع  72000تلميذ.
إن مسح المشهد التربوي في لبنان ليس من أهداف هذه الورقة .أشرنا
إليه فحسب من باب المثال لدعم الحجة التي تؤكد اإلخفاق المتعمد للنخب
الحاكمة في لبنان على إنجاز العدالة االجتماعية عبر تقليص دور الدولة
والقطاع العام ،أي وأد «البيئة المالئمة» للسيطرة على وسائل اإلنتاج،
ومنها التعليم .أما في السياسات فالموقف المخزي لهذه النخب من مطالب
الهيئات النقابية في قطاع التعليم وفي اإلدارة العامة خير دليل على نهج
النظام القائم المنقطع كلّيا ً عن هموم الناس.

خاتمة

لم نقدم على مسح شامل للمشهد االجتماعي وفقدان العدالة فيه ألسباب
موضوعية كضيق الوقت والمساحة وتشابه المشاهد في مختلف األقطار.
إن الخالصة التي وصلنا إليها هي متعددة الجانب:
أوالً -هناك التباس في التعريف والمنهجية لتحديد مفهوم العدالة
حس الجماهير بالفطرة يتجاوز الصعوبات الفكرية
االجتماعية وإن كان
ّ
العائدة لها.
ثانياً -إن اإلضافة التي تقد ّم بها المشروع النهضوي العربي في مسألة
البيئة المالئمة لوسائل اإلنتاج ،والسياسات ،واآلليات إلنجاز العدالة
االجتماعية مفيدة لرصد التط ّورات العائدة لها.
ثالثاً -بناء على ذلك يمكننا القول إن العدالة االجتماعية ما زالت
غائبة أو مه ّمشة في أحسن األحوال واألفق السياسي الذي قد ينجزها ما
زال غامضاً ،إلى أن يحسم الحراك الشعبي الخيارات السياسية وتستق ّر
األوضاع.
رابعاً -إن فقدان العدالة االجتماعية عائد إلى كون ال��دول القطرية
الموروثة من الحقبة االستعمارية مبنية على قاعدة النظام السياسي
الفئوي المرتكز على االقتصادي الريعي وتوزيعه وعبر آلية الفساد .فكيف
يمكننا أن نتوقع من األنظمة القائمة على تلك القاعدة أن تأتي بحلول تحيّد
نتائج الفئوية بينما تستند تلك النخب الحاكمة إلى العصبية الفئوية؟
ّ
والملخصة
خامساً -وفقا ً للمنطلقات المحددة في مطلع هذه الورقة
في الخالصة السابقة ،نعتقد أن أفق إنجاز العدالة االجتماعي في الدولة
القطرية محدود وأنه ال بد من «ح ّل قومي» مبني على قاعدة الدولة الواحدة
بغض النظر عن شكلها الدستوري.
*ورقة نقاشية قدمت في المؤتمر السنوي الخامس والعشرين للمؤتمر
القومي العربي في بيروت في  20و 21حزيران الجاري.
**أمين عام المنتدى القومي العربي وعضو األمانة العامة للمؤتمر
القومي العربي.
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