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شعبوية رئيس الفيليبين دوترتي!
زياد منى

لقد غامرت خولة مطر بالذهاب إلى مناطق الخطر في سوريا (أ ف ب)

وزير التربية والنظام
التعليمي في لبنان
ألبر داغر *
ه ــذا أول ال ـغ ـي ــث .أع ـط ــت ان ـت ـخــابــات رئـيــس
الجمهورية لوزير التربية ذريعة إلقفال كل
امل ــؤس ـس ــات الـتـعـلـيـمـيــة .وه ــو ان ـت ـظــر ع ــودة
ال ـس ـنــة ال ــدراس ـي ــة ب ـف ــارغ ال ـص ـبــر .ستعطيه
كما سابقاتها مجاالت لكي يصول ويجول،
ويمأل حياة اللبنانيني .أول التدخالت التي
ّ
مسجلة باسمه ،إيقاف الدروس
باتت ماركة
وخ ـفــض أي ــام ال ـتــدريــس بـحـجـ ّـة ال ـط ـقــس .لم
يـسـبــق أن كــانــت ال ـ ــدروس ت ـتــوقــف ُ
ويـسـجــن
الطالب في بيوتهم إذا ّ
ُ
تغير الطقس أو برد
ّ
أو أثلجت فــي األعــالــي .حــقــق سبقًا فــي عدد
أيام التعطيل الذي افتعله.
ث ــان ــي ت ــدخ ــات ــه ت ـت ـن ــاول امل ـن ــاه ــج .ع ـمــل ما
بوسعه للتشحيل منها وخفضها ،كأن لديه
ث ــأرًا قــديـمــا عـلـيـهــا .كــانــت م ـق ــررات الفلسفة
األك ـثــر اسـتـهــدافــا مــن قـبـلــه .لــديــه حـقــد على
الفلسفة وتدريسها .بهذا وذاك دخل الوزير
ّ
على حياة اللبنانيني واحتل حاضرهم.
وال ت ــزال
تـبـقــى ال ـجــام ـعــة الـلـبـنــانـيــة .كــانــت ّ
لــه فـيـهــا ص ــوالت وجـ ــوالتّ ،مــن ال ـتــدخــل في
أمـ ــور أكــادي ـم ـيــة ح ـيــث ال ـت ــدخ ــل مـ ـح ـ ّـرم ،إلــى
تقديم خدمات الهدف الوحيد منها اكتساب
والءات ،دون م ــراع ــاة مـعــايـيــر االسـتـحـقــاق
واألهـ ـلـ ـي ــة .وهـ ــو ي ـق ـيــم ال ــدن ـي ــا وال يـقـعــدهــا
لتوفير خــدمــات ،إذا كــانــت تــؤمــن لــه رصيدًا
ع ـنــد ط ــرف م ــا .وه ــل م ــن ح ــرم ــة ل ـش ــيء عند
صنف ّ
معي من السياسيني؟
ل ـك ـنــه ه ــو ن ـف ـســه ،رئ ـي ــس «م ـج ـلــس الـتـعـلـيــم
العالي» .وهو بهذه الصفة ّ
مخول أن يستكتب
ت ـق ــاري ــر ودراسـ ـ ـ ــات ع ــن م ــؤس ـس ــات الـتـعـلـيــم
العالي ،وخصوصًا املؤسسات التي ّفرخت
بعد الحرب ،لتبيان مقدار األذى الذي تلحقه
بأجيال لبنان الجديدة وبنظامه التعليمي
املـتـمـ ّـيــز .لــم يشأ إزع ــاج املـقــاولــن فــي ميدان

التربية .لــم نسمع يومًا أن مؤسسة خاصة
ت ـعـ ّـرضــت مل ـســاء لــة بـسـبــب ت ــزوي ــر الـعــامــات
الذي هو القاعدة عندها .لم نسمع أن الدولة
ممثلة بوزارة التربية والتعليم العالي ،طبقت
نصًا تنظيميًا لضبط أداء مؤسسات التعليم
ال ـعــالــي ،كـمــا تـنــص عـلــى ذل ــك املـ ــواد ،56-54
من «قانون التعليم العالي» .تتعاون الدولة
ممثلة بالوزارة مع مقاولي التعليم العالي،
ـإرث مــن الجدية واالنضباط
على التفريط بـ ّ
في املناهج ،كما يبذر ابن عاق ميراثه.
حني ينظر اللبنانيون إلى تجربتهم الوطنية
منذ قــرن ونصف قــرن حتى اآلن ،ال يجدون
ش ـي ـئــا ُي ـع ـت ـ ّـد ب ــه غ ـي ــر ن ـظــام ـهــم الـتـعـلـيـمــي.
حاصرهم الكيان ونخبته الفاشلة ودأب على
تشتيتهم في أنحاء املعمورة .لكنه ترك لهم
ّ
حرية أن يتعلموا إذا استطاعوا في بلدهم.
وتـ ـع ـ ّـددت ن ـظــريــات الـتـنـمـيــة خ ــال الـعـقــديــن
ّ
األخيرين التي تركز على أهمية تأهيل رأس
املــال البشري كمصدر للنمو .وكــانــت األكثر
رواج ـ ـ ــا ب ـي ـن ـهــا ت ـل ــك ال ـت ــي ب ـل ــور مـفــاهـيـمـهــا
أمــارت ـيــا س ــن ( ،)Senتـحــت ع ـن ــوان التمكني
( .)capability enhancingوه ــي نـظــريــة تــرى
في تأهيل رأس املــال البشري شرطًا أول بل
وحيدًا للنمو ،وخصوصًا أن النمو يقوم في
جزء مهم منه على إنتاج خدمات ،تستند إلى
«أفكار» جديدة .نظرية التمكني هذه وغيرها
من نظريات النمو ،التي فرضت نفسها خالل
العقود األخـيــرة ،تفترض دورًا للدولة ،أكبر
وأهم مما كان عليه األمر في القرن العشرين.
أي ال تفترض انكفاء للدولة وانسحابًا من
قبلها من املسؤولية وتلهيًا بالخزعبالت.
أم ــا ح ــن ت ـت ـحـ ّـول امل ـم ــارس ــة الـحـكــومـيــة في
م ـج ــال ال ـتــرب ـيــة إل ــى إل ـه ــاء لـلـقــاعــة وتـفــريــخ
ُ
أران ـ ـ ــب ،ف ـن ـكــون ك ـمــا ل ــو ت ــرك ـن ــا ع ـلــى قــارعــة
الطريق.
* أستاذ جامعي

تثير تـصــريـحــات رئـيــس الفيليبني الجديد
موجة مــن التعجب لــدى كثير مــن املتابعني
لـلـمـشـهــد ال ـس ـيــاســي وال ـج ـيــوس ـيــاســي في
جـ ـن ــوب ش ــرق ــي آسـ ـي ــة ،واالسـ ـتـ ـهـ ـج ــان مــن
آخــريــن ذل ــك أن ــه يستعمل ألـفــاظــا غــايــة في
الفظاظة بحق من ال يعجبونه ،وفي مقدمتهم
الرئيس األميركي باراك أوباما ،الذي وصفه
بــأنــه «اب ــن قحبة» .ولــديــه تصريحات أخــرى
مماثلة عن االتـحــاد األوروب ــي وحلف الناتو
وغيرهما من املؤسسات الغربية ،مع أنه قال
أخيرًا إن وحيًا إلهيًا أبلغه بــأن الشتم ليس
من األمور املستحسنة!
ت ـص ــري ـح ـ ًـات رودريـ ـ ـ ــغ دوتـ ــرتـ ــي هـ ــذه تــأتــي
اس ـت ـك ـم ــاال ل ـح ـم ـل ـتــه االن ـت ـخ ــاب ـي ــة األخـ ـي ــرة،
إشكالية الـطــابــع واملـظـهــر ،حيث تــوعــد فيها
ب ـ ــإب ـ ــادة ال ـق ــائ ـم ــن ع ـل ــى ت ـ ـجـ ــارة امل ـ ـخـ ــدرات
وامل ــروج ــن ل ـهــا .طـبـعــا مــن غـيــر املـمـكــن ألي
عاقل قبول هكذا سياسة إذ إن الحكم الوحيد
بني املواطنني أنفسهم وبني املواطنني من جهة
والسلطتني التشريعية والتنفيذية يجب أن
يكون القانون .مؤكد أن ليست كل القوانني
مقبولة ،لكن عندها وجب توجيه الجهد نحو
وضــع قوانني تنصف الضعيف وتدافع عنه
أمام القوي ،والفقير ضد الغني ،وهكذا.
ال ــرئ ـي ــس دوتـ ــرتـ ــي ن ـف ــذ وع ـ ـ ــوده أو وع ـي ــده
االنـت ـخــابــي وبـ ــدأت ق ــوات الـسـلـطــة بمالحقة
تجارة املخدرات وقتلهم ميدانيًا حيث وصل
عدد الضحايا إلى املئات ،إن لم يكن اآلالف،
وف ــق وســائــط اإلعـ ــام أو الـتـضـلـيــل الغربية
االستعمارية.
ال ندري مدى تجذر سلطة تجارة املخدرات،
بمختلف أن ــواع ـه ــا ،ف ــي الـفـيـلـيـبــن وال عــدد
املدمنني عليها ،وال مدى نفوذها في مختلف
أج ـهــزة ال ــدول ــة ،وه ــو األم ــر املـتــوقــع حـيــث ال
تجارة غير شرعية من دون دعــم من أعلى
السلطات ،وإال فما سبب عــدم تمكن كثير
من الــدول التخلص من هــذه اآلفــة! التجارب
ال ـســاب ـقــة واالعـ ـت ــراف ــات وال ــوث ــائ ــق ال ـســريــة
امل ــرف ــوع عـنـهــا ال ـك ـت ـمــان ،أثـبـتــت أن وك ــاالت
استخبارات في الدول الغربية االستعمارية،
م ــن واش ـن ـط ــن إلـ ــى ب ــاري ــس ،م ـن ـخــرطــة في
تـجــارة امل ـخــدرات لتمويل حمالتها السرية
الالشرعية واإلجرامية.
كـمــا ال نـعــرف حـتــى طبيعة حملة الحكومة
الفيليبينية وإن ك ــان ثـمــة مـبــالـغــة فــي نقل
األخـبــار عنها إذ إن مصدرنا شبه الوحيد
هي وسائل التضليل الغربية ،والتي هي أبعد
ما تكون عن املوضوعية عندما يتعلق األمر
بـنـظــام غـيــر مـطـيــع لتكتل الـنــاتــو ال ـعــدوانــي.
فــدوتــرتــي أرف ــق حملته هــذه بـمـعــاداة للغرب
وق ـ ـ ــراره الـقـطـيـعــة م ــع س ـي ــاس ــات الـفـيـلـيـبــن
الـســابـقــة املـنـخــرطــة فــي سـيــاســات واشنطن
الـتــي عــدت فــي املــاضــي ال ــدول األق ــرب إليها،
تحافيًا ،أي طاعة لسيد البيت األبيض.
والـفـيـلـيـبــن ،كـغـيــرهــا مــن دول تـلــك املنطقة،
مهمة للغاية لواشنطن التي تـحــاول احتواء
الـ ـص ــن ،الـ ـق ــوة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة  -ال ـع ـسـكــريــة
املتنامية إلــى حد يقلق واشنطن .فــأي ثغرة
فــي ال ـح ــزام الـجـغــرافــي ال ــذي ت ـحــاول فرضه
ً
خصوصا بعد إعــداد ماليزيا
في أوراسـيــة،
نفسها للسير على خطى الفيليبني ،حول
التحالف الــروســي ـ ـ الصيني والقضاء على
«البريكس» ،سيعرض خططها ومؤامراتها
ألفدح األخطار ،رغم علمها بأن عهد القطب

الواحد انتهى منذ فترة.
يضاف إلــى مشكلة تضليل وسائط إعالم
«ال ـنــاتــو» أن مــا يسمى «اإلعـ ــام الـبــديــل» ال
ينقل صورة واضحة عما حدث ويجري في
تلك الدولة ،سوى ما يناسب العناوين الالفتة
األنظار ،التي تتحدث عن أعمال عنف ومقتل
محافظ هنا وضابط شرطة هناك ومــا إلى
ذل ــك .تـلــك أخ ـبــار مـهـمــة ،لكنها تـغـطــي على
الصورة العامة ملا ما يحدث في الفيليبني.
الحقيقة أن سياسات الرئيس الجديد ،منحته
حملته على عالم املخدرات في بالده شعبية
أوســع وأكثر بما ال يقاس مما حصل عليه
في االنتخابات الرئاسية التي جرت أخيرًا.
وسياساته ضد الــواليــات املتحدة األميركية
وتقاربه مع بكني وموسكو زادا من احتمال
ضمه إلى الئحة أميركية /ناتوية معروفة ،هي
الئحة االغـتـيــاالت ،التي جمعت أسـمــاء قــادة
دول منهم رئيس تشيلي سلفادور أليندي
وداغ همرشلد واملـهــدي بــن بــركــة وباتريس
لــومـمـبــا وه ــوغ ــو تـشــافـيــز وف ـي ــدل كــاسـتــرو
ومعمر القذافي.
الـ ـتـ ـه ــم ال ـح ـق ـي ـق ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ي ــوج ـه ـه ــا الـ ـغ ــرب
االس ـت ـع ـم ــاري ل ـلــرئ ـيــس دوت ــرت ــي ال عــاقــة
لها بحملته على تـجــارة امل ـخــدرات وعاملها،
وال بحقوق اإلن ـســان ومــا إلــى ذل ــك .الرئيس
دوتــرتــي ارتكب جريمة ال تغتفر إذ تحالف
مع الشيوعيني واالشتراكيني في بالده وطلب
املساعدة من روسية والـصــن ،واقـتــرح على
مـنـتـقــديــه ف ــي ح ـلــف ال ـنــاتــو واألم ـ ــم املـتـحــدة
واالتحاد األوروبــي وغيرهم حتى من القادة
الروحيني العامليني بالذهب إلى الجحيم!
يـضــاف إل ــى ذل ــك ارت ـكــابــه الخطيئة الكبرى
والقاتلة بطلبه من واشنطن إخالء قواعدها
العسكرية في البالد.
املشكلة التي تراها عني الغرب االستعماري
فــي الفيليبني هــي أن الــرئـيــس دوتــرتــي ّ
عي
كوادر شيوعية ويسارية في مجلس الوزراء
وأمــرهــم بــاإلشــراف على اإلص ــاح الــزراعــي
املــوجــه ضــد ك ـبــار امل ــاك واإلق ـط ــاع وإع ــادة
ت ــوزي ــع األراضـ ـ ــي ع ـلــى ال ـفــاحــن املـعــدمــن
ودعــوتــه لهم للمبادرة بإنجاز حمالت عمل
وتطوير اجتماعية ومساعدة الفقراء وحظر
املقاولة بــاأليــدي العاملة .بل إنــه تجاوز ذلك
وعـ ــن ال ـ ـكـ ــادرات ال ـش ـيــوع ـيــة واالش ـت ــراك ـي ــة
واليسارية في مواقع اإلشراف على سياسات
الـبــاد فــي مـجــاالت التعليم والـعـلــوم والبيئة
التي تتعرض لالستغالل والتدمير على يد
شركات التعدين الغربية .كما أنه أقــدم على
محاولة التصالح مــع التنظيمات العسكرية
املحلية ومنها الحزب الشيوعي الفيليبيني
والحركات اإلسالمية املسلحة هناك.
ه ــذه هــي األمـ ــور ال ـتــي تـقـلــق واش ـن ـطــن ومــن
يــدور فــي فلكها االسـتـعـمــاري ،ومــا األخبار
املتواترة عن إخفاق محاولة انقالب أميركية
الصنع على دوترتي سوى البداية.
إذا نـظــر املـ ــرء إل ــى ت ــاري ــخ عــاقــة الفيليبني
بواشنطن فال يعثر فيها سوى على مجازر
األخيرة بحق البالد حيث وصل عدد ضحايا
ال ـع ــدوان األم ـيــركــي عليها فــي نـهــايــة الـقــرن
الـتــاســع عـشــر ومـطـلــع ال ـقــرن الـعـشــريــن إلــى
نحو مليون من البشر.
هذه بعض الحقائق عن حكم الرئيس دوترتي
التي وجب تذكرها فيما لو حصل انقالب في
الفيليبني أو اغتيل الرئيس أو انطلقت «ثورة
برتقالية» أخــرى يقال إن امللياردير املجري
سورس يعد لها.

