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اقتصاد

ّ
جيروم روس ...لماذا نسدد الديون السيادية؟
موضوع كتاب «ملاذا االمتثال لسدادها؟
االقتصاد السياسي للديون السيادية»
(منشورات جامعة برينستون ـ )2019
لـ ـجـ ـي ــروم روس ذو ص ـل ــة ب ـك ـث ـيــر مــن
األح ــداث فــي بــادنــا وبـمـســألــة الــديــون
على
الـسـيــاديــة واإلع ـفــاء منها .ومـثــال ّ
ذل ــك «الــرب ـيــع الـيــونــانــي» عـنــدمــا حقق
حــزب سيريزا اليساري نصرًا كاسحًا
فــي االنـتـخــابــات التمثيلية ع ــام 2015
على قــاعــدة رفــض االنصياع إلمــاء ات
ال ــدائ ـن ــن .لـكــن األخ ـيــريــن ك ــان ــوا أق ــوى
ّ
بـ ـم ــا ال ُيـ ـ ـق ـ ــاس ،ف ـت ـم ــك ـن ــوا مـ ــن ف ــرض
سياساتهم وشــروطـهــم عـلـيــه ،وق ــادوا
انقالبًا عندما أجبروا رئيسه ألكسس
تـسـيـبــراس عـلــى االنـصـيــاع لشروطهم
التي كانت لصالح البنوك الدائنة .هذا
ي ـقــودنــا إل ــى ع ـن ــوان ال ـك ـتــاب وأس ـبــاب
ام ـت ـن ــاع ال ـ ـ ــدول امل ــدي ــون ــة ف ــي ال ـع ـقــود
األخ ـي ــرة ع ــن رف ــض إم ـ ــاء ات الــدائ ـنــن
والخضوع إلمالء اتهم ،وكذلك أسباب
للمقترضني
عــدم اسـتـســام املـقـ ِـرضــن
ِ
وأس ـ ـب ـ ــاب اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ال ـ ـ ـ ــدول ال ـف ـق ـي ــرة
فــي االقـ ـت ــراض ،مــع أن ذل ــك يـ ـ ّ
ـؤدي إلــى

ت ـ ـحـ ــويـ ــات ضـ ـخـ ـم ــة م ـ ــن األف ـ ـق ـ ــر إل ــى
ً
األغنى ،دوال ومستثمرين.
ي ــوض ــح الـ ـك ــات ــب ج ـ ـيـ ــروم روس وه ــو
زميل في London school of economics
كيف أن التحول في االقتصاد العاملي
قد أدى إلى إعادة تشكيل عالقات القوة
ّ
الدولية واملحلية ،ما قاد إلى مجموعة
هائلة من الحوافز والقيود التي تجبر
الــدول على ســداد ديونها حتى عندما
تـكــون الـتـكــالـيــف االجـتـمــاعـيــة مرتفعة
ُ
وال تطاق وعلى نحو سيقود حتمًا إلى
االنهيار املالي.
ع ـمــل ال ـكــاتــب ع ـلــى ث ــاث آل ـي ــات تعمل
ضـ ـ ـ ّـد ال ـت ـخ ـل ــف ( )defaultعـ ــن سـ ــداد
الديون السيادية وهي انضباط السوق
ومشروطية السياسة والنخب الوطنية
ف ــي ال ـب ــاد امل ــدي ــون ــة .إن ك ـبــح اآلل ـي ــات
ال ـث ــاث لـلـبـنــوك الــدول ـيــة واملــؤس ـســات
مـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ـ ّـددة األطـ ـ ـ ـ ـ ــراف وال ــرأسـ ـم ــالـ ـي ــن
امل ـح ـل ـيــن ،يـتـغـلــب ع ـلــى ال ـن ــزع ــات إلــى
الـتـخـلــف ع ــن الـ ـس ــداد ،م ــا جـعـلــه حــدثــا

نادرًا في العالم املعاصر ،مع أن العقود
األربعة التي انقضت منذ انهيار نظام
برينت وودز  Bretton woods regimeبعد
صدمة نيكسون في أوائــل سبعينيات
القرن املاضي ،شهدت تواترًا من أزمات
الديون الخارجية ضعف ما كان عليه
الحال في العقود السابقة لعام .1914
مع ذلــك ،بالكاد نشهد حاليًا ّ
أي حالة
ّ
تخلف عن سداد الديون السيادية ،في
حني أنها كانت شبه طبيعية من القرن
ال ـتــاســع عـشــر حـتــى ثــاثـيـنـيــات الـقــرن
املاضي.
ّ
يقدم الكاتب إجــابــات ّ
تفسر سبب ثقة
املستثمرين األجانب في الوقت الحالي
في حتمية السداد في املواعيد املحددة
رغــم عــدم وج ــود آلـيــات إنـفــاذ قانونية
ف ـ ّـع ــال ــة ع ـلــى ال ـح ـك ــوم ــات امل ــدي ـن ــة .لكن
ّ
وف ـقــا لـ ــروس ،ف ــإن ّأي ــا م ــن الـتـفـسـيــرات
املـ ـق ـ ّـدم ــة وهـ ـ ــي :الـ ـحـ ـف ــاظ ع ـل ــى سـمـعــة
الـبـلــد امل ــدي ــون ،ودبـلــومــاسـيــة ال ــزوارق
ال ـ ـحـ ــرب ـ ـيـ ــة ،وال ـ ـع ـ ـقـ ــوبـ ــات الـ ـتـ ـج ــاري ــة،
واملـ ــؤس ـ ـسـ ــات ال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة ،لـيـســت
ق ــادرة عـلــى الـصـمــود أم ــام التمحيص
التجريبي.
ّ
هـنــا يـنــاقــش امل ــؤل ــف الـتـفـسـيــرات آنـفــة
الــذكــر انـطــاقــا مــن رؤى علم االجتماع
وي ـق ـتــرح إط ـ ــارًا لــاق ـت ـصــاد الـسـيــاســي
الـثــاقــب .فــي الظن املـفــرط فــي التبسيط
بـ ــأن الـ ـ ــدول ت ـت ـص ــرف كــدي ـك ـتــاتــوريــن
خ ـ ّـي ــري ــن ،ف ـ ــإن الـ ـنـ ـم ــاذج االق ـت ـص ــادي ــة
تـ ـفـ ـت ــرض ع ـ ـ ـ ــادة صـ ـ ــراعـ ـ ــات الـ ـت ــوز ّي ــع
ودي ـن ــام ـي ــات الـ ـق ــوة .م ــن خ ــال تـجــنــب
ت ـس ـي ـيــس ال ــدي ــون ال ـس ـي ــادي ــة ،ي ـج ــادل
ّ
املؤلف بأن األدبيات الحالية تخفق في
إدراك الواقع العملي الذي يعتمد عليه
قــرار التخلف عن الـســداد وكيفية ذلك.
ل ـكــن ب ـم ـج ـ ّـرد إع ـ ــادة ص ـيــاغــة ال ـس ــؤال،
ينتقل الـتــركـيــز إلــى صــراعــات السلطة
عـ ـل ــى ت ـ ــوزي ـ ــع تـ ـك ــالـ ـي ــف الـ ـتـ ـكـ ـي ــف بــن
املقرضون
الجهات الفاعلة الثالث وهم
ِ
م ـ ــن ال ـ ـق ـ ـطـ ـ َ
ـاعـ ــن الـ ـ ـخ ـ ــاص وال ــرسـ ـم ــي
َ
ودائـ ــرة املــديــن الـسـيــاسـيــة ذات الصلة
وال ـح ــواف ــز وال ـق ـيــود ال ـتــي يـفــرضــونـهــا
على املديون السيادي والنخب املحلية
فـ ــي ال ـ ـ ـ ــدول املـ ــدي ـ ـنـ ــة .ب ـ ـنـ ـ ً
ـاء عـ ـل ــى ذل ــك

ّ
يمكن لـهــذه الـجـهــات الفاعلة أن تحفز
ع ـلــى االم ـت ـث ــال م ــن خ ــال ث ــاث آل ـيــات
إنـ ـف ــاذ :االن ـض ـب ــاط ال ـس ــوق ــي (market
 )disciplineال ـ ــذي ت ـفــرضــه ع ـصــابــات
الـ ــدائ ـ ـنـ ــن الـ ــدول ـ ـيـ ــن (international
 )creditors’ cartelsوالقروض املشروطة
املـقــدمــة مــن املـقـ ِـرضــن الــدولـيــن الــذيــن
يشكلون املالذ األخير ،وإضفاء الطابع
الداخلي على االنضباط املالي بقيادة
النخب املحلية التي غالبًا مــا تتوافق
مصالحها وأيديولوجيتها مع رديفها
ل ــدى رأس املـ ــال ال ـخ ــارج ــي ،وسـنـعــود
الحـ ـق ــا لـ ـه ــذه ال ـن ـق ـط ــة األخـ ـ ـي ـ ــرة ن ـظ ـرًا
ألهميتها.
ّ
ّ
يــوضــح املــؤلــف أن الـتـحــوالت األخـيــرة
ف ــي االقـ ـتـ ـص ــاد الـ ـع ــامل ــي ،ب ـم ــا ف ــي ذل ــك
االح ـت ـش ــاد أو ال ـتــرك ـيــز غ ـيــر امل ـس ـبــوق
واملركزية في أسواق االئتمان الدولية،
أنتجت مؤسسات مالية مهمة وقوية
م ــن ال ـنــاح ـيــة ال ـس ـيــاس ـيــة .فــإلــى جــانــب
الـ ـ ــدور ال ـتــدخ ـلــي امل ـت ــزاي ــد لـلـمـقــرضــن
ّ ّ
يؤدي إل إلى صرف
الرسميني الذي لن
ق ـ ـ ــروض ال ـ ـ ـطـ ـ ــوارئ ب ـ ـشـ ــروط ق ــاس ـي ــة،
ّ
ف ــإن ه ــذه ال ـقــوة غـيــر املــرئـيــة للتمويل،
وامل ـض ـم ـنــة هـيـكـلـيــا ف ــي الـهـيـكــل املــالــي
ال ـعــاملــي سـ ّـهـلــت تـشـكـيــل كــارت ـيــل دائ ــن
دولي قادر على إحداث فوضى في البلد
امل ـس ـتــديــن ب ـطــريــق ال ـت ـهــديــد الحقيقي
بـحـجــب االئ ـت ـم ــان قـصـيــر األجـ ــل ال ــذي
س ـي ـ ّ
ـؤدي فــي ح ــال تطبيقه إل ــى توليد
آثــار غير مسبوقة على املــدى القصير.
هــذا مــا دعــا الـكــاتــب للقول إن اجتماع
هــذه الـقــوى ّ
يفسر االنخفاض النسبي
ّ
في التخلف عن السداد من جانب واحد
خالل األعوام الثالثني املاضية.
ي ـش ــرح ال ـك ــات ــب آراء ه آن ـف ــة ال ــذك ــر فــي
ّ
مؤلفه الــذي نــال إطــراء ات من كثير من
ّ
أه ــل االخ ـت ـص ــاص املـسـتـقــلــن وقـ ّـسـمــه
إلـ ـ ــى خ ـم ـس ــة أج ـ ـ ـ ــزاء ي ـ ـضـ ـ ّـم ك ـ ــل م ـن ـهــا
ً
فصوال عدة .الجزء األول «نظرية الدين
ّ
السيادي» يستعرض األدبيات املتعلقة
ب ــال ــدي ــون الـ ـسـ ـي ــادي ــة ويـ ـ ـح ـ ـ ّـدد آل ـي ــات
ال ـت ـن ـف ـيــذ الـ ـث ــاث وال ـ ـظـ ــروف ال ـت ــي مــن
املحتمل أن تكون ّ
فعالة فيها وتلك التي
تـ ّ
ّ
ـؤدي إلــى االنـهـيــار .أمــا الـجــزء الثاني

(تاريخ مختصر للتخلف عن السداد)،
ّ
فـيـقــدم عــرضــا مــوجـزًا عــن الـتـخــلــف عن
ال ـس ــداد مــن أواخ ــر الـعـصــور الــوسـطــى
إلـ ــى س ـب ـع ـي ـن ـيــات الـ ـق ــرن املـ ــاضـ ــي ،مــن
ص ـ ـعـ ــود االق ـ ـ ـتـ ـ ــراض الـ ـ ـع ـ ــام ف ـ ــي امل ـ ــدن
اإلي ـط ــال ـي ــة إلـ ــى دب ـلــومــاس ـيــة الـ ـ ــزوارق
الحربية في العهد اإلمبريالي وموجة
التخلف عن السداد خالل فترة الكساد
الـ ـعـ ـظـ ـي ــم .وي ـ ـصـ ــف ب ـ ــوض ـ ــوح أزم ـ ـ ــات
ديون البلدان النامية في الثمانينيات
والـتـسـعـيـنـيــات وي ـل ـقــي ضـ ــوءًا جــدي ـدًا
عـ ـل ــى االض ـ ـط ـ ــراب ـ ــات األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة داخ ـ ــل
االستسالم
منطقة اليورو ،بما في ذلك
ّ
امل ــأس ــاوي لـحـكــومــة مـكــافـحــة الـتـقــشــف
ال ـي ــون ــان ـي ــة ق ـص ـي ــرة األجـ ـ ــل لــدائ ـن ـي ـهــا
األوروبيني في عام  .2015ويلي ذلك في
ال ـجــزء الـثــالــث ع ــرض ث ــاث ح ــاالت عن
أهم أزمات الديون السيادية في العقود

إعداد زياد منى

ك ـ ـ ـ ــوارث ب ــال ـخ ـط ــط ال ـ ـتـ ــي ت ـع ـم ــل ه ــذه
النخب بموجبها :فالبنوك التي تدعم
الشركات التي تملكها قد تفلس وكذلك
انـ ـع ــدام قــاب ـل ـيــة ت ـحــويــل ال ـع ـم ـلــة الـتــي
تسمح لهم بشحن ثرواتهم إلى العالم
ال ـغ ـن ــي .ك ـم ــا ت ــواج ــه ال ـن ـخ ــب اح ـت ـمــال
ّ
الـخــراب الـفــوري فــي حالة التخلف عن
ّ
السداد .أخيرًا غالبًا ما تتولى النخبة
املصرفية الصغيرة للغاية فــي البالد
العملية برمتها عندما يلوح في األفق
اإلفالس».
ه ــذا ف ــي ك ـث ـيــر م ــن األحـ ـي ــان يـتـنــاقــض
بشكل حــاد ّمع مصالح غالبية الناس
ال ــذي ــن ق ــد ي ــواجـ ـه ــون م ــؤق ـت ــا ت ـهــدي ـدًا
ح ـق ـي ـق ـيــا ب ــال ـب ـط ــال ــة أو م ــا ه ــو أس ـ ــوأ،
ل ـك ـن ـه ــم س ـي ـس ـت ـف ـي ــدون مـ ــن ال ـت ـع ــاف ــي
السريع الذي سيتبع .قد يكون هذا أكثر
جــاذبـيــة مــن «الـعـقــود الـضــائـعــة» التي
واجهتها اقتصادات بأكملها من سفك
الدماء الذي كان ضروريًا في كثير من
األحيان لخدمة ديــون الدولة وهي في
كثير من األحيان ديــون كريهة راكمها
حـكــام فــاســدون جشعون ّ (وف ــي أحيان
كثيرة إداريــون عمالء ينفذون أجندات
الدائنني في الغرب االستعماري ـ ز م).
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خالد سقاط مالحقًا الفساد حتى ...حمورابي
ف ــي «ال ـف ـس ــاد ،ه ــل يـمـكــن ال ـش ـفــاء مـنــه؟»
(ب ــال ـغ ــري ــف م ــاك ـم ـي ــان ـ  ،)2018ي ـقــول
الـكــاتــب خــالــد سـقــاط إن ــه يمكن العثور
عـلــى إش ـ ــارات إل ــى ال ـف ـســاد ف ــي مـصــادر
ً
عتيقة ،ومنها مثال تلك العائدة إلى ملك
بابل حمورابي (القرن الثاني والعشرون
قبل التأريخ الشائع) ومرسوم حرمهب
م ـل ــك م ـص ــر (الـ ـ ـق ـ ــرن ال ـ ــراب ـ ــع ع ـش ــر قـبــل
ّ
التأريخ الشائع) .وأشــار بعض الكتاب
إلى حاالت فساد يعود تاريخها إلى 388
ُ
ق ت ش وتـعــزى إحــداهــا إلــى الرياضي
ُُ
ـوبــلــس ( )eupolosال ــذي رش ــى بنجاح
يـ
ثالثة من منافسيه في البطولة القتالية
األولــى في األلعاب األوملبية .وفي القرن
الثاني عشر ق ت ش ،حاول دامونيكوس
والــد املصارع األوملبي بوليكتور رشوة
وال ــد الخصم إلقـنــاع ابـنــه بــالـتـنــازل عن
ال ـفــوز فــي مـســابـقــة امل ـصــارعــة األوملـبـيــة
لصالح األول.
ال ـف ـســاد ل ـيــس قــدي ـمــا ف ـقــط لـكـنــه واس ــع
االن ـ ـت ـ ـشـ ــار أيـ ـ ـض ـ ــا .ف ـ ــا يـ ــوجـ ــد بـ ـل ــد أو
ن ـش ــاط ب ـش ــري حـ ــول ال ـع ــال ــم ي ـن ـجــو من
امل ـش ـك ـلــة .بــالـنـظــر إل ــى اإلص ـ ــدار األخ ـيــر
لـ ـلـ ـم ــؤش ــرات ال ـ ـثـ ــاثـ ــة األكـ ـ ـث ـ ــر ش ـي ــوع ــا
النتشار الفساد وهــي «مــؤشــر مدركات
الفساد فــي منظمة الشفافية الدولية»،
واملؤشرات التي يوافرها «دليل املخاطر
القطرية الدولية» ،و«مؤشرات الحوكمة
العاملية» ،ليس هناك بلد متطور أو نام
يمكنه الحصول على أعلى الدرجات.
والفساد ال يقتصر على البيروقراطيني
وال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ّــن .ذلـ ـ ـ ــك أن ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــات
املـخـتـلـفــة ت ــوث ــق ان ـت ـش ــاره ف ــي الـصـحــة
والتعليم والعدل وإنفاذ القانون واملياه
وال ــري ــاض ــة وح ـت ــى ال ـن ـقــابــات ووس ــائ ــل
اإلع ـ ـ ـ ـ ـ ــام ،دوم ـ ـ ـ ــا وف ـ ـ ــق لـ ـلـ ـك ــات ــب خ ــال ــد
سـقــاط بــرفـســور االقـتـصــاد فــي «جامعة
ب ــروك ـس ــل» .وال ـف ـســاد لـيــس نـ ــادرًا حتى
في حــاالت الطوارئ اإلنسانية ،إذ أعاق
ج ـه ــود اإلغ ــاث ــة ب ـعــد ك ــارث ــة تـســونــامــي
فــي جنوب شرقي آسيا عــام  2004وفقًا

ملنظمة الشفافية الدولية.
أخيرًا تم االعـتــراف بــأن الفساد منتشر
اآلن ع ـ ـلـ ــى نـ ـ ـط ـ ــاق واسـ ـ ـ ـ ــع ب ــاعـ ـتـ ـب ــاره
«مــرضــا» بــل حتى وبـ ً
ـاء رئيسًا ال يهدد
التنمية االقتصادية فحسب ،بل أسس
املجتمعات نفسها أيضًا .يقول الكاتب
إن إصـ ـ ـ ـ ــدارات ع ــدي ــدة درسـ ـ ــت أس ـب ــاب
الـ ـفـ ـس ــاد وعـ ــواق ـ ـبـ ــه ،ل ـك ــن لـ ــم ي ـ ـقـ ـ ّـدم ّ
أي
ً
منها تقريبًا تحليال عميقًا للعالجات
ّ
ّ
املحتملة .ولــذلــك فــإن هــدف هــذا املؤلف
س ــد ت ـلــك ال ـفّ ـج ــوة ،إذ ي ـنــاقــش الـحـلــول
ال ـتــي ت ــم تـبــنـيـهــا ف ــي مـخـتـلــف ال ـب ـلــدان
وع ـ ـلـ ــى امل ـ ـس ـ ـتـ ــوى الـ ـ ــدولـ ـ ــي لـ ـلـ ـح ـ ّـد مــن
الفساد ،وبالتالي استكشاف الوسائل
ّ
ّ
للحد منه ،قدر اإلمكان.
الفعالة املمكنة
ـال تـحـلـيــل
وي ـض ـيــف ال ـك ــات ــب« :مـ ــن خـ ـ ّ
ال ـح ـلــول املـخـتـلـفــة ال ـتــي تــم تـبــنـيـهــا في
أن ـ ـحـ ــاء الـ ـ ّع ــال ــم وأس ـ ـبـ ــاب ن ـج ــاح ـه ــا أو
فشلها ،فــإنــه يسعى إلــى تــزويــد صناع
َ
الصعيدين الوطني والدولي
القرار على
بــالـتــوجـيـهــات ب ـشــأن االسـتــراتـيـجـيــات
ّ
الفعالة املمكنة ملكافحة الفساد .يمكن
أن ت ـت ـكـ ّـون م ـثــل ه ــذه االس ـتــرات ـي ـج ـيــات
ف ــي ت ـبــنــي ال ـح ـل ــول ال ـنــاج ـحــة الـحــالـيــة
أو تصحيح الـحـلــول غـيــر الـنــاجـحــة أو
تطوير حلول أخــرى تأخذ في االعتبار
أسباب فشل املحاوالت السابقة».
ّ
عمل الكاتب على مؤلفه مــن منظور أن
امل ـكــونــات املختلفة للمجتمع مترابطة
ّ
وأن ُحسن سير كل منها ضروري لحسن
ّ
أداء امل ـج ـم ــوع ــة ك ـك ــل وم ـن ـه ــا ال ـقــوان ــن
الـ ـك ــابـ ـح ــة ل ـل ـف ـس ــاد وال ـ ـق ـ ـضـ ــاء ال ـن ــزي ــه
واإلعـ ـ ـ ــام امل ـح ــاي ــد وغـ ـي ــره ــا .ل ـك ــن ثـمــة
ّ
التنبه إلــى أهميتها وهي
عوامل وجــب
ّ
ضــرورة تعلم املواطنني كيفية الوصول
إلــى املعلومات ذات الصلة ومعالجتها
ً
واستخدامها استخدامًا فـ ّـعــاال من أجل
ّ
الحد من الفساد.
تحقيق هدف
ينقسم املــؤلــف إلــى ثــاث أج ــزاء رئيسة.
األول «الـ ـ ـفـ ـ ـس ـ ــاد ،امل ـ ـ ـ ـ ــدى واألسـ ـ ـب ـ ــاب
وال ـع ــواق ــب» وه ــدف ــه مـنــاقـشــة الـقـضــايــا

ّ
ذات الصلة بعمق للتمكن مــن معالجة
ال ـت ـح ـل ـيــل ب ـف ـعــال ـيــة ووضـ ـ ـ ــوح .يـنــاقــش
الـفـصــل األول فــي ه ــذا ال ـجــزء تعريفات
ال ـف ـســاد وم ـق ــداره واإلف ـ ــراط فــي تـقــديــره
ّ
حــول العالم .أمــا الفصل الثاني ،فيركز
على قياس الفساد ،بينما يبحث الفصل
الثالث األسباب ،في حني يتناول الفصل
الرابع العواقب.
تـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاول فـ ـ ـ ـص ـ ـ ــول الـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــزء الـ ـ ـث ـ ــان ـ ــي
ـات مـكــافـحــة ال ـف ـســاد :دور
(اسـتــراتـيـجـيـ ً
الدولة) منفصلة الحلول املختلفة التي
ّ
نوقشت أعــاه .يبدأ كــل فصل بمراجعة
ّ
مختصرة للحجج الخاصة بحل معني
قبل تقديم املزيد من التفاصيل للنتائج
ّ
التجريبية املتعلقة بفعاليته اعـتـمــادًا
على التجارب العملية ودراسات الحالة
ّ
وتـحـلـيــات االقـتـصــاد الـجــزئــي والـكــلــي.
ي ـت ـكــون ال ـق ـســم املـتـبـقــي م ــن ه ــذا ال ـجــزء
م ــن ث ـم ــان ــي فـ ـص ــول .ت ـت ـن ــاول ال ـف ـصــول
الخامسة والسادسة والسابعة العالقة
ب ــن ال ـف ـســاد والــدي ـم ـقــراط ـيــة وال ـقــواعــد
االنتخابية والالمركزية بينما تناقش
الفصول  10-8دور الهيئات التنظيمية
والـ ـع ــدال ــة والـ ــوكـ ــاالت امل ـت ـخـ ّـص ـصــة في
مكافحة الفساد .أخيرًا يركز الفصالن 11
و 12على تغيير حوافز موظفي الخدمة
املدنية والتعاون الدولي.
الـجــزء الـثــالــث (اسـتــراتـيـجـيــات مكافحة
ال ـف ـســاد :دور املـجـتـمــع امل ــدن ــي) يناقش
ال ـ ـ ــدور الـ ـخ ــاص املـ ـن ــوط بـتـكـنــولــوجـيــا
االتـ ـص ــال واإلع ـ ـ ـ ــام؛ وامل ـج ـت ـم ــع امل ــدن ــي
والتربية والتعليم.
يضيف الكاتب إن أشكال الفساد تكمن
في الرشوة واملحسوبية وسرقة أصول
الــدولــة وتـحــويــل عــائــداتـهــا .أمــا املبالغ،
ف ـ ـ ـتـ ـ ــراوح ب ـ ــن امل ـ ــدف ـ ــوع ـ ــات ال ـص ـغ ـي ــرة
واملـســؤولــن ذوي الــرتــب ّاملنخفضة في
مقابل الخدمات التي يحق للمواطنني
الحصول عليها في أي حال (أي الفساد
«ال ـص ـغ ـيــر») وامل ــدف ــوع ــات الـك ـب ـيــرة إلــى
ك ـب ــار امل ـس ــؤول ــن وال ـ ـ ـ ــوزراء ف ــي مـقــابــل

أشكال الفساد
تكمن في الرشوة
والمحسوبية وسرقة
أصول الدولة وتحويل
عائداتها
ال ـتــأث ـيــر ف ــي ق ــوان ــن ال ــدول ــة وه ـ ــذا هــو
«الفساد الكبير» .فــي حــن أن ّ
األول هو
األكثر وضوحًا وإثارة لسخط املواطنني
الـعــاديــن ،فاألخير أقــل وضــوحــا لكن له
ّ
ضارة محتملة.
آثار اقتصادية
ويـضــع الـكــاتــب شــروطــا لنجاح املراقبة
والـسـيـطــرة فــي ال ـحـ ّـد مــن الـفـســاد أولـهــا
ّ
ت ـمــتــع امل ــراق ـب ــة ،ف ــردي ــة كــانــت أو شــركــة
أو مـنـظـمــة أخـ ــرى ،بـمـعــايـيــر عــالـيــة من
واملدنية لضمان ثقتها
القيم األخالقية
ّ
م ــن ِق ـبــل امل ــواط ـن ــن ،لـكــنــه يـعـتــرف بــأنــه
لـيــس مــن الـسـهــل الـعـثــور بـسـهــولــة على
ّ
يتميزون بهذه الصفات ،والبديل
أفــراد
ف ــي ظـنــه هــو اخ ـت ـيــار ج ـهــاز يـتــم تقديم

مصلحته ال ـخــاصــة ع ــن طــريــق تحقيق
ه ــدف املـهـمــة [م ــن أق ــوال لـيـنــن :املــراقـبــة
جيدة ،املراقبة املضاعفة أفضل! – ز م].
ثــانـيــا :تتطلب املــراق ـبــة الـفـ ّـعــالــة املـقــدرة
على الوصول إلى املعلومات ومعالجتها
ّ
واسـتـخــدامـهــا بـكـفــاءة خـ ّ
ـاصــة أن عــددًا
ّ
مــن الحقول واألبـعــاد املتعلقة بالفساد
م ـ ـع ـ ـقـ ــدة ل ـ ـل ـ ـغـ ــايـ ــة .يـ ـعـ ـتـ ـم ــد هـ ـ ـ ــذا ع ـلــى
ال ــوص ــول واالس ـت ـخــدام الـفـعــال إل ــى حـ ّـد
كـبـيــر عـلــى ج ــودة ن ـظــام امل ـع ـلــومــات في
ّ
البالد .وتـ ّ
ـؤدي وسائل اإلعــام املستقلة
[مستقلة ّ
عمن؟!] دورًا حاسمًا في توفير
م ـع ـلــومــات مــوثــوقــة وت ـعــزيــز الـشـفــافـيــة
والدعاية ويمكن أن تكون مفيدة للغاية
في فضح سوء السلوك.
ّ
ثالثًا :وجــوب تمتع املــراقـبــن بمستوى
معني من التعليم ليس فقط لإلفادة من
املعلومات التي ّ
يتم الحصول عليها لكن
أيضًا لتعزيز موقفهم املدني واألخالقي.
ي ـش ــارك الـتـعـلـيــم ف ــي تــوع ـيــة املــواط ـنــن
ب ــالـ ـض ــرر ال ـ ـ ــذي ت ـس ـ ّـب ـب ــه امل ـ ــواق ـ ــف غـيــر
املدنية مثل الفساد.
ّ
في ظني إن الكاتب أهمل دور العالقات
ال ــدولـ ـي ــة فـ ــي انـ ـتـ ـش ــار الـ ـفـ ـس ــاد .فـعـلــى
س ـب ـي ــل املـ ـ ـث ـ ــال ،مـ ــن املـ ـ ـع ـ ــروف وامل ـث ـ َـب ــت
أن ال ـغ ــرب االس ـت ـع ـم ــاري يـتـغــاضــى عن
ال ـف ـســاد ف ــي دول صــدي ـقــة ل ــه أو تــابـعــة
ومــن ذلــك التعامل مع أحــد أكبر مهربي
مختلف أنواع املخدرات في املنطقة ألنه
ً
يـعـمــل وك ـي ــا لـل ـ «س ــي .آي .إيـ ــه» .كــذلــك
إن حـكــومــات غــربـيــة واف ـقــت عـلــى حسم
الرشى التي تدفعها شركاتها الوطنية
ل ـل ـح ـصــول ع ـل ــى ع ـق ــود ف ــي ب ـل ــد م ــا مــن
الضرائب ما يعني مساهمتها في نشر
الفساد بل وحتى قوننته.
أخيرًا يقول الكاتب للعلم إن ّ
كم الرشى
املـقــدمــة عــاملـيــا ي ـقـ ّـدر بــألــف مـلـيــار دوالر
سنويًا.
* Is corruption curable? Palgrave macmillan 2018. 334 pp. khalid sekkat
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سوريا بيت القصيد ...وعقدة «الشرق األوسط الجديد»

علم اللسانيات

عاصم المصري في بحور العربية وشقيقاتها
قـ ـ ـ ـ ـ ّـراء م ــؤلـ ـف ــات عـ ــاصـ ــم املـ ـ ـص ـ ــري ع ـلــى
موعد جديد لإلبحار في عوالم العربية
وش ـق ـي ـق ــات ـه ــا مـ ــن الـ ـلـ ـغ ــات وال ـل ـه ـج ــات
ال ـحـ ّـيــة وال ـب ــائ ــد م ـن ـهــا ،ب ـعــدمــا أتـحـفـنــا،
نحن املحبني لفكره وتحليالته اللغوية
ب ـك ـت ــاب ــات س ـب ــق ل ـن ــا ع ــرض ـه ــا ف ــي ه ــذا
ّ
تتحدث عن جــذور اللغة ومعاني
املنبر
الحروف .ما يفتح آفاقًا واسعة للخوض
فــي معاني كلمات وم ـفــردات استعصت
مـ ـع ــانـ ـيـ ـه ــا الـ ـصـ ـحـ ـيـ ـح ــة ع ـ ـلـ ــى ع ـل ـم ــاء
مـ ــن ق ـب ــل وكـ ــذلـ ــك فـ ــي ت ـش ـك ـيــل مـ ـف ــردات
جــديــدة إبداعية ترتكز إلــى تلك املعاني
املستنبطة .مــن يمسك بمؤلفات عاصم
املصري اللغوية ،يعلم أنه إزاء تحليالت
عميقة وأن فهمها يستدعي درجــات من
التركيز عالية .فالكاتب ،وهــو أكـثــر من
ً
ّ
باحث لغوي ومن مفكر ،عادة ما يفرض
على ّ
قرائه متابعة دقيقة لكل كلمة ولكل
مفردة.
الباحث اللغوي ،كما يصف نفسه ،يقول
ّ
في مؤلفه الرابع «النظام اللغوي واأللسن
الشقيقة» (الفرات ،الوراق ،بيروت .2019
 362صفحة) في العربية وشقيقاتها :إن
النظام اللغوي األبـجــدي الـجــذري الــذي
يحكم اللغة العربية الفصحى واللسان
ال ـعــربــي «املـ ـب ــن» ،يـحـكــم أي ـضــا األل ـســن
والـلـهـجــات الـشـقـيـقــة ،الـبــائــد منها مثل
األكدية وأخواتها والعمورية واإلبالئية
واألوغ ــاري ـت ـي ــة والـكـنـعــانـيــة والـسـبـئـيــة،
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املــاض ـيــة ف ــي ض ــوء ال ـح ــواف ــز وال ـق ـيــود
الـتــي تفرضها آلـيــات االمـتـثــال الـثــاث
وه ـ ــي امل ـك ـس ـي ــك ،والـ ـ ـج ـ ــزء ال ـ ــراب ـ ــع عــن
األرجنتني ،والخامس ّ
مكرس لليونان.
بالعودة إلى اآللية الثالثة التي تفرض
ع ـلــى امل ــدي ــون االن ـض ـب ــاط وال ـخ ـضــوع
والرضوخ لشروط الدائن ألنها تضفي
طابعًا داخليًا على «انضباط» املدين،
ي ـق ــول ال ـك ــات ــب« :قـ ــد ت ـت ــواف ــقَ مـ َصــالــح
النخب الحاكمة في الدولة امل ِدينة مع
املقرضني على نحو أفضل من
مصالح
ِ
توافقها مع مصالح غالبية ّاملواطنني
الــذيــن مــن املـفـتــرض أنـهــا تمثلهم .فقد
ّ
يـ ّ
ـؤدي التخلف عــن الـســداد إلــى إلحاق

ّ
التحول في
االقتصاد العالمي
تشكيل عالقات
أعاد
ّ
القوة الدولية
والمحلية

كلمات
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أو الـ ـحـ ـي ــة ك ــالـ ـس ــري ــانـ ـي ــة وال ـح ـب ـش ـي ــة
واألمازيغية وغيرها.
ي ـع ـ ّـد ال ـك ــات ــب أن هـ ــذا ال ـن ـظ ــام ال ـل ـغــوي
األبـ ـج ــدي الـ ـج ــذري «ق ــائ ــم ع ـلــى قــانــون
ت ــوازن التناقض وأن األبـجــديــة تنسجم
وفـ ــق ن ـس ــق ت ــرت ـي ــب ح ــروف ـه ــا م ــع ج ــدل
نشأة الـكــون ،وأن جــدل الـحــرف قائم في
َ
َّ
مسماه ،وهــو لبنة الــكـ ِـلــم ،وأن الحركات
َ
ه ــي ل ــواص ــق تـشـكـيــل ال ــك ـ ِـل ــم ف ــي حــركــة
الفعل بني الزمان واملكان والحالة ،وبني
الكم والكيف».
ً
وق ــد خـ ّـصــص الـكــاتــب فــي مــؤلـفــه فصال
لـ ـك ــل ل ـ ـسـ ــان مـ ــن األل ـ ـسـ ــن االث ـ ـنـ ــي عـشــر
ّ
ولهجاتها تناول في كل منها مواطنها
ورمـ ــوزهـ ــا ال ـك ـتــاب ـيــة ،مـقـيـمــا مــامـحـهــا
اللغوية وتواصلها الحضاري ومعاينًا
صالت القربى بالشقيقات السالفة لها.
نظر الكاتب فــي مــا آلــت إلـيــه حــال اللغة
من تشرذم ومتستر بلهجات ولهيجات،
عما خفي ُ
فاجتهد إلماطة اللثام ّ
وج ِهل
من حقائق لغوية بعدما أوصلت بحوثه
الـســابـقــة إلــى ارت ـبــاط جــدل الـلـغــة بجدل
الـ ـك ــون ،وك ـش ــف ب ــذل ــك ع ــن ن ـظ ــام يحكم
ّ
بنيان لغتنا ،مــا مكنه مــن اإلط ــال على
ت ـ ــراث أس ـ ــرة األلـ ـس ــن ال ـش ـق ـي ـقــة وت ـب ـيــان
األواصر الحضارية والثقافية والدينية،
ً
آم ــا أن يسهم هــذا الـنـظــام فــي اسـتــرداد
كياننا املمزق وفق ثوابت هي:
 -نظام محكوم لجدلية تــوازن التناقض

ف ــي بـنـيـتــه الـلـفـظـيــة وف ــي ل ـغــة الـتـفـكـيــر
والتفكير باللغة.
 نظام عناصره الكيماوية هــي حــروفاألبجدية الثماني والـعـشــرون التي هي
ِلبنات بناء اللغة.
 حــروف العلة والـحــركــات تمثل روابــطّ
ب ـن ــائ ـي ــة تـ ـ ـ ــدل عـ ـل ــى الـ ـت ــوج ــه ال ـح ــرك ــي
والجدلي والقصدي.
ً
َ
 نظام يصوغ الك ِلم اسمًا وفعال وحرفًاِّ
مؤلفًا ُ
ومآلفًا بني الحروف والحركات.
 نـظــام ق ــادر على مـحــاكــاة لغة التفكيرلـ ـج ــدل الـ ـ ـك ـ ــون ،وم ـت ــاب ـع ــة قـ ـ ـ ــراءة آيـ ــات
الوجود.
 نظام يفصح عن املكنون بلسان عربيمبني.
أثـبــت الـكــاتــب عـبــر ق ــراءات ــه أن لـيــس في
الـ ـلـ ـغ ــات الـ ـج ــذري ــة س ـ ــوى نـ ـظ ــام ل ـغــوي
ّ
متعددة وبلهجات
واحد يتفاعل بألسن
ول ـه ـي ـجــات مـحـلـيــة ،وبــال ـتــالــي إن لـهــذا
ال ـن ـظــام ال ـل ـغــوي ال ـق ــدرة عـلــى الـتــواصــل
أفـقـيــا مــع ال ـنــاس وع ـمــوديــا بــن األرض
وال ـس ـمــاوات بــأن وضــع املــوازيــن املــاديــة
ّ
واالجـتـمــاعـيــة والــديـنـيــة وس ــن الـشــرائــع
ّ
والقوانني والنظم السياسية ،ودل على
أن ل ـه ــذه األرض فـص ـح ـهــا وأن «أرض
كنعان» حقيقة حضارية انبثق منها كل
ما توصل إليه اإلنسان القديم من علوم،
صــاغ ـهــا فـ ـك ـ ُـره ف ــي ق ــوال ــب هـ ــذا ال ـن ـظــام
املحكم.

دعا إلى تشكيل
مجموعات من
علماء اللغة لفك
رموز الكتابات
القديمة
قـســم عــاصــم امل ـص ــري مــؤلـفــه إل ــى ثــاثــة
أبواب هي:
« )1األلسن الشقيقة» وبحث عبر فصلني
مواطنها األصلية والهجرات وأزمنتها
وم ـنــافــذهــا وك ــذل ــك بــالـكـتــابــة ورم ــوزه ــا

ونشأتها ومراحل تطورها.
« )2سمات األلسن الشقيقة» مخصصًا
ً
لـكــل مـنـهــا ف ـصــا ت ـن ــاول فـيــه مــواطـنـهــا
ورم ـ ــوزه ـ ــا ال ـك ـت ــاب ـي ــة وم ـع ــاي ـن ــا ص ــات
القربى بالشقيقات التي سبقتها.
َ
« )3أص ــول الــكـ ِـلــم أو الـصـيــغ» عــالــج في
ف ـصــولــه الـسـبـعــة م ــدى م ـقــاربــة األل ـســن
ال ـش ـق ـي ـقــة مـ ــع قـ ــواعـ ــد الـ ـنـ ـظ ــام ال ـل ـغــوي
الفصيح بدءًا من بنية الكلمة والحركات،
مـ ـ ـ ـ ــرورًا بـ ـ ـح ـ ــروف امل ـ ـعـ ــانـ ــي والـ ـ ـظ ـ ــروف
وأس ـم ــاء اإلش ـ ــارة وال ـض ـمــائــر واألع ـ ــداد
وصيغ جموع املذكر واملؤنث والثنائي
ً
توصال آللية االشتقاق.
لـ ــم ي ـق ـص ــد الـ ـك ــات ــب ب ـم ــؤل ـف ــه هـ ـ ــذا وم ــا
سبقه فــي املــوضــوع نفسه ،بحثًا لغويًا
مـجـ ّـردًا .إذ نــرى أنــه أنهى مؤلفه الجديد
بــال ـقــول« :إن تــراث ـنــا يـسـتـصــرخ أب ـنــاءه
ألخذ املبادرة في التحقق مما أتى عليه
امل ـس ـت ـش ــرق ــون بـ ــإعـ ــادة قـ ــراء تـ ــه بـعـيــون
عربية وبلسان مبني ،وكي ال تبقى وجهة
نظر فردية ،يتمنى أن ُيصار إلى تشكيل
مـجـمــوعــات مــن عـلـمــاء الـلـغــة تعمل معًا
ُّ ً
توصال
على فك رموز الكتابات القديمة
لرأي موحد ،فال يبقى إرثنا وجهات نظر
متباينة ومشرذمة».
ع ــاص ــم املـ ـص ــري« :ال ـن ـظ ــام ال ـل ـغــوي واألل ـس ــن
الشقيقة» (الفرات ،الوراق ،بيروت 362 .2019
صفحة)

ي ــرى كـثـيــر مــن املــراق ـبــن ل ــأوض ــاع في
املـشــرق العربي عمومًا وفــي ســوريــا أن
الحروب في سوريا وعليها قد شارفت
ّ
على نهاياتها غير السعيدة ملن خطط
لها وساهم وانخرط فيها ،وهي أطراف
خارجية كثيرة .وما ال شك فيه أن العدو
الصهيوني كان املستفيد ّ
األول واألكبر
م ـ ــن تـ ـل ــك ال ـ ـح ـ ــروب ألسـ ـ ـب ـ ــاب بــدي ـه ـيــة
ومعروفة.
سوريا ّ
مهمة دوليًا وللغاية عربيًا ،وهذا
ّ
يقود بالضرورة إلــى موقعها
املتصدر
في أجندات مؤامرات واشنطن وأذنابها.
وق ــد عـ ّـبــر الـعـمـيــد الــركــن (ال ـســابــق) في
الجيش اللبناني هشام جابر عن أهمية
س ــوري ــا عــرب ـيــا (وب ــال ـت ــال ــي دولـ ـي ــا) في
مقدمته لكتاب «الــوضــع االستراتيجي
ال ــراه ــن ف ــي س ــوري ــا وان ـع ـكــاســاتــه على
أم ــن إســرائ ـيــل ومـصــالـحـهــا» (دراسـ ــات
ل ـبــاح ـثــن إس ــرائ ـي ـل ـي ــن كـ ـب ــار .إشـ ــراف
وت ـح ــري ــر :أح ـم ــد خ ـل ـي ـفــة .إع ـ ـ ــداد :رن ــدة
حيدر .مؤسسة الدراسات الفلسطينية،
بيروت  164 .2019صفحة)« :سوريا هي
دائـمــا بيت القصيد .هــي حجر الــزاويــة
فــي مـبـنــى ال ـشــرق ال ـعــربــي .هــي الـعـقــدة
األصـعــب فــي ُ «م ـشــروع الـشـ ُـرق األوســط
الجديد» .إذا ق ِّسمت سوريا ،ق ِّسم العراق،
ُ
وق ـ ِّـس ـم ــت ت ــرك ـي ــا ،ودخـ ـل ــت ال ـج ـغــراف ـيــا
املسماة لبنان في كتب التاريخ ،وأصبح
تـقـسـيــم م ـصــر وش ـمــالــي إفــري ـق ـيــا ،كما
الجزيرة العربية ،مسألة وقــت .من هنا
بــدا الــوضــع االستراتيجي واألمـنــي في
سوريا موضوع االهتمام ّ
األول للكيان
الصهيوني وباحثيه ملا ينعكس حتمًا
ع ـل ــى أم ـ ــن «إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل» وم ـصــال ـح ـهــا»

(املــزدوج ـتــان االعـتــراضـيـتــان دوم ــا منا
– ز م).
ّ
يضم هذا املؤلف مجموعة من املقاالت
عـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ــرؤى «اإلس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة» ب ـه ــدف
إطـ ـ ــاع ال ـ ـقـ ــارئ ال ـع ــرب ــي ع ـل ــى م ـق ــاالت
ب ـح ــاث ــة ص ـهــاي ـنــة مـ ـتـ ـع ـ ّـددة ووجـ ـه ــات
ن ـظــرهــم ب ـخ ـصــوص الـ ـش ــؤون األم ـن ـيــة
واالقتصادية واالجتماعية والعسكرية
والفكرية ذات الصلة مــن خــال ترجمة
أبـ ـح ــاث ودراسـ ـ ـ ــات صـ ـ ــادرة ع ــن مــراكــز
أبـ ـ ـح ـ ــاث وقـ ـ ـ ـ ــادة وبـ ــاح ـ ـثـ ــن ص ـه ــاي ـن ــة
اخ ـتــارت ـهــا رنـ ــدة ح ـيــدر م ــن ب ــن املـئــات
والتي ارتأت أنها األكثر أهمية.
َّ
تـ ــاحـ ــظ م ـ ـقـ ـ ّـدمـ ــة املـ ـ ــؤلـ ـ ــف أن ّأي ـ ـ ـ ــا مــن
الباحثني الصهاينة لــم يكشف أهــداف
هــذا الكيان االستعماري-االستيطاني
املعلنة والخفية ،لكنهم جميعًا اعترفوا
ض ـم ـن ــا [ال صـ ـ ــراحـ ـ ــة] ب ــأنـ ـه ــا خ ـس ــرت
ف ــي لـعـبــة األمـّ ــم ع ـلــى األرض ال ـســوريــة
كونها لــم تحقق أيــا مــن األه ــداف التي
س ـع ــت إل ـي ـه ــا وخ ـط ـط ــت ل ـه ــا م ـيــدان ـيــا
وع ـس ـك ــري ــا وب ــالـ ـت ــال ــي س ـي ــاس ـي ــا .فـقــد
فشل العدو الصهيوني االستعماري -
االستيطاني فــي تحقيق هــدف تقسيم
سوريا وفي إقامة حزام أمني على غرار
مــا أقــامــه فــي جنوبي لبنان بــن َ
عامي
االج ـت ـيــاح والـتـحــريــر ،وأخ ـفــق فــي دعــم
املجموعات املسلحة التي ّكانت تحظى
بــرعــايـتــه ودع ـمــه ،ول ــم يـحــقــق أي هــدف
اس ـتــرات ـي ـجــي أو س ـيــاســي أو عـسـكــري
واضطر لالندحار والعودة إلى خطوط
عام .1974
مجموع هذه املقاالت ّ
يقر بوجود أزمة
بــن كـيــان ال ـعــدو وروس ـي ــا ،وثـمــة إق ــرار
أيـ ـض ــا بـ ـخـ ـط ــورة ال ـ ــوج ـ ــود ال ـع ـس ـكــري

مجموعة
من المقاالت
تضم الرؤى
«اإلسرائيلية»

ً
اإليراني في سوريا [حاضرًا ومستقبال]،
إضافة إلى االعتراف بقبول إيران دوليًا
بصفتها طرفًا شرعيًا بني القوى املؤثرة
في مستقبل سوريا .كما يحوي املؤلف
مقاالت وأبحاثًا تبدو ّ
مهمة للمتابعني
وتتعلق بخلفيات االنسحاب األميركي
من سوريا وأسبابه املعلنة واملفترضة

واملتدرجة ودالالته لكيان العدو.
ك ـم ــا ك ـش ـفــت مـ ـق ــاالت ح ـق ـي ـقــة «الـ ـخ ــوذ
ال ـب ـيــض» وم ــن ورائ ـه ــا دور ال ـع ــدو في
إنشائها وكونها جـهــازًا استخباراتيًا
يـ ـخ ــدم م ـص ــال ــح الـ ـغ ــرب االس ـت ـع ـم ــاري
والدهو الصهيوني جزء منه.
ك ـمــا رأى ب ـعــض امل ـح ـل ـلــن أن الــرئـيــس

ال ـســوري بـشــار األس ــد خــرج مــن الحرب
قــويــا ،وأن ســوريــا بعد الـحــرب ستكون
مختلفة عــن ســوريــا قـبــل ال ـحــرب فيها
وعليها.
م ـ ــن األمـ ـ ـ ـ ــور املـ ـهـ ـم ــة ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا امل ــؤل ــف
الواجب التنويه إليها أن كاتب املقدمة
ـف ب ـع ــرض مـخـتـلــف املــواض ـيــع
ل ــم ي ـك ـتـ ِ
ال ـت ــي ت ـنــاول ـت ـهــا األب ـ ـحـ ــاث ،ب ــل أرف ـق ـهــا
بتعليقات عن هــذا أو ذاك من األبحاث.
علمًا بــأنــه نـ ّـبــه ال ـقــارئ إل ــى أن املـقــاالت
التي يحويها املؤلف «مفعمة بعواطف
َّ
[الـعــدو الصهيوني] ومـخــاوف الكت ّاب
وتمنياتهم» ،وحسنًا فعل .لكنه يحذر
ال ـقــراء فــي الــوقــت نفسه ويـحــرص على
تـقــديــم تحليل سـيــاســي واسـتــراتـيـجــي
اإلدالء بخطاب سياسي أو إبداء
وليس
ّ
موقف ،وتوخي أكبر قدر من املوضوعية
من دون اعتماد الحياد غير املنطقي في
«هــذا الـصــراع املصيري» دومــا لكلمات
سيادة العميد الركن.
قسم ّ
محرر املؤلف واملشرف عليه أحمد
خليفة املقاالت الخمسة عشر إلى سبعة
أجزاء هي:
 )1املشهد العام.
 )2تدخل إيــران وحــزب الله وردة الفعل
«اإلسرائيلية».
 )3التدخل الروسي :أهدافه وآفاقه.
 )4تدخل «إسرائيلي» ُمعلن.
 )5التدخل األميركي ـ قرار االنسحاب.
 )6الدولة السورية.
و )7مستقبل سوريا.
م ــؤل ــف م ـه ـ ّـم مل ـتــاب ـعــي الـ ـش ــأن ال ـس ــوري
وال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــراع ال ـ ـعـ ــربـ ــي «اإلس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــي»
وال ـعــاقــات الــدولـيــة ولـعــب األم ــم وجــب
التنويه إليه.

