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 *؟فائت أم دائم... ربيع العرب 

 جاسم خالد السعدون 

 الكويت-رئيس الشال لألستثمار

 
ًمقدمةً-أولاً

ربٌع "ٌقولون عما هو جمٌل ومإقت، بؤنه أو معظم الجزٌرة العربٌة، شرق العربً، مفً شرق ال
به أو خذ منه ما تستطٌع، فاهلل وحده ٌعلم متى من المحتمل أن ٌتكرر، وقد ال ، استمتع "فاٌت

ومن مصلحة  د كان شتاء العرب طوٌالً ومظلماً،لق. فً نفس البقعة لفترة طوٌلة قادمة ٌتكرر
فً الوطن الربٌع العربً، والشراكة الطوعٌة  مالعرب، كل العرب، أي حكاماً وشعوباً، أن ٌدو

حكوم، هً ما ٌضمن ذلك الدوام، أما البدٌل، فحتى الشتاء المظلم، سٌكون رحمة، بٌن الحاكم والم
 .مثال... ولكنه ؼٌر قابل للعودة، ولنا فً بعض نماذج الربٌع العربً 

 
توقفوا عن  مهم، ولكنهوعشؽل العرب خالل معظم القرن الفائت، بوضع حجر األساس لمشر

هو استكمال مشروع البناء، وحجر األساس،  استكمال ذلك األساس، ودون أساسات، ال ٌمكن
ومنذ . الدولة هو فً أن ٌتحول إلى كل المشروع، أو به حاكم عربً، ٌبدأ إصالحٌاً، وٌنتهً األمر

تحول إلى مشروع  ،، ومشروع الحكم فً كل العالم حولنا1991سقوط االتحاد السوفٌٌتً فً عام 
، إلى (11)ال الشعب من أصفار على ٌسار الرقم دولة، ومشروع الدولة ببساطة، ٌعنً نقل أو انتق

إلى خانة العشرات،  ،، وذلك ٌحول الرقم من خانة اآلحاد(11)، على ٌسار الرقم أصفار ثم أرقام
 .أي ٌضاعؾ قٌمته عشر أضعاؾ على أقل تقدٌر

 
والربٌع العربً حدث عنوة، إما بإخضاع الرقم النحناءة قسرٌة، والعبور من فوقه إلى ٌمٌنه، أو 

ما  ،ونتائجها فً الحالتٌن، من تلك الثقوبمن ثقوب فً الرقم ناتجة عن محاوالت تفجٌره للمرور 
ى صفر إل إذ أنها سوؾ تإدي إلى تفتت الرقم وتحوله والمدمرة ،فً الحالة األولى بٌن الباهظة

وال مصلحة ألحد، ال الشعب وال الحاكم، فً ولوج الربٌع عنوة، وعلى . كما فً الحالة الثانٌة آخر
هو  ،الحكام العرب جمٌعاً، أن ٌعرفوا بؤن ال خٌار سوى ولوج ذلك الربٌع، وأفضله وأقله تكلفة

 الحكم ٌتناقضالتنموي، ألن مشروع  لقد فشل العرب فشالً ذرٌعاً فً مشروعهم. الخٌار اإلرادي
فالحصٌلة كانت تخلؾ وبطالة، وفوق تلك البٌعة البائسة، مع مشروع الدولة، وال تنمٌة دون دولة، 

والمقالة سوؾ تستعرض ماضً العرب، وواقعهم، ومتطلبات قهراً وسلباً لكرامة اإلنسان، 
 .المستقبل للربٌع الدائم لمن ٌتبقى منهم دون إصابات قاتلة

 
 قزيبا سْف تٌشز ُذٍ الْرقة. 1111-6-9دبي , قذهت في اللقاء التخصصي لوٌتذٓ التٌويةهذاخلة رئيسية *

هعالن ًظام حكن ديوقزاطي هٌشْد في دّل "هع بقية األّراق ّها جزٓ عليِا هي ًقاش في كتاب بعٌْاى 

 حزيزٍ الذكتْر علي خليفَ الكْارييقْم بتٌسيقَ ّت, "هجلس التعاّى
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ًالربيعًالعربيً-ثانيااً
ً

 بعضًالتاريخً -1

 وماٌنمارباستثناء كوبا وشمال كورٌا  ،تختلؾ أقطار الوطن العربً عن ما حولها فً عالم الٌوم
فحتى بداٌة الربٌع العربً، لم ٌكن فً الوطن العربً مشروع دولة، كلها كانت ، أو بورما

والتنمٌة . ةمشروعات حكم، ومشروع الحكم بتكوٌنه وآلٌة اإلبقاء علٌه، ٌتناقض مع مشروع الدول
االقتصادٌة، بالمعنى الذي نعرفه، أي تحقٌق وضمان استمرار النمو المستدام، والعدالة النسبٌة فً 
توزٌع منافعه بٌن األجٌال المتعاقبة وضمن الجٌل الواحد، ال ٌمكن تحقٌقه دون مشروع دولة، 

مشروع الحكم، ألنه ال ٌحقق أدنى مقومات االستقرار الالزم لمشروع  من سقوط مناصلذلك، ال 
 .الدولة

 
وتزداد خطراً وهشاشة  ،ؼٌر قابل للدٌمومة، ألنه ٌعتمد قواعد أو أسس هشة ،ومشروع الحكم

بمرور الزمن، أهمها، تقدٌم الوالء على األداء فً مناصب الدولة الرئٌسٌة، والدولة فً الؽالب 
والوالء ثمنه الفساد واإلفساد، واألمن ثمنه . والثانً عصا األمن الؽلٌظةتحتكر كل شًء، 

التؽاضً عن االنحرافات حتى ٌتحول إلى سلطة مطلقة طاؼٌة وفاسدة، وقلٌالً قلٌالً، تنحسر 
ومع . وٌزداد الشعور بالظلم والقهر مع ازدٌاد الكبت ،الموارد المتاحة للسواد األعظم من الناس

منافع النمو، أو المكافؤة للموالٌن وجهات األمن، ٌزداد صراع القمة،  فً توزٌع االنحراؾ الشدٌد
هكذا مقربٌن، صلبهم من رابطة الدم، وتنحصر فً أقرب ال ،وتضٌق دائرة الثقة، ومع الزمن

 .الجمهورٌات إلى وراثٌة أسوة بالملكٌات تحولت
 
ن للسٌؾ، الحاكم ٌمن المنسؾ، وتتوسع دائرة الخاضع المستفٌدٌنتضٌق دائرة بلهجة بدو الشام، و

دائرة ضٌقة محكمة ال ٌرى خارجها، وإؼواء بٌعٌش األمر به الذي ٌبدأ بنفس إصالحً، ٌنتهً 
حٌث  به، ٌسمع سوى ما ٌحب، وٌخلق عالمه الخاص ال جعلهٌالسلطة المطلقة والثروة الضخمة، 

ال مدٌنة وال جامعة وال إستاد رٌاضً وال مٌدان تختزل الدولة فً شخصه والمقربٌن جداً منه، ف
وال ٌختلؾ حاكم عربً فً الجمهورٌات أو . من ٌحبباسم سوى باسمه أو  ،أو شارع رئٌسً

، طبقاً الختالؾ هعن اآلخر، ولكن تتفاوت فقط حدة اختزال الدولة فً شخصالعربٌة الملكٌات 
 .ي مر على حكم الزعٌم، وطبقاً للمدى الزمنً الذتقدم المجتمع وعراقتهمدى 

 
وفً ختام مقابلة صدام حسٌن، " دان راذر"، ٌقابل اإلعالمً األمرٌكً الشهٌر 2112فً نوفمبر 

ٌسؤله عن مدى شعبٌته، فٌرد صدام حسٌن مبتسماً، بؤنه للتو استلم نتٌجة االنتخابات  ،طوٌلة
العراق  فضاءأي أن عزرائٌل لم ٌطؤ  ،%111الرئاسٌة، وكانت المشاركة الشعبٌة فً االقتراع 

، وتم التصوٌت له بنسبة أي لبضعة أشهر ،ما بٌن تحصٌن جداول الناخبٌن وإجراء االنتخابات
، فالشعبٌة والحب الزاال %11-5خصم " دان"ال بؤس لو أراد  ،ٌضٌؾ صدام، و111%

% 99 بـ "اكمحزب الح"فً مصر، فاز حزب الرئٌس أو  2111وفً انتخابات نوفمبر . طاؼٌان
المحبٌن من مقاعد مجلس الشعب المصري، وأشرس المنافسة لم تكن مع المعارضة، وإنما بٌن 

ومن ٌستمع . توطئة لتنفٌذ عرٌضة التوقٌع بالدم لشرعنة التورٌث ،مرشحً الحزب الحاكمله، أو 
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مالٌٌن سوؾ ٌلحظ كم هو مهووس بعشق  -أو أي زعٌم آخر–إلى خطاب القائد العقٌد القذافً 
قبل لٌبٌا، وربما " معمر"، أي "هللا ومعمر ولٌبٌا وبس"اللٌبٌٌن له، وأنصاره ٌرددون شعار 

 .مؽٌبون ، أي الزعماء،ٌقولون أكثر من ذلك فً جلساتهم الخاصة، أنهم
 

ولو استعرنا مإشراً رقمٌاً على ما ٌإدي إلٌه اختزال مشروع الدولة بمشروع الحكم، نلحظ أن 
وهو ما ٌإدي حتماً الواسعة،  "السٌؾ"قتصادي بمنافعه عكسٌة على مستوى دائرة عالقة النمو اال

لـ  12/15/2111إذ تشٌر آخر األرقام المنشورة فً . إلى تحول كل بلد عربً إلى برمٌل بارود
IIF  أو"Institute of International Finance" ،إلى تفوق الدول العربٌة فً أرقام البطالة ،

 البطالةففً كل الدول العربٌة، بلػ معدل . أو أعواد الكبرٌت ،طالة الشباب المتعلموضمنها تفوق ب
أو  ،، ولكن، بطالة الشباب ضمنه بلؽت أكثر من الضعؾ%1115نحو  2119الكلً فً عام 

لبطالة % 1113للبطالة الكلٌة و% 414، بٌنما هذه المعدالت لجنوب وشرق آسٌا 2512%
معدالت بطالة وواضح تفوق  .على التوالً% 1517و% 717التٌنٌة الشباب، وفً أمرٌكا ال

وفقرائهم، فمعدل البطالة الكلً فً السعودٌة  وال فرق فً ذلك بٌن أؼنٌاء العرب ،الدول العربٌة
للبطالة % 915، وفً مصر %2312وضمنه بطالة الشباب % 1112طبقاً لنفس المصدر هو 

حتى أسوأ مما تعرضه األرقام، فالهرم السكانً فً  قبلوالمست. لبطالة الشباب% 2712و ،الكلٌة
المنطقة عرٌض القاعدة، وفً بعض الدول العربٌة ٌبلػ اتساع القاعدة نحو ضعؾ المتوسط 

الرتفاع معدالت تدفق العمالة  سوءاً العالمً، ذلك ٌعنً أن وضع سوق العمل سوؾ ٌكون أكثر 
، فمعظم الدول العربٌة، إن لم ٌكن جمٌعها، ال أسوأ حتى فً الحاضروواقع الحال . إلٌه الجدٌدة

تنشر أرقاماً صحٌحة عن وضع البطالة، فهً وألسباب سٌاسٌة، ونتٌجة ؼٌاب منظمات المجتمع 
وبعض الحاضر أسوأ فً سوق العمل لبعض الدول الصؽٌرة والؽنٌة، . المدنً، تبالػ فً خفضها

ة مإقتاً باستبدالها بالبطالة المقنعة مرتفعة ألنها تشتري استقرارها المإقت بخفض البطالة السافر
ل البشري وٌقوض تنافسٌة اقتصادها، وٌنقل االنفجار األكثر عنفاً إلى بما ٌخرب رأس الما ،التكلفة

 .المستقبل
 

ؼٌر  اإلثراءأو  الكبٌر لقد وفر الماضً خلطة شدٌدة االنفجار فً معظم الدول العربٌة، فالفساد
وحقٌقتها أعلى  عنٌه من احتباس للبخار، مع بطالة مرتفعةتبما  ،ؽلٌظةوعصا األمن ال ،المشروع

 لذلك، لم ٌكن مستؽرباً، عندما أشعل البوعزٌزي فتٌل. ، ومضاعفة للشباب ضمنهامن المعلنة
 .أن تمتد الشعلة من المحٌط إلى الخلٌجوتونس،  ثورة

 
 بعضًالحاضرً -2

حراك بداٌة الثمانٌنات الوطن العربً أمام واقع ال ٌختلؾ عما حدث فً أوروبا الشرقٌة ما بٌن 
عندما بدأ حراك ثورة العمال على مشروع حكم العمال، وانتهى بسقوط " لٌش فالٌسا"فً بولندا 

فً آخر كلمة و. وسقوط االتحاد السوفٌتً فً بداٌة التسعٌنات ،جدار برلٌن فً آخر الثمانٌنات
، طلب منها تعلٌم تجربتها فً التحول الدٌمقراطً نحو شهرللرئٌس أوباما عند زٌارته لبولندا قبل 

االتحاد دول مثل  اإلرادي السلمً للدول العربٌة، بٌنما الزالت الدول التً قاومت التحول
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داعٌات خطرة إلطالة روسٌا، ٌعانون من توؼسالفً، والحقاً أوكرانٌا وبٌالتً واالتحاد الٌٌالسوفٌ
 . أمد التحول الطوعً

 
وعند قراءة حاضر الوطن العربً، ال ٌقارن ما حدث فً تونس ومصر بما ٌحدث فً لٌبٌا أو 

المإسسة العسكرٌة لمشروع الحكم على حساب  تنحازالٌمن أو سورٌا، ففً تونس ومصر، لم 
النموذج اآلخر، هو تلك الدول التً  .تكلفة التحولقلل من و ،وقتمن الكثٌراً ذلك الدولة، واختزل 

أسست مإسستها العسكرٌة لحماٌة أمن الحكم ولٌس أمن الدولة، وسلمت قٌاداتها لؤلقارب ممن 
ارتبطت سالمتهم ونفوذهم ومصالحهم، بسالمة الحاكم ودوام حكمه، وفً سبٌل بقاء ؼٌر مستحق، 

السٌنارٌو المحتمل للدول التً دخلت حقبة مبكرة من الحروب األهلٌة، . ال بؤس بزوال الدولة
والعراق دولة  ،2113لما حدث للعراق منذ عام  -ولٌس مشابه–سوؾ ٌكون سٌنارٌو قرٌب 

آلٌات تفعٌلها ضعٌفة، ، ولكن أي طائفٌتها ،ة الدٌمقراطٌةنوإن انحرفت إلى لبن ،صحٌحة أسسها
 .تماماً من قبل مشروع الحكم ر كل أسس المجتمع المدنًبعد تدمٌ

 
 ،بقٌة الدول العربٌة، لدٌها نفس الخلٌط القابل لالنفجار، وهً إما أنها واجهتها أمنٌاً مثل البحرٌن
. أو أنها تحاول اإلصالح دستورٌاً مثل المؽرب، أو تحاول شراء الوقت مثل دول الخلٌج الؽنٌة

، ٌظل الوقت مبكراً -2111دٌسمبر  17–شهور فقط على بداٌة انتفاضة تونس  6وبعد نحو 
لتقوٌم مسار األحداث فً المنظومة التً تبدو مستقرة، ولكنها حتماً ؼٌر مإمنة ضد األحداث، 

وذلك ٌجعل حساب التكالٌؾ لهذه . وهو ما سوؾ نعرض له عند الحدٌث عن بعض المستقبل
أمراً صعباً، لذلك سوؾ لن ٌشملها  ،المباشرة فً الوقت الحاضرالمنظومة، وتحدٌداً التكالٌؾ 

 .تحلٌل تكالٌؾ الحاضر المباشرة
 
أن أوضاع كال من تونس ومصر سوؾ تسوء قبل أن تتحسن، فالنمو إلى تشٌر تحلٌالت أولٌة، و

نمو ف. السالب وارتفاع معدالت البطالة واستنزاؾ احتٌاطً النقد األجنبً هً ثمن ال ٌمكن اجتنابه
وفً مصر سالباً بنحو لتونس % 115-سٌكون سالباً بنحو  2111الناتج المحلً اإلجمالً فً عام 

وٌذكر %. 5ولمصر بنحو % 314بنحو  2111مقارنة بنمو موجب لتونس فً عام  ،215%-
من بارٌس، أن معدل البطالة قفز  27/15/2111وزٌر التكوٌن المهنً والتشؽٌل التونسً بتارٌخ 

ٌذكر رئٌس الجهاز  ،29/15/2111وفً . 2119فً عام % 1313بعد أن كان % 16إلى 
المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء المصري أن معدل البطالة فً مصر فً الربع األول من عام 

بشكل وٌعتمد االقتصادان . 2119فً نهاٌة عام % 915بعد أن كان % 1119إلى  ارتفع 2111
هبطت حجوزاتها فً تونس – السٌاحة التً أصٌبت بضربة منتدفقات النقد األجنبً  علىرئٌسً 

 ،واالستثمار األجنبً المباشر الذي توقؾ ،-مقارنة بالصٌؾ الفائت% 55للصٌؾ الحالً بنحو 
وهذا . مثل التحوٌالت من لٌبٌا ،بالكامل تقرٌباً  توقؾ اوبعضه ،وتحوٌالت العاملٌن فً الخارج

الوضع االقتصادي الخانق، سوؾ ٌسوء قبل أن ٌتحسن، فاالنفالت األمنً، وسواد الروح 
فٌه بعض  ،االنتقامٌة، ومحاولة اختطاؾ الثورة، والبحث عن النموذج للخروج من هذا الوضع

الخطؤ، كلها ستإدي إلى تؤخٌر بلوغ المستوى الضروري من االستقرار لدوران عجلة التجربة و
ورؼم ذلك، لٌس هناك طرٌق اخترعه العقل البشري فً االنتقال من مشروع . االقتصاد من جدٌد
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نموذجان البد من مستقبالً الحكم إلى مشروع الدولة سوى هذا الطرٌق، وتونس ومصر سٌقدمان 
مقارنة  بؤنهما سٌكونان أقل نماذج التحول كلفة ،لدول العربٌة األخرى، الفارقفً كل ا هماتقلٌد

 .بالدول الثالث األخرى
 

أكثر سوءاً بكثٌر، وفً بداٌة ماٌو  ،وأوضاع الدول التً بات العنؾ فٌها ٌمثل بداٌة حروب أهلٌة
-نحو  2111أن ٌبلػ النمو السالب فً كالً من الٌمن وسورٌا فً عام  ،IIF، قدر تقرٌر لـ 2111

ٌذكر وزٌر الصناعة  ،2111ماٌو  29وفً . على التوالً، بٌنما لم تتوفر أرقام لٌبٌا% 3-و% 4
ملٌار دوالر أمرٌكً بسبب األزمة، محذراً من أن  5والتجارة الٌمنً بؤن الٌمن تخسر نحو 

وإلعطاء بعض المعنى لحجم الخسائر المقارن، من . ٌتلقى مساعدات االنهٌار ٌحٌق بالبلد ما لم
المتوقع أن تبلػ خسائر الٌابان من الضربة الثالثٌة، أو الزلزال والتسونامً والتسرب اإلشعاعً، 

بٌنما  .من حجم ناتجها المحلً اإلجمالً% 4ملٌار دوالر أمرٌكً، وتساوي نحو  235نحو 
ً، أي من ناتجها المحلً اإلجمال% 1611ٌكً فً الٌمن تساوي ملٌار دوالر أمر 5خسارة الـ 

أربعة أضعاؾ خسائر الٌابان، وتبقى خسائر الطبٌعة بال أحقاد وثارات شخصٌة، واألخٌرة تكلفتها 
ما نعرفه، هو أن هذه الدول تسٌر فً حساب التكالٌؾ إلى األسوأ، وما نعرفه هو و .أكبر وأعمق

كت دول عربٌة أخرى نفس الطرٌق، وما ال نعرؾ، هو المدى أننا لن نصاب بالدهشة إذا سل
أو  ،ومعها إمكانات تعافٌه من عدمها ،االزمنً لخروج أي بلد مؤزوم من أزمته، وحساب تكالٌفه

 .التحول إلى دولة فاشلةاحتمال 
 

ًبعضًالمستقبلً -3
 –فً دوفٌل " G8" "الثمانٌة الكبار"فً تقرٌر أعده فرٌق صندوق النقد الدولً وقدمه إلى قمة 

ٌذكر فً مقدمته، بؤن االستقرار االجتماعً والسٌاسً لن ، 27/15/2111-26فرنسا بتارٌخ 
ملٌون فرصة  75-51ما بٌن  خلقٌتحقق فً منطقة الشرق األوسط وشمال أفرٌقٌا ما لم تنجح فً 

ساد فً الذي وذلك لن ٌتحقق إذا استمر نموذج التنمٌة القدٌم . عمل جدٌدة خالل عقد من الزمن
، فخاللها حققت المنطقة معدل نمو اقتصادي حقٌقً منخفض، أو 2111-1941ما بٌن  الفترة

والنمو لنصٌب الفرد من الناتج المحلً . للدول النامٌة والناشئة األخرى% 415مقابل معدل % 3
، %215فقط بسبب ارتفاع معدل النمو السكانً البالػ  ،%115أو  ،اإلجمالً كان األدنى فً العالم

وضمنها كانت بطالة الشباب أكثر  ،%12-11والبطالة كانت األعلى فً العالم وراوحت ما بٌن 
بما ٌعنٌه من انفصال التعلٌم عن متطلبات سوق  ،المتعلمٌن منهم هً األعلىبطالة من الضعؾ، و

-2111إلى تموٌل خارجً للسنوات الثالث  التً شملها العنؾ الدول وٌقدر التقرٌر حاجة. العمل
 .ملٌار دوالر أمرٌكً، ودون األخذ فً االعتبار تكلفة أي برامج إصالح جدٌدة 161بنحو  2113

 
فاشل فً تبنً مشروع تنمٌة، ألن  -وقبل ذلك بكثٌر–كان الوطن العربً على مدى جٌل كامل 

بات النجاح فً المستقبل، هو موارده استخدمت فً اإلبقاء على مشروعات حكم، وأول متطل
السلطة ومشروع الدولة فً كل قطر، ٌعنً أن . عربًفً كل قطر ةالتحول إلى مشروع دول

دائمة، والكٌان فً مهب الرٌح،  السلطةوالكٌان دائم، بٌنما فً مشروعات الحكم، مإقتة،  السٌاسٌة
وٌشٌر الواقع العربً . ضرورة ال فكاك منها، وال استثناء لها ًبلؽت تكلفة التحول، هلذلك مهما 
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إلى انقسام الدول العربٌة إلى ثالث فئات، األولى حسمت أمرها بتكلفة عالٌة، ولكن محتملة على 
 التصفٌة وبلػ حدود ،، وأخرى دخلت نفق العنؾمثل تونس ومصر ،المدى المتوسط إلى الطوٌل

وسوؾ تنتهً بتكالٌؾ هائلة، وربما  اصري مشروع الدولة،ما بٌن مناصري مشروع الحكم ومن
تحمل داخلها كل التناقضات التً  ولكنهاوفئة ثالثة الزالت ظاهرٌاً ونسبٌاً هادئة، . ؼٌر محتملة

 .تفضً إن عاجالً أو آجالً إلى نفس المصٌر، وال أحد ٌرٌد ألي منها ولوج مرحلة العنؾ
 

إلخبارٌة جملة قالها الملك عبدهللا ملك األردن، ا CNNقبل بضعة سنوات، استخدمت قناة 
أن الدٌمقراطٌة تعنً أشٌاء "وكررتها كثٌراً باستخدامها مقدمة لبرنامج، ملخص الجملة هو، 

فالدٌمقراطٌة لكل العالم تعنً شًء واحد، حكم . ، ولم تكن جملة صحٌحة"مختلفة لؤلمم المختلفة
والشعب مصدر  ،ال سٌادة لفرد أو لقلة على الناس يأالناس من قبل ؼالبٌتهم ولمصلحة معظمهم، 

السلطة والقانون، وحٌنها فقط، إما أن تنجح الدٌمقراطً حٌنها فقط تخلق دولة الدستور السلطات، 
 .فً تحقٌق احتٌاجات معظم الناس، أو ترحل بسالم وتستبدل بواسطة صنادٌق االقتراع السٌاسٌة

، %2113وتإكد المإشرات بؤن أسبانٌا حالٌاً لدٌها مإشرات كمٌة أكثر سوءاً، فالبطالة الكلٌة 
، لذلك خسر الحزب االشتراكً الحاكم آخر انتخابات بلدٌة، وقام %45وبطالة الشباب ضمنها 

ٌٌر آلٌة سلمٌة للتؽ فلدى أسبانٌابتسمٌة زعامة مختلفة، وسوؾ ٌخسر االنتخابات العامة القادمة، 
خالفاً لكل العالم، حٌاكة دٌمقراطٌة خاصة بهم، وكانت ، حاولوا ،العرب ولكن .السلمًاإلرادي 

الفاتورة باهظة التكالٌؾ، والبضاعة ردٌئة وقلٌلة، وحان وقت انتقال العرب طوعاً إلى قاعدة 
 .داهاقط كل ما عسقرون تقرٌباً، و 4تم بنائها وترمٌمها باستمرار على مدى لتداول السلطة، 

 
ترك بلداً عربٌاً دون تؽٌٌر جوهري، وأمام تبؤن السنوات العشر القادمة حاسمة، ولن أكاد أجزم، و

ما تبقى من تلك الدول خٌاران ال ثالث لهما، إما التؽٌٌر اإلرادي الواعً قلٌل التكلفة، وإما واحد 
وإن ترددت تلك الدول . جداً والكارثً أو العنٌؾ ،، أي العنٌؾ المإقتمن نموذجً التؽٌٌر العربً

أخذ خٌار التؽٌٌر اإلرادي، فالوقت هو الفاصل فقط بٌن ولوج أحدها واألخرى خٌار التؽٌٌر  فً
دول عربٌة،  7فالجزٌرة العربٌة تضم . العنٌؾ، وٌمكن استعارة مثال قاطع إلثبات تلك الخالصة

ء مإقت، بٌنما بدت الدول األربع األخرى هً أقلها ثرا ،منها ثالثطال العنؾ بدرجات متفاوتة 
ثنتان من بالدفع العدت وأو األربع أكثر استقراراً باستخدام األموال لشراء وقت إضافً، ودفعت 

 11ملٌار دوالر أمرٌكً على مدى  21، أو لشراء الهدوء المإقت فٌهما جٌرانها ببعض المال
رادي، وال دعوة األردن والمؽرب لالنضمام بدٌالً للتؽٌٌر اإلصالحً اإل لن ٌنجحوالمال . سنوات

بدٌل، فدروب األمن واالستقرار واضحة،  ،إلى مجلس التعاون الخلٌجً، أو مقاٌضة المال باألمن
فٌه  حج، ٌنمجتمع متجانس ومتماسك ٌوفر مقومات األمن ومتطلبات التنمٌةوهً مشروع 

ص عمل، ذلك هو مشروع الدولة ما ٌحتاجه الناس، وٌخلق ما ٌكفً من فرفً تحقٌق االقتصاد 
 .مقابل مشروع الحكم

 
 ،التقرٌر السابق ذكره المقدم من فرٌق صندوق النقد الدولً الجتماع قمة الثمانٌة الكبار، ٌذكرو

أي  2119بؤن نسبة صادرات دول الشرق األوسط وشمال أفرٌقٌا العربٌة ؼٌر النفطٌة فً عام 
بٌنما هذه النسبة لدول حوض . فقط من ناتجها المحلً اإلجمالً% 24، بلؽت الدول العربٌة
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 ضعؾ، أو ناتجها المحلً اإلجمالًمن % 56بلؽت  -باستثناء الٌابان والصٌن والهند–الباسٌفٌك 
ما ٌحتاجه وتزرع صنع األخرى تالعالم  مناطق ، ذلك ٌعنً أنلدول المنطقة ؼٌر النفطٌةالنسبة 

 لآلخرٌن تبٌع، وال وتستهلك ما ٌصنعه وٌزرعه اآلخرون ،ٌنما منطقتنا عاجزة، باالعالم خارجه
ولنا . وهو نموذج ؼٌر قابل للصمود ؼٌر بٌع أصل زائل، ما ٌسهم فً تموٌل شراء احتٌاجاتها

وما لم نفعل مصلحة جمٌعاً، فً أن ال نحرق مواردنا فً الهدم وفً صراع مع بعضنا البعض، 
أن  منوتركٌزنا  وعلٌه البد لعملناتبنً أي نهج ناجح، المستقبل فً  فًفقد نفشل  ذلك مبكراً،

 .ٌنصب على التفاهم حول االنتقال اإلرادي إلى مشروع الدولة
 

ًخاتمة
إرادة الحٌاة، وإحراق ب آمنما بٌن وفاة الشاعر الفذ التونسً الذي تنبؤ بكسر الشعب للقٌد إذا 

رب فً الععاماً، فشل فٌها  76الفٌزٌائً الشاب التونسً نفسه بعد منعه من العٌش ببٌع الخضار، 
كانت حصٌلتها و. وفشلت فٌها كل أقطاره فً صناعة نموذج ناجحصناعة أمة صلبة منافسة، 

نصٌب الفرد العربً فقط من % 115ونحو على مستوى األمة، تحقٌق أدنى معدالت النمو الكلً، 
أضعافه للدول النامٌة والناشئة، وحقق العرب وكل قطر عربً أعلى  7مقابل  ،من ذلك النمو

وٌظل واقعها  معدالت البطالة الكلٌة وأكثر من ضعفها بطالة الشباب، واألعلى لدى المتعلمٌن منهم
 .كبرٌت، فتحولت دولهم إلى برامٌل بارود، وشبابهم إلى أعواد أسوأ من المنشور

 
 أياألساس فً مشروع الدولة،  بحجروبدالً من معالجة تلك األوضاع بعالج مسبباتها، اكتفوا 

وساءت جداً  ،مشروع الحكم، وأداروا مشروع الحكم بتقدٌم الوالء على األداء، فانتشر الفساد
وتولت الٌد الؽلٌظة جداً لؤلمن، إخفاء الخطاٌا . مإشرات توزٌع منافع النمو لصالح الفاسدٌن

باالستخدام المسرؾ للعنؾ، وتحولت معظم أجهزة األمن إلى مفسدة مطلقة، ومع ازدٌاد الجشع 
 . الدم وانحصرت فً رابطة دائرة المنسؾ، تآكلت وضخامة البخار المحبوسوانحسار المكافؤة 

 
ولم تصل إلى نظم الحكم العربٌة الرسالة بانحسار دول حجر األساس أو مشروعات الحكم فً كل 

سنوات  11أنها  ،العالم، فؤشعل البوعزٌزي فتٌل امتدت ناره من المحٌط إلى الخلٌج، وفً تقدٌري
ة من دروس واإلفاد. أو نحوها تفصل كل األقطار العربٌة عن حقبة التؽٌٌر اإلرادي أو القسري

أكثر من كافٌة لدعوة صادقة وجادة من أجل التؽٌٌر اإلرادي، أما الربٌع العربً تحت التنفٌذ، 
، وبعضها ؼٌر محتمل، وٌحول بعض دولنا إلى دول يالقسرالبدٌل، فهو دفع فاتورة التحول 
 .فاشلة، أسوة بالصومال وأفؽانستان

 
وأشد المخاطر التً تواجه التحول اإلرادي إلى ربٌع دائم، خاصٌة االستحواذ على مستوى القمة، 
فالتارٌخ العربً ما بٌن دولة الخالفة األولى التً قتل فٌها ثالثة من الخلفاء الراشدٌن األربعة، 

نسله على ودولة الخالفة العثمانٌة األخٌرة التً ٌقطع فً الخلٌفة نسل إخوته لمنع منافسته و
مما حدث  الحالٌة ولم تستفد أنظمة الحكم العربٌة. السلطة، ال توفر استثناءاً للتداول السلمً للسلطة

ألوروبا الشرقٌة، وال لصدام حسٌن، وال حتى لمبارك وبن علً والبقٌة، فالكل ٌعتقد أنه استثناء، 
، فثقافتنا فٌما ٌبدو ال األمر اآلخر، هو خاصٌة اإلقصاء على مستوى القاعدة. وذلك ؼٌر صحٌح
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تتسامح مع االختالؾ، فؤنت أما معً أو ضدي، حتى لو كانت مساحة االلتقاء ضعؾ مساحة 
فالقوى السٌاسٌة الشعبٌة، ومنظمات المجتمع . االختالؾ، تظل خصماً أو حتى ؼٌر موجود

، "فن الممكن"أن السٌاسة هً  ،المدنً، ؼٌر دٌمقراطٌة داخلها، وال تجاه الؽٌر، رؼم أنها تردد
 .، فهً أناالواقع، فالسٌاسةولكنه ٌبقى فً حٌز الشعار، أما 

 
وتبعتها تركٌا بعد حكم فً مشروع دولتها، وبتفوق نجحت  التً مالٌزٌا نموذجٌبقى األمل فً 

العسكر حامً العلمانٌة من زمن أتاتورك، وٌحكمها حالٌاً حزب إسالمً، ٌحترم دستور الدولة 
دولتان . 2121تحوٌل تركٌا إلى عاشر أكبر اقتصاد فً العالم بحلول العام  المدنٌة، وٌطمح فً

إسالمٌتان بدءاً بخانة العشرات، وانتقلتا حالٌاً إلى خانة المئات، وتخطت مصر خانة اآلحاد، 
ومخاضها طوٌل حتى تستقر فً خانة العشرات، ولكن طرٌقها صحٌح، ومن المتوقع أن تقدم 

 .تدخل خانة المئات، والرهان هو على الوقت ، وسوؾٌحتذينموذج عربً 
 
 

 2111-6-13الكوٌت 


