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خال�صات من العهد ال�سابق 2000-1970
خالل عقد الت�سعينيات برزت املنطقة العربية ،ومن �ضمنها �سوريا ،كا�ستثناء من
املوجة العامة للتحول الدميقراطي التي �رست يف العامل منذ نهاية عقد الثمانينيات ،وكانت
التحوالت اخلا�صة أ
بالو�ضاع ال�سيا�سية واحلقوقية الداخلية يف بلدان املنطقة �سلبية يف
عمومها.
خالل العقود أ
الربعة املا�ضية كربت �سوريا كموقع إ�قليمي وكدور �سيا�سي خارجي،
لكن بالنهج الذي �سارت عليه أ
المور ،كنا يف املح�صلة أ�مام خ�سارة حقيقية مربجمة إلن�سان
هذا البلد ومل�ؤ�س�سات املجتمع كافة.
هذا النهج بد أ� مع إ�عالن حالة الطوارئ أ
والحكام العرفية منذ عام  ،1963وتر�سيخ
الت�ضييق على أ
الحزاب ال�سيا�سية يف ميثاق «اجلبهة الوطنية التقدمية» واحتكار العمل
ال�سيا�سي من حزب البعث ،احلزب القائد للدولة واملجتمع كما جاء يف الد�ستور الدائم لعام
 ،1973وتبعية �سائر أ�حزاب اجلبهة له و إ�لغاء املفهوم الدميقراطي للعمل ال�سيا�سي ،ومن
ثم تنامت حتت وط أ�ة القوانني الت�سلطية املتتابعة فئات اجتماعية م�ستفيدة مبا�رشة منها،
ومراكز قوى متعددة لها م�صالح حقيقية يف بقاء الت�سلط وا�ستمراره ،وطال التهمي�ش كل
قطاعات املجتمع التي ارتدت إ�ىل م�ستوى املتطلبات الدنيا ،بعد أ�ن كان «ال� أش�ن العام»
خبزها وملحها.
بالتايل كنا مع مطلع القرن الواحد والع�رشين أ�مام دولة تعاين أ�جهزتها وم�ؤ�س�ساتها
من التخلف والوهن وال�شلل ،عدا أ�جهزتها أ
المنية املت�ضخمة التي حت�صي على اجلماعات
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أ
والفراد أ�نفا�سهم .فعلى �صعيد امل�ؤ�س�سات التمثيلية هناك غياب كامل حلياة برملانية حقيقية
قائمة على �سلطات فعلية ت�شمل فيما ت�شمل حجب الثقة عن احلكومة ،وعلى �صعيد امل�ؤ�س�سة
الق�ضائية فقد �رضبت ا�ستقالليتها ،وغاب دور القانون ،ومت إ�يقاف مفعول ال�ضمانات
الد�ستورية من خالل ا�ستمرار إ�عالن حالة الطوارئ أ
والحكام العرفية و إ��صدار ت�رشيعات
ا�ستثنائية وقوانني تعطل احلريات العامة أ�و حتد منها ،وتقييد أ�و حظر عمل النقابات
والحزاب واجلمعيات .هذا كله خلق حالة تخلف قانوين يف البلد زاد أ
أ
الزمة الداخلية عمق ًا
بال�ضافة ملا رافقها وال يزال من أ�زمة اقت�صادية متفاقمة
وات�ساعاً .أ�دت هذه ال�سيا�سة ،إ
وحتطيم ملقومات املجتمع املدين ،إ�ىل �سيادة أ�زمة عامة يف القيم والتوجهات متثلت يف
اجلنوح إ�ىل اخلال�ص الفردي والعائلي واالرتداد إ�ىل حاالت من التع�صب واالنغالق،
وتبخرت قناعات املواطنني ب�إمكانية احرتام احلريات أ
ال�سا�سية وحت�صيل احلقوق.
خالل الفرتة من  2000 – 1963متت عملية تقزمي احلياة ال�سيا�سية ،لتقوم تدريجي ًا
على حزب واحد والعب واحد و�سيطرة أ�حادية و�شاملة على كل مقومات ون�شاطات
والعالمية وغريها ،دون مناف�سة ،أ�و رقابة على ما يجري ،أ�و
احلياة املجتمعية واملدنية إ
حتى حما�سبة الفا�سدين واملق�رصين.
هذا احلزب فقد مع الزمن وظيفته ال�سيا�سية ،وحتول إ�ىل هيكل تنظيمي حم�ض،
وحول معه م�ؤ�س�سات الدولة واملجتمع إ�ىل «م�ساكن» ال حتتوي على أ�ي �شكل من أ��شكال
احلياة املنتجة واملثمرة ،والتي أ�عادت �صياغة الب�رش ليكونوا ،يف معظمهم ،دون طموح
ومالمح ومتايز ،ويف امل�آل أ��صبحت البالد أ�مام م�شكلة �سيا�سية – أ�خالقية  /إ�ن�سانية ت�ؤكد
ال
وتعيد إ�نتاج نف�سها يف كل اللحظات واملجاالت .حتولت امل�ؤ�س�سات التعليمية والنقابية مث ً
إ�ىل «م�ستودعات» تنتج ،على أ
الغلب ،أ�فرادا أ
ميل حياتهم التخبط الروحي والتوهان
أ
الخالقي ،وت�سيطر عليهم حالة من عدم االكرتاث بامل�صلحة الوطنية والعمومية ،ويعانون
�ضمور ًا يف أ�حا�سي�سهم وم�شاعرهم بجماعية احلياة ،لي�صبح بالتايل أ�ق�صى ما يطلبونه ،ال�سرت
أ
والمان ممن بيده احلكم وال�سلطان .هذا ميكننا من تف�سري ظاهرة الالمباالة ال�سائدة يف
جمتمعنا إ�زاء ما يجري حوله ،والتي ما زالت م�ستمرة حتى آ
الن ،ففي الوقت الذي تخرج
فيه املاليني يف باري�س وبرلني ومدريد معلنة رف�ضها للحرب على العراق وا�ستنكارها
لتعذيب العراقيني على يد جي�ش االحتالل أ
المريكي ،نكاد ال ن�سمع عن م�شاركة �سوريا
إ�ىل فيما ندر ،وال تغري امل�سريات الباهتة واملعلبة التي تقوم بها ال�سلطة بني حني و�آخر من
ظاهرة الالمباالة هذه أ�ي �شيء.
ت�رصفت ال�سلطة على مدى تلك العقود ،كما لو أ�ن املجتمع وجد ليخدمها ،وا�ستغنت
عن وظيفتها يف خدمته ،وانقطعت الروابط بني الدولة واملجتمع تدريجي ًا ب�شكل يتنا�سب
مع زوال م�ضمونها القانوين – العمومي ،و�شاع مناخ جترميي اتهامي – خا�صة بعد حمنة
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الثمانينيات – �ساهم يف تو�سيع رقعة االنق�سام والت�شظي االجتماعيني.
خال�صة العهد ال�سابق تقول لنا إ�ذن إ�ن امل�شكلة بد أ�ت �سيا�سياً ،و أ�دت مع مرور الزمن
إ�ىل جمتمع م�ستقيل ،وانتهت إ�ىل أ�زمة أ�خالقية وروحية تطال التكوين النف�سي أ
والخالقي
والفكري والروحي للفرد .جوهر م�شكلتنا إ�ذ ًا �سيا�سي ،ووجهها البارز أ�و الطايف امل�شكلة
أ
الن�سانية.
الخالقية – إ

قبل بدء العهد اجلديد بوقت قليل ،أ�طلقت ال�سلطة �شعار «حماربة الف�ساد» الذي انتهى
إ�ىل حدود �ضيقة ،ودون أ�ن جتيب إ�جابة خمل�صة عن ال�س�ؤال املركزي :من أ�ين جاء
هذا الف�ساد ؟ .يف احلقيقة إ�ن كل اخلراب الذي عا�شته البالد على مدار أ�ربعة عقود ،وال
يزال حا�رض ًا بقوة ،ما هو إ�ىل نتاج خيارات �سيا�سية حمددة ،يف مقدمتها منوذج و أ��سلوب
ممار�سة احلكم ،والذي يعترب العمل أ
الول يف ت�شكيل أ�خالق النا�س ووعيهم و�سلوكياتهم،
الن�سان و�صيانة احلريات أ
ال�سا�سية،
ف�إذا ما كان مفتقد ًا للحدود الدنيا من احرتام حقوق إ
ف�إنه ،بال�رضورة� ،سينتج أ�فراد ًا بائ�سني على جميع امل�ستويات ،و إ�ذا ما كان دميقراطياً،
الفراد املبدعني أ
ف�إنه ،على العك�س� ،سي�ؤهل لتخريج أ
الحرار.

قراءة فى م�سرية العهد اجلديد
الربع أ
خالل ال�سنوات أ
الوىل

بد أ� العهد اجلديد يف �سوريا بخطاب الق�سم الذي كان حدث ًا له دالالته املهمة ،خا�صة أ�نه
جاء على ل�سان أ�على مرجعية �سيا�سية يف �سوريا ،عندما أ�علن الرئي�س اجلديد فيه عن دعوته
الو�ضاع يف البالد .خالل العام أ
إل�صالح أ
الول انتع�شت آ
بال�صالح ،وبفتح أ�بواب
المال إ
التغيري ،و أ�خذ املجتمع ال�سوري يحاول االنتظام يف هيئات وجمعيات ومنتديات عديدة
بهدف العودة إ�ىل �ساحة امل�شاركة والفعل ،فظهرت املنتديات و أ�ن�شطة املثقفني والتنظيمات
واجلمعيات املدنية ،حيث أ�علن عن بيان ال  ،99وبيان أ
اللف ،وتبعتهما وثيقة التوافقات
الوطنية (نحو عقد اجتماعي) ،وكتبت ر�سائل �شخ�صية لعدد من املثقفني ،وعادت جلان
الن�سان (ل .د .ح) ملمار�سة ن�شاطها ،و�صدر ميثاق ال�رشف عن
الدفاع عن حقوق إ
الن�سان يف �سوريا .هذه أ
الن�شطة
الخوان امل�سلمني ،و أ�علن عن ت�شكيل جمعية حقوق إ
إ
يف جملتها كانت تهدف ب�شكل أ�و ب�آخر إ�ىل إ�عادة ت أ�هيل وتدريب املجتمع ال�سوري على
امل�شاركة والفعل والتوا�صل مع العمل العام والتحاور حول حا�رض الوطن وم�ستقبله.
طال احلوار العلني �ضمن الهيئات واملنتديات واجلمعيات آ
الخذة يف التبلور والت�شكيل
خالل العام أ
الول كل الق�ضايا املطروحة على املجتمع ال�سوري من �سيا�سية واقت�صادية
واجتماعية ،إ��ضافة لال�ستحقاقات اخلارجية ،وكان �شيئ ًا جديد ًا ومهم ًا يف �آن مع ًا أ�ن ي�سمع
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العهد اجلديد هذا النقد الوا�سع الذي امتد ليطال جميع جوانب ومناحي احلياة ال�سيا�سية
كالفراج عن
واالقت�صادية واالجتماعية يف �سوريا .وترافق ذلك مع م�ؤ�رشات إ�يجابية ،إ
مئات املعتقلني ال�سيا�سيني و إ�غالق �سجن املزة الذي أ�عطى م�ؤ�رش ًا بقرب طي ملف االعتقال
المنية وا�ستدعاءاتها أ
الجهزة أ
ال�سيا�سي ،وحدث تراجع طفيف يف دور أ
المنية وتدخالتها
يف احلياة العامة للمجتمع.
الجراءات االقت�صادية الب�سيطة لتح�سني أ
الحوال
إ�ىل جانب ذلك ح�صلت جمموعة من إ
املعي�شية العامة ،أ�همها الزيادة يف الرواتب أ
والجور (على مراحل) التي مل تقدم كثري ًا يف
لل�صالح االقت�صادي ك أ�ولوية.
أ�و�ضاع النا�س على الرغم من و�ضع ال�سلطة إ

الول تابعت أ
خالل العام أ
الحزاب ال�سيا�سية املعار�ضة ،ال �سيما يف التجمع الوطني
لل�صالح والتغيري
الدميقراطي ،ن�شاطها و إ�عالن مطالبها الوطنية والدميقراطية ور ؤ�يتها إ
يف �سوريا ،وهي الر ؤ�ية ذاتها التي متخ�ض عنها احلوار الدائر يف املنتديات واجلمعيات
املدنية النا�شئة ،والتي ارتكزت إ�ىل جمموعة من أ
ال�س�س أ�و املنطلقات إلعادة املجتمع إ�ىل
�ساحة امل�شاركة والفعل ،وي أ�تي على ر أ��سها :إ�لغاء حالة الطوارئ ،ووقف العمل بقوانني
أ
والفراج عن املعتقلني ال�سيا�سيني ،و إ�طالق
الحكام العرفية ،و إ�لغاء املحاكم اال�ستثنائية ،إ
احلريات العامة ،و إ��صالح الدولة ،ومكافحة الف�ساد والت�سيب يف جهازها ،هذه أ
ال�س�س
ال أ��سا�سي ًا إلطالق �صريورة إ��صالح �سيا�سي واقت�صادي تدريجي .على
التي ت�شكل مدخ ً
الرغم مما حتمل أ�حزاب املعار�ضة من جراح عميقة واعتقاالت ومالحقات طالتها يف
العهد املا�ضي ،إ�ال أ�نها جددت دعوتها إ�ىل احلوار الوطني وامل�صارحة وامل�صاحلة الوطنية،
بال�صالح التدريجي والعمل ال�سلمي والعلني.
و أ�علنت دعوتها وقناعتها إ

كان جتاوب القوى الوطنية الدميقراطية يف املجتمع تعبري ًا �صادق ًا عن رغبتها يف طي
�صفحات �سوداء من تاريخ �سوريا� ،شهدنا خاللها حلظات كان الت�سلط حلمتها والقهر
والثراء على ح�ساب ال�شعب واملال العام ،وانتزعت
والف�ساد ،إ
�سداها� ،ساد فيها الف�ساد إ
ال�سيا�سة ب�شكل تدريجي من املجتمع ،وغيب فيها أ��صحاب الر أ�ي آ
الخر وال�ضمائر احلية
يف أ
القبية وال�سجون ،وفرغت وهم�شت النقابات واملنظمات واالحتادات من كوادرها
وحمتواها ال�سيا�سي واملطلبي ،وبالتايل غيب ال�شعب،و أ�بعدت أ
الجيال ال�شابة عن الق�ضايا
الوطنية واملجتمعية.
هذه احلركة التي �شهدتها �سوريا خالل هذه الف�سحة الزمنية الق�صرية ،كانت عموم ًا
حركة نخب ومثقفني ورجال تقدموا يف ال�سن ،لكنها عربت عن طيف وطني دميقراطي
عري�ض ،ي�سعى ل�صوغ برنامج تغيري وطني دميقراطي ،وكانت حماولة جادة للتغيري
الوطني الدميقراطي ،الهادئ والتدريجي ،العلني وال�سلمي ،وذلك على الرغم مما اكتنفها
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من تق�صري و�سوء تدبري أ�حياناً.
وبينما بدا أ�ن املجتمع يحاول ممار�سة ال�سيا�سة العامة ،من خالل االنتظام يف أ�طر
وهيئات وم�ؤ�س�سات مدنية ،وات�ساع دائرة امل�ساهمني وامل�شاركني يف هذه الفعاليات،
انربى رجال ال�سلطة ،تخوف ًا أ�و عجزاً؛ لالنق�ضا�ض على املكا�سب ال�صغرية التي حتققت
للمجتمع ،و أ�طلق مثقفوها حملة �ضارية من الت�شهري والتهديد ،مدعني حر�صهم على تاريخ
العهد ال�سابق ،وعلى نهج العهد اجلديد ،وكانت النتيجة الطبيعية حلملة الت�شهري والتهديد،
يف جمتمع ما زال يحاول أ�خذ دوره ،هي تردد أ�ولئك الذين جتاوبوا مع إ��شارات العهد
ال�شارات تلبية ملطالبهم
وال�صالح ،وتخوف أ�ولئك الذين ر أ�وا يف تلك إ
اجلديد يف التغيري إ
وا�ستجابة لقناعاتهم.
يف الوقت الذي أ�طلقت فيه هذه احلملة ،مل يكن لدى ال�سلطة ما تقدمه ،إ�ذ غاب عن
ال�ساحة ال�سيا�سية وجود برنامج حقيقي وجدي للتغيري ،أ�و خطة إ��صالح وا�ضحة ومعلنة،
وعاد من جديد اخلطاب الذي ي�ؤكد �سالمة أ�و�ضاع البالد والعباد ،ليت�ضح يف �سياق تلك
احلملة أ�ن أ
المور ت�سري يف طريق إ�عادة إ�نتاج النظام ال�سابق ب أ�دوات و أ��شكال جديدة.
وحتت حجج وادعاءات عديدة بد أ� الت�ضييق على احلركة الثقافية ال�سيا�سية آ
الخذة
باالت�ساع ،وكان االدعاء أ
البرز هو جتاوز احلراك الثقايف ال�سيا�سي للخطوط احلمر،
بغية قطع الطريق أ�مام ات�ساع الطيف ال�سيا�سي الدميقراطي ،ومن ثم جاءت اعتقاالت �شهر
أ�يلول  2001لتوحي بانتكا�سة حقيقية وعودة إ�ىل الدولة أ
المنية ،و أ�خذ الواقع ال�سوري
يتك�شف عن عمق امل�شكالت واملع�ضالت على م�ستوى ال�سلطة التي تقف أ�مام أ�ي م�رشوع
لل�صالح.
إ
بعد مرور ثالث �سنوات على خطاب الق�سم ،جاء خطاب افتتاح الدور الت�رشيعي الثامن
ملجل�س ال�شعب ،الذي ثبت أ��سلوب احلكم وتوجهاته بو�ضوح .هذه ال�سنوات كانت عامرة
بالحداث على �صعيد الداخل ال�سوري ،تخللتها حالة من التجاذب والتنابذ بني أ
أ
الطراف
حول منط و أ��سلوب احلكم املنا�سب ،إ�ال أ�ن حم�صلتها النهائية كانت ل�صالح غلبة اخليار
ال�صالح والتغيري.
املحافظ واملتحكم مبقاليد ال�سلطة والرثوة يف البلد ،على ح�ساب خيار إ

مع خطاب الق�سم �ساد �شعور عام ب أ�ن مرحلة جديدة على و�شك البدء بعد طول انتظار،
الن�سان ،لكن ما بدا ك�إرها�صات
عنوانها احلرية واالنفتاح والدميقراطية واحرتام حقوق إ
للتغيري ،مل يتبعها ما ي�ؤكدها .لقد جرى الرتاجع عن وجوب مكافحة الف�ساد ،والتنازل
ال�صالح ل�صالح «التطوير والتحديث» الذي بقي يف حدود ا�ست�صدار بع�ض
عن م�رشوع إ
الدارية والتقنية التي ال تقدم وال ت�ؤخر يف نهو�ض البلد ،ومل ي�صدر قانون
القوانني إ
للحزاب ال�سيا�سية ومل يعدل قانون االنتخابات ،ومل ي�سمح أ
أ
للحزاب املعار�ضة بالعمل،
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ومل ي�سمح لل�صحافة باالنطالق عدا تلك التي ت�سبح بحمد النظام واحلزب احلاكم ،ومنعت
م�ؤ�س�سات العمل املدين واملنظمات واجلمعيات من مزاولة عملها ون�شاطها ،عدا تلك التي
تدور يف فلك النظام واحلزب احلاكم ،ومل ينزع عن �صدر املواطنني كابو�س �سيطرة
الجهزة أ
أ
المنية التي جتعل من التعاطي ب أ�ي أ�مر �سيا�سي أ�و اجتماعي ،أ�و حتى ثقايف،
ال يدور يف فلك النظام ال�سائد جرمية ت�ستحق العقاب ،تارة با�ستخدام الع�سف القانوين
كما ظهر يف إ�حالة أ�ربعة ع�رش نا�شط ّا يف مدينة حلب للق�ضاء الع�سكري وا�ست�صدار أ�حكام
جمحفة وغري قانونية بحقهم ،وتارة أ�خرى بالعنف العاري املبا�رش وال�رصيح.

مرتكزات ال�سيا�سة الداخلية
خالل ال�سنوات أ
الوىل للعهد اجلديد

خالل هذه ال�سنوات ت�شكلت مالمح ومرتكزات ل�سيا�سة ال�سلطة تعرب ب�شكل وا�ضح عن
التوازنات املو�ضوعية يف الواقع ال�سوري احلايل ،كانت أ
الرجحية فيها للطرف املحافظ
امل�سئول عن أ�زمة الو�ضع الداخلي و أ��صحاب امل�صالح املختلفة ،وهي املالمح واملرتكزات
التي �ست�ؤثر مبجمل التطورات يف الو�ضع الداخلي ال�سوري م�ستقبالً.
أ� -أ�وىل هذه املالمح قناعة ال�سلطة ب أ�نه من أ�جل ا�ستمرار امل�صالح القدمية والنفوذ
البقاء على تراكب احلزب واجلهاز أ
المني وجهاز الدولة (مب�ؤ�س�ساتها
ال�سابق ال بد من إ
العالمي) .فقد أ�درك أ��صحاب النفوذ خطر التحوالت املقبلة يف البلد ،و أ�عدوا
وجهازها إ
أ
ال لكل املراحل ،فلم يتزحزحوا عن مواقعهم ،ومن ثم
لها العدة واعتربوا �نف�سهم رجا ً
ال�صالحية.
عملوا م�شرتكني (مع تق�سيم للعمل) إ
للبقاء على م�صاحلهم ومواجهة الدعوات إ
هذا التحالف مفهوم ومف�رس ،إ�ذ إ�ن ت�شابك امل�صالح وتعقدها بني أ�ركان النظام يجعل اخللخلة
أ�مر ًا وارد ًا يف حال مل تتم عملية التحالف والتن�سيق ملواجهة التغريات اجلارية.
ب -االعرتاف بوجود «م�شكالت» يف الو�ضع االقت�صادي تنح�رص أ��سبابها يف «اخللل
الداري».
إ

ما كان للقوى النافذة ب أ�جهزتها املختلفة أ�ن تعرتف حتى بوجود بع�ض “امل�شكالت”
االقت�صادية لو مل ي�صدر االعرتاف بها من قمة الهرم ال�سيا�سي ،خا�صة بعد أ�ن مار�ست
هذه القوى وظيفة التطبيل والتزمري للو�ضع القائم طوال العهد ال�سابق ،على الرغم من أ�ن
أ
الزمة االقت�صادية كانت تتفاقم وتنيخ بثقلها منذ عهد طويل ما يقارب ال�سبعني باملائة من
املواطنني .لكن – كما يقول ل�سان هذه احلال من القوى – مبا أ�ن االعرتاف بوجود أ
الزمة
جاء من أ
العلى ،فال ب أ��س إ�ذ ًا من االعرتاف بها� ،رشيطة أ�ال تتطرق للجانب ال�سيا�سي،
وهو على ما يبدو ،أ�و كما ظهر يف منا�سبات عديدة� ،شكل من أ��شكال امل�سايرة امل�ؤقتة إلعادة
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القب�ض على كل املفا�صل والعودة بالو�ضع إ�ىل �سابق عهده.

ج -املعاجلة أ
المنية وحدها ال تكفي :يف ظل التغريات العاملية اجلارية وع�رص القنوات
والعالم املفتوح أ�دركت القوى املهيمنة أ�ن ا�ستخدام العنف املجرد ،الوا�ضح
الف�ضائية إ
ال كما كان يف ال�سابق (لكن باملقابل ال يجوز التخلي عنه باملطلق)،
واملبا�رش ،مل يعد مقبو ً
أ
أ
وال �ضري من البحث عن و�سائل �خرى لتحقيق الهدف القدمي� ،ي ال�ضبط وال�سيطرة.

الجهزة أ
بالتايل ف�إن الرتاجع اجلزئي يف دور أ
المنية وهيمنتها املبا�رشة وال�رصيحة
ون�رشها للرعب واخلوف ،مل ي أ�ت نتيجة تغري يف القناعات والدور والوظيفة املنوطة بها
ال من أ��شكال إ�عادة ر�سم وظيفتها ألجل حت�سني ال�صورة
منذ عقد الثمانينيات ،بل كان �شك ً
بالمكان احل�صول
يف اخلارج ،وا�ستيعاب ال�ضغوط اخلارجية ،وال ب أ��س يف ذلك طاملا أ�نه إ
على النتائج نف�سها با�ستخدام و�سائل ال تت�ضمن العنف املبا�رش الفا�ضح ،لكنها ال تقل عنها من
حيث اجلدوى يف م�صادرة احلريات وال�ضبط وال�سيطرة .الو�سائل هنا متعددة وجاهزة،
ولكل حالة طريقة يف املعاجلة ،فتارة يتم ا�ستخدام آ
العالمية البائ�سة من أ�جل ت�شويه
اللة إ
بال�صالح والتغيري ،وتارة يتم اللجوء جلهاز احلزب
احلركة االجتماعية والثقافية املنادية إ
ملحا�رصة ن�شاطات تلك احلركة ،وتارة أ�خرى عرب تكليف النقابات املهنية مبهمات أ�منية،
ودفعها إل�صدار العقوبات بحق الن�شطاء يف املجتمع وحرمانهم من مزاولة مهنهم.

أ
والخطر من ذلك التع�سف با�سم القانون املف�صل على مقا�س أ��صحاب امل�صالح .هذا
التع�سف الذي يجد له منظرين يف دائرة ال�سلطة يرون أ�ن �سوريا قد انتقلت يف عهد الرئي�س
الراحل من الالدولة إ�ىل «الدولة القوية» ،و إ�ن كان ذلك قد مت با�ستخدام العنف العاري
املجرد ،بل إ�نه ،كما يرون ،كان عنف ًا �رضورياً ،وما كان ل�سوريا أ�ن تقوى دون هذه
املرحلة الالزمة .واليوم يرى ه�ؤالء املنظرون أ�ي�ض ًا أ�ننا ب�صدد االنتقال إ�ىل ع�رص الدولة
القوية بالع�سف القانوين ،وهي أ�ي�ض ًا مرحلة الزمة لالنتقال ،رمبا بعد عقود طويلة ،إ�ىل
�شكل ما من أ��شكال الدميقراطية .ولي�س أ�دل على ذلك من املحاكمات اجلائرة لن�شطاء
املجتمع ال�سوري التي فاقت يف معانيها ودالالتها ما حدث يف مرحلة الثمانينيات ،فالعنف
ماثل يف الو�سيلتني ،مع أ�نه أ�خطر من الثانية ،ألنه يتم با�سم الق�ضاء والقانون.
هذا ي�شري ملفارقة وا�ضحة يف الو�ضع الداخلي يف �سوريا ،وهي أ�نه بينما يحاول املجتمع
العودة لل�سيا�سة وممار�ساتها ك�سيا�سة �سلمية وعلنية ،ف�إن القوى املهيمنة ت�رص على ممار�سة
ال�سيا�سة حرب ًا وعدوان ًا وعنف ًا �ضد املجتمع باالعتقال وال�سجن والقب�ضة احلديدية ،ويبدو أ�ن
هذه القوى مل تتمر�س وتتدرب على ممار�سة ال�سيا�سة إ�ال بهذه الطرق.
ال�شارات
ال�صالحي :إ
ال�شارات املتناق�ضة و�سيلة لت�شتيت الداعني للم�رشوع إ
د -إ
املتناق�ضة هي إ�حدى الو�سائل التي أ�تقنتها قوى ال�سلطة ،وذلك بهدف إ�عادة تثبيت م�صاحلها
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و أ�و�ضاعها خالل الفرتة االنتقالية بني عهدين .إ��شارات بالتهديد والوعيد و أ�خرى
بال�صالح والتجديد ،إ��شارات بالع�سف واملنع و أ�خرى بالرتاخي وال�سماح ،إ��شارات
إ
أ
أ
أ
باالعرتاف باملعار�ضة و�خرى بعدم وجودها ،إ��شارات بقبول الر�ي آ
الخر و�خرى
مب�صادرته.
ال�شارات املتناق�ضة هي اللعبة التي يتقنها أ��صحاب امل�صالح على جميع أ
ال�صعدة
لعبة إ
يف الفرتات االنتقالية ،فعندما تريد خماطبة «اخلارج» لديها إ��شاراتها ،وعندما تريد �ضبط
الداخل فلديها أ�ي�ض ًا إ��شاراتها.
ال�شارات املتناق�ضة حتاول جعل الداخل م�شتت ًا إ�زاء العهد اجلديد ،وت�سعى ملنع تبلور
إ
حركة اجتماعية ثقافية �سيا�سية موحدة إ�زاء طروحاته و�آلياته وممار�ساته ،وت�سمح
باالحتفاظ بكل اخليارات وا�ستخدامها ح�سب الظرف وال�رضورة .ل�سان حال هذه الفئة
وال�صالح ف�إنه م�ؤجل ،وعندما
يف هذه اللحظة ال�سيا�سية يقول :طاملا ميكن ت أ�جيل التغيري إ
وال�صالح.
ال�صالح �رضورة ال منا�ص منها نعود إ�ىل إ��شارات التغيري إ
ي�صبح إ
ه -الف�صل بني ال�سيا�ستني الداخلية واخلارجية :يف كل الدول ثمة ان�سجام وتناغم
وتعا�ضد ما بني ال�سيا�سة احلكومية يف داخل دولها ،و�سيا�ستها مع العامل اخلارجي .يف
�سوريا أ
المر خمتلف ،فال�سيا�سة اخلارجية ال تكت�سب توجهاتها ومتانتها من الو�ضع
الداخلي ،هذا من جانب ،ويف اجلانب آ
الخر ت�سعى ال�سيا�سة الداخلية للحد من �ضغوطات
اخلارج والتغيريات العاملية يف فر�ض أ�ية ا�ستحقاقات للتغيري الداخلي إ�ال بالقدر الذي ال
ي�ؤثر على م�صالح وامتيازات القوى املهيمنة.
املفارقة الوا�ضحة يف هذا ال�سياق أ�ن ال�سيا�سة اخلارجية ال�سورية تتعامل بالنقد
واال�ستهجان خلطاب املتنفذين أ
والقوياء يف النظام الدويل واحتكامهم للقوة والعنف يف حل
امل�شكالت العاملية ،وتنكرهم لنداء ال�ضعفاء حلوار احل�ضارات واملجتمعات ،لكن ال�سلطة
تعود وت�ستخدم هذا امليزان يف التعامل مع الداخل ،أ�ي رف�ض احلوار واالحتكام إ�ىل
القوة والعنف ك�آلية وحيدة .ال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه على امل�ستويني ،الداخلي ال�سوري
واخلارجي العاملي ،هو :إ�ىل متى �سيظل طلب احلوار ولغة ال�سلم وال�سالمة مق�صورين
على الفئة ال�ضعيفة ،و إ�ىل متى تبقى الفئة القوية مو�صدة �آذانها أ�مام كل دعوة للحوار ،فال
تعرتف إ�ال بع�ضالتها وبقدرتها على ا�ستخدام العنف بكل أ��شكاله و�صوره ،املبا�رش منها
وغري املبا�رش؟
و -ال�سماح بالنقد املقنن من داخل النظام نف�سه :أ�مام التغريات احلا�صلة وتفاقم أ
الزمة
جتد القوى املتنفذة أ�ن ال�سبيل لقطع الطريق على تكون معار�ضة حقيقية ومتبلورة هو
با�صطناع «معار�ضة» من داخل النظام ،و إ�ف�ساح املجال لظاهرة حمدودة من النقد (�سواء
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من أ�حزاب اجلبهة أ�و خارجها) قادرة على التحكم بها و�ضبطها ور�سم حدودها وتوجهانها،
البقاء عليها حتت ناظريها.
وقادرة على إ

تقوم هذه “الظاهرة” ب أ�دوار عديدة ،فهي إ��شارة إ�ىل اخلارج ب�إجراء تغيريات داخلية
من جهة ،وهي آ
باللية املر�سومة لها ،أ�ي كيل املديح وانتقاد اجلزئيات يف أ�ن معاً� ،ستكون
وظيفتها غري م�ؤثرة على ال�صعيد االجتماعي وال�سيا�سي من جهة أ�خرى .أ�ما املعار�ضة
بال�شارات
احلقيقية املوجودة يف ال�ساحة ال�سورية فيتم إ�رباكها ب�شتى الو�سائل ،مرة إ
املتناق�ضة ،و أ�خرى باال�ستدعاءات أ
المنية أ�و التهديد بالق�ضاء والقانون ،و أ�خرى بعزلها
وعدم ال�سماح لها بالو�صول والتعامل مع قطاعات املجتمع املختلفة.
ال�صالح التدريجي إ�ىل الرتاجع التدريجي :عملت ال�سلطة �ضمن خطة
ز -االنتقال من إ
ال�صالح املطروح واملطلوب ،فمن ا�ستبعاد ال�شق ال�سيا�سي يف
مدرو�سة على تقليم أ�ظافر إ
ال�صالح إ�ىل مفهوم التطوير والتحديث ثانياً،
ال�صالح أ�والً ،إ�ىل االنتقال من مفهوم إ
إ
أ
و�خري ًا إ�ىل إ�فراغ أ
الخري من م�ضمونه عن طريق ح�رصه يف إ�طار إ�جراء بع�ض التعديالت
الدارية ،وما تبع ذلك من إ�عادة �شخ�صنة ال�سلطة و إ�عادة إ�لبا�سها عباءة العهد املا�ضي،
إ
لرفعها إ�ىل م�ستوى املقد�س ومنع م�ساءلتها ونقدها.

عنا�صر اخلطاب ال�سيا�سي لل�سلطة

أ� ً
ال�صالح أ
وت�جيله:
وال :خطاب تربير غياب إ

ارتكز اخلطاب ال�سيا�سي لل�سلطة على جمموعة من املرتكزات :أ�ولها و أ�خطرها تربير
غياب احلريات أ
ال�سا�سية والتقليل من أ�همية االنتقال الدميقراطي بالرتكيز على أ�همية
و�رضورة الدولة الت�سلطية يف دول العامل الثالث ،باعتبارها ت�ضمن اال�ستقرار ال�سيا�سي،
وتخل�ص البلد من التناوب على احلكم وتغريات الربامج احلكومية وانعكا�ساتها على الو�ضع
االقت�صادي ،وما توفره ال�سلطات ال�صارمة يف هذه الدول من تقوية القت�صادياتها يف غياب
الهزات واال�ضطرابات و أ��شكال االحتجاج االجتماعي.
تن�سى هذه الر ؤ�ية أ�و تتنا�سى أ�ن تركيز القوة والرثوة يف يد أ�ي �سلطة �سي�صل بها،
والف�ساد كما أ�ثبتت التجربة ،فالف�ساد والتجاوزات
يف ظل تغييب املجتمع ،إ�ىل الف�ساد إ
الن�سان تتعاظم يف ظل غياب قوى اجتماعية و�سيا�سية مالكة للقدرة على
وانتهاكات حقوق إ
املراقبة وال�ضغط والت أ�ثري.
ثاين تلك املرتكزات هو اخلطاب الذي يركز على ال�ضغوط التي تواجهها �سوريا
ال�رسائيلي والرتب�ص
ومقت�ضيات ال�سيا�سة اخلارجية ال�سورية ،فال�رصاع العربي – إ
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المريكي ب�سوريا هما اللذان ي�ؤجالن – ح�سب ما ير�شح من أ
أ
الو�ساط النافذة – ال�سعي
الن�سان ودفع وترية االنتقال الدميقراطي.
باجتاه احرتام حقوق إ

تعتقد ال�سلطة ،على ما يبدو ،بقدرتها على ر ؤ�ية أ
المور بطريقة أ�و�سع و أ��شمل من
غريها ،وجتعل من نف�سها و�صية على املجتمع «اجلاهل» مبثقفيه و أ�حزابه ال�سيا�سية
وحقوقييه...ومن هنا ت�ستمر ب�إعالن حالة الطوارئ أ
والحكام العرفية ،وت�ستمر يف
الن�سان على م�ستويات عديدة ،وتنظر ألية مطالب اجتماعية أ�و �سيا�سية
انتهاكاتها حلقوق إ
الن�سان والدميقراطية و�سيادة القانون ،باعتبارها ال تقدر حجم
بالتقدم على �صعيد حقوق إ
ال�ضغوط على �سوريا ،و أ�نها ت�سيء إ�ىل �سمعة البلد ،وال تخدم إ�ال أ
العداء املرتب�صني به.

املغيب واملحا�رص باخلوف قادر ًا على
ال�س�ؤال املطروح هنا هو :متى كان املجتمع َّ
الوقوف بوجه االعتداءات اخلارجية ؟ ومن الذي ي�سيء ل�سمعة الوطن ،هل هو الطرف
الن�سان فيحتج عليها ،أ�م الطرف الذي يقرتف تلك
الذي يتعر�ض النتهاكات حقوق إ
االنتهاكات ؟.
وثالثها هو خطاب «اخل�صو�صية ال�سورية»:
مل تو�ضح النخبة املتنفذة يف احلكم حتى آ
الن فهما متكامال ملا تق�صده ب «اخل�صو�صية
املتفردة يف
ال�سورية» يف معر�ض كل حديث يتناول «الدميقراطية» ،وال طبيعة العنا�رص
ِّ
أ
هذه «اخل�صو�صية» ،التي متيز املجتمع ال�سوري عن املجتمعات أ
الخرى .النقطة ال�سا�سية
التي تنطلق منها هذه النخبة هي أ�ن املجتمعات خمتلفة يف جتاربها .وهذا �صحيح ،لكنه ناق�ص
ألنه يفتقر إ�ىل احلقيقة أ
الخرى املكملة التي تقول إ�ن املجتمعات مت�شابهة أ�ي�ضاً ،بحكم كونها
تنتمي جميع ًا إ�ىل فعل الب�رش الذين يتعلمون من جتارب بع�ضهم .دون هذه احلقيقة أ
الخرى
ت�صبح احلقيقة أ
الوىل ال معنى لها ،و إ�ال كيف نف�سرِّ تو�صل الب�رشية ب أ��رسها إ�ىل «حدود
دنيا» متفق عليها فيما يخ�ص النظرة أ
للفراد و أ�مناط احلكم وبناء املجتمعات ،تلك التي
الن�سان وغريه من املواثيق والعهود الدولية .لكن أ�ي ًا
العالن العاملي حلقوق إ
جت�سدت يف إ
تكن هذه «اخل�صو�صية» فهل هذا يعني -كما ترى ال�سلطة -أ�ن طريقة احلكم القائم حالياً،
وامل�ستمر منذ أ�ربعة عقود ،هي الطريقة الوحيدة التي تتوافق مع ،وت�ستجيب ملقت�ضيات هذه
«اخل�صو�صية» ؟.
عندما نطرح م�س أ�لة الدميقراطية ،ال يعني ذلك بالطبع ،تطبيق و�صفات «م�سبقة
ال�صنع» وال ن�سخ جتارب بلدان أ�خرى وا�ستح�ضارها يف جمتمعنا ،لكن أ�ي�ض ًا ال يعني
اخرتاع «دميقراطية» من الال �شيء ،فالدميقراطية تت�ضمن جمموعة من املبادئ والقيم
العامة ،التي حتتاج على الدوام الكت�شافها واختبارها يف واقع وزمن حمددين ،والب ّد من
القرار ب�إمكانية اكت�شافها وجت�سيدها يف الواقع ال�سوري .املق�صود إ�ذن عندما تطرح القوى
إ
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الوطنية الدميقراطية م�س أ�لة «تطبيق الدميقراطية» ،هو اال�سرت�شاد بتلك القيم واملبادئ عند
ال�سعي إل�صالح نظامنا ال�سيا�سي ،أ�ي ال�سعي باجتاه تطبيق برنامج دميقراطي ،أ�و برنامج
إ��صالح وطني دميقراطي ،وهذا بالطبع يحتاج إ�ىل زمن وتدرج ،لكن من املهم أ�ن ن�ضع
أ�قدامنا يف عتبة االنتقال نحوه.
يقينا إ�ن لكل جمتمع طريقه اخلا�ص يف جت�سيد االنتقال الدميقراطي ،إ�ال أ�ن هذا الطريق
هو ح�صيلة التفاعل بني املبادئ والقيم العامة للدميقراطية ،وبني ال�رشوط اخلا�صة بكل
جمتمع .وهنا تكمن «خ�صو�صية» جمتمعنا و إ�بداعه ،فاخل�صو�صية ال تعني املحافظة على
ما هو قائم وك أ�نه من أ
القدار املقدرة أ�و جلّ ما نطمح إ�ليه ،كما ال تعني التنكر للمبادئ
الن�سانية اجلامعة بني الب�رش ،و إ�منا تعني التو�صل ،عرب حوار عام ،إ�ىل برنامج عمل
إ
دميقراطي متنا�سب مع الظروف اخلا�صة مبجتمعنا واختيار الو�سائل آ
والليات املنا�سبة
لتحقيق هذا الربنامج.
يرتبط بنغمة «اخل�صو�صية ال�سورية» ما تراه ال�سلطة ،أ�و أ
بالحرى ما حتاول و�ضعه
من «عقبات « يف أ�ذهان النا�س أ�مام أ�ي حماولة للتحول الدميقراطي ،إ�ذ ترى أ�ن جمتمعنا
غري م�ؤهل لتقبل «الدميقراطية» أل�سباب عدة ،منها ع�شائريته وتف�شي ظاهرة التع�صب
ال على
وعدم ن�ضج املجتمع ال�ستيعاب ومتثل نظم جديدة يف احلكم واملمار�سة ال�سيا�سية ،ف�ض ً
«الظروف اخلطرية» و»العدو املرتب�ص بنا» .بالتايل تخل�ص تلك الفئات إ�ىل أ�ن النظام
واحلكم احلايل القائم على ال�ضبط والتحكم بكامل مفا�صل أ
المور واحتكار جممل الرثوات
واملبادرات آ
والراء ،هو وحده ما يتفق مع طبيعة جمتمعنا ،ويتنا�سب مع «خ�صو�صيته»
وي�ضمن «اال�ستقرار» ويبعد «الفو�ضى».
ً -1يف تف�سري احلالة الراهنة للمجتمع ال�سوري ،ميكن القول :إ�ن «خ�صو�صية» واقعنا
اليوم ما هي إ�ال نتاج اخليارات ال�سيا�سية لل�سلطة ذاتها ،تلك اخليارات القائمة على «الر أ�ي
الواحد» و»احلزب الواحد» و»ال�صوت الواحد» و»اللحن الواحد» ،والتي �شكلت تربة
خ�صبة النبعاث ومنو تلك الظواهر املعيقة ،لي�صبح جمتمعنا اليوم يف أ��سو أ� حاالته ،رغم
و»الجنازات» و»قلعة ال�صمود».
احلديث امل�ستمر عن «الوحدة الوطنية»
إ
أ� ًّدت تلك اخليارات إ�ىل ت�ضا ؤ�ل تدريجي لل�ضمانات القانونية للفرد يف وطنه،وحما�رصة
والتج�سد ،وممار�سة كل �صنوف القهر والع�سف أ
المني
مواطنيته ،ومنعها من الت�شكل
ّ
عليه ،مما أ�دى يف نهاية املطاف إ�ىل انتعا�ش الوالءات التقليدية لدى الفرد الباحث ،ب�شكل
طبيعي ،عن احلماية أ
والمان ،على ح�ساب االنتماء الوطني وال�شعور اجلمعي.
العاقة ،ميكن القول إ�ن هذه «اخل�صو�صية» لي�ست معطى
ً -2ويف حماولة جتاوز هذه إ
ثابتاً ،أ�ي ت�شكلت وانتهت .فاملجتمعات تتغري وتتحول ،لكن حتى يتم ذلك البد من تغيري

21

القواعد والقوانني الناظمة للحياة ال�سيا�سية ب�شكل أ�ويل .إ�ذ من خالل هذا التغيري وحده تتهي أ�
تربة خ�صبة لنمو «خ�صو�صية» ثرية ومنتجة وغري معيقة ،على ح�ساب «اخل�صو�صية»
املعيقة التي منت بفعل اخليارات ال�سيا�سية ال�شمولية.
ً -3ويف حماولة ا�ستك�شاف «القوة» التي تقع عليها م�س�ؤولية إ�طالق �صريورة التجاوز
والتغيري ،ميكن القول إ�ن النخبة احلاكمة تتحمل اجلزء أ
الكرب منها ،فهي التي متتلك القدرة
ال�صالح املطلوب وو�ضع برناجمه العملي
على املبادرة يف هذا االجتاه .أ�ما حتديد ماهية إ
والزمني وجت�سيده على أ�ر�ض الواقع ،ف�إنها م�س�ؤوليات تتطلب م�شاركة املجتمع بكل
قواه وفئاته .ل�سان حال اجلهاز احلاكم وك أ�نه يطلب من اجلميع أ�ن ي�سكتوا« :ا�سكتوا أ�نتم
ونحن �سن�صلح البلد» ،وهل هناك أ�و�سع من فرتة ال�صمت التي عا�شها جمتمعنا؟ فماذا كانت
النتيجة؟ .أ�ثبتت التجربة أ�نه لي�س هناك حكومة يف العامل ب�إمكانها-حتى لو �صدقت النوايا-
إ��صالح �شئون جمتمعها مبفردها ،كما أ�نه لي�س هناك حكومة عاقلة تطلب ،ب�شكل مبا�رش أ�و
غري مبا�رش ،من النا�س أ�ن يكونوا كالدمى يف م�رسح العرائ�س.
ال
العقبات املوجودة يف واقعنا ال ت�شكل مربرات فعلية للمحافظة على هو ما قائم؛ ف�ض ً
على أ�ن ما هو قائم ال ميكن أ�ن يقدم أ�ية فر�صة تلقائية للتجاوز والتقدم .كذلك ف�إن هذا
«اال�ستقرار» القائم ال ميكن االعتداد به كونه ت�شكل بفعل �آليات �شمولية يف احلكم واحلياة
ال�سيا�سية ،أ
ولنه يفتقد احتماالت إ�نتاج التقدم والرقي االجتماعي.

ال يغيب عن بال أ�حد جممل العقبات واملخاطر التي قد تواجهها عملية االنتقال
الدميقراطي ،إ�ذ إ�ن أ�ي حتول أ�و تغيري يف أ�ي واقع قائم ،البد ،ب�شكل عام ،أ�ن يكون
أ�مامه خماطر وعقبات .إ�ال أ�ن ذلك ال يعني أ�و ي�ستوجب املحافظة على واقع بائ�س

و»خ�صو�صية» مانعة للتقدم ،بل يعني ويتطلب وجود جهود عظيمة وم�شاركة وا�سعة
جلميع القوى املجتمعية يف تهيئة املناخ املنا�سب النتقال دميقراطي هادئ.

ً
ثانيا :خطاب ال�سلطة �إزاء املعار�ضة :
ال
ارتقى خطاب ال�سلطة درجة يف تعاطيه مع املعار�ضة ،فبعد أ�ن كان ال يعرتف أ��ص ً
بال�شارة للمعار�ضني
بوجود «معار�ضة �سورية» حتت �شعار «الكل موافق» ،مرور ًا إ
ب�ضمري الغائب يف خطب وت�رصيحات بع�ض امل�س�ؤولني وك أ�نهم جمموعة من «املخربني»،
أ��صبح ي�شار إ�ليهم اليوم باملعار�ضني ،لكن ذلك مل يتجاوز بعد الكالم اللفظي إ�ىل االعرتاف
بو�ضع قانوين للمعار�ضة ،وتغيري آ
الليات ال�سائدة يف احلكم والعالقة بني ال�سلطة واملجتمع
مبا فيه من أ�حزاب ومنظمات أ�هلية.
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ميكن القول إ�ن الكالم وحده ما عاد كافي ًا أ�و م�ؤ�رش ًا حلدوث تغيري إ�يجابي يف الو�ضع
الداخلي ال�سوري ،خا�صة أ�ننا �سمعنا �شيئ ًا من هذا القبيل �سابق ًا من أ�على موقع يف الدولة،
ال
ومل يحدث �شيء يذكر على �صعيد تركيبة النظام وعالقته باملجتمع والقوى ال�سيا�سية ،ف�ض ً
على الرتاجع عن الكالم ذاته يف منا�سبات أ�خرى.
اجلانب أ
الهم هو أ�ن املعار�ضة ال�سورية لي�ست بحاجة إ�ىل �شهادة ح�سن �سلوك من أ�حد،
ال على أ�نه لي�س من حق أ�حد أ�ن
فتاريخها وممار�ساتها ي�شهدان لها ب أ�كرث من ذلك ،ف�ض ً
يكون و�صي ًا على «الوطنية» فيمنح �شهادة بها للبع�ض ،ويحجبها عن البع�ض آ
الخر.
لكن هذا التغري اجلزئي يف اخلطاب الر�سمي مل يتحول بعد إ�ىل قناعة وا�ضحة ،إ�ذ
اليجابية من الطيف املعار�ض يف �سوريا من أ�جل القيام «مب�صاحلة
بعد كل املبادرات إ
وطنية»،جرى ا�ست�سهال اتهام هذا الطيف باملراهنة على اخلارج ،وذلك على الرغم
من أ�ن النقطة املركزية يف اخلطاب ال�سيا�سي ملجمل هذا الطيف كانت ،وال تزال ،أ�ن
ال�سا�سي يف الرد على حتديات اخلارج» .مل يقف أ
«قوة الداخل هي العامل أ
المر عند هذا
احلد من االتهامات ،إ�منا أ��شري أ�ي�ض ًا أل�صحاب الر أ�ي املعار�ض ب أ�نهم « أ��صحاب أ�فكار
ث أ�رية وحتري�ضية» ،يف الوقت الذي ينادي أ�كرث املت�رضرين من النظام ال�سابق ب�إجراء
م�صاحلة وطنية ،والقيام ب�إ�صالح �سيا�سي تدريجي ،ومل يتجه لت�صدير ظواهر ث أ�رية أ�و
حتري�ضية ،وهو ما ي�شري إ�ىل أ�ن املعار�ضة ال�سورية كانت أ�كرث فهم ًا وا�ستيعاب ًا ملتطلبات
امل�صلحة الوطنية ،و أ�كرث مرونة يف ال�سعي لتبني فهم جديد لل�سيا�سة والعمل ال�سيا�سي ،يف
حني أ�ن ال�سلطة مازالت أ��سرية كوارث املا�ضي وعقل املا�ضي ،ومل حترز أ�ي جتديد يف
منظوماتها الفكرية وال�سيا�سية.
إ�ىل جانب تهمة «العمالة» تقذف ال�سيا�سة املعلنة بتهمة «اال�سترياد» بوجه الطيف
املعار�ض ،وهو ما يبقي هذه ال�سيا�سة يف حدود ال�سيا�سات التقليدية املعتادة أ
للنظمة ال�سيا�سية
يف املنطقة العربية .فهاتان التهمتان ،أ�ي اال�سترياد والعمالة ،جاهزتان دوم ًا لدى هذه
أ
النظمة لقذفها بوجه معار�ضيها.
مازالت عالقة الداخل باخلارج غري مفهومة ،أ�و يتم االرتكاز إ�ليها يف اخلطاب
ال�سلطوي إ�زاء املعار�ضة ،وبناء عليها يجري ا�ستغالل مفهوم «الوطنية» واللعب على
وتره.
إ�ن ال�سلطة ،بحكم احتكارها ملجمل القوة والرثوة على مدار عقود وحتى آ
الن ،هي
امل�س�ؤول أ
الول عن مدى «املناعة الوطنية» احلالية ،و إ�ن ما ي�سيء لهذه «املناعة» بالدرجة
أ
الوىل هو املمار�سات التي ت�ستند لثنائية الف�ساد واال�ستبداد ،ولي�س املواقف املعار�ضة
الراف�ضة لهما .اخلط أ� هو أ
ال�صل ،واحلديث عن اخلط أ� الحق ،والتغيري يبد أ� من إ��صالح
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اخلط أ� الذي هو ال�سبيل لتمنيع احلالة الوطنية ،ولي�س كم أ
الفواه التي ت�شري للخط أ� وتطالب
ب�إ�صالحه.

ال ميكن ،بالطبع ،اختزال «الوطنية» يف جذرها أ
الخالقي .فالوطنية مفهوم تاريخي،
أ�ي له عالقة بالواقع والزمن .وال يكفي ادعاء الوطنية لي�صب الطرح وال�سلوك يف إ�طار
امل�صلحة الوطنية ،فالطروحات واملمار�سات التي تعاند الزمن ،وجتايف حاجات الواقع
والب�رش ،ال ميكن إ�ال أ�ن ت�صب اليوم ،بحكم الواقع والتاريخ ،يف غري امل�صلحة الوطنية،
هذه التي ال ميكن أ�ن تتبلور أ�و تعني �شيئ ًا يف غياب الدميقراطية.

ال�صالح وبراجمه وم�ستوياته و�شروطه
فى معنى إ

ال�صالح وبرناجمه :
أ� -فى معنى إ

لل�صالح وح�سب ،بل كان اللعب بالكلمات
مل تقف ال�سلطة عند غياب أ�ي مفهوم وا�ضح إ
ال�صالحية» ،فقد بد أ� النظام عهده باحلديث
و�سيلتها خالل ثالث �سنوات من عمر «الدعوة إ
عن التغيري واحرتام الر أ�ي آ
«ال�صالح» ،وبعدها أ��شري لهذا
الخر ،ثم راح يتكلم عن إ
أ
الخري ب»التطوير والتحديث» ،والذي اقت�رص فقط على اجلانب االقت�صادي «م�رشوع
الخري حلدود «رفع أ
ال�صالح االقت�صادي» ليتم تقزميه يف امل�آل أ
الجور» و»املنح» املقدمة
إ
للنا�س ،بعدما تو�ضح عدم القدرة على ال�سري فيه دون إ��صالحات أ��سا�سية ت�سبقه أ�و تتزامن
معه ،إ�ال أ�نه مل مي�ض وقت طويل حتى ت�آكلت تلك الزيادة بفعل حترير أ��سعار العديد من
ال�سلع وزيادة حجم ال�رضيبة.
لل�صالح على جميع م�ستويات ال�سلطة،
ال توجد ،كما ظهر ،خطة حقيقية وا�ضحة إ
و إ�ال كيف نفهم «العالجات امل�ؤقتة» ألو�ضاع تتطلب «عالجات جراحية» جذرية ؟.

من البديهي القول :إ�نه دون وجود برنامج أ�و خطة ال ميكن ال�سري يف أ�ي اجتاه ،ومن
لل�صالح ،لن يكون هناك إ��صالح ،إ�منا �سيكون هناك هدر للوقت
دون ر ؤ�ية وا�ضحة إ
ومراوحة يف املكان «حركة بال بركة» ،هذا إ�ذا مل ت�شتد أ
الو�ضاع �سوءاً .كذلك من دون
حتديد غايات و أ�هداف حمددة ،وتعيني �سبل وطرائق وا�ضحة للعمل ،لي�س لنا أ�ن نتوقع
حدوث عمل جمد ومثمر ،فالنوايا وحدها ال تكفي .من املهم أ�ن نعرف إ�ىل أ�ين نحن
ذاهبون ،وكيف �سن�صل ،وماذا علينا أ�ن نعمل لن�صل.
التحديدات ال�سابقة لي�ست �رضورية ألي فعل ب�رشي ناجح وح�سب ،إ�منا ألنها امل�صدر
ال�صالح وبذل
الذي يولد احلما�س ويخلق الرغبة لدى الب�رش من أ�جل ال�سري يف طريق إ
اجلهود من أ�جل حتقيق أ
الهداف املتوخاة منه.
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بكلمة أ�خرى ،إ�نها أ��سا�سية كي يتخل�ص ال�سوريون من �شعورهم أ�نهم جمرد « أ�رقام
يراد لها ،وليحلًّ حمله ال�شعور ب أ�نهم عنا�رص فاعلة يتوقف عليها
هام�شية» تتحرك كيفما
ُ
جناح أ�ي إ��صالح أ�و ف�شله.

الداري»:
و»ال�صالح إ
«ال�صالح االقت�صادي» إ
ب -فى معنى إ
هناك عدة م�سائل تطرح يف هذا املو�ضع :أ�ولها :إ�ن فر�ص جناح أ�ي إ��صالح اقت�صادي
دون إ��صالح �سيا�سي ميه ًّد له ويرافقه تكاد تكون �شبه معدومة يف بلد ك�سورية .إ�ذ إ�ن
البقاء يف احليز االقت�صادي وحده-ومهما كانت اخليارات االقت�صادية ،أ�ي �سواء تعلق
أ
المر باقت�صاد ال�سوق أ�م باقت�صاد التخطيط-يلغى أ�ي أ�مل يف امل�س ب�آليات الف�ساد ونظام
النهب ،ويزيل أ�ية إ�مكانية ملراقبة وتوزيع املوارد و إ�دارتها أ�و ملراجعة ال�سيا�سات املتبعة أ�و
المكانية ألي إ��صالح يف أ�ي م�ستوى .فاالقت�صاد
املحا�سبة .هذا يعني يف املح�صلة عدم توافر إ
قبل أ�ن يكون «ا�ستثمارات» و»م�ؤ�رشات إ�ح�صائية» و»انفتاحا اقت�صاديا»،هو م�س أ�لة
�سيا�سية قبل ذلك جميعاً ،ومل يعد هناك من يعتقد أ�نه من املمكن إ��صالح االقت�صاد باالعتماد
على أ
الدوات االقت�صادية وح�سب .بالتايل ميكن القول إ�ن ثمة �رشوط ًا �سيا�سية البد من
والنتاج
توفريها إلعادة ت أ�هيل املجتمع املنهك وامل�سترتف وو�ضعه يف بيئة جديدة من العمل إ
فال�صالح لن يتحقق إ�ال بال�سري على قدمني :أ
الوىل تتعلق مبعاجلة امل�شاكل
والبداع ،إ
إ
االقت�صادية ومواجهة االختالالت االجتماعية والت�صدي بالذات لظاهرة الف�ساد ،والثانية
ال�صالح االقت�صادي»
بال�صالح ال�سيا�سي والد�ستوري والقانوين .أ�ما «م�رشوع إ
تتعلق إ
الذي طرح يف بداية العهد اجلديد فقد ولد ميتاً ،ألن تلك القوى مازالت تتجاهل أ�ن �ضمان
احلق يف امل�شاركة هو العمود الفقري إلعمال احلق يف التنمية ،مبا يت�ضمنه ذلك من توفري
املقومات الالزمة للرقابة ال�شعبية على املوارد العامة للدولة و�سبل إ�نفاقها.

«ال�صالح االقت�صادي» ذاته والقائمني عليه .إ�ذ بعد أ�ن كان جمرد
ثانيتها :تتعلق بخط إ
احلديث عن حترير ال�سوق وجذب اال�ستثمارات أ
الجنبية ،يعترب خيانة وطنية أ�و «عمالة»،
أ��صبح هذا احلديث �سائد ًا على م�ستوى احلكومة .هذا يطرح أ�زمة ب�صيغة مفارقة ،ما بني
اخلطاب ال�سيا�سي للحزب احلاكم املرتكز إ�ىل اال�شرتاكية والتخطيط املركزي ،وبني ما بد أ�
يجري على أ�ر�ض الواقع .امل�ؤ�سف حق ًا أ�ن اجلوقة الفا�سدة التي أ�دارت االقت�صاد يف الفرتة
«ال�صالح االقت�صادي» املزعوم
املا�ضية ،هي ذاتها التي أ�وكلت إ�ليها مهمة قيادة عملية إ
اليوم ،وهي ّ
وتزمر للو�ضع اجلديد بعد أ�ن كانت تدافع ب�رشا�سة عن �سالمة الو�ضع
تطبل
ّ
االقت�صادي و»التجربة ال�سورية الرائدة « .امل�ؤ�سف أ�ي�ض ًا أ�ن اخليارات االقت�صادية اجلديدة
(بغ�ض النظر عن االتفاق أ�و اخلالف معها) مل ت أ� ِت كح�صيلة مل�شاركة اجتماعية وحوارات

25

وا�سعة ،بل اتخذت يف أ��ضيق نطاق وبعد انتظار طويل ،أ�ي حتى أ��صبحت اتفاقية اجلات
وال�رشاكة مع الدول ال�صناعية على أ
البواب .هذا يعني على ما يبدو أ�ن «التغيري» ال حاجة
له عند ال�سلطة طاملا مل يكن هناك عوامل خارجية تدفع باجتاهه.
بال�صالح خالل م�سرية ال�سنوات الثالث
وثالثها :بعد ما ظهر عجز ال�سلطة عن القيام إ
أ
ؤ
أ
الداري» ،حتى �ن جميع امل�س�ولني
ال�صالح إ
الوىل ،خرجت علينا مب�س أ�لة « أ�ولوية إ
الداري باعتباره
العالم الر�سمي مل يعد ي�شغلهم اليوم إ�ال التنظري إ
لل�صالح إ
و�صحفيي إ
ال�صالحات».
«املدخل إ�ىل كل إ
الداري لي�س بال�سهولة التي يتم ت�صويرها ،فهو لي�س م�س أ�لة تقنية أ�و قانونية
ال�صالح إ
إ
الداري مكانه يف
ال�صالح إ
حم�ضة أ�و جمرد إ�جراءات تنفيذية ب�سيطة ،إ�ذ يجب أ�ن يجد إ
لل�صالح.
ر ؤ�ية تكاملية إ

ال دون ف�صل ال�سلطات وا�ستقالل الق�ضاء،
الداري أ�ن يكون م�ستحي ً
ال�صالح إ
يكاد إ
ودون م�ساءلة احلكومة وحما�سبتها أ�مام برملان منتخب بحرية ،ودون إ�عالم حر ي�شري
إ�ىل مواطن اخللل ومواقع ال�ضعف.
ال�صالح جليا ،مل تقم ب�إعادة
رغم كل ذلك ،ف�إن ال�سلطة ،بعد ظهور عجزها عن إ
النظر يف ر ؤ�يتها التي ا�ستندت إ�ىل ف�صل عميق بني االقت�صاد وال�سيا�سة ،فالف�شل االقت�صادي
الداري وترهل الدولة إ�منا هي النتائج املبا�رشة لبنيان �سيا�سي مرتهل وفات
والعجز إ
أ�وانه ،و إ��صالحها يتطلب وجود إ�رادة حقيقية من ال�سلطة ،وتوافقا اجتماعيا حول آ
الليات
أ
والهداف املبتغاة.

ج -مفارقات باجلملة و أ�و�ضاع ت�ستمر يف الرتدي :
ال�صالح مع ا�ستمرار الف�ساد
 -1ا�ستمرار احلديث عن إ
يف احلقيقة كل الكوارث أ
والزمات تعود يف املح�صلة ل�سبب واحد ،يكمن يف آ
اللية العامة
ال�صالح
الناظمة لل�سيا�سة واالقت�صاد و�سائر أ�لوان احلياة يف بلدنا ،والغريب أ�ن عملية إ
املعلنة قد أ�نيطت بالقوى التي أ�نتجت هذه الكوارث ،ومازالت ت�ستفيد من أ
الو�ضاع التي
جنمت عنها .أ�لي�س من البديهي القول إ�ن الفا�سدين ال ي�صلحون ،و أ�ن حماربة الف�ساد تتطلب
بداهة إ�بعاد الفا�سدين عن مراكز الفعل والت أ�ثري ؟.

ال ارتبطت بحلقات إ�جناز �سد زيزون ،توازيها مفارقات أ�خرى يف
مفارقات باجلملة مث ً
أ
الجراءات غري القانونية التي اتخذت بعد انهياره ،ويف املحاكمات التي �جريت للمتهمني
إ
وامل�س�ؤولني عن انهياره!
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هذا ال�رصح املائي يف بالدنا انهار يف وم�ضة من الزمن ،هادرا جهد �سنوات طويلة،
بعد أ�ن ترك ملدة �ست �سنوات ،وهي فرتة غري ق�صرية ،إلداراته املختلفة التي ا�ستثمرته
ل�صاحلها ثم امتنعت �ساعة ال�شدة عن فعل أ�ي �شيء لوقف االنهيار ،بل وجدت كالعادة
طرائق عديدة للتن�صل من امل�س�ؤولية يف ظل معرفتها بغياب القانون والق�ضاء العادلني يف
البلد.
كان أ
والدارة
الوىل أ�ن تكون كارثة زيزون حدا فا�ص ً
ال بني طريقتني يف أ��سلوب احلكم إ
واحلياة االقت�صادية وال�سيا�سية يف بلدنا .وكان أ
الوىل أ�ن تكون حماكمات زيزون فر�صة
إل�صالح الق�ضاء وتوطيد عدالته ال متييزيته ،إ�ال أ�ن ال�سلطة كالعادة �ضيعت الفر�صة من
جديد!!
وجاءت أ
الحكام التي �صدرت بخ�صو�ص زيزون يوم  26حزيران  2003لت�شكل
جت�سيد ًا فا�ضح ًا لهذه االختالالت املتعددة واملرتاكبة يف الدولة ،و أ��سلوب ممار�سة احلكم
و إ�دارة املجتمع .املحاكمات كانت حماولة فا�شلة ل�سرت ف�ضيحة انهيار ال�سد ،إ�منا بف�ضيحة
تكاد تكون أ�كرب من �سابقتها ،إ�ذ تكثف فيها معظم االختالالت املم�سكة باقت�صادنا وبال�سيا�سة
الداخلية ،والتي أ�عادت و�ستظل تعيد طرح العديد من الت�سا ؤ�الت حول ظاهرة الف�ساد
واملف�سدين.
 -2تغيريات �شكلية ونهج قدمي
كما جرت العادة ،قامت ال�سلطة بت�شكيل الوزارة يف أ�وائل  2003حتت جنح الظالم
ويف الكوالي�س أ
والقبية ،بعيد ًا عن املجتمعني املدين وال�سيا�سي .وما يثري اال�ستغراب هو
العالم الر�سمي حول «ال�شفافية» ،يف الوقت الذي ال جتري فيه
احلديث الوا�سع يف إ
أ
ال�سيا�سة الداخلية إ�ال يف الكوالي�س وال�ضواء اخلافتة.

مل يتوقع أ�حد يف �سوريا �آنذاك تغيري ًا جدي ًا ا�ستناد ًا للتغيري احلكومي ،إ�ذ أ�ن احلكومة
المور أ
تغري وال تب ّدل من طبائع أ
والو�ضاع
برمتها (حتى لو جرى تغيري طاقمها كله) ال ّ
املرتدية يف �سوريا �شيئاً ،فال�سادة الوزراء يف �سوريا ال ميلكون القدرة على تقرير
ال�سيا�سات ،ولي�سوا ب أ�كرث من أ�دوات تنفيذية ألجهزة و أ�فراد يف اخلفاء ووراء الكوالي�س.
بالتايل �سيان بقا ؤ�ها أ�و تغيريها طاملا بنية النظام و�آلياته ثابتة ،وطاملا النهج القدمي ال يزال
حا�رضاً ،فكل تغيري ال يطال النهج لن ي�ؤثر يف الواقع ال�سوري ،كما لن ي�شعر به مواطنو
البلد.
قبل «التغيري الوزاري» جرت «انتخابات» جمل�س ال�شعب بالطريقة ذاتها ،رغم أ�ن
المريكي على العراق كان على أ
العدوان أ
البواب ينتظر حلظة البدء بني �ساعة و أ�خرى،
الدارة املحلية أ�ي�ض ًا بالطريقة ذاتها ،بعد أ�ن مت للعدوان
ومن بعدها جرت «انتخابات» إ
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أ
المريكي مراده ،وبد أ�ت الواليات املتحدة ت�صدر تهديداتها ل�سوريا.
وقبل فرتة وجيزة من «التغيري احلكومي» جاء قرار القيادة القطرية حلزب البعث
احلاكم رقم  /408/الذي أ�كد من جهة على «الدور القيادي للحزب الذي يتجلى بالتخطيط
وال�رشاف والتوجيه واملراجعة واملحا�سبة» ،ومن جهة ثانية على �رضورة ابتعاد «الرفاق
إ
ؤ
البعثيني» و»امل��س�سات احلزبية» عن العمل التنفيذي اليومي ،وعدم التدخل يف عمل
امل�ؤ�س�سات واملديريات ودوائر الدولة .ورغم ما يبدو على القرار من تناق�ض �صارخ،
ف�إنه أ�ي�ض ًا �صدر وغاب دون أ�ن يرتك أ�ثراً.

ال�صالح يف ال�سلطة ،والنتيجة
جري كل ذلك رغم احلديث الذي مل ينقطع �آنذاك عن إ
ال�صالح أ�ية خطوات جادة وفعلية.
الوا�ضحة للعيان أ�ن البالد مل تقطع على طريق إ

 -3بنية مغلقة ب�شروط وبرامج غائبة
ال�صالح ينبغي أ�ن يت�صدر قائمة
ال نريد العودة للوراء للجدال حول أ�ي نوع من إ
«ال�صالحات» بجميع م�ستوياتها و أ�نواعها مطلوبة
العمل املطلوب .لكن نقول إ�ن كل إ
ال�صالحات التي تتناول مناحي احلياة
فال�صالح جملة مرتابطة من إ
و�رضورية ،إ
املختلفة.
ال�صالح� ،سيكون بعيد
االنطالقة اجلدية إ
لل�صالح تتعلق ب�إرادة ال�سلطة .فهو ،أ�ي إ
املنال ما مل تعلن ال�سلطة حقيقة وقوفها إ�ىل جانبه ،وتعهدها بال�سري على طريقه.
توافر إ�رادة حقيقية لدى ال�سلطة هو ال�رشط أ
الول ،لكنه لي�س كافياً .ال�رشط الثاين هو
فال�صالح ينبغي أ�ن يكون
ال�صالحية والهدف املبتغى منها ،إ
الر ؤ�ية التي ت�سند العملية إ
عميق ًا و�شامالً ،فال يجري اختزاله ،وال حتوير أ�هدافه بحيث يتنا�سب مع م�صالح أ�قلية
متنفذة.

ثالث ال�رشوط الغائبة هو وجود املجتمع الفاعل الذي ال يقف موقف املتفرج ب�سبب
لل�صالح من أ�ن تقوم به القوى االجتماعية
احلظر املفرو�ض عليه من ال�سلطة ،فالبد إ
أ
�صاحبة امل�صلحة فيه ،لكن مازالت هذه القوى حما�رصة ومبعدة عن الفعل والت�ثري .ال
ميكن للب�رش أ�ن يحولوا أ
الهداف املعلنة إ�ىل أ�عمال وحقائق واقعية ما مل تطلق إ�رادتهم وما
ال�صالح و أ�هدافه.
مل ُي�سمح لهم باحلراك و إ�بداء الر أ�ي ،ومن ثم التوافق حول متطلبات إ

ال�صالح ،دون ر أ�ي
لي�س هناك إ��صالح دون الب�رش ،وال�سلطة التي تعلن عن نيتها إ
ال�صالح أ�مرا يخ�صها
الب�رش وفعلهم وتوافقهم ،لن ت�صل إ�ليه ،وطاملا ظلت ال�سلطة تعترب إ
وحدها ،دون املجتمع الذي يجب أ�ن يبقى بعيدا ،ف�سوف لن يكون هناك إ��صالح.
الوا�ضح بعد أ�ربع �سنوات جمانية ،أ�ن أ�مرين اثنني يحكمان الو�ضع الداخلي ال�سوري،
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أ
لل�صالحيني داخلها،
لل�صالح واملفتقدة إ
الول هو بنية النظام ال�سيا�سي املغلقة وامل�ضادة إ
لل�صالح.
والتي ال تنتج ،بال�رضورة ،إ�ال أ�فراد ٌا م�ضادين إ

ال�صالح بالطريقة التي يتم فيها
الثاين أ�ن ال�سلطة ال متلك برناجم ٌا إ
لل�صالح ،وطرح إ
لي�س إ�ال من باب احلفاظ على امتيازات قائمة ،يتعار�ض ا�ستمرارها مع أ�ي إ��صالح من
أ�ي نوع وم�ستوى.

اجلبهة الوطنية التقدمية :املبد أ�… والتجربة الواقعية
� -1شكًّ ل القانون ال�صادر يف  1958/3/12والقا�ضي بحل أ
القليم
الحزاب ال�سيا�سية يف إ
العالن عن الوحدة بني �سوريا وم�رص يف � 22شباط  ،1958انقطاع ًا يف
ال�سوري بعد إ
العملية الدميقراطية املتنامية يف �سوريا خالل خم�سينيات القرن املا�ضي .إ�ذ مل ي�صدر قانون
خا�ص بتنظيم العمل احلزبي بعد ذلك ،إ�منا جاءت «ثورة � 8آذار» لتعلن حالة الطوارئ
التي مازالت م�ستمرة إ�ىل يومنا ،وبعدها ت أ��س�ست» اجلبهة الوطنية التقدمية» يف ال�سابع من
�آذار  ،1972وجاءت املادة الثامنة من د�ستور عام  1973لت�ؤكد على أ�ن «حزب البعث
العربي اال�شرتاكي هو احلزب القائد للدولة واملجتمع ،ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل
على توحيد طاقات جماهري ال�شعب يف خدمة أ
المة العربية» ،وت�شكلت هذه اجلبهة من عدة
أ�حزاب قومية و�شيوعية بقيادة حزب البعث وزاد عمرها اليوم عن ثالثة عقود ون�صف
العقد.
بعد مرور هذا الزمن الطويل على جتربة «اجلبهة الوطنية» يف احلكم ،وبو�صفها
كانت وال تزال عنوان «التجربة ال�سورية الفريدة» يف العمل ال�سيا�سي كما ي�شيع حمازبوها
ومنا�رصوها ،ف�إن أ�ول ما يتبادر إ�ىل الذهن يف هذا املجال ت�سا ؤ�ل رئي�سي م�رشوع :هل
حققت اجلبهة ،بعد هذا العمر الطويل ،أ
الهداف التي كانت ت�صبو إ�ليها أ�و جزء ًا منها،
والتي حددها ميثاقها ببناء املجتمع العربي اال�شرتاكي املوحد ،وتعزيز الوحدة الوطنية
ومتتني اجلبهة الداخلية ،وتوثيق عالقات التعاون والعمل امل�شرتك بني أ
الحزاب امل�شاركة
ال لعالقات التناحر ومبا ي�ؤدي إ�ىل حتقيق الدميقراطية….؟ .إ�نه الت�سا ؤ�ل الرئي�سي
فيها بدي ً
الذي يطرح ب أ��شكال خمتلفة ،لكن م�ضمونه ينعقد دائم ًا حول إ�نكار فاعلية اجلبهة و أ�حزابها
يف لعب أ�ي دور �سيا�سي حقيقي يف أ�و�ضاع البالد والعباد.
مل تكن جتربة «اجلبهة الوطنية» ،كما يخيل للبع�ض إ�نتاج ًا وطني ًا خال�صاً ،بل إ�نها
م�ستن�سخة أ�و م�ستوحاة-كما ت�ؤكد وثائق احلزب احلاكم-من جتارب �شعوب و أ�مم أ�خرى،
وهذا يعني بطالن حجة أ��صالة التجربة أ�و عدم «ا�ستريادها» التي يعلنها على الدوام
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املدافعون عن التجربة وا�ستمرارها ،و»املقتنعون» ب أ�نها ال�شكل الوحيد املالئم ملجتمعنا
وخل�صو�صيته التاريخية والثقافية والدينية.
أ�ما «ميثاق اجلبهة» الذي وقعته أ
الحزاب �آنذاك وتعهدت فيه با�ستبعاد الطالب من
القرار بقيادة حزب البعث
دائرة ن�شاطها وعملها ،ف�إنه كان بداية النهاية ف�ض ً
ال على إ
للدولة واملجتمع واحتكاره على م�ستوى القيادة املركزية للجبهة لت�سعة أ�ع�ضاء من أ��صل
�سبعة ع�رش ع�ضواً ،إ��ضافة حلرمان هذه أ
والعالن
الحزاب من فتح مقارٍ ر�سمية لها ،إ
عن براجمها ون�شاطاتها ومنعها من إ��صدار �صحافة حزبية حقيقية طوال ثالثني عاما،
و أ��صبح معظمها تدريجي ًا م�ؤ�س�سات متخ�شبة غري مالكة إ�ال لعدد من الكوادر القدمية ومفتقدة
أ�ي ر�صيد معنوي إ�يجابي يف ال�شارع ال�سيا�سي ،خا�صة بعد احلاالت املتعددة من االنق�سام
والت�شظي.
مني جميع هذه أ
الحزاب ،با�ستثناء حزب البعث ،بانق�سامات عديدة ،فالق�سم املتبقي من
ال�شيوعيني داخل اجلبهة انق�سم إ�ىل «حزبني» يحمالن اال�سم ذاته ،أ�ما العنا�رص التي بقيت
من «االحتاد اال�شرتاكي» داخل اجلبهة ف�إنها تعاين أ�ي�ض ًا من انق�سامات عديدة واتهامات
متبادلة ومعاناة دائمة من ممار�سات أ
المني العام الذي أ�فقد «حزبه» كل مربر للوجود
واال�ستمرار كخط فكري �سيا�سي م�ستقل ،واحلالة ذاتها طالت «الوحدويني اال�شرتاكيني»
و»حركة اال�شرتاكيني العرب» ،ومازالت انق�سامات أ�خرى حمتملة يف امل�ستقبل.
مل ت أ�ت تلك االنق�سامات ،إ�ال فيما ندر ،ا�ستناد ًا أل�سباب فكرية �سيا�سية بل كانت يف
فبنيت التكتالت و�صيغت امل�ؤامرات للح�صول على
غالبيتها وليدة أ��سباب نفعية وانتهازيةُ ،
كر�سي وزاري أ�و مقعد نيابي أ�و موقع يف املجال�س املحلية ،تلك امل�س�ؤوليات التي بات ُينظر
لها على أ�نها غنائم وامتيازات لي�س أ�كرث ،والتي أ�دت مع مرور الزمن إ�ىل ت�شكل �رشيحة
من امل�ستفيدين والفا�سدين داخل تلك أ
الحزاب.
ح�رضت امل�صالح وغابت الربامج أ
والفكار واملواقف ،وتال�شت ال�صفات الن�ضالية
والكفاحية ،بل وحتى ال�سيا�سية ،عندما كفت تلك أ
الحزاب عن التعبري عن م�صالح النا�س
والدفاع عنهم أ�مام «الدولة» التي اندجموا ب أ�جهزتها كاحلزب احلاكم ،وا�ستفادوا من
امتيازاتها ،وغابت أ�ي�ض ًا «اال�ستقاللية» و»الندية» إ�زاء «احلزب القائد» الذي تدخل يف
المناء العامني لتلك أ
الحيان حتى يف حتديد بع�ض أ
بع�ض أ
الحزاب ،وحتديد أ��سماء بعينها
منها للمنا�صب الوزارية ،بغ�ض النظر عن �آراء وتر�شيحات أ�حزاب اجلبهة.
اختارت إ�ذ ًا تلك الت�شكيالت احلزبية يف البداية ومن حيث املبد أ� التحول إ�ىل هياكل
�صور م�ؤذية للحركة ال�سيا�سية
كرتونية وديكورات ،ويف �سياق التجربة الواقعية ولدت
ٌ
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الوطنية يف �سوريا ب�شكل عام مبا برز منها من انق�سامات نفعية وتعميق لظواهر»ال�شللية»
القائمة على اعتبارات «ما دون �سيا�سية « ،و إ�ىل جانب ذلك برزت ظاهرة توريث
الحيان ،لتتحول يف امل�آل أ
املنا�صب واملواقع واالمتيازات أ�و بيعها يف بع�ض أ
الخري من
«ت�شكيالت �سيا�سية» إ�ىل جمرد م�صادر �رسيعة للمكا�سب والغنائم.
وهذا كله �ساهم على ال�صعيد العام يف فقدانها معايري ال�صدقية ،وت�شويه املمار�سة ال�سيا�سية
وال�ساءة للحركة ال�سيا�سية الوطنية ،و�ساعد كذلك على انف�ضا�ض النا�س عن
احلزبية إ
«ال�سيا�سة» و»ال� أش�ن العام» ،وتكر�ست حالة من عدم االكرتاث والالمباالة عندهم والعودة
لالنتماءات والوالءات املعيقة التي تطفو إ�ىل ال�سطح ب�شكل جلي إ�بان الدورات الت�رشيعية
ملجل�س ال�شعب يف مقابل �ضمور الوالء للوطن والربامج أ
والهداف وال�سيا�سات.
 -2مازالت ال�سلطة ال�سيا�سية م�صرِ َّ ة على �صيغة «اجلبهة الوطنية» كطريقة يف احلكم
وممار�سة ال� أش�ن ال�سيا�سي ،وكذلك أ��صحاب االمتيازات يف أ�حزاب اجلبهة الذين قد يتهدد
مواقعهم اخلطر بزوال ال�صيغة ،وذلك على الرغم من رائحة العفن التي تفوح منها.
فبعد جميء الرئي�س ب�شار أ
ال�سد إ�ىل �سدة الرئا�سة قيل إ�ن «اجلبهة» و�ضعت أ�مام مهمة
الطار منذ
تفعيل دورها وزيادة ت أ�ثريها يف حياة البالد ال�سيا�سية ،فما الذي جرى يف هذا إ
العالن عن هذا التوجه ؟..
إ

انعقد امل�ؤمتر العام أ
الول للجبهة يف  ،2001/12/21وانعقد م�ؤمترها الثاين يف الفرتة
مابني  .2002/12/23-21اكت�سب امل�ؤمتر الثاين « أ�همية» خا�صة ،بحكم انعقاده ع�شية
انتخابات جمل�س ال�شعب لدورته اجلديدة ،وزاد يف تلك أ
«الهمية» م�شاركة القيادة القطرية
حلزب البعث احلاكم و أ�ع�ضاء احلكومة ال�سورية ،مبا يعني أ�ن النقا�شات �ست�سهم يف اتخاذ
«قرارات» لها �صفة الفعالية.
إ�ذا كان ال�سماح ألحزاب اجلبهة بافتتاح مقارٍ لها ت�ضع عليها «اليافطات التعريفية»
اخلا�صة بها ،وال�سماح لها ب�إ�صدار �صحف ناطقة با�سمها ،و إ�لغاء احلظر املفرو�ض على
الجراءات هي أ��سا�سيات بديهية لوجود
عملها بني الطالب ،قد جاء -رغم أ�ن هذه إ
أ
الحزاب -بعد ما يقارب الثالثني عام ًا من عمر اجلبهة ،فمتى ميكن لـ «تو�صيات» امل�ؤمتر
أ
الول للجبهة-على �ض�آلتها قيا�س ًا مبا يتطلبه الو�ضع الداخلي -أ�ن ترى النور؟.
هذا إ�ذا جتاوزنا التناق�ض الوا�ضح بني اعتبار «اجلبهة الوطنية التقدمية» بح�سب الد�ستور
أ�على قيادة �سيا�سية يف البالد ،وبني ت�سمية ما ي�صدر عنها بـ «التو�صيات» ولي�س»القرارات»
املفرت�ضة التطبيق؟.
ت�ضمن امل�ؤمتر أ
الول ،على م�ستوى العمل اجلبهوي مثالً ،اقرتاح ًا بتعديل ميثاق اجلبهة
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أ�و حتى �صياغة ميثاق بديل ،وغريها من االقرتاحات التي نكاد ال نلم�س تطبيق ًا ملعظمها
ال عن �صياغة «ميثاق»
عندما جاء م�ؤمترها الثاين ،فهل اجلبهة عاجزة لهذه الدرجة مث ً
جديد خالل عام ؟.
تاريخي ًا مل ت�ستطع «اجلبهات» أ
الكرث متانة وتطور ًا من «اجلبهة الوطنية ال�سورية» أ�ن
تق ِّدم ما يرثي الفكر ال�سيا�سي والو�ضع الداخلي يف بلدانها ،فجمعيها و�صلت يف امل�آل أ
الخري
إ�ىل االنحالل ،فهل يختلف م�صري «جبهتنا» عن مثيالتها التي ا�ستوحت منها جتربتها..؟
«ال�صالح» من خالل احلفاظ على �صيغة ثبت عقمها يف الواقع العاملي،
هل يكون إ
واملحلي؟
النعا�ش لن ت�ؤتي ثمارها ،واحللول التن�شيطية التكنيكية لن تنه�ض بج�سدها
إ�ن و�سائل إ
املرتهل ،فاخللل أ�عمق مما قد يبدو للمتم�سكني بال�صيغة .إ�نه يقبع يف ال�صيغة ذاتها.

هذا التقييم للجبهة ولدورها وفاعليتها ،ال يثلم وطنية أ�حد ،إ�ال أ�ولئك املندرجني يف
�شبكة الف�ساد واالمتيازات وامل�صالح ،كما ال يعني انتقاء وجود بع�ض أ
ال�صوات املخل�صة
واجلريئة داخلها ،خا�صة يف احلزب ال�شيوعي ال�سوري (جناح يو�سف في�صل) الذي
حتاول بع�ض كوادره تقدمي عمل جدي خمتلف ،وتطرح بع�ض الق�ضايا الداخلية احليوية
ب�شيء من ال�صدقية واجلر أ�ة ،إ�ال أ�ن هذه أ
ال�صوات تذهب دائم ًا أ�دراج الرياح ،طاملا بقيت
آ
الليات وال�صيغ احلاكمة ثابتة.
ال جوهري ًا هو :أ�ين اخللل ،وكيف ال�سبيل لتجاوز آ
الفاق امل�سدودة
ما �سبق يطرح �س�ؤا ً
و إ�قامة حياة �سيا�سية �سليمة؟.

كذلك ال يلغي هذا التقييم أ�همية وم�رشوعية «التحالفات ال�سيا�سية» التي تعترب أ�مر ًا حيوي ًا
ومكوناتها ،كما
يف العمل ال�سيا�سي ،لكن الب ّد من إ�عادة النظر اجلدية ب أ��شكال التحالفات
ّ
الب ّد من إ�قامة تلك التحالفات بني أ�نداد متكافئني ومت�ساوين يف احلقوق والواجبات ،دون
ال على
أ�ن يتحول طرف ما ليكون عبئ ًا على �آخر ،أ�و يكون خا�ضع ًا لو�صاية أ�حد .ف�ض ً
أ�ن احلالة الدميقراطية قد ت�ؤدي لت�شكيل «حتالفات» جديدة تختلف مرتكزاتها وثوابتها
و أ�طرافها.
الظروف الراهنة داخل البالد ،ويف العامل ،تفر�ض واقع ًا جديد ًا يتطلب التعامل
الجماع ب�رضورة و�ضع
اليجابي معه ،خا�صة بعد أ�ن ت�شكل اليوم ما ي�شبه إ
والتفاعل إ
قواعد جديدة للعمل ال�سيا�سي يف البالد ،وبعد ما ظهر أ�ن طيف احلركة ال�سيا�سية الوطنية
اليوم أ�و�سع من الطيف الذي متثله اجلبهة و أ�حزابها.
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املعار�ضة ..وظائفها وبراجمها
ال�صالح م�رشوع ًا راهنا و�رضورياً ،خا�صة أ�ن ال�ساحة ال�سورية حبلى بقوى
أ� -مازال إ
وطاقات لها م�صلحة حقيقية يف التغيري الوطني الدميقراطي وت�سعى باجتاهه .هذا يرتب
جمموعة من أ
واملهمات على احلركة الوطنية الدميقراطية ،وي أ�تي على ر أ��سها ال�سعي
العباء
ّ
باجتاه وحدتها ،وذلك من خالل االندراج يف م�رشوع برنامج �سيا�سي م�شرتك أ�و ميثاق
للجماع الوطني الدميقراطي .ال ميكن للقوى الوطنية الدميقراطية أ�ن
وطني ي�صلح قاعدة إ
ت�سعى باجتاه وحدة حقيقية ومنتجة ،إ�ذا ما بقيت يف حدود االجتماع حول بع�ض املطالب
والقوا�سم امل�شرتكة ،بل ال ب ّد من إ�دراج هذه املطالب وتلك القوا�سم يف م�رشوع ميثاق
مف�صل ،يق ّدم ر ؤ�ية وا�ضحة وقراءة دقيقة للواقع ال�سوري بكل أ�بعاده آ
ولليات
وطني ّ
متدرج ،ويتخذ من حاجات ال�شعب وتطلعات فئاته العري�ضة يف هذه
تغيري دميقراطي
ّ
تغري املناخ الدويل وال�ضغوط
املرحلة مرتكز ًا أ��سا�سياً ،كما ي أ�خذ بعني االعتبار ا�ستحقاقات ّ
الناجمة عنه.
هذا يتطلب حوار ًا �رصيح ًا وعلني ًا داخل كل حزب وداخل احلركة ال�سيا�سية ،وا�شرتاك
املثقفني واملنتديات واملجموعات الثقافية واجلمعيات ،وداخل حزب ال�سلطة و أ�حزاب
اجلبهة املختلفة.
التو�صل إ�ىل ميثاق وطني ي�ساعد الوطن وال�شعب على
هذا احلوار الوطني هدفه
ّ
الزمة ال�سيا�سية الراهنة ،أ
اخلروج من أ
ولجل الوقوف بوجه التح ّديات وال�ضغوط
اخلارجية املتزايدة ،فالتح ّديات عديدة ومتنوعة.

قيا�س ًا مبا عا�شته �سوريا من ظروف ع�صيبة يف الثمانينيات ،كان أ�داء اجل�سم أ
ال�سا�سي
من النخبة ال�سيا�سية والثقافية واملجتمع املدين إ�يجابي ًا خالل م�سرية العهد اجلديد ،وكان
اخلطاب امل�ستخدم وال�سلوك املتخذ متوازنني .وقد ت أ�كد ذلك التوازن لدى املعار�ضة
ال�صالح ،و إ�دراكها عدم إ�مكانية التجاوز ال�رسيع وتخطي الرتكة
بدعوتها للتدرج يف إ
ال�صالح ال�سيا�سي ،مبا يتطلبه من إ�عادة
الثقيلة دفعة واحدة ،إ�ال أ�نها ما فتئت ت�ؤكد أ�ن إ
االعتبار ل�سيادة القانون و إ�ر�ساء الدميقراطية كمبد أ� ناظم لعالقة ال�سلطة باملجتمع وللعالقة
ال�صالحية الراغبة
بني القوى ال�سيا�سية املختلفة ،هو البوابة احلقيقية والوحيدة لكل النوايا إ
بت أ�كيد �صدقها وقدرتها على التحقق يف الواقع.
جرت العادة يف اخلطاب ال�سيا�سي للمعار�ضة تف�سري «�رضورة الدميقراطية» بعر�ض
التحديات اخلارجية املحدقة بنا ،وحجم املواجهات املفرو�ضة على بلدنا� ،سواء ما كان منها
« إ��رسائيلياً» أ�و « أ�مريكياً» .وهذا �صحيح ،لكن دون أ�ن نن�سى بالطبع ما ي�سوقه «الداخل
ال�سوري» من �رضورات وحاجات حقيقية وملحة للدميقراطية.
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إ�ن طرح «الدميقراطية» لي�س مو�ضة فكرية أ�و جمرد قناعة بفكرة نظرية ،بل هو
طرح ل�صيق أ
ال على كونها حق ًا من حقوق
بالزمات احلقيقية التي يعاين منها بلدنا ،ف�ض ً
املجتمع ال�سوري و إ�ن�سانه ،ف�إذا ما ا�ستح�رضنا يف ذهننا جممل معاناة بلدنا وجمتمعنا� ،سنجد
أ�ن «الدميقراطية» ت�شكل ممر ًا إ�جباري ًا إ�ذا ما أ�ريد لهذه املعاناة أ�ن تنتهي.

ال وقبل كل �شيء إ�ىل «الدميقراطية» من أ�جل ا�سرتجاع
يحتاج املجتمع ال�سوري أ�و ً
وعيه و إ�رادته وثقته بنف�سه ،وليتحول إ�ىل ذات حا�رضة وفاعلة بعد عقود من اال�ستبعاد
والتهمي�ش .ويحتاج مواطن هذا املجتمع إ�ليها بالدرجة أ
الوىل من أ�جل إ�عادة تكوين �رشوط
وحترره من الت�شوهات أ
الن�سان احلر والقادر والعفوي
إ�نتاج إ�ن�سانيته
الخالقية ،وبناء إ
ّ
أ
وال�سعيد .وثانياً :يحتاج جمتمعنا إ�ىل «الدميقراطية» لنها ،دون �شك ،الطريق الوحيدة
ال�صالحات الهيكلية أ
ال�سا�سية وال�رضورية يف العملية االقت�صادية �شبه
إلجناز جملة من إ
املتوقفة ،أ
ولنها ال�سبيل الوحيد لالرتقاء باملناهج التعليمية والرتبوية القادرة على بناء
أ
الفراد القادرين على التعامل مع الثورة العلمية والتكنولوجية يف العامل وحتدياتها.
ف�إذا ما أ�ردنا خمرج ًا من «اال�ستقرار» ال�سيا�سي البليد والركود االقت�صادي املزمن
والف�شل االجتماعي امل�ستدمي ،ف�إنه لن يكون دون جعل «احلرية» و�سيلة وغاية كل خياراتنا
يف جميع امل�ستويات ،ودون خلق ديناميات تناف�سية جديدة ونواظم عمل و أ�مناط حكم
ع�رصية.
ب« -املعار�ضة» مبد أ� أ��سا�سي يف احلياة ال�سيا�سية
للمعار�ضة الوطنية الدميقراطية يف �سوريا أ�زماتها و إ��شكالياتها العديدة ،بل وق�صوراتها
يف ميادين عديدة ،إ�ال أ�نها-ورغم ما عانته من قهر وظلم-كانت أ�كرث قدرة على اال�ستجابة
اليجابية للتغريات خالل عمر العهد اجلديد ،من النخبة النافذة يف احلكم .متثل ذلك التطور
إ
بتجاوزها ملحن املا�ضي ،ودعوتها الدائمة مل�صاحلة وطنية وتغيري دميقراطي �سلمي،
م�ستندة يف ذلك إ�ىل روحية أ�خالقية حقيقية وم�سئولية ،يف حني مازالت النخبة النافذة أ��سرية
املا�ضي ،على الرغم من امتالكها كل و�سائل الفعل والت أ�ثري.
هذا ما كان خالل الفرتة املا�ضية ،ولكن ماذا عن اللحظة ال�سيا�سية الراهنة بكل ت�شابكاتها
وتعقيداتها الداخلية واخلارجية؟.على املعار�ضة ،بالطبع ،أ�ن حتافظ على أ�خالقياتها يف
العمل ال�سيا�سي ،لكن باملقابل عليها أ�ن ترتقي بقدرتها على التعامل مع معطيات الو�ضع
الداخلي وا�ستحقاقاته .هذا يقت�ضي قيامها بتثبيت جمموعة من املرتكزات يف فهمها لذاتها
آ
وللخر.

الميان ب أ�ن املعار�ضة املوجودة حالياً ،أ�ي امل�ؤطرة واملنظمة،
أ�ول تلك املرتكزات هو إ
ال ت�ستنفذ املعار�ضة املجتمعية القائمة ،أ�و تلك التي ميكن أ�ن تتبلور تدريجياً ،وت�سري باجتاه
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ال بالتناغم مع تطورات
يقوي املعار�ضة امل�ؤطرة ،أ�و قد تنتج لها كيانات جديدة م�ستقب ً
الو�ضع الداخلي .وثانيها عدم الت�ضحية باملبد أ� أ
ال�سا�سي للحياة ال�سيا�سية ال�سليمة ،وهو
وجود العمل املعار�ض يف املجتمع .فاملعار�ضة قبل أ�ن تكون قوة حمددة أ�و تنظيم ًا ما ،هي
مبد أ� أ��سا�سي من مبادئ احلياة ال�سيا�سية .وطاملا هي كذلك ،ف�إن �ضعفها وحجمها ال�صغري ال
يقلّالن من أ�هميتها ،حتى لو كانت جمموعة من أ
الفراد وح�سب ،وهذا يقت�ضي أ�ال تتخلى عن
موقعها املعار�ض .وثالثها احلر�ص على القيام بتكتيك �صحيح يخدم املرتكزين ال�سابقني يف
تعاملها مع تطورات الو�ضع الداخلي وا�ستحقاقاته .ف أ�ي حالة أ�و ا�ستحقاق ما (كاالنتخابات
النيابية) ينبغي التعامل معها بتكتيك �سليم ،ومبا ي�ؤدي إ�ىل منو»املعار�ضة» واحلفاظ على
موقعها ال�سيا�سي يف �آن معاً .إ�ذ ال قيمة للتكتيكات الب�سيطة يف مثل هذه احلاالت ،يف ظل
ا�ستمرار ال�رشوط نف�سها الناظمة للعالقة بني ال�سلطة واملجتمع ،ويف إ�طار املحافظة على
القواعد ال�سيا�سية ذاتها.
ت�سعى ال�سلطات العربية يف العموم ،إ�ىل اتباع �سيا�سة «حتت العباءة» يف حلظات
�سيا�سية معينة ،أ�ي «م�ساومة» املعار�ضة ،ب�شكل مبا�رش أ�و غري مبا�رش ،على القبول ببع�ض
املكا�سب (مثل التخلي لها عن بع�ض املقاعد يف املجل�س النيابي) ،وذلك يف مقابل «ت�سقيفها»
أ�ي و�ضع �سقف ملعار�ضتها ،وبالتايل حتولها إ�ىل جمموعة �صغرية مندجمة يف احلكم،
وغري قادرة على القيام ب أ�ي فعل يف أ�ي م�ستوى ،وهذا يعني ب�رصيح العبارة حتولها إ�ىل
قوة «ال ته�ش وال تن�ش» ،وكل وظيفتها تتحدد يف إ��ضفاء �صفة دميقراطية على ال�سلطة
اليحاء ب�إحداثها تغيريات يف أ
الو�ضاع الداخلية.
القائمة التي تريد إ
�ضحت مببادئ ومربرات
يف مثل هذه احلالة تكون املعار�ضة قد خ�رست كثرياً ،ألنها َّ
وجودها ،أ�ي مطالبها أ
ال�سا�سية بتغيري قواعد العمل ال�سيا�سي .وبخ�سارتها يخ�رس املجتمع
أ�ي�ضاً ،ألنه يخ�رس املعار�ضة إ�ىل جانب خ�سارته للمجموعة احلاكمة ،وهذا يعني يف املح�صلة
خ�سارته إلمكانية حدوث أ�ي تغيري يف احلياة ال�سيا�سية ويف إ�مكانية ال�سري يف طريق االنتقال
الدميقراطي.

التحديات والتهديدات و�سبل املواجهة
مع و�ضوح التهديدات أ
المريكية ل�سورية بعد نهاية حربها العدوانية على العراق
تردد النغمة ذاتها منذ أ�ربعة عقود،
واتخاذها طابع ًا أ�كرث �رصاحة وحدة ،خرجت أ��صوات ِّ
والتي تربر ا�ستمرار ال�سيا�سة الداخلية املعتادة بالظروف اال�ستثنائية واملخاطر املتزايدة التي
حتدق بالوطن ،و�رضورة مواجهة التهديدات أ
المريكية بالوحدة الوطنية حول القيادة،
وت أ�جيل مطلب الدميقراطية وامل�شاركة ال�سيا�سية ،خا�صة أ�ن هذه املطالب مطروحة اليوم
مبنظور أ�مريكي وحل�ساب م�رشوع ال�رشق أ�و�سطية ،على حد تعبري تلك أ
ال�صوات التي
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تن�سى أ�و تتنا�سى أ�ن �سيا�سة احتكار ال�سيا�سة بحجة اخلطر اخلارجي كانت عنوان ال�سلطة
ومرتكزها منذ أ�ربعة عقود ،ومل جتنب الوطن الهزائم واملخاطر والتهديدات.
يبدو أ�ن هذه أ
ال�صوات مل ت�ستخل�ص در�س بغداد جيداً ،الذي قال بجالء إ�ن هذه الر ؤ�ى
وال�سيا�سات ت�شكل أ�كرب داعم لعملية االخرتاق اخلارجي ،بحكم إ�نتاجها ألو�ضاع داخلية
ه�شة ،فيما الطيف املعار�ض يف �سوريا ا�ستند منذ ثالثة عقود على أ
القل ،وما يزال،
إ�ىل معادلة القوة الداخلية ك أ��سا�س ملواجهة أ�ي خطر خارجي ،ونادى دائم ًا ب�رضورة
المور على حالها �سيكون امل�شجع أ
فتح الدائرة املغلقة من الداخل ،ألن إ�بقاء أ
الكرب لفتح
هذه الدائرة من قبل اخلارج ،مبا يحقق م�صاحله وبطريقة فاجعة ومذهلة ،ال تعود على
المور وال على أ
أ�حد باخلري ،ال على ال�سلطة املم�سكة بزمام أ
الحزاب وال على املواطنني
جميعاً.
المريكية من إ�جناز املرحلة أ
الدارة أ
الوىل من
نقول ذلك عندما نرى أ�نه بعد أ�ن انتهت إ
أ�هدافها يف العراق ،أ�ي االحتالل و إ��سقاط النظام� ،سارعت مبا�رشة للتوجه نحو �سورية،
م�ستخدمة تقريب ًا املربرات والذرائع ذاتها يف غزوها للعراق ،لكن امللفت أ�ن الردود
�صبت أ�ي�ض ًا يف االجتاه نف�سه للردود الر�سمية العراقية،
الر�سمية إ
والعالمية يف �سوريا ِّ
مع كونها أ�كرث دبلوما�سية وهدوءاً ،وبعد ذلك بد أ�ت ال�سلطة -كما هي العادة -بالتكيف مع
الواقع اجلديد ،دون أ�ي حماولة لال�ستفادة مما حدث يف العراق ،وبدون أ�ن ترى أ�ي
حاجة إلعادة النظر يف ت�صوراتها و�سيا�ساتها.

ال أ�حد يقول بذهاب �سوريا إ�ىل حرب خا�رسة �سلفاً ،لكننا نقول ب�رضورة أ�خذ العربة
وفهم ما حدث يف بغداد التي حتولت إ�ىل �ساحة مفتوحة أ�مام جحافل الغزاة ،حيث ال أ�حزاب
�سيا�سية وال منظمات أ�هلية وال م�ؤ�س�سات نقابية ،وال جي�ش يقاوم العدوان.
ال�ضعاف احلقيقي للبالد حيال اخلطر
يف احلقيقة كانت ال�سلطة العراقية هي م�صدر إ
الق�صائية والقهر ال�سلطوي واحلكم ال�شمويل ال تبني إ�ال هياكل
اخلارجي ،فال�سيا�سات إ
املغيب واملحا�رص باخلوف والقمع لي�س م�ستعد ًا
كرتونية ال ت�صمد أ�مام العا�صفة ،وال�شعب َّ
للدفاع �ضد املحتل أ�و الغازي ،إ�ذ كيف ميكن للب�رش أ�ن يقاوموا بعد أ�ن ُ�شلَّت مبادرتهم
الال و إ�ق�صاء من احلياة العامة وال� أش�ن الوطني،
و أ�حكم حكامهم القب�ضة عليهم جتويع ًا و إ�ذ ً
ودفعوهم إ�ىل الرك�ض وراء لقمة العي�ش.
يف مثل هذا النمط من احلكم تطغى ال�شكاية الداخلية للب�رش على �شكايتهم من أ�ي غزو
خارجي حمتمل أ�و قائم ،هذا إ�ذا مل تتجه أ�حا�سي�سهم الق�صوى ،يف حلظة ما ،نحو الت�شفي
الكرب :الوطن ،الذي هو أ
من النظام ،ويرتاجع لديهم املو�ضوع أ
ال�سا�س.
يف أ�و�ضاع كهذه ،تتكون أ��س�س وجذور جميع الهزائم التي منينا بها ،وهذا هو الدر�س
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الذي يجب أ�ن تدركه أ
النظمة العربية ،ال أ�ن تركن وتطمئن ملظاهر النفاق التي تثبت
وتعيد �شخ�صنة ال�سلطة ،وهي املظاهر التي تنتع�ش دائم ًا يف ظل أ
الو�ضاع ال�شمولية،
فاملنافقون ،حفاظ ًا على م�صاحلهم أ�و خوف ًا من بط�ش امل�ؤ�س�سات أ
المنية ،هم عادة-كما
بينت التجربة -أ�ول من يهرب من ا�ستحقاق مواجهة اخلطر اخلارجي .يف بغداد ،قبل
يوم واحد من �سقوطها ،كان العراقيون يهتفون للنظام ويعاهدونه على الت�ضحية بالروح
والدم يف �سبيله ،ويف اليوم التايل كان كل �شيء من املا�ضي ،ف�إذا بهم ي�شاركون يف هدم
أ�ركان النظام و أ��صنامه.
الب ّد من حت�صني الو�ضع الداخلي ال�سوري يف مواجهة التهديدات املحتملة واملخاطر
التي تلف املنطقة ،بال�سري يف طريق امل�صاحلة الوطنية ،وبناء نظام �سيا�سي دميقراطي قائم
على تعددية حقيقية وعلى �سيادة القانون وا�ستقالل الق�ضاء ونزاهته ،واخلطوات أ
الوىل
ال�رضورية يف هذا االجتاه تتمثل ب�إطالق �رساح جميع ال�سجناء ال�سيا�سيني.

هذا الواقع اجلديد بحاجة لقراءة دقيقة ومت أ�نية حتى ت�ستطيع الدول ال�ضعيفة اال�ستمرار
فيه ،و�سوريا هي إ�حدى الدول التي قادها قدرها إ�ىل الوجود يف منطقة ح�سا�سة من العامل
ال على حالة عدم اال�ستقرار التي ي�سببها
تت�ضمن م�صالح حيوية للواليات املتحدة ،ف�ض ً
ال�رسائيلي يف املنطقة ،وما ي�ستتبع كل ذلك من قوى متغايرة يف الر ؤ�ى
وجود الكيان إ
والت�صورات جتاه املنطقة وم�ستقبلها.

القليمية والعاملية،
ينبغي أ�ن تكون اخليارات ال�سيا�سية دقيقة لدول املنطقة إ�زاء التغريات إ
وهذا يعني بناء هذه اخليارات على أ��س�س علمية ثابتة ن�سبياً ،تنطلق من حقيقة أ��سا�سية هي أ�ن
هذه الدول إ�ما أ�ن ت�ستمد القوة من ذاتها و إ�ما أ�ن تهلك .أ�ما الركون والتعويل على تكتيكات
وخيارات �سيا�سية م�ؤقتة ،ف�إنه ما عاد ي�شكل ح�صانة ألحد.
من الطبيعي ألي دولة توجد يف هذه املنطقة يف ظل هذه املرحلة أ�ن متتلك هام�ش ًا من
القدرة على احلركة واملناورة وفتح اخليارات ال�سيا�سية ،مثل ما عليها بالطبع جمموعة من
ال�ضغوط الواقعية ،و أ�مامها حدود متنعها عن احلركة بحرية.

لكن هذا أ
المر ،على أ�هميتة ،ال يقرر م�صائر الدول وتقدمها .قد يقلل من اخل�سائر أ�و
ي�ؤجل الهزمية ،لكنه ال مينعها ،والدر�س العراقي �شاهد كبري على ذلك .ميكن ل�سوريا،
كما يرى رجاالت ال�سلطة ،أ�ن جتد هام�ش ًا وا�سع ًا للمناورة وترتيب أ
الولويات وتغيري
والقليمي والدويل ،لكن آ
الخرين
اخليارات أ�و تعديلها تبع ًا لتطورات املوقف الداخلي إ
أ�ي�ض ًا ميتلكون هذه القدرة على املناورة .على أ�ن هذه املفاخرة ال�سورية بالقدرة على
التكتيك والتحرك و�سط خيارات �سيا�سية كثرية ،لي�ست جديدة ،وكثري ًا ما ا�ستطاعت
ال
ال�سلطة الزوغان والرهان على الزمن ،لكن ما معنى ذلك كله إ�ذا مل تنتج التقدم ،ف�ض ً
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على أ�ن هذه الر ؤ�ية يغيب عنها فكرة أ�ن املناورة ي�ضيق هام�شها وت�ضعف قدرتها كلما
أ��صبحت �سيا�سات القوة هي احلاكمة على امل�ستوى العاملي.
أ
الهم من ذلك هو أ�ن هذه املناورات والتكتيكات غري منتجة على املدى املتو�سط والبعيد
ما مل ت�ستند إ�ىل معادالت القوة الداخلية إلعادة إ�نتاج القوة الوطنية يف الداخل ال�سوري،
ولهذا �رشوطه املعروفة التي مازالت تركيبة النظام تتمنع عن حتقيقها.
�رشوط القوة والتقدم واملناعة الوطنية متثل حاجات حقيقية و أ��صيلة للداخل ال�سوري،
و�سواء طالبت الواليات املتحدة بتحقيق بع�ض هذه ال�رشوط أ�م مل تطالب ،ف�إنها تبقى
الطريق الوحيدة إليقاف أ�و تعطيل �سل�سلة الهزائم املتالحقة .واخليار ال�سيا�سي احلقيقي هو
ال�سعي باجتاه حتقيق هذه ال�رشوط قبل أ�ن ي�سعى اخلارج لر�سم اللوحة الداخلية على مقا�سه
وانطالق ًا من م�صاحله.
إ�ن حماية الوطن وبناءه ال يتمان عن طريق الركون الحتماالت عديدة ه�شة قد تذهب
يف أ�ي اجتاه ،أ�و عن طريق التعويل على تكتيكات مقيدة املدى .يجب أ�خذ العربة من
التجارب املا�ضية ،ولن�س أ�ل أ�نف�سنا ما هي الوقائع التي أ�فرزتها «�سيا�سة اللعب أ
بالوراق»
التي ت�ستند إ�ىل التعامل مع امل�ستجدات بطريقة الهروب منها تارة ،وااللتفاف عليها تارة
ال�صالح الداخلي؟ .نعتقد
أ�خرى ،ودون التقدم خطوة واحدة باجتاه إ�طالق �صريورة إ
حترر أ
الر�ض التي نرفع لواء حتريرها ،ومل جتعلنا نتقدم خطوة واحدة لتعزيز
أ�نها مل ّ
املناعة واحل�صانة الوطنية.

بناء الوطن لي�س مقامرة يغدو فيها كل طموحنا التكيف مع ال�سيا�سات العاملية والظروف
القليمية وح�سب ،ومبا ي�ساعد على إ�بقاء أ
المور الداخلية ثابتة دون تغيري.
إ

بناء الوطن يبد أ� من اخليارات ال�سيا�سية واالقت�صادية املتفق عليها داخل الوطن بني
قواه ال�سيا�سية وفئاته االجتماعية ،لتغدو معهما ال�سيا�سة اخلارجية م�ستندة إ�ىل قوة الداخل
الوىل ولي�س فقط إ�ىل حنكة «اللعب أ
بالدرجة أ
بالوراق» وت أ�جيل اال�ستحقاقات.

ال�صالح قبل فوات أ
الوان
إ
هناك حلظات فا�صلة يف حياة جميع املجتمعات تقرر فيها طرح مفاهيم «التغيري»
و»ال�صالح و»االنتقال الدميقراطي» ،ومهما اختلف يف حتديد م�ضمون هذه املفاهيم
إ
وم�ستوياتها ،ف�إنها جميع ًا ت�شكل دعوات معتدلة ملحاولة إ�نقاذ ما ميكن إ�نقاذه ،قبل أ�ن تكتمل
عملية الغرق حتت املاء ،فامل�شكلة لي�ست يف طرح املفاهيم ،بقدر ماهي يف التوافق حول
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طبيعة امل�شاكل التي يعاين منها املجتمع وم�ستوياتها و�آليات جتاوزها.
من هنا ف�إن النقطة أ
الوىل التي يجب أ�ن يدركها اجلميع هي أ�نه ال إ��صالح أ�و تغيري
ٍ
ال�صالح أ�و التغيري .مبعنى أ�ن
دون حدوث
«ترا�ض أ�و توافق وطني» حول ماهية إ
الطراف على» القوا�سم امل�شرتكة» أ�و على احلد أ
تتفق جميع أ
الدنى ،وعلى الهيكل العام
أ
وال�س�س الرئي�سة لتح�سني الو�ضع يف البلد ومواجهة امل�شاكل احلقيقية ،ثم انطالقهم جميع ًا
ال�صالح .لذلك ف�إن طرح املعار�ضة الوطنية مل�سائل «احلوار
لعمل �شيء يج�سد هذا إ
الوطني» و»امل�صاحلة الوطنية» ال يعني «تبوي�س اللحى» أ�و حتول هذه الطروحات إ�ىل
م�ساومات وحما�ص�صات تفرغ أ�ي تغيري من م�ضمونه ،إ�منا يعني م�شاركتها مع القوى
ال�صالح املطلوب ،وحتديد وترية االنتقال
املوجودة يف احلكم يف مناق�شة و إ�قرار أ�بعاد إ
الدميقراطي وال�ضمانات آ
والليات الالزمة لت أ�مني حتول تدريجي �سلمي ،والتقليل من
املخاطر وامت�صا�ص ال�صدمات .وليكون ذلك ف�إن دور اجلهاز احلاكم �سيكون حا�سماً،
ال�صالح نيابة عن املجتمع ،إ�منا مبعنى أ�ن يعيد النظر يف
لي�س مبعنى أ�ن يتوىل م�رشوع إ
قناعاته و�سلوكياته ،فهناك جمموعة من البديهيات التي أ��صبحت وا�ضحة للجميع ،وال
ميكن بدونها االدعاء أ�ن ثمة إ��صالح ًا يف أ
الو�ضاع يجري على أ�ر�ض الواقع.

فالنظام ال�سيا�سي كائن حي والبد أ�ن يتج ِّدد ،مبا يف ذلك أ�ن تتجدد أ�طره ،ولي�س
من املعقول أ�ن تبقى تلك أ
الطر ،خا�صة احلزبية ،ثابتة ألربعني عاماً ،وكذلك م�س أ�لة
تداول ال�سلطة ،ف أ�ي نظام �سيا�سي ال تطرح فيه هذه امل�س أ�لة ال ميكن أ�ن ي�سمي نف�سه نظام ًا
دميقراطياً .كذلك ما عاد ممكن ًا ألحد يف احلكومة أ�و خارجها ،أ�ن ي�صدق أ�كذوبة أ�ن %90
من ال�سوريني متفقون مع ما يجري.

ال�صالح قد يكون مرده القناعة
هذا العناد املتحكم باجلهاز احلاكم إ�زاء بديهيات إ
ب�رضورة وجود «هيبة» للدولة ،ورمبا كانت هذه الهيبة هي م�صدر «عنفه» الظاهر حين ًا
واملت�سرت بالقانون والق�ضاء حين ًا �آخر إ�زاء املجتمع وقواه ونا�شطيه.
هذه الهيبة �رضورية لكن هناك فرق ًا بني «هيبة الدولة» و»خيبة الدولة» ،فلي�س بالعنف
الن�سان ...أ�و يحيا احلكم .أ�ما و أ�ن الدولة مازالت تفهم «هيبة الدولة»
(القوة) وحده يحيا إ
ال�شارة للحكمة القائلة« :الوقت كال�سيف إ�ن مل تقطعه
مبعنى «�سيف الدولة» فالب ّد من إ
لل�صالح يف وقت مت أ�خر ،وفقط عندما ت�ضطرها الظروف ،لن يعفينا
قطعك» ،فاللجوء إ
ال�صالح يف الوقت املالئم و إ�ما أ�ن ندفع غرامة ت أ�خري!!
جميع ًا من دفع «ال�رضيبة» ،إ�ما إ

بال�صالح من أ�ي نوع ويف أ�ي م�ستوى من
ال�سوريون اليوم بحاجة إ�ىل أ�مل إ
م�ستوياته ،حاجاتهم وا�ضحة ولي�ست بحاجة إ�ىل عناء كبري لفهمها ،وبدونها �ستبقى عملية
ت�شويه انتمائهم لوطنهم �سائدة ،أ
المر الذي �سيجعلهم غري م�ستعدين للدفاع عما ال ي�شعرون
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باالنتماء إ�ليه.

المثل والوحيد ،وهو بحاجة إلطالق �رسيع قبل فوات أ
ال�صالح هو اخليار أ
الوان،
إ
وقبل أ�ن تنعدم فر�صه ،في�صبح من غري املمكن إ��صالح أ�ي �شيء.

العنف أ
ال�سا�س:

قراءة فى أ�حداث � 12آذار

العنف الذي ظهر إ�ىل ال�سطح يف عدد من املدن ال�سورية يف �شهر �آذار من العام 2004
يف مناطق توزع ال�سوريني أ
الكراد ،والذي تبدى يف �صورة تخريب املمتلكات العامة
ال�سلحة من قبل جميع أ
وا�ستخدام أ
الطراف ،هذا العنف ما هو إ�ال النتيجة الطبيعية ل�سيا�سات
الدولة القائمة على أ
الر�ض منذ عقود ،وخلطاب قومي عربي يفتقد جلذره الدميقراطي
والن�ساين.
إ

ال�سبب املبا�رش لهذا العنف الوا�سع هو مباراة لكرة القدم ،أ�طلقت خاللها ال�رشطة الر�صا�ص
الكراد ال�سوريني ،ليتطور أ
على عدد من أ
المر ،وي أ�خذ بعد ًا كبري ًا أ��سا�سه امل�شكلة الكردية
يف �سورية ،ومعاناة أ
الن�سانية.
الكراد ال�سوريني من غياب أ�ب�سط احلقوق إ

يظهر العنف يف املجتمع عندما تف�شل ال�سيا�سة ،أ�ي عندما ترتكز الدولة يف �سيا�ستها
ال باخلطاب أ
الحادي اال�ستبعادي،
إ�زاء املجتمع على العنف أ�ي�ضاً� ،سواء الكامن منه ،ممث ً
ال بال�سيا�سات أ
المنية و�سيا�سات التخويف
واحتكار ال�سيا�سة واالقت�صاد ،أ�م الظاهر منه ممث ً
والرتهيب.

للدولة ،أ�ي دولة ،حق يف اال�ستخدام امل�رشوع للعنف ،ح�سب الد�ستور والقوانني
العامة ،وهذا احلق من الناحية النظرية يقدمه املجتمع لها إ�دراك ًا منه إلحدى الوظائف
ال�سا�سية للدولة يف احلفاظ على أ�من املواطنني .لكن هذا أ
أ
المر م�رشوط ب أ�ن تكون هذه
الدولة دولة جميع مواطنيها ،و أ�ن يكون نظام احلكم القائم دميقراطي ًا ي�سمح ب أ�ن يكون
املجتمع حا�رض ًا على الدوام ب أ�حزابه وجمعياته املدنية وهيئاته الت�رشيعية والتمثيلية يف احلياة
ال�سيا�سية والقرارات و�سائر أ�وجه الن�شاط العام .أ
المر لي�س كذلك عندنا ،فال�سلطة كحيز
�سيا�سي ،أ�كلت الدولة املفرت�ض أ�نها ف�ضاء عام ،حمولة إ�ياها إ�ىل جمرد أ�داة قمع.

يقين ًا إ�ن ما حدث ي�شري إ�ىل ف�شل �سيا�سة الدولة ال�سورية (ال فرق بني قولنا �سلطة أ�و
ف�ضاء واحداً) على مدار أ�ربعة عقود ،خا�صة عندما حتولت إ�ىل دولة
دولة ،كونهما أ��صبحا
ً
فوق املجتمع وكفت عن أ�ن تكون دولة جميع املواطنني ،و أ��صبح العنف �سمتها الظاهرة
والباطنة ،وعجزت عن القيام بوظيفتيها املتالزمتني ،أ�ي احلفاظ على أ
المن واال�ستقرار
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من جهة ودفع املجتمع باجتاه التقدم من جهة أ�خرى .وهي عندما أ��صبحت كذلك ،ف�إمنا قد
هي أ�ت الرتبة اخل�صبة لعنف �آخر يف املجتمع ،قد يتبدى يف مظاهر عديدة من أ�ب�سط أ
المور
إ�ىل أ�عقدها.

الغريب أ�ن دولتنا ما فتئت تعرت�ض (وهو اعرتا�ض �صحيح) على �سيا�سات الواليات
املتحدة أ
الرهاب ،تلكم القائمة على العنف ،اقتناعا ب أ�ن العنف ال يولد
المريكية يف حماربة إ
إ�ال العنف .لكن هذا املنطق ال يجري على م�ستوى الداخل ال�سوري .هذا يربر ت�سا ؤ�لنا
حول وظيفة الدولة احلكيمة يف مثل هذه أ
الزمات :أ�لي�ست الدولة احلكيمة هي تلك التي
تتوجه نحو أ��سباب العنف و إ�زالة مربراته والعوامل الدافعة باجتاهه ؟

ثمة عنف ولَّد عنفاً ،العنف أ
ال�سا�س هو العنف الذي جتلى بالتخويف وا�ستخدام الع�صا
أ
الق�صاء والتهمي�ش له ،وبالغنب امل�ضاعف
المنية إ�زاء املجتمع ال�سوري ككل ،وب�سيا�سات إ
الواقع على كاهل جزء أ��سا�سي من املجتمع ال�سوري :أ
الكراد.

القابلية للتكرار :
�صحيح أ�ن العنف الظاهر قد انتهى ،لكن الكامن منه زاد ،فاالحتقان موجود يف املجتمع
ال�سوري ككل .ونخطئ إ�ن اعتقدنا أ�ن أ
المور قد انتهت ب�سالم ،و أ�ن أ�حداث العنف (على
العالم ال�سوري) ما هي إ�ال �سحابة �صيف و أ�حدااث عابرة .احلل أ
المني عندما
حد تعبري إ
ال عن قيام الدولة بجميع وظائفها ،يتحول إ�ىل �سبب أ��سا�سي إلعادة إ�نتاج
يكون معزو ً
العنف.
العنف الكامن أ��شد خطراً ،والقابلية للتكرار واردة ،ألن أ
ال�سباب موجودة وازدادت
حدة .هذا العنف ،كما تعلمنا جتارب الب�رش ،ينتظر حلظته املنا�سبة ،وقد ال يكون احلل
أ
المني ال�رصف وقتها كافياً.
احلركة امليكانيكية الظاهرة يلتقطها جميع الب�رش ،ألنها مرئية .يفرت�ض بالقيمني على
احلكم أ�ن ينظروا إ�ىل ما هو أ�بعد من ذلك ،و أ�ن ي أ�خذوا بعني اجلدية ما هو كامن ،ويبحثوا
عن حلول أ�خرى غري حلولهم أ
المنية اجلاهزة.

أ�ين احلكمة ؟
الطراف ،أ
ما حدث مل يخطط له من قبل أ�ي طرف من أ
فالحداث التي �شهدناها ،من
حيث امل�صدر واالنطالق ،وجدت �سبب ًا مبا�رش ًا (مباراة كرة القدم) أل�سباب أ�خرى غري
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مبا�رشة بعيدة املدى ،وكان ميكن ألي �سبب �آخر أ�ن ي�سمح بظهور مثل هذه أ
الحداث.
ما حدث مل يكن إ�ذ ًا بفعل خارجي ،أ�و بتن�سيق ما بني جزء من املجتمع يف الداخل مع
اخلارج ( أ�مريكا أ�و غريها) .هذا مع إ�قرارنا ب أ�ن اخلارج ي�سعى دائم ًا ال�ستغالل نقاط
�ضعف الداخل .اخلارج م�شكلة بقدر ما تكون امل�شكلة الداخلية م�ستفحلة .ما حدث هو
ال�سباب بعيدة املدى التي تهيئ ملثل هذه أ
م�شكلتنا نحن ،م�شكلتنا يف عدم معاجلة أ
الحداث،
إ�نها م�شكلة عالقة الدولة ،دولتنا ،مبجتمعنا .أ�ما ت�صوير امل�شكلة على أ�نها م�ؤامرة خارجية
وجدت موطئ قدم لها يف الداخل ال ي�شكل تف�سري ًا حقيقي ًا للم�شكلة ،وال يعدو كونه هروب ًا
عن و�ضع اليد على اجلرح ،و إ�لقاء الالئمة على غري امل�س�ؤولني احلقيقيني عنها.

الزمة ،ت�صوير أ
مل يكن من احلكمة أ�بداً ،يف بدايات أ
الحداث على أ�نها خارجية امل�صدر
أ�و املن� أش� وداخلية أ
الدوات (جزء أ��سا�سي من ال�شعب ال�سوري) وا�ستخدام الت�سا ؤ�ل املكرور
على ل�سان ال�سلطة ورجاالتها و إ�عالمها :ملاذا يف هذا الوقت بالذات ؟ .لو أ�ن ما حدث
وجد طريقه للظهور قبل قرن من الزمان أ�و بعد قرن لكان هذا الت�سا ؤ�ل املغر�ض هو دليل
ال�سلطة وحجتها على خطابها و�سلوكها.
هناك م�ؤامرة دائمة جتاه بلدنا من قبل اخلارج ،عمرها من عمر هذا البلد .لكن أ�ي
م�ؤامرة خارجية لي�ست حتمية الوقوع ،فحدوثها رهن مبدى ه�شا�شة الداخل وقابليته
لال�ستجابة ،وهذه القابلية رهن ب�آليات ونظام احلكم ال�سائد ،فقد يزيدها ،وقد يخفف
منها.
مل يكن من احلكمة أ�ي�ض ًا ا�ستنفار الغرائز القومية البدائية لل�سوريني العرب يف مواجهة
ما بدر من بع�ض املواطنني ال�سوريني أ
الكراد ،لتتو�سع بالتايل عوامل التفريق بني أ�جزاء
املجتمع ،وليغدو ال�سلوك أ
المني م�ؤيد ًا من قبل غالبية املجتمع .هذا الك�سب (امل�ؤقت بالطبع)
المن (ظاهري ًا على أ
من قبل الدولة لت أ�ييد غالبية املجتمع أ�غراها ،بعد ا�ستتباب أ
القل)،
للعودة كعادتها ،إ�ىل الت أ�كيد على «الت أ�ييد ال�شامل واملطلق» لها من قبل جميع حيزات
للخاء
العالم الر�سمي ت�شري إ
جمتمعنا ،من خالل ت�صدير ظواهر م�رسحية باهتة يف إ
العربي – الكردي والت أ�كيد على عدم وجود م�شكلة كردية يف �سوريا.

موقف و أ�فكار للم�ستقبل:
العنف مدان بكل أ��شكاله وم�ستوياته ،و أ�ي ًا تكن أ��سبابه وخلفياته وم�صادره ،و إ�حراق
العلم ال�سوري (الرمز الوطني جلميع ال�سوريني) ورفع �صور الرئي�س أ
المريكي ظواهر
مدانة أ�ي�ضاً ،وال ميكن قبولها.
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احلركة الوطنية الدميقراطية الكردية ،بكل أ�حزابها وهيئاتها ،مق�رصة .برز هذا
التق�صري يف الهوة الوا�سعة بني براجمها ال�سيا�سية املعلنة والوعي ال�شعبي لل�ساحة الرئي�سة
التي تعمل �ضمنها.
و�ضوح الربامج ال�سيا�سية أ
للحزاب الوطنية الدميقراطية الكردية ،واملقاربة بني الر ؤ�ى
والت�صورات الظاهرة والباطنة ،أ��سا�سي يف اندماجها باملجتمع ال�سوري .هذا الو�ضوح
يعني حتديد املطالب أ
والهداف والتطلعات آ
والليات الالزمة لها من خالل خطاب واحد
ال خطابني .التعريف بامل�شكلة الكردية ،كق�ضية وطنية �سورية ،من مهمة اجلميع ،أ�ي
والحزاب ال�سيا�سية أ
الحزاب الوطنية الكردية أ
أ
الخرى يف ال�سلطة واملعار�ضة على حد
�سواء.
أ�حزاب املعار�ضة ،على وجه اخل�صو�ص ،مق�رصة أ�ي�ضاً ،ألنها مل تول امل�شكلة الكردية
ولنها مل تدرجها يف براجمها ال�سيا�سية ك�إحدى الق�ضايا أ
الهمية التي ت�ستحق ،أ
أ
ال�سا�سية يف
ال على عدم ال�سعي إلنتاج خطاب قومي
عملية التغيري الوطني الدميقراطي يف �سوريا ،ف�ض ً
دميقراطي ع�رصي بعيد عن إ�ن�شاء «القومية» على أ��سا�س الرابطة ال�سلبية إ�زاء آ
الخر
املختلف.
الكل مق�رص ،ومن واجب اجلميع التفكري آ
بالليات والو�سائل ال�سيا�سية الالزمة لتجاوز
تق�صريات املا�ضي.

م�ؤمتر البعث والدوران فى املكان
جاء انعقاد م�ؤمتر البعث يف أ�وا�سط  2005يف حلظة �سيا�سية يواجه فيها النظام ال�سيا�سي
يف �سوريا حتديات جديدة وخطرية ،جتعل م�ستقبل البلد مفتوحا على احتماالت عديدة،
والقليمية اجليو�سيا�سية التي أ�فقدت النظام
خا�صة بعد التبدالت املت�سارعة يف البيئة الدولية إ
القدرة على املناورة ال�سيا�سية واللعب أ
القليمية ،بالطريقة التي اعتاد عليها يف
بالوراق إ
ال�سابق.
انعقد امل�ؤمتر الذي متتع دائما ب�صفة «التاريخي» و�سوريا يف و�ضع ال حت�سد عليه ،حيث
الخفاقات االقت�صادية وارتفاع ن�سبة
ال�ضغوط اخلارجية يف ت�صاعد ،وحيث املزيد من إ
الفقر والبطالة أ
والمية والتقهقر العلمي والتقني وتنامي التمزق االجتماعي والوطني ،مما
يتطلب تدبريات لها �صيغة ال�رضورة امل�ستعجلة ،خا�صة أ�ن البالد تت أ�ثر �سلبا من عودة
ع�رشات آ
الالف من العمال ال�سوريني من لبنان ،كما يقاطع م�ستثمرو اخلليج البالد منذ
اغتيال رفيق احلريري ،يف الوقت الذي تن�ضب فيه عملي ًا احتياطات النفط.
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مل يكن الطيف املعار�ض يف �سوريا ي أ�مل خري ًا أ�و يتوقع تغيري ًا جدي ًا من امل�ؤمتر ،فكما
يقال “املكتوب يقر أ� من عنوانه” ،إ�ذ كانت امل�ؤ�رشات ال�سابقة النعقاده كافية للو�صول إ�ىل
العداد للم�ؤمتر وانتخاب أ�ع�ضائه ال يوحي أ�ن أ��صحابه
هذه القناعة .ما جرى يف �سياق إ
يدركون حاجات الواقع ال�سوري وما جرى يف العامل ،أ�و يدركون لكنهم مقتنعون بقدرتهم
على املناورة وجتاوز اللحظة الراهنة بكل متطلباتها وت أ�جيل اال�ستحقاقات الداخلية .ا�ستبعد
النظام احلوار مع القوى ال�سيا�سية قبل امل�ؤمتر ،ومل يطرح امل�شاكل والق�ضايا أ
ال�سا�سية
على الر أ�ي العام ،حتى أ�نه مل توزع م�شاريع تقارير امل�ؤمتر على تنظيمات احلزب
ملناق�شتها والتحاور حولها ،مبا ي�سمح ب�إجراء انتخابات حقيقية تكون جت�سيدا لتيارات فكرية
�سيا�سية أ�و للر ؤ�ى والت�صورات واخليارات ال�سائدة يف احلزب .فقد تدخلت ،كالعادة،
االعتبارات ال�شخ�صية والقبلية والع�شائرية وامل�صالح اخلا�صة وغريها ،لي�صل اجلميع إ�ىل
امل�ؤمتر دون بلورة ر ؤ�ى وخيارات وا�ضحة .وجاء تو�سيع “اجلبهة الوطنية التقدمية”
لت�ضم احلزب ال�سوري القومي االجتماعي (ال�شق املوايل فيه) ،ليقدم م�ؤ�رش ًا إ��ضافي ًا على
أ�ن آ
الليات املعتمدة �ستبقى كما هي ،و أ�ن النظام ما زال م�رص ًا على العناوين التي �شكلت
عماد جتربته ،وهو ما عنى أ�ن امل�ؤمتر لن يخرج ب�شيء ذي وزن حقيقي م�ؤثر يف م�ستقبل
البلد ،وهذا ما كان.

 -1خم�س �سنوات جمانية
حاول النظام ال�سوري منذ العام  ،2000وحتى انعقاد م�ؤمتر البعث  ،2005إ�عطاء
دفع معنوي إ�عالمي خلطابه وممار�ساته ،إ�ال أ�ن رحلة ال�سنوات اخلم�س تلك كانت رحلة
ال�صالح ي�سري
�سقوط ال�شعارات املطروحة ،فقد أ�علن امل�سئولون ،مرارا وتكرارا ،أ�ن إ
على قدم و�ساق ،مع أ�ن واقع احلال �آخذ يف الرتدي ب�شكل مت�سارع ،مما أ�دى النت�شار
حالة عامة من فقدان الثقة بالوعود املعلنة� .شبكة امل�صالح كانت أ�قوى من رغبات البع�ض،
إ�ذ التقت م�صالح بع�ض «احلر�س اجلديد» مب�صالح بع�ض «احلر�س القدمي» ،وكانت هذه
هي الطريقة الوحيدة ،يف ما يبدو ،كي ال ت�صاب بنية النظام املغلقة ب�شقوق وت�صدعات
الخالل بتوازناته الداخلية وحما�ص�صاته .هذه البنية املغلقة أ�يديولوجيا
قاتلة ت�ؤدي إ�ىل إ
ال�صالح بحكم املمانعة أ
المنية والبريوقراطية الكبرية
و�سيا�سيا واقت�صاديا ع�صية على إ
ودفاع أ��صحاب امل�صالح.
الوا�ضح بعد خم�س �سنوات جمانية ،منذ العام  2000وحتى انعقاد م�ؤمتر البعث ،2005
أ�ن أ�مرين اثنني يحكمان الو�ضع الداخلي ال�سوري ،أ
الول هو بنية النظام ال�سيا�سي املغلقة
ال�صالحيني داخلها ،والتي ال تنتج ،بال�رضورة ،إ�ال أ�فراد ٌا
وامل�ضادة إ
لل�صالح واملفتقدة إ
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ال�صالح
لل�صالح .الثاين أ�ن ال�سلطة ال متلك برناجم ٌا إ
م�ضادين إ
لل�صالح ،وطرح إ
بالطريقة التي يتم بها لي�س إ�ال من باب احلفاظ على امتيازات قائمة ،يتعار�ض ا�ستمرارها
مع أ�ي إ��صالح من أ�ي نوع وم�ستوى.

يف احلقيقة ما من حزب أ�يديولوجي عرب التاريخ كان قادر ًا على إ��صالح ذاته ،وما من
نظام ا�ستبدادي ا�ستطاع تفكيك بنيته من تلقاء ذاته ،وما من نظام �سيا�سي بهذه املوا�صفات
إ�ال كان م�ستعدا لفعل أ�ي �شيء من أ�جل اال�ستمرار ،وهذا أ�مر خميف .فهل ما جرى حتى
آ
الن يوحي ب أ�ن التجربة ال�سورية تختلف عن مثيالتها ؟

 -2نظام �سيا�سي هرم وفات أ�وانه
ال يكفي خروج غالبية من أ�ع�ضاء القيادة القطرية حلزب البعث احلاكم يف �سوريا،
ممن ارتبطت أ��سما ؤ�هم بتاريخه ،للقول إ�ن مرحلة جديدة قد بد أ�ت ،خ�صو�صا أ�ن أ
ال�سماء
اجلديدة ،وتلك التي ا�ستمرت ،مل تربز أ�و متثل خالل ال�سنوات اخلم�س قبل انعقاد امل�ؤمتر،
تيارا جديدا خمتلفا ومتمايزا عمن رحلوا ،ال بل إ�ن الغالبية منهم ،حتى لو كانوا جددا أ�و
غري معروفني بالن�سبة إ�ىل الكثري من ال�سوريني ومراقبي ال� أش�ن ال�سوري ،تنتمي إ�ىل ال�سياق
احلزبي البعثي ذاته الذي كان ي�رشف عليه ويقوده اخلارجون من القيادة ال�سابقة.
اجلميع ،الراحلون والباقون ،اعتربوا أ�نف�سهم من دعاة التطوير والتحديث
وال�صالح ،فيما يكت�شف ال�سوريون يف كل مرة حاالت جديدة من الف�ساد ،أ
المر الذي
إ
ال�صالحيني من داخلها.
القرار بالبنية املغلقة للنظام ،وبعجزها عن إ�فراز إ
يدفع إ�ىل إ
اجلديد يف أ
المر هو زوال املقولة أ�و احلجة التي �سادت خالل ال�سنوات اخلم�س ال�سابقة
النعقاد امل�ؤمتر ،التي كانت تردد دائم ًا أ�ن احلر�س القدمي هو الذي يحكم فعلياً ،أ�و أ�ن هذا

ال�صالحات التي يب�رش بها رئي�س اجلمهورية .إ�ن
احلر�س يقف حجر عرثة يف طريق إ
تغيري بع�ض الوجوه ال يبدل يف العقلية والنهج واملمار�سات ،ومن ال�صعب رف�ض مبد أ�
وجود أ�زمة عميقة بنيوية وراء حالة اال�ستع�صاء ال�سائدة ،فم�شكلة �سوريا مل تكن حم�صورة
يف احلر�س القدمي حتى حتل بزواله وخروج رموزه من القيادة القطرية ،بل يف تركيبة
الجهزة أ
المني علي قيادته ،فطاملا ظلت أ
النظام نف�سه ،و�سيطرة الهاج�س أ
المنية هي
ال�صالح ب�شقية ال�سيا�سي واالقت�صادي �ستكون �شبه معدومة.
امل�سيطرة ،فان إ�مكانيات إ

 -3حماوالت بائ�سة ل�ضمان «اال�ستمرارية»
نتائج امل�ؤمتر ،ح�سب ما أ�علن منها ،إ�حداث ت�شكيل جديد للقيادة القطرية م�ؤلف من
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 14ع�ضوا بدال من  21كانوا ميثلون القيادة ال�سابقة ،وتو�صية ب�إ�صدار قانون أ
للحزاب
والدارة
ومراجعة قانون االنتخابات الذي ينتخب على أ��سا�سه أ�ع�ضاء جمل�س ال�شعب إ
املحلية ،أ�ما أ
الحزاب التي �سيتم الرتخي�ص لها مبوجب القانون اجلديد فيجب أ�ن تكون
الخوان امل�سلمني
«غري طائفية وغري عرقية وغري دينية وغري مناطقية» ،مبا يعني ا�ستبعاد إ
أ
للعالم ي�سمح بقيام و�سائل إ�عالم
والحزاب الكردية .كما أ�و�صى امل�ؤمتر ب�إ�صدار قانون إ
للعالم وتعديل قانون املطبوعات ،وامل�ضي
خا�صة ،ودعا امل�ؤمتر إ�ىل ت�شكيل جمل�س أ�على إ
والداري ،كما تبنى «مبد أ� اقت�صاد ال�سوق
ال�صالح االقت�صادي واالجتماعي إ
قدم ًا يف إ
االجتماعي» ،أ�قر �رضورة إ��صالح القطاع العام والعمل على تطويره ودعم القطاع
اخلا�ص.
ميكن القول لدى مقاربة نتائج م�ؤمتر البعث ،إ�ن الكالم وحده ما عاد كافي ًا أ�و م�ؤ�رش ًا
حلدوث تغيري إ�يجابي يف الو�ضع الداخلي ال�سوري ،خا�صة أ�ننا �سمعنا الكثري منه �سابق ًا من
أ�على موقع يف الدولة ،ومل يحدث �شيء يذكر على �صعيد تركيبة النظام وعالقته باملجتمع
ال على الرتاجع عن الكالم ذاته يف منا�سبات أ�خرى.
والقوى ال�سيا�سية ،ف�ض ً
أ�يديولوجية البعث املكثفة بالوحدة واحلرية واال�شرتاكية ،فقدت بريقها منذ زمن بعيد
يف الداخل ال�سوري ،لي�س ب�سبب أ
الهداف املطروحة ،لكن ب�شكل أ��سا�سي ب�سبب املمار�سات
الوىل .حزب البعث هو الركيزة أ
التي تتنافى معها بالدرجة أ
اليديولوجية للنظام ال�سيا�سي،
لكنه ال يحكم .احلكم الفعلي يف �سوريا طوال أ�ربعني عاما تقا�سمته ثالث م�ؤ�س�سات هي
الرئا�سة أ
والمن واجلي�ش ،وهذا ال يتناق�ض مع كون حزب البعث «احلزب القائد للدولة
واملجتمع» ،فاملادة الثامنة من الد�ستور مل تكن ألجل رفع � أش�ن البعث بقدر ما كانت لقطع
الحزاب أ
الطريق على أ
الخرى التي ت�شكل معار�ضات ذات وزن .حزب البعث مل ميار�س
ال إ�ال عندما كان يف املعار�ضة ،أ�ي قبل � 8آذار  ،1963واقت�رص دوره يف ما بعد
ال�سيا�سة فع ً
ليكون واجهة إ�عالمية أ�يديولوجية لتغطية الف�ساد احلا�صل واملمار�سات اال�ستبدادية ،لكن
هذا ال يعني أ�ن احلزب ال يتحمل امل�سئولية عما �آلت إ�ليه أ
الو�ضاع يف �سوريا ،خا�صة بع�ض
قياداته امل�سئولة عن ترهل احلزب وتكل�سه ،وامل�شاركة يف الف�ساد وحالة الف�شل املزمن .من
هنا كان م�ؤمتر البعث ينت�صب با�ستمرار باعتباره �صاحب القرار العلني يف ال�سيا�سة ال�رسية
لل�سلطة التي حتتاج حلزب يحاول إ�خفاء اال�ستبداد والف�ساد.
املادة الثامنة هي املفتاح احلقيقي إلخ�ضاع املجتمع وجتريده من حقوقه ال�سيا�سية واملدنية
الذعان عليه وتخليد تهمي�شه وهام�شيته ،وهي تت�صل مببد أ� التداول ال�سلمي
وفر�ض إ
لل�سلطة ،ووجودها يخالف �آليات الدميقراطية التي من �ضمنها مبد أ� التداول ال�سلمي لل�سلطة.
إ�ن االحتفاظ بهذه املادة ي�شكل �ضمانة لعدم خروج أ
المور عن ال�سيطرة أ�و ملنع تعري�ض
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النظام للخطر ،فتغيريها يعني يف نظره تغيري النظام ال أ�كرث وال أ�قل .ورغم القرار بف�صل
احلزب عن الدولة فقد مت ربط ال�سلطة باحلزب من خالل إ�قرار امل�ؤمتر أ�ن رئي�س الوزراء
ورئي�س جمل�س ال�شعب ( أ�ي أ�هم �سلطتني تنفيذية وت�رشيعية) يجب أ�ن يكونا من أ�ع�ضاء
القيادة ،مبا يعني أ�ن هذا القرار لن يكون له أ�ي أ�ثر ،فقبل امل�ؤمتر بعامني جاء قرار القيادة
القطرية للحزب رقم  /408/الذي أ�كد على “�رضورة ابتعاد الرفاق البعثيني” وامل�ؤ�س�سات
احلزبية عن العمل التنفيذي اليومي ،وعدم التدخل يف عمل امل�ؤ�س�سات واملديريات ودوائر
الدولة” ،إ�ال أ�نه أ�ي�ض ًا �صدر وغاب دون أ�ن يرتك أ�ثراً.

أ�ما التو�صية ب�إ�صدار قانون جديد أ
للحزاب وال�سماح بت�شكيلها �ضمن �رشوط و�ضوابط
�صارمة للغاية ،أ�ي �رشط أ�ال تقوم علي أ��سا�س عرقي أ�و طائفي أ�و ديني أ�و إ�قليمي ،فهي
تدخل فا�ضح يف عملية تكوين أ
الحزاب قبل أ�ن تتكون ،و�ستكون عملية كبح ملا هو قائم
أ��صال يف احلقل ال�سيا�سي ،مما يعني أ�ن امل�سموح هو قيام تعددية �شكلية غري م�ؤثرة يف
الو�ضع ال�سيا�سي على �شاكلة ما حدث يف م�رص ،مبا ي�سمح ب�إطالة عمر النظام وم�صاحله
إ�ىل أ�ق�صى فرتة ممكنة.

أ�ما الطامة الكربى فهي التو�صية اخلا�صة مبراجعة قانون الطوارئ وح�رص أ�حكامه
باجلرائم التي مت�س أ�من الدولة وبهدف تعزيز أ�من الوطن واملواطن ،رغم أ�ن كل الذين
بالعدام كانوا متهمني بجرائم أ�من دولة .كل ذلك يعني أ�ن ركائز
اعتقلوا أ�و حكموا إ
النظام ثابتة ال يطالها أ�ي تغيري ،وما جرى ال يعدو كونه حماوالت بائ�سة ل�ضمان
“اال�ستمرارية”.

و»ال�صالح االقت�صادي» مرة أ�خرى!!
 -4مكافحة الف�ساد إ
توقف امل�ؤمتر عند ظاهرة الف�ساد ،يف حماولة بائ�سة للبحث عن حلول لهذه آ
الفة التي
ت�شبه ال�رسطان ،يف الوقت الذي يت�سلى فيه ال�سوريون بحكايات الف�ساد التي تطال بع�ض
العالن عنها بالقوى
اجلال�سني يف امل�ؤمتر ،وغريهم .لقد أ�نيطت مهمة مكافحة الف�ساد منذ إ
التي أ�نتجت هذه الكوارث ومازالت ت�ستفيد من أ
الو�ضاع التي جنمت عنها .أ�لي�س من
البديهي القول إ�ن الفا�سدين ال ي�صلحون و أ�ن حماربة الف�ساد تتطلب بداهة إ�بعاد الفا�سدين
عن مراكز الفعل والت أ�ثري ؟ ،وهل �سيعيد النظام تطبيق �سيا�سته العقيمة يف مكافحته ،أ�م أ�ن
الهدف هو إ�ر�ضاء جمهور حمبط يتعلق بقرارات امل�ؤمتر كما يتعلق غريق بق�شة ؟
يف احلقيقة كل الكوارث أ
والزمات تعود يف املح�صلة ل�سبب واحد يكمن يف آ
اللية العامة
الناظمة لل�سيا�سة واالقت�صاد و�سائر أ�لوان احلياة يف بلدنا ،مبا يعني أ�ن فر�ص جناح أ�ي
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إ��صالح اقت�صادي دون إ��صالح �سيا�سي ميهد له ويرافقه تكاد تكون �شبه معدومة يف بلد
ك�سورية .إ�ذ أ�ن البقاء يف احليز االقت�صادي وحده -ومهما كانت اخليارات االقت�صادية،
أ�ي �سواء تعلق أ
المر باقت�صاد ال�سوق أ�م باقت�صاد التخطيط-يلغى أ�ي أ�مل يف امل�س ب�آليات
الف�ساد ونظام النهب ،ويزيل أ�ية إ�مكانية ملراقبة وتوزيع املوارد و إ�دارتها أ�و ملراجعة
المكانية ألي إ��صالح
ال�سيا�سات املتبعة أ�و املحا�سبة .هذا يعني يف املح�صلة عدم توافر إ
يف أ�ي م�ستوى .ومل يعد هناك من يعتقد أ�نه من املمكن إ��صالح االقت�صاد باالعتماد على
أ
الدوات االقت�صادية وح�سب .بالتايل ميكن القول إ�ن ثمة �رشوط ًا �سيا�سية البد من توفريها
والنتاج
إلعادة ت أ�هيل املجتمع املنهك وامل�سترتف وو�ضعه يف بيئة جديدة من العمل إ
فال�صالح لن يتحقق إ�ال بال�سري على قدمني؛ أ
الوىل تتعلق مبعاجلة امل�شاكل
والبداع ،إ
إ

االقت�صادية ومواجهة االختالالت االجتماعية والت�صدي بالذات لظاهرة الف�ساد ،والثانية
بال�صالح ال�سيا�سي والد�ستوري والقانوين.
تتعلق إ

بعد أ�ن كان جمرد احلديث عن حترير ال�سوق وجذب اال�ستثمارات أ
الجنبية ،يعترب
خيانة وطنية أ�و «عمالة» ،أ��صبح هذا احلديث �سائد ًا منذ زمن يف �سورية .هذا يطرح أ�زمة

ب�صيغة مفارقة ،ما بني اخلطاب ال�سيا�سي للحزب احلاكم املرتكز إ�ىل اال�شرتاكية والتخطيط
املركزي ،وبني ما بد أ� يجري على أ�ر�ض الواقع .مل يكلف الرفاق البعثيون أ�نف�سهم عناء
جتديد خطابهم ال�سيا�سي ،ويبدو أ�نهم اعتادوا حالة الف�صام بني احلديث والواقع ،فبكل
ب�ساطة ،ومنذ �سنوات دخلت �سوريا يف نظام اقت�صاد ال�سوق على رغم كل القوانني
اال�شرتاكية ،بف�ضل الطبقة اجلديدة التي ت�شكلت من رجال أ
العمال ال�شباب احلديثي
النعمة ،وغالبيتهم من أ�بناء امل�سئولني أ�و املقربني منهم أ�و �رشكائهم .نقول منذ زمن،
�سوريا مل تعد ا�شرتاكية إ�ال بالقوانني التي كانت تنتظر م�ؤمتر ًا قطري ًا ليعلن موتها ،وهذا ما
مل يحدث .وثمة �س�ؤال يفر�ض نف�سه ،هو �س�ؤال للم�ؤمتر والبعثيني الذين أ�علنوا أ�ن « أ�هم
التو�صيات االقت�صادية كانت التوجه نحو اقت�صاد ال�سوق االجتماعي» :أ�ال يحتاج اقت�صاد
ال�سوق -ك�آلية ونظام اقت�صادي عرفته املجتمعات الغربية -إ�ىل بيئة ومناخ �سيا�سي من
الن�سان تتعاظم
احلريات ي�شكل حا�ضنا طبيعيا له؟ فالف�ساد والتجاوزات وانتهاكات حقوق إ
يف ظل غياب قوى اجتماعية و�سيا�سية مالكة للقدرة على املراقبة وال�ضغط والت أ�ثري ،كما أ�ن
الداري وترهل الدولة ،إ�منا هي النتائج املبا�رشة لبنيان �سيا�سي
الف�شل االقت�صادي والعجز إ
مرتهل وفات أ�وانه ،ولن يطول الزمن لنكت�شف من جديد عقم ال�صيغ املطروحة ملكافحة
الف�ساد و إ��صالح االقت�صاد.
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التن�شئة ال�سيا�سية لل�شباب ال�سوري..
ّ
«املحددات واالجتاهات»

ن�سعى هنا إ�ىل مقاربة العوامل واملحددات التي ت�شكل وعي ال�شباب ال�سوري و أ�حا�سي�سهم
وت�صوراتهم وهواج�سهم وطموحاتهم ،ولهذا أ
المر أ�همية كبرية ،إ�ذ ي�سمح لل�شباب
وللمعنيني ب أ�و�ضاع ال�شباب ،أ�حزاب ًا وم�ؤ�س�سات وجمعيات ومراكز ثقافية ،بر�صد وتلم�س
ال�سباب الكامنة وراء الواقع احلايل لل�شباب ،ومن البديهي القول إ�ن معرفة أ
أ
ال�سباب
�رشط الزم لت�صحيح أ�و تعديل أ�و تغيري أ�و تثبيت اجتاهات ال�شباب احلياتية.
و إ�ذا كنا قد عنونا هذه الدرا�سة بـ «التن�شئة ال�سيا�سية لل�شباب» فلقناعتنا أ�ن ال�سيا�سة،
مبفهومها العام وال�شامل ،هي املحور الناظم ملجمل احلياة الفردية والعامة ،حتى لو كان
أ
الفراد ينكرونها وينفون عالقتهم بها ،وال يتح�س�سون أ�نها حا�رضة يف حياتهم.
هكذا تقف عقبات عديدة أ�مام الدرا�سات خا�صة يف �سوريا ،لعل أ�برزها هو عدم
الح�صائيات والدرا�سات امليدانية اجلادة ،مبا يجعل ال�سري يف مثل هذه أ
البحاث
توافر إ
حمفوف ًا باملخاطر ،كاحلديث يف العموميات التي ت�صلح على أ�ي �رشيحة أ�خرى يف املجتمع
ال�سوري ،بل ويف جمتمعات أ�خرى �شبيهة ،أ�و ت�صبح اال�ستنتاجات أ�قرب ما تكون إ�ىل
امل�شاهدات ال�شخ�صية والذاتية.
الح�صائي،
مع ذلك ت�شكل الدرا�سة مقاربة أ�ولية لدرا�سات أ�كرث عمق ًا تعتمد العمل إ
أ�و مقدمة نظرية بحاجة لالختبار واقعياً ،وبالتايل تكون مفيدة من حيث �رضورة حتديد
اجتاهات أ�و أ�ولويات ومنطلقات أ�ي بحث ميداين حول املو�ضوع ذاته.

 -1مفاهيم أ�ولية
 ال�سيا�سة :هي جممل ما يتعلق تفكري ًا وممار�سة بال� أش�ن العام ،وهي من هذا املنطق كالهواء الذي
يحيط بنا ونتحرك داخله .إ�نها عامل ملتحم ووثيق ال�صلة بكل مظاهر وجتليات و أ��شكال
الن�ساين (ال�سيا�سية املبا�رشة،االقت�صادية،االجتماعية،الدينية� )...سواء أ�حببنا ذلك
الفعل إ
اليديولوجية ال�سيا�سية فهي تلك القواعد الذهنية املتبطنة يف �سلوك أ
أ�م كرهناه .أ�ما أ
الفراد
والقيم ال�سائدة يف احلياة اليومية يف املجتمع ،والتي تنتج �سلوك ًا �سيا�سي ًا حمدد ًا عند الفرد.
 مرحلة ال�شباب و�سماتها العامة:هناك اختالف وا�سع يف حتديد امل�ساحة الزمنية ملرحلة ال�شباب ،فبع�ضهم يق�رصها على
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املرحلة املمتدة ما بني نهاية املراهقة ونهاية الدرا�سة اجلامعية ،أ�ي ما بني  17و � 24سنة
و�سطياً ،وهناك من يو�سع إ�طارها .لكن طاملا ل�سنا ب�صدد درا�سة ميدانية إ�ح�صائية ،ميكن
أ�ن نقول ب�صفة إ�جمالية إ�نها الفرتة الواقعة بني نهاية املراهقة وبلوغ مرحلة الن�ضج.
من ال�سمات البارزة يف هذه املرحلة االفتقار إ�ىل التوازن واال�ستقرار ،إ�ذ تنطبع ب�شكل
المر الذي يجعل من ال�شباب الفئة أ
من أ��شكال اال�ضطراب والتذبذب ،أ
الكرث عر�ضة
والحباطات ،و أ��سباب ذلك عديدة ،لعلها من جهة كون مرحلة ال�شباب امليدان
لل�رصاعات إ
احليوي الذي تت�صارع فيه وعليه جميع امل�ؤ�س�سات االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية يف
املجتمع ،ومن جهة أ�خرى بحكم ما يعرتيها من متغريات ورغبات ف�سيولوجية ،إ�ذ تربز
خاللها رغبات ال�شباب اجلن�سية امل�شحونة بالتوترات الداخلية التي تختلف حدتها بح�سب
نظام القيم ال�سائدة يف املجتمع وطبيعة املمنوعات وامل�سموحات.
ال�سمة البارزة أ
الخرى ،واملرتبطة بال�رضورة بال�سمة ال�سابقة ،هي البحث عن
الطم أ�نينة النف�سية ،فاحلاجة إ�ىل خف�ض التوتر النف�سي ،وحتديد الهوية واالنتماء ،وت أ�كيد
أ
والهمية ،عوامل �ضاغطة
الذات ،والرغبة يف اال�ستقالل ودعم ال�شعور بالفاعلية
بقوة خالل هذه املرحلة ،أ
المر الذي يدفع ال�شباب للبحث عن املوقع والدور املالئمني،
واالنخراط يف م�شاريع متنوعة لتحقيق هذه احلاجات.
 التن�شئة أاليديولوجية /ال�سيا�سية:
يق�صد بالتن�شئة أ
اليديولوجية – ال�سيا�سية ت�شكيل الوعي ال�سيا�سي ،أ�ي جممل العمليات
التي يتم من خاللها إ�ك�ساب الفرد �سلوك ًا ومعايري وقيم ًا واجتاهات �سيا�سية متنا�سبة مع أ�دوار
جمتمعية معينة ،حتى لو مل ميار�س الفرد ن�شاط ًا �سيا�سي ًا يف حزب أ�و جمعية أ�و اهتمام ًا
بال� أش�ن العام ،وتكون هذه العملية م�ستمرة منذ الوالدة وحتى املمات .وتعد مرحلة ال�شباب
من أ�هم مراحل التن�شئة أ
اليديولوجية ال�سيا�سية ،بحكم ال�سمات العامة لهذه املرحلة ،إ�ذ تبد أ�
خاللها بالتكون مواقف الفرد ال�سيا�سية ،وقيمه االجتماعية ،و أ�مناط �سلوكه االجتماعي
– ال�سيا�سي(.)1

 -2عوامل التن�شئة ال�سيا�سية وت�شكيل الوعي ال�سيا�سي عند ال�شباب ال�سوري
تلعب عوامل عديدة يف ت�شكيل الوعي ال�سيا�سي عند ال�شباب ال�سوري ،بع�ضها ذاتي
خا�ص بالفرد كاجلن�س والذكاء واخلربات الذاتية والو�ضع النف�سي ،وبع�ضها مو�ضوعي
قائم منذ والدة الفرد كالفئة االقت�صادية االجتماعية التي ينتمي إ�ليها ،واالنتماء اجلغرايف
(ريفي ،مديني) ،وبع�ضها آ
الخر مو�ضوعي بحكم طبيعة املجتمع واملناخ العام ال�سائد فيه،
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الخرية أ
وتعترب هذه أ
الطار العام الناظم لت�شكيل الوعي
الهم بالطبع كوننا نتحدث عن إ
ال�سيا�سي ،والذي يحدد بال�رضورة حدود العوامل الذاتية ،ويغري أ�و يعدل من املحددات
املو�ضوعية القائمة حلظة الوالدة.
معظم ال�شباب ال�سوري يكاد ال يعرف �شيئا عن «قانون الطوارئ» ،ولي�س عنده أ�دنى
اطالع عن د�ستور بالده ،وال يذكر إ�ال أ��سماء عدد حمدود من الوزراء و أ�ع�ضاء جمل�س
ال�شعب ،وال يعرف كثري من ال�شباب موقع مدينة القنيطرة ال�سورية ،كما ال يعرف متى
احتلت ه�ضبة اجلوالن وهل عادت كاملة ل�سوريا ،ولي�س لديهم اطالع على املكونات
الب�رشية لل�شعب ال�سوري ،وي�ستغرب ق�سم كبري عندما ي�سمع أ�ن أ
الكراد ي�شكلون ما ن�سبته
 %10من هذا ال�شعب ،وال يعرف الغالبية منهم حقوقهم الطبيعية ،وينظرون ملا يجري من
جتاوزات لهذه احلقوق على أ�نه أ�مر طبيعي ....فما هو ال�رس يف ذلك؟
أ� -العائلة ال�سورية
ما زالت العائلة نواة التنظيم االجتماعي ،إ�ذ تتمحور حولها حياة أ
الفراد ب�رصف النظر
والثنية
عن النمط املعي�شي (مدين ،ريفي ،)..،والو�ضع الطبقي واالنتماءات الطائفية إ
والقبلية ،فهي الو�سيط بني الفرد واملجتمع ،وامل�ؤ�س�سة التي يتوارث منها أ
الفراد انتماءاتهم
املختلفة ،مبا فيها يف معظم أ
الحيان الثقافية وال�سيا�سية ،وب�سبب أ�نها حمكومة باملناخ العام
ال�سائد يف املجتمع ،ف�إنها تنقل ألفرادها عادة القيم االجتماعية املقبولة فيه.

تزرع العائلة ال�سورية (ك�سائر العائالت العربية) يف أ�فرادها جمموعة من القيم ال�سلبية
التي ت�ؤثر يف �سلوكهم و�شخ�صياتهم ،إ�ذ يتعلم الفرد منذ مرحلة الطفولة قيم الطاعة واخل�ضوع
واالمتثال واخلجل وامل�سايرة ،ألن هذه العائلة من جهة حمكومة بال�سلطة أ
البوية القائمة
على ثنائية اال�ستبداد – الر�ضوخ ،ومن جهة ثانية قائمة على متجيد الذكورة ،م�ستمدة
م�رشوعيتها يف ذلك من الدين والتقاليد االجتماعية( .)2ي�ضاف لذلك ،بحكم ما تعر�ض له
املجتمع ال�سوري خالل العقود الثالث أ
الخرية على ال�صعيد ال�سيا�سي ،أ�ن العائلة ال�سورية
تقوم بنقل اخلوف املتوارث ألبنائها ،وتلعب دور ًا داعم ًا ال�ستمرار العالقات اال�ستبدادية
يف املجتمع بجميع جتلياتها ،الدينية والتعليمية وال�سيا�سية ...إ�لخ ،وهذا يعني أ�ن تربية
الفرد داخل هذه العائلة يت�شارك فيها الدين والتقاليد االجتماعية وال�سلطة ال�سيا�سية ب�شكل
متناغم(.)3
ب -نظام التعليم املدر�سي واجلامعي
ال يوجد فرق بني املدر�سة واجلامعة من حيث نهج التعليم ال�سائد فيهما ،الذي يقوم
أ��سا�س ًا على التلقني ،مبا له من �آثار �سلبية على �شخ�صية أ
الفراد ،إ�ذ ي�سهم ذلك يف تعميق
والوهام أ
قيم الطاعة واخلوف والتفكري الغيبي أ
ال عن قيم التمرد والتغيري
وال�ساطري ،بد ً
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وال�شجاعة والتفكري العلمي (.)4
التلقني طريقة ت�سلطية يف التعليم تلغي النقا�ش والندية ،وتعطل احل�س النقدي ،وتعلم
ال ما
عدم امل�شاركة والتفاعل مع املوا�ضيع املطروحة وتقبلها كما هي ،فالكتاب املدر�سي مث ً
والداة أ
زال يحتل مكانة بارزة يف التعليم ،أ
ال�سا�سية يف تنفيذ املنهاج املقرر ،يف حني أ�ن
النظم التعليمية احلديثة ال تركز على تدريب الطفل حلفظ م�ضمون تلك الكتب بقدر ما تتجه
الدراك والتفكري وتنمية تفاعله مع الواقع.
نحو تنمية قدراته على إ
تفتقد العملية التعليمية تدعيم املفاهيم احلديثة عن احلياة والطبيعة والتاريخ ،مما يجعل
هذه العلوم املختلفة مف�صولة يف ذهن الطالب ،ومينعه من ت�شكيل ر ؤ�ية عامة من�سجمة مع
ال يف ر أ��سه قوانني علمية جمزوءة إ�ىل جانب غيبيات تتناق�ض معها.
الع�رص ،فيبقى حام ً
أ�ما من حيث م�ضامني املواد التدري�سية ،فمازالت هي أ
الخرى مقطوعة ال�صلة عن الع�رص
واحلاجات الواقعية .اللغة العربية مثال ما زالت حمكومة بالن�صو�ص الرتاثية ،وال يظهر
منها إ�ال وجهها أ
الدبي ،ففي املرحلة االبتدائية ،أ�ي مرحلة تفتح الطفل وف�ضوله وحيويته،
يجري إ�رهاقه بتعلم أ��ساليب لغوية وثقافية لع�رص �آخر ،وهكذا يعاين الفرد منذ البدء جتربة
الوىل لتمثل أ
الف�صل بني التعلم والفهم ،وي�صبح اال�ستظهار بدون فهم الو�سيلة أ
الفكار
والقيم.

أ�ما درا�سة وتدري�س التاريخ فتفتقر إ�ىل عوامل املو�ضوعية والتحليل املنهجي أ
للحداث
والوقائع الذي ال يهتم مبعرفة أ�خبار املا�ضي بقدر ما يهتم مبنطق أ
الحداث والواقع ،فمثال
يجري تدري�س املحطات املهمة يف التاريخ بو�صفها نتيجة م�ؤامرات حمبوكة ،و أ�حيان ًا نكون
أ�مام فرتات زمنية معينة ال نعلم عنها �شيئا ،بحكم إ�نها ال زالت تتعلق بال�سلطة القائمة أ�و

مب�صالح بع�ض املتنفذين .ال ت�سمح درا�سة التاريخ بالطريقة املو�صوفة بنمو عقلية مو�ضوعية
تتبنى التف�سري العلمي للحدث أ�و الواقعة التاريخية ،مبا يعني أ�ي�ض ًا عدم القدرة على قراءة
أ
الحداث الواقعية وتف�سريها تف�سري ًا �صائباً ،وعدم القدرة على النظر إ�ىل امل�ستقبل ب�شكل
�صحيح ملعرفة الدور املطلوب وكيفية تغيري الواقع .كذلك أ
المر بالن�سبة لتدري�س مادة
الرتبية الدينية التي تقوم أ��سا�س ًا على تعليم الطقو�س الدينية واملعارف عن العامل آ
الخر
واملذهبية والر ؤ�ى اخلرافية عن آ
الن�سان وتعزيز
الخرين ،بد ً
ال من تو�سيع ميدانها لت�شمل إ
منطق الت�سامح الديني وجتديد الفكر الديني لين�سجم مع مقت�ضيات الواقع والع�رص (.)5
ال �شك أ�ن م�ضمون املقررات الدرا�سية له ت أ�ثري بالغ على التن�شئة ال�سيا�سية أ
للفراد يف
�سوريا ،ويزيد أ
المر �سوء ًا مع ال�سيطرة الكلية لل�سلطة على امل�ؤ�س�سات التعليمية ،إ�ذ أ��ضافت
من جهة عدد ًا من املقررات بدء ًا من املرحلة االبتدائية وحتى اجلامعة كالرتبية الع�سكرية
والرتبية الوطنية أ�و القومية والثقافة القومية اال�شرتاكية التي تهدف لتحقيق تعبئة وا�سعة
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ب أ�يديولوجية احلزب احلاكم وح�سب.
مناهج التعليم ال�سائدة جتد ما يعزز جهودها يف إ�نتاج وعي م�شوه باحلياة عموماً ،فم�س أ�لة
العدادية والثانوية إ�ىل مدار�س ذكور ومدار�س إ�ناث ،ت�ضع
ف�صل املدار�س يف املرحلتني إ
ال�شباب يف مرحلة املراهقة يف وجه حمرمات اجتماعية ور�سمية ،أ
المر الذي ي�سمح بقيام
الخر ،لي�صل أ
ت�صورات وهمية وم�شوهة لكل جن�س عن آ
المر بهم يف اجلامعة إ�ىل إ�قامة
عالقات عاطفية مر�ضية ،مع ما تنتجه وتخلفه يف نفو�سهم من ع�صاب نف�سي وفهم مر�ضي،
و إ�قامة عالقات غري �سوية من الناحية اجلن�سية أ�حياناً.

من جهة أ�خرى تبد أ� عملية تطويع الفرد على م�ستوى الوعي من خالل «منظمة الطالئع»
التي ت أ��س�ست يف العام  ،1974أ
المر الذي يجعلهم ينتقلون ب�شكل غريزي نحو تقبل أ��شكال
ين�سب أ
التطويع أ
الفراد الحتاد �شبيبة الثورة ،املنظمة
الخرى ( .)6يف املرحلة إ
العدادية ّ
الرديفة حلزب البعث التي ت أ��س�ست عام  ،1963لي�صبح التن�سيب للحزب أ�مر ًا روتيني ًا يف
بداية املرحلة الثانوية ،دون أ�ي نقا�ش أ�و حوار،و يف غياب أ�ي تقدير لطبيعة املرحلة التي
مير بها الفرد ،والتي ال ت�ؤهله يف ذلك الوقت التخاذ قرار باالن�ضمام حلزب �سيا�سي أ�و
تبني ر ؤ�ية فكرية �سيا�سية حمددة.
عامل اخلوف الذي تنقله العائلة ألبنائها ،بحكم خربتها املا�ضية بال�سلطة و�آلياتها،
والغراء
وعامل رهن التوظيف وال�سفر والو�ضع ال�شخ�صي للفرد يف املجتمع بالبعثيني ،إ
ب�إ�ضافة عدد من العالمات للمجموع العام يف الثانوية للحزبيني وال�شبيبيني وال�صاعقة
واملظليني ،جميعها ت�ساهم يف دفع املرتددين يف مرحلة الحقة إ�ىل االنت�ساب.

يف اجلامعة ،ير�صد الطالب منذ اللحظة أ
الوىل ،فانت�سابه لها يقرتن بتقدميه ا�ستمارات
عديدة توزع على الفروع أ
المنية ،ثم يجد «االحتاد الوطني لطلبة �سوريا» يف انتظاره،
الذي أ��صبح هو آ
بال�ضافة إ�ىل درو�س التدريب
الخر إ�لزامي ًا وتابع ًا للحزب احلاكم ،إ
الع�سكري واملع�سكرات ال�صيفية ،لتت�ضافر بالتايل جهود احتاد الطلبة ومقار التدريب
الع�سكري والفرق احلزبية املتناثرة يف جميع الكليات إلكمال دائرة مغلقة نادر ًا ما يفلت
منها أ�حد.
الدارية تكلف مبهام أ�منية لر�صد أ�و�ضاع اجلميع ،أ�ما عالقة
بع�ض عنا�رص الهيئات إ
الطالب باالحتاد فيمكن القول إ�نها عالقة «جتنب» ،إ�ذ ال ي�ساهم يف ن�شاطاته وفعاليته �سوى
عدد حمدود منهم ،ويظهر ذلك يف امل�ؤمترات الطالبية التي تفتقر ألي مبادرة جدية جتاه
م�شاكل الطالب والنظام التعليمي ب�شكل عام ،أ�ما الن�شاط ال�سيا�سي فهو �شبه معدوم للتيارات
والحزاب ال�سيا�سية أ
أ
الخرى يف اجلامعة مبوجب ميثاق «اجلبهة الوطنية التقدمية» الذي
يحظر العمل يف �صفوف الطلبة واجلي�ش.
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ميكن اعتبار فرتة احلياة اجلامعية ،بحكم االنفالت الن�سبي من م�ؤ�س�سة العائلة ،فرتة
منوذجية تبلغ فيها حاجة ال�شاب إ�ىل االنتماء ذروتها ،إ�ال أ�نه ي�صطدم جمدد ًا مب�ؤ�س�سات
أ�قوى وب�آليات تعليمية مرهقة وبهيئة تدري�س تفتقد الكفاءات املطلوبة (.)7
ج -امل�ؤ�س�سات الو�سيطة (النقابات واالحتادات)
تخرج اجلامعات ال�سورية أ�لوف ال�شباب الذين يحملون �شهادات ال علم فيها ،وال
يتوافر لهم فر�ص العمل املنا�سبة .ويف حال توافر الفر�صة يكت�شف ال�شباب املتخرج حديث ًا
املفارقات العديدة بني ما تعلمه والعمل الذي ميار�سه ،ويقرتن التخرج باالن�ضمام إ�ىل
امل�ؤ�س�سات الو�سيطة (النقابات ،االحتادات) التي تعرب هي أ
الخرى عن القيم الر�سمية
ال�سائدة.
النقابة ،بحكم آ
الليات ال�سائدة فيها وف�ساد عنا�رصها القيادية ،جعلت أ�ع�ضاءها (ال�شباب
الخ�ص) ينف�ضون عنها وال ي�ستذكرونها إ�ال يف أ
على أ
الوقات التي يحتاجون فيها لبع�ض
أ
الوراق التي تعينهم على مزاولة املهنة أ�و حلاجتهم لل�سفر.
يتعامل ال�شباب مع النقابة بو�صفها إ�حدى م�ؤ�س�سات الدولة ،بل وم�ؤ�س�سة ملحقة بحزب
البعث ،وينظرون لذلك على أ�نه أ�مر طبيعي ،أ�ما فكرة ا�ستقاللية النقابة عن ال�سلطة
العداد
و أ�جهزة الدولة ،فهي ال تخطر يف البال وخارجة عن ت�صوراتهم بحكم �سنوات إ
الطويلة التي تعر�ضوا لها قبل االنت�ساب إ�ىل النقابة ،وبحكم أ�ن معظم ال�شباب ال�سوري
خالل ربع القرن أ
الخري ال يعرف �شيئ ًا عن �آليات العمل النقابي ال�سوية ،أ�و عن تاريخ
النقابات يف �سوريا التي حلت من قبل ال�سلطة يف ني�سان عام  ،1980كما ال يعرف معظم
ال�شباب أ�ن النقابات أ�عيدت إ�ىل العمل يف منت�صف عام  ،1981بعد إ�لغاء قوانينها التنظيمية
ونظمها ال�سابقة التي �صدرت عام  ،1973وا�ستحداث قوانني جديدة متخلفة عن �سابقتها
تكبل النقابات.
ال يقف أ
المر عند هذا احلد ،بل إ�ن التدخل املبا�رش لل�سلطة يف العمل النقابي ،وتكليف
النقابة مبهمات أ�منية بهدف �ضبط إ�يقاع أ�ع�ضائها وتهديدهم بو�سائل عي�شهم وحما�رصتهم
المر ،أ�ف�سح يف املجال لظهور قيادات نقابية فا�سدة زادت أ
مهني ًا إ�ن لزم أ
المر �سوءاً،
وفاقمت من ابتعاد ال�شباب عن نقاباتهم التي كان ميكن لها أ�ن تقوم بدور فاعل يف حل
م�شكالت ال�شباب اخلا�صة بالعمل املهني والبطالة وتوفري أ
الجواء االجتماعية املتنا�سبة
معهم.
العالم املحلية والعاملية
د -و�سائل إ

العالم ال�سوري على مدى عقود من أ�جل الدعاية لل�سلطة واحلزب
جرى تكري�س إ
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احلاكم ،ليتخذ بجميع أ��شكاله طابع التح�شيد الذي يفتقد ألي �شكل من أ��شكال النهو�ض بوعي
الن�ساين وح�سه الوطني ،وتقدمي املعرفة والتنوع اخلالق واملتعة
الفرد واالرتقاء بوجدانه إ
يف �آن واحد ،أ
المر الذي �ساهم يف تعميق حالة الالمباالة وبناء حالة تخارج وقطيعة ما
بني املجتمع والدولة.
العالم ،وت أ�ميم أ
الفكار آ
العالمي
والراء ،وممار�سة �سيا�سة التعتيم إ
احتكار و�سائل إ
وحجب احلقائق ال�سيا�سية أ
والحداث الواقعية ،جعل املجتمع هزيالً ،وترك أ�ثرا وا�سعا يف
أ�رواح النا�س و�ضمائرهم ،ويف طرق تعبريهم التي ا�ستندت إ�ىل اال�صطناع واملجاراة،
العالم و إ�جراء الندوات واملقابالت التلفزيونية،
وافتقاد العفوية يف تقدمي الربامج و�صياغة إ
فكل �شيء معد �سلفاً ،ال�س�ؤال واجلواب ،وكل �شيء حتت الر�صد وال�سيطرة ،ويكفي متابعة
برامج أ
الطفال (برنامج طالئع البعث) وبرامج ال�شبيبة والطلبة ،لنعرف إ�ىل أ�ي مدى
جرى نزع احلالة العفوية يف التعبري.
العالم خالل ال�سنوات اخلم�س أ
الخرية ،ومازال قائم ًا على جمموعة
مل يتغري إ
املرتكزات التي تنتمي إ�ىل املا�ضي ،فاجلرائد هي اجلرائد ،والتلفزيون ما زال على حاله
العالمية الفقرية ،على الرغم من التطور الهائل يف
البائ�سة ب�آلياته وبراجمه ووجباته إ
الراء أ
العالم ،وبعد أ�ن أ��صبحت آ
العالمية تنتقل
والفكار والنظريات واملنتجات إ
إ
أ
ب�رسعة عالية عرب �ركان الكرة أ
والنرتنت .هذا
الذاعات والف�ضائيات إ
الر�ضية بوا�سطة إ
التطور الكبري �سمح لل�شباب ال�سوري بتو�سيع دائرة معارفهم واطالعاتهم و إ�يجاد طرائق
النرتنت العديدة على أ
الخ�ص ،لكنه مل ي�سمح لهم آ
للن
تعبري خا�صة بهم من خالل مواقع إ
بتكوين اجتاهات عامة ور ؤ�ى حمددة ،يف الوقت الذي تزداد فيه حاجتهم لالنتماء وت�شكيل
االجتاهات يف هذا العامل املعقد واملت�شابك واملليء أ
بالفكار آ
والراء واالجتاهات املختلفة ،بل
إ�نه يزيد من اغرتابهم و�شعورهم بعدم اجلدوى.
هـ -املناخ ال�سيا�سي العام
خالل العقود أ
الربعة املا�ضية حتطمت احلياة ال�سيا�سية يف �سورية ،و أ�فرغت تدريجي ًا
من جميع القوى أ
والحزاب والتيارات ،و�سيطرت ال�سلطة على النقابات و أ�جنة املجتمع
املدين و�سائر أ�مناط احلياة املجتمعية.
هذه آ
الليات أ�فرغت م�ؤ�س�سات الدولة واملجتمع من جميع أ��شكال احلياة املنتجة واملثمرة،
و أ�عادت �صياغة الب�رش ليكونوا ،يف معظمهم ،دون طموح ومالمح ومتايز ،ولت�صبح
البالد أ�مام م�شكلة �سيا�سية – أ�خالقية  /إ�ن�سانية ت�ؤكد وتعيد إ�نتاج نف�سها يف كل اللحظات
واملجاالت.
هذا املناخ ال�سيا�سي أ�ثر ،وال يزال ،يف االجتاهات ال�سيا�سية واحلياتية لل�شباب ال�سوري،
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ويف منوهم الروحي والقيمي .االجتاهات املتولدة عديدة ،ويعترب إ�ح�سا�س الالمباالة وعدم
االكرتاث االجتاه ال�سائد ،وهو يتالزم مع حالة من الت�شظي على م�ستوى القناعات الفكرية
وال�سيا�سية ،أ�ي حالة من آ
الراء والت�صورات ال�شبابية التي ال يجمعها جامع .هذا االجتاه
موجود داخل �صفوف حزب البعث وخارجه ،فاملنتمون للحزب ،غالب ًا ما ينقطعون عن
ح�ضور اجتماعاته ،ويح�رضون عندما يتحول أ
المر إ�ىل م�شكلة حقيقية يف حياتهم ،أ�و من
أ�جل دفع اال�شرتاكات املالية املرتاكمة .هذا ال�سلوك إ�زاء احلزب مل يكن كذلك يف فرتات
�سابقة ،أ�ي خالل الثمانينيات ،فقد كان يرتتب على عدم احل�ضور إ�جراءات �شديدة،
الجهزة أ
كاال�ستدعاءات املتوالية من قبل أ
المنية .ويعرب اجتاه الالمباالة عن نف�سه ب أ��شكال
عديدة ،كالرغبة يف الهجرة ،أ�و الرغبة يف حتقيق امل�صالح الفردية ب أ�ي طريقة كانت،
وب�سيادة قيم ا�ستهالكية ،وحالة من الت�شظي الروحي والنف�سي عند ال�شباب.
أ�ما املوجودون داخل أ�حزاب اجلبهة ،فعددهم حمدود ،وهم موجودون بحكم وجود
�آبائهم أ�و أ�قاربهم ،وغالب ًا ما يكون ن�شاطهم مق�صور ًا على الن�شاطات أ
الدبية والفنية
واالجتماعية و أ�عمال الك�شافة .وبحكم �سيطرة ما هو �سيا�سي على كل جماالت احلياة،
خا�صة الو�ضع الثقايف ،تكون مثل هذه الن�شاطات غري منتجة ،وال تت�ضمن جوانب إ�بداعية
حقيقية على �صعيد الفرد أ�و املجتمع ،فانعدام املناخ الدميقراطي وثيق ال�صلة بعدم وجود
�سينما حقيقية أ�و م�رسح جاد أ�و ن�شاط فني أ�دبي ذي قيمة من أ�ي نوع ،وبالتايل تكون مثل
هذه الن�شاطات جمرد أ��شكال لتفريغ احليوية املكبوتة عند ال�شباب.
هناك اجتاه �آخر عند ال�شباب يربز يف ت�صعيد انتمائهم للعائلة أ�و الع�شرية أ�و الطائفة ،أ�و
ت�صعيد انتمائهم أ
للقليات القومية املتناثرة يف �سوريا ،على ح�ساب الهوية الوطنية ال�سورية،
فهناك بع�ض اجلمعيات ذات الن�شاط اخلريي واالجتماعي توفر مثل هذه الفر�صة لل�شباب،
وال�سالمية واجلمعيات اخلا�صة أ
بالقليات
كاجلمعية ال�رشك�سية واجلمعيات امل�سيحية
إ
الخرى ،مثل «املجل�س أ
الدينية أ
ال على اجلمعيات
ال�سماعيلي» ،وغريه ،ف�ض ً
العلى إ
التي تقوم على م�ستوى العائالت بهدف امل�شاركة يف حل بع�ض أ
الزمات املادية اخلا�صة
بال�شباب(.)8
أ�ما االجتاه الديني فهو عظيم احل�ضور ،وقد لعبت كل العوامل التي ذكرناها �سابق ًا
يف تو�سيع انت�شاره ،وهو متفاوت يف حدته ،بدء ًا من القناعات الدينية الب�سيطة ،مرور ًا
ال إ�ىل
ال�صالحية ،واالجتاهات الدينية التقليدية غري ال�سيا�سية ،و�صو ً
باالجتاهات الدينية إ
ال�سالمية املتطرفة (وهو االجتاه أ
الكرث ات�ساع ًا خا�صة بعد كل التطورات احلا�صلة
التيارات إ
يف املنطقة) .أ�ما ال�شباب املوجودون يف أ�حزاب املعار�ضة ،فعددهم �ضئيل جدا ،وهم أ�بناء
أ�و أ�قارب ألفراد معار�ضني أ��صالً ،ونادر ًا ما يحدث أ�ن ينتمي ال�شاب حلزب �آخر غري
الذي ينتمي إ�ليه والده.
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احلياة احلزبية يف �سوريا م�شوهة ،فقد لعبت أ
الحزاب ال�سيا�سية على اختالف مواقعها
وانتماءاتها دور ًا �سلبي ًا يف حياة أ�فرادها ،إ�ذ أ�ن ال�شعارات الكبرية ،وتقدي�س اجلماعة
لدرجة إ�لغاء أ�ي قيمة للفرد جتاهها ،حول أ
الفراد إ�ىل دمى ،و أ�نتج يف امل�آل ت�شوهات على
�صعيد الفرد واجلماعة يف �آن معاً.
عموم ًا يجد ال�شباب ال�سوري نف�سه اليوم يف حالة تخارج مع ما يحيط به أ�و رف�ض لكل
ما يعر�ض عليه ،وال يكاد يقيم وزن ًا ملا هو موجود من أ�حزاب �سيا�سية ،خا�صة يف ظل
ق�صور خطابها ال�سيا�سي لغة وحمتوى ،وعدم وجود أ��شكال إ�بداعية جديدة من املمار�سة
ال�سيا�سية ،ومع ا�ستمرار التيارات ال�سيا�سية التقليدية التي تتناف�س على ا�ستقطابهم.
 -3ال�شباب ال�سوري والدور املطلوب
وال�سالمية) ،وجميع
تقف اليوم جميع القوى ال�سيا�سية (البعثية والنا�رصية واملارك�سية إ
التيارات الفكرية (احلداثية والرتاثية والتوفيقية) عاجزة أ�مام الفئة أ
الو�سع من ال�شباب
ال�سوري ،أ�ي ال�شباب الذين مل يحددوا خياراتهم وانتماءاتهم بعد ،فما عاد أ�حد قادر ًا على
ا�ستقطابهم و إ�غرائهم ،خا�صة مع هذا التطور الهائل يف العلوم والتكنولوجيا والتغريات
العاملية املت�سارعة.
يف اجلانب املقابل يقف ال�شباب ال�سوري حائر ًا أ�مام أ�حواله ،مرتدد ًا يف خياراته،
وم�شو�ش ًا يف انتماءاته ،وعاجز ًا عن التقدم باجتاه حت�سني أ�و�ضاعه االقت�صادية ،ومليئ ًا
بالهواج�س وعدم االطمئنان جتاه امل�ستقبل.
هذه أ
الحوال تتطلب مبادرة ال�شباب و�سعيهم لبلورة خياراتهم ور ؤ�اهم ،وحماولة
جتديد ما هو موجود وبث الروح فيه ،أ�و إ�بداع أ��شكال جديدة للتعبري عن أ�نف�سهم،
وامل�شاركة يف حت�سني أ�و�ضاعهم ،وليكون لهم دور يف بناء وطنهم ،فقد يكون هذا الدور
الكرث أ�همية أ
هو أ
وال�شد ح�سم ًا يف م�ستقبل وطنهم.
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الف�صل الثاين

البيئة الدولية اجلديدة
والعالقات اخلارجية ل�سورية

59

60

البيئة الدولية بعد احلادي ع�شر من أ�يلول
وتداعياتها على العامل والبالد العربية
-1-

أ��صبح معروف ًا أ�ننا كنا يف احلادي ع�رش من أ�يلول  ،2001أ�مام حدث كبري أ�علن بداية
حقبة جديدة بد أ�ت إ�رها�صاتها مع انهيار جدار برلني عام .1989
�شكل هذا احلدث منعطف ًا يف م�سار العالقات وال�سيا�سة الدولية ،وبداية ملقومات عامل
جديد يزخر بن�سيج جديد من التناق�ضات وال�رصاعات.
يف ذلك اليوم تعرف العامل على �سالح جديد متثل بطائرة أ�مريكية مليئة بالوقود،
حتولت فج أ�ة إ�ىل �صاروخ مدمر أ��صاب برجي منظمة التجارة العاملية يف نيويورك،
وجناح ًا من البنتاغون يف وا�شنطن ،خمرج ًا الواليات املتحدة أ
المريكية من ا�سرتخائها بني
�ضفتي الهادي أ
والطل�سي.
توخى منفذو اعتداءات احلادي ع�رش من أ�يلول احل�صول على ثالثة أ�هداف دفعة
واحدة :اخل�سائر املادية ،آ
العالمية.
الثار الرمزية ،الدعاية إ
الثار املادية ،على الرغم من فداحتها ،الهدف أ
مل ت�شكل آ
ال�سا�سي لالعتداءات ،فقد
رواح عدة �آالف
مت تدمري برجي منظمة التجارة العاملية وجناح ًا من البنتاغون ،وزهقت أ�
ُ
من الب�رش أ
البرياء.
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الهدف الثاين كان موجه ًا لهيبة الواليات املتحدة أ
المريكية «القوة العظمى» ،أ�ي
ال�سا�سية للعظمة والعنجهية أ
احلط من الرموز أ
المريكية ،إ�ذ ي�شكل مركز التجارة العاملي
الرمز الرئي�سي القت�صاد ال�سوق والليربالية وع�صب ن�شاط الر أ��سمالية أ
المريكية ،وميثل
المريكية ،وميثل البيت أ
البنتاجون رمز تفوق الع�سكرية أ
البي�ض -فيما لو نفذت الطائرة
الخرية مهمتها -رمز الهيمنة وال�صالفة أ
أ
المريكية يف العامل.
أ�ما الهدف الثالث فهو إ�عالمي ،تركز على �شغل �شا�شات العامل باحلادث ومنفذيه،
و إ�ظهار إ�مكانية «هزمية» الواليات املتحدة أ�و على أ
القل توجيه �رضبات قا�سية لها.
مل تت�ضح آ
للن كل تفا�صيل وخفايا هذا احلدث ،وال اجلهة التي تقف وراءه ،دوافعها،
متويلها� ،آليات عملها ،طاقاتها ،انت�شارها ..إ�لخ ،وذلك على الرغم من ح�رصها منذ
احلادي ع�رش من أ�يلول بتنظيم القاعدة وبزعيمه «بن الدن» .وهذا قد يكون �صحيحاً ،لكن
احلقائق مل تك�شف عن نف�سها بالكامل.
المريكي أ
توقع وزير الدفاع أ
ال�سبق «ويليام بريي» مثل هذه االعتداءات يف كتابه:
«الدفاع الوقائي :إ��سرتاتيجية أ�مريكية جديدة أ
للمن» املن�شور عام  ،1999وو�ضع
احتماالت عديدة حول اجلهات التي قد تقوم بها ،فقد تكون أ�مريكية أ�و أ�جنبية أ�و مزيج ًا
«الرهاب
معقدا منهما وقد تكون دوافعها داخلية أ�و دولية أ�و كليهما معاً ،لكن ما أ�كده هو أ�ن إ
ال جديد ًا وخمتلف ًا من
اجلديد» له طابع عابر للقوميات ،وهو عن�رص �آخر يجعل منه �شك ً
المن القومية والدولية ،إ��ضافة للعنا�رص أ
أ��شكال خماطر أ
الخرى اجلديدة املتمثلة با�ستناده
للمعرفة والتكنولوجيا العالية.
مهما يكن من أ�مر هذا احلدث ،ف�إن الثابت هو أ�نه �سوف يظل يثري ملدة طويلة قدر ًا كبري ًا
ال�سئلة ،وعلى أ
وعميق ًا ومتنوع ًا من أ
الخ�ص حول م�ستقبل العامل بعده.

 -2أ�ما عن التحرك الع�سكري أ
المريكي واحلرب على أ�فغان�ستان فال بد من قراءة هذا
احلدث بالتزامن مع ا�ستك�شاف اال�سرتاتيجية أ
المريكية الهادفة إ�ىل إ�عادة ت�شكيل املنظومة
ال�سيا�سية أ
والمنية واالقت�صادية لقارة �آ�سيا بعد انهيار االحتاد ال�سوفيتي وبروز العديد من
املناطق ال�ساخنة فيها ،أ�وتلك التي ت�شهد فراغ ًا أ�مني ًا ي�سعى أ
المريكيون مللئه.
اجتهت ال�سيا�سية أ
المريكية ،خالل ال�سنوات التي أ�عقبت االنهيار ال�سوفيتي و أ�وربا
ال�رشقية ،إلعادة ت�شكيل العامل مبا يخدم ا�ستمرار هيمنتها ،وليكون القرن احلادي
والع�رشون قرن ًا أ�مريكياً ،ففي أ�وربا ا�ستطاع أ
المريكيون إ�بقاء قواتهم الع�سكرية فيها،
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بعد إ�عادة �صوغ ا�سرتاتيجية جديدة حللف «الناتو» وتو�سيعه نحو �رشقي أ�وربا ،و إ�ق�صاء
رو�سيا عن معاقلها التقليدية يف البلقان ،وعلى أ
الخ�ص يوغو�سالفيا ،كما أ�ن اقتطاع دول
بحر البلطيق من الف�ضاء احليوي الرو�سي يندرج يف ال�سياق ذاته.
ويف أ�فريقيا عمل أ
المريكيون على وراثة النفوذ ال�سوفيتي ،و أ�جرب الفرن�سيون أ�ي�ض ًا
على إ�خالء مواقعهم فيها ل�صالح الوافد اجلديد « أ�مريكا « بعد حروب �شكل أ
الفارقة
أ�دواتها ووقودها (رواندا ،بوروندي ،زائري ،ليبرييا ..وغريها) ،ويف أ�مريكا الو�سطى
و أ�مريكا اجلنوبية �شددت أ�مريكا قب�ضتها الع�سكرية واالقت�صادية ال�ستيعاب ال�سيا�سيات
املختلفة ملجموعة الدول امل�شكلة للن�سيج اجلنوبي للقارة أ
وانتهاء
ابتداء باملك�سيك
المريكية
ً
ً
ال على املنظومة االقت�صادية التي عرفت
بت�شيلي عرب مظلة دفاعية ال يناف�سها أ�حد عليها ،ف�ض ً
باتفاقية «النافتا».
ال�سيوية ت�شكل حتدي ًا لال�سرتاتيجية أ
بعد ذلك بقيت القارة آ
المريكية ،ففي هذه القارة ثمة
أ�قطاب أ�و أ�عداء حمتملون للواليات املتحدة ،فالعمالق االقت�صادي الياباين ينتظر اخلروج
من �ضيقه ،وال�صني ت�شكل عدو ًا م�ستقبلي ًا ال مفر منه ،فيما رو�سيا التي حو�رصت غرب ًا مل
ال�سالمي أ
يبق أ�مامها �سوى التطلع نحو خلفيتها آ
الكرب هو رابع
ال�سيوية ،و إ�ندوني�سيا البلد إ
قوة دميوجرافية يف العامل احتلت ابتداء من منت�صف الثمانينيات موقع ًا اقت�صادي ًا وع�سكري ًا
متقدم ًا أ�مدها باحتماالت الفعل والت أ�ثري يف امل�ستقبل ،و أ�ما باك�ستان فقد �صاغ �سالحها
النووي حتدي ًا ا�سرتاتيجي ًا جتاوز �شبه القارة الهندية إ�ىل العامل ب أ�كمله ،يف حني تثري إ�يران
اليرانية فيها عام  ،1979وتركيا التي تتطلع نحو
قلق ًا أ�مريكي ًا ال ينتهي منذ انت�صار الثورة إ
مد نفوذها إ�ىل دول �آ�سيا الو�سطى التي تعاين انق�سامات وحروبا عرقية ودينية ال تنتهي.
باخت�صار ف�إن القارة آ
ال�سيوية بعد انهيار االحتاد ال�سوفيتي قد �شكلت حتدي ًا حقيقي ًا
لال�سرتاتيجية أ
المريكية يف أ�هدافها بعيدة املدى.

و إ�ىل ما تقدم برز نفط بحر قزوين لي�ضيف إ�ىل الفراغ أ
ال�سيوي اال�سرتاتيجي
عنا�رص ا�ستكمالية دافعة بقوة إلمالء الفراغات واحتواء احتماالت املخاطر وفق ًا للمنظور
أ
المريكي.
يف قزوين ثروة نفطية تقدر بنحو  200مليار برميل ،وحتيط به عدة دول هي :إ�يران،
أ�ذربيجان ،رو�سيا ،كازاخ�ستان ،تركمان�ستان ،وتعترب منطقته فريدة يف تعقيداتها ال�سيا�سية
واجلغرافية ،إ�ذ تت�ضافر عوامل اجلغرافيا الطبيعية وعوامل التاريخ ال�سيا�سي فيها ،يف خلق
ظروف بالغة ال�صعوبة والتعقيد تنت�صب بني النفط القوقازي أ
وال�سواق املتعط�شة إ�ليه.
على ال�صعيد اجلغرايف ف�إن بحر قزوين هو بحر أ�و بحرية مغلقة ،وي�ستحيل بالتايل نقل
ثروته من النفط والغاز بوا�سطة الناقالت عرب الطرق البحرية ،ثم إ�ن املنطقة املحيطة به
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منطقة جبلية مرتفعة ووعرة ،وهي أ��شد وعورة من الناحية ال�سيا�سية ،ذلك ب أ�ن العالقات
بني دولها تت�سم بالعداء الذي ت�رضب جذوره يف أ�عماق التاريخ ،ومظاهر العداء عديدة:
احلرب بني أ�ذربيجان و أ�رمينية (حول ال�سيادة على إ�قليم ناكورين كاراباخ) ،وال�رصاع
بني أ�ذربيجان و إ�يران ( أ�ذربيجان دولة �شيعية مبعظمها ولكن قوميتها تركية) ،وال�رصاع
بني أ�رمينية وتركية (اتهام تركيا العثمانية بارتكاب جمازر �ضد أ
الرمن يف املا�ضي)،
وال�رصاع بني رو�سيا وجورجيا واحلرب ال�شي�شانية الرو�سية ،واخلالف الرو�سي الرتكي
يف النزاع على املنطقة.
النفط القوقازي ،الذي ي�سميه بع�ض اخلرباء «اخلليج العربي رقم  »2ال بد أ�ن يتم نقله
النابيب النفطية ب�سبب اجلغرافيا الطبيعية للمنطقة ،وال بد لهذه أ
عرب أ
النابيب أ�ن متر عرب
عدة دول تواجه أ�نواع ًا خمتلفة من ال�رصاعات القومية والدينية .تهدف أ�مريكا إ�ىل ال�ضغط
على رو�سيا من أ�جل حرمانها من ثروة قزوين ،ومن الهيمنة على الدول املنتجة للنفط
والغاز يف �آ�سيا الو�سطى ،وتقت�ضي من جهة ثانية عزل إ�يران ،وتوجيه مد خطوط النفط
ال من توجيهها جنوب ًا إ�ىل اخلليج عرب إ�يران حتى لو كان
من قزوين �رشق ًا إ�ىل تركيا بد ً
ذلك أ�كرث كلفةً و أ�عقد تنفيذاً ،خا�صةً بعد هيمنة ال�رشكات أ
المريكية على امتيازات النفط
يف القوقاز .ف�إذا مل تكن أ�فغان�ستان منتجة للنفط ،فهي ميكن أ�ن تكون ممر ًا ا�سرتاتيجيا
للنفط القزويني ،كما ميكنها أ�ن تكون من�صة انطالق حلماية وحرا�سة الرثوة النفطية و إ�بعاد
حماوالت الهيمنة عليها من أ�عدائها املحتملني.
تلك هي أ�هداف ال�سيا�سية أ
المريكية يف قلب �آ�سيا ،م�ضاف ًا إ�ليها ال�سعي نحو ال�سيطرة على
ال
الرتكة النووية للكتلة اال�شرتاكية ال�سابقة ،واحليلولة دون منو ال�صني يف اجتاه العداء بد ً
«الرهاب» املدمر
من التعاون ،ومنع انت�شار و�سائل الدمار ال�شامل والت�صدي ألعمال إ
املوجه نحو امل�صالح أ
المريكية يف العامل.

-3ال مفتاحي ًا لتنفيذ اال�سرتاتيجية أ
المريكية
�شكلت تفجريات احلادي ع�رش من أ�يلول ،عام ً
ولق�صاء تنظيم «القاعدة» عن احلياة ،وتفكيك ال�شبكات املتهمة ب
املر�سومة لقلب �آ�سيا ،إ
«الرهاب» والتي توجه عملياتها �ضد الواليات املتحدة.
إ
ال�سالمية
يف زمن احلرب الباردة قدمت أ�مريكا الرعاية والدعم وامل�ساندة للحركات إ
�سوار تطوق بها االحتاد ال�سوفيتي والدول امل�صنفة
املتطرفة يف أ�ماكن عديدة ،لت�شكيل أ�
ً
كحليفة له ،وعلى أ
الخ�ص م�رص و�سورية والعراق.
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بعد االنت�صار الذي أ�حرزته الواليات املتحدة بوا�سطة أ
الفغان �ضد الوجود ال�سوفيتي،
�رسعان ما ا�صطدمت مع نظام طالبان ،عندئذ طرحت على نف�سها مهمة إ�زاحته بعد أ�ن
�ساهمت يف تقويته يف وجه ال�سوفييت .نظام طالبان كان إ�ذ ًا وليد اخلداع أ
المريكي،
إ��ضافة أ
والحباط
للخطاء ال�سوفيتية القاتلة ،والتمويل ال�سعودي واملخابرات الباك�ستانية ،إ
العربي املنت�رش من بالد العرب إ�ىل أ�فغان�ستان إ�ىل جانب الفقر وزراعة احل�شي�ش أ
والمية
والفو�ضى.
االنت�صار أ
المريكي ال�ساحق ،واملقدر �سلفاً ،على نظام طالبان وتنظيم القاعدة،
بعد حرب ع�شوائية جمنونة على أ�فغان�ستان ،انطوى من جهة أ�خرى على جمموعة من
احلقائق الواقعية:
أ�والها :متو�ضع قوات أ�مريكية يف تركمان�ستان و أ�وزبك�ستان وطاجك�ستان ،ومبا يعني
ال على القوات أ
المريكية املوجودة
اخرتاق ًا ا�سرتاتيجيا أ�مريكي ًا للمجال احليوي الرو�سي ف�ض ً
ال يف غرب رو�سيا من خالل تو�سع حلف �شمال أ
الطل�سي.
أ��ص ً
وعقب انتهاء احلرب على أ�فغان�ستان أ�لغت الواليات املتحدة معاهدة ( إ�ي.بي .إ�م) املتعلقة
بالتجارب امل�ضادة لل�صواريخ واملوقعة عام  ،1972ومتت مقاي�ضة ال�صمت الرو�سي جتاه
كل ذلك مع ال�سكوت الغربي جتاه ال�سيا�سية الرو�سية يف ال�شي�شان.
ثانيتها :أ��صبحت إ�يران يف حالة ح�صار من كل اجلوانب ،ذلك أ�ن خمتلف دول اجلوار
ابتداء من تركيا ومرور ًا ب أ�فغان�ستان وباك�ستان و أ�ذربيجان وطاجك�ستان
املحيطة ب�إيران
ً
و أ�وزبك�ستان وتركمان�ستان ،إ��ضافةً إ�ىل منطقة اخلليج وال�شمال واجلنوب العراقيني باتت
حتت النفوذ الع�سكري املبا�رش للواليات املتحدة.
ثالثتها :تر�سيخ الوجود أ
المريكي يف منطقة بحر قزوين ،مع ما يحمل من دالالت
تتعلق بالهيمنة على ثاين أ�هم حقول النفط الدولية ،والتحكم بال�سوق النفطية العاملية وت أ�ثري
ذلك على �سيا�سات العامل.
رابعتها :ا�ستكمال احتواء ال�صني من جانب الواليات املتحدة بعد إ�طالق ا�سرتاليا
و إ�خراجها من عزلتها و إ�يكالها مهمة ملء الفراغ أ
المني اال�سرتاتيجي يف جنوب �آ�سيا
ال
واملحيط الهادي للح�ؤول دون متدد النفوذ ال�صيني إ�ىل املنطقة ،لتحل ا�سرتاليا بذلك بد ً
من إ�ندوني�سيا التي �شكلت ر أ��س حربة «حلف الناتو» يف مواجهة النفوذ ال�صيني يف مرحلة
احلرب الباردة .وي أ�تي التقارب الهندي أ
المريكي ليكمل مهمة احتواء ال�صني ،خا�صةً أ�ن
نيودلهي خ�صم تقليدي لبكني .ثم ت أ�تي املحاوالت اجلادة إلعادة ر�سم وظيفة ا�سرتاتيجية
جديدة لباك�ستان مبا ي�ضمن ت�صدع العالقات الباك�ستانية – ال�صينية ،ومبا ال يبقي لل�صني
من بوابات نفوذ إ�ال البوابة الرو�سية ،والتقديرات أ
المريكية ت�شري إ�ىل �صعوبة االرتقاء
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بالعالقات الرو�سية ال�صينية إ�ىل م�ستوى احللف اال�سرتاتيجي .ومن جهة ثانية متت مقاي�ضة
المريكية على أ�فغان�ستان وتواجد القوات أ
ال�صمت ال�صيني جتاه احلرب أ
المريكية يف قلب
ال خلقت
�آ�سيا بان�ضمام بكني إ�ىل منظمة التجارة العاملية بعد مفاو�ضات ا�ستمرت زمن ًا طوي ً
فيها وا�شنطن م�صاعب عديدة أ�مام بكني.
خام�ستها :بعد انت�صار الواليات املتحدة أ
المريكية يف حربها �ضد طالبان وتنظيم القاعدة
من خالل دعمها لتحالف ال�شمال امل�ؤلف من الطاجيك أ
والوزبك والهزاري ،برزت
احتماالت عديدة حول إ�مكانية ا�ستمرار هذا التحالف وجناحه يف امل�ستقبل ،وقفز إ�ىل لوحة
ال�صورة ال�س�ؤال الباك�ستاين يف هذه املرحلة االنعطافية ،آ
والثار املرتتبة على إ��سالم أ�باد
التي ال تتحمل حتالف ال�شمال ،وال ميكنها أ�ن تتحرك إ�قليمي ًا إ�ال من منظور ر ؤ�ية نظام
القليمي.
بديل لطالبان يحتفظ بالغلبة لقبائل البا�شتون �ضمان ًا لدائرة نفوذ باك�ستان إ
باك�ستان تعي�ش بعد �سقوط نظام طالبان حالة انتقالية ملبدة أ
بال�سئلة ال�صعبة وال�ساخنة،
ال على خ�سارتها يف التوازنات احلا�صلة ما بعد احلرب ،ف�إنها قد تتعر�ض لعوا�صف
إ�ذ ف�ض ً
هوجاء ت أ�خذها يف طريقها.

 -4يف أ�وا�سط الت�سعينيات من القرن املا�ضي ،ذهب بع�ض أ
المرييكيني ،كان �صموئيل
هنتنجتون أ�برزهم ،يتحدثون عن ماهية احلرب القادمة املحتملة ،حمددين إ�ياها على أ�نها
وال�سالم.
�ستكون جمابهة بني احل�ضارات ،و أ�برزها املجابهة بني احل�ضارة الغربية إ
ولدى وقوع �صدمة احلادي ع�رش من أ�يلول يف نيويورك ووا�شنطن� ،سارع فريق
من املحللني وال�سا�سة أ
المريكيني ،وراحوا يقرءون احلدث انطالق ًا من نظرية هنتنجتون،
وال�سالمي هذا اخلطاب وراح ي�صدره من جديد بعد أ�ن تغريت لديه
وتلقف العامل العربي إ
أ�طراف اخلري وال�رش ،وذلك نتيجة املعاناة الطويلة إ�زاء الهيمنة أ
المريكية وغطر�ستها.

ال تخلو ر ؤ�ية ال�سيا�سة أ
وال�سالمي – من
المريكية – وال مماثلتها يف الطرف العربي إ
التب�سيط وال�سطحية والت�رسع ،باعتبار أ�نها تق�سم العامل املعقد املت�شابك واملتعدد إ�ىل ثنائيات
مت�صارعة من جهة ،و أ�نها تتمنع عن البحث يف أ
ال�سباب احلقيقية الواقعية ملا جرى،
وتتنكر لالختالالت االقت�صادية االجتماعية بني �شعوب العامل والتي ت�شكل مركز ًا رئي�سي ًا
للتحركات والتوجهات من جهة ثانية.
يف  11أ�يلول وما بعدها يكاد بن الدن –نتيجة ال�ضعف والهزال والعجز العربي
ال�سالم و�صورة العربي خ�صو�صاً،
واال�سالمي – أ�ن يختزل و أ�ن يبتذل يف �آن مع ًا �صورة إ
وك أ�نه – أ�ي بن الدن– الرمز الوحيد ملفاهيمهما ولرتاثهما ولقيمهما ،ويكاد الرئي�س بو�ش
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أ�ي�ض ًا أ�ن يختزل ويبتذل يف �آن مع ًا كل الثقافة الغربية ومفاهيمها وتراثها وقيمها.
يخرج علينا بن الدن بخطابه أ
«ال�صويل « يح�ض على اال�صطفاف خلف «ف�سطاطني»
والرئي�س بو�ش يف حلظة تخبطه وارتباكه إ�زاء احلدث ،داعي ًا هو آ
الخر إ�ىل «ف�سطاطني»:
الرهابيني»« ،من لي�س معنا فهو �ضدنا».
« إ�ما أ�نكم معنا أ�و مع إ

المريكي فيما يبدو ،خطاب ًا انفعالي ًا من وحي أ
مل يكن اخلطاب أ
الزمة واحلدث ،فقد
العداد
ا�ستمر أ�ت الواليات املتحدة اللعبة و�سارت فيها إ�ىل نهاياتها ،ف�سعت يف �سياق إ
«الرهاب» يف
للحرب على أ�فغان�ستان لت�شكيل حتالف جديد بقيادتها :حتالف من هم �ضد إ
«الرهابيني» وامل�ساندين لهم.
مقابل إ

هذا التق�سيم اجلديد للعامل �سيكون له �آثار �سلبية على خمتلف دول العامل وعلى العالقات
ال
الن�سان وعامليتها ،ف�ض ً
الدولية ،وخ�صو�ص ًا على م�س أ�لة الدميقراطية وفل�سفة حقوق إ
المنية املتخذة يف كل دول العامل ا�ستجابة للمطالب أ
الجراءات أ
المريكية يف مكافحة
على إ
الجراءات الداخل أ
المريكي ذاته ،إ�ذ �شهدنا أ�ن
«الرهاب» ،لتطال تلك إ
ما ت�سميه إ
الجراءات الوقائية أ
والمنية ما بعد (�سبتمرب) 11أ�يلول داخل الواليات املتحدة نف�سها تت�ضمن
إ
االعتداء على كثري من احلريات واحلقوق املدنية ،عرب ر�صد كل ات�صاالت املواطنني،
الجهزة أ
والت�رشيعات والقوانني اجلديدة التي تو�سع من �صالحيات أ
المنية والبولي�سية،
ومبا ي�ضع �صناع القرار أ
المريكي يف أ�زمة حقيقية تتمثل يف التناق�ض القائم بني التو�سع يف
الرهاب من ناحية ،وحماولة احلفاظ على واحة احلرية أ
المريكية من
إ�جراءات مقاومة إ
ناحية ثانية.

خارج الواليات املتحدة أ
المريكية ازدادت املخاطر على الدميقراطية وحقوق
الن�سان ،بحكم االت�ساع املطرد للفجوة القائمة بني املبادئ أ
المريكية املعلنة حول احرتام
إ
الن�سان ،وبني ممار�سات ال�سيا�سة اخلارجية
القانون الدويل واحلريات وحقوق إ
أ
المريكية.وي�شري إ�ىل تلك املعايري املزدوجة التي تطبقها يف اخلارج يف مواقع عديدة من
العامل ،ومنها احلرب الع�شوائية �ضد املدنيني أ
الفغان الذين راحوا يتهالكون يف العراء على
حدود باك�ستان و إ�يران ودول اجلوار أ
ال من تقدمي القرائن
الخرى ،وجلو ؤ�ها إ�ىل القوة بد ً
والدالئل واالحتكام للمحاكم الدولية ،ومن ثم دعم قوى « حتالف ال�شمال « املعروفة
بانتهاكاتها ال�صارخة حلقوق االن�سان ،أ
وال�ساليب التي تتعامل بها مع أ��رسى طالبان
الن�سان
وتنظيم القاعدة ،مبا يتناق�ض مع كل القوانني واملواثيق الدولية اخلا�صة بحقوق إ
وطرق معاملة أ��رسى احلرب.

 -5بعد احلادي ع�رش من أ�يلول وجد العامل العربي نف�سه متهماً ،وقد أ�درج ا�سمه يف �صدارة
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الرهاب أ�و احت�ضانه أ�و تغذيته ،خا�صة بعد أ�ن تك�شفت أ
المور
الئحة املتهمني مبمار�سة إ
عن �ضلوع �شباب عرب يف الهجمات ،وبلغ أ
المر حد قيام أ�حد ر ؤ��ساء حكومات الدول
ال�سالمية بالتخلف ،معترب ًا أ�ن احل�ضارة الغربية التي
الغربية بو�صم احل�ضارة العربية إ
ال�سالمية.
هزمت ال�شيوعية ميكنها أ�ن تهزم أ�ي�ض ًا احل�ضارة إ

حترك العامل الغربي حتت وط أ�ة ال�صدمة� ،صدمة احلدث بذاته ،و�صدمة « القوة
العظمى « ورد فعلها ،ت�صاعدت �شكوكه إ�زاء العامل العربي ،وكذلك إ�زاء العرب املقيمني
يف دوله .حال الريبة هذه جعلت كل عربي أ�و م�سلم متهم ًا أ�و م�رشوع متهم ،وحر�صت
ال للعرب « إ��رسائيل « على توظيف هذا املناخ إلحداث �رشخ ثابت
اجلهات املعادية أ��ص ً
ودائم بني الغرب والعامل العربي.
ت�رصف العرب وامل�سلمون إ�زاء هذا احلدث ،كمتهمني خائفني ،ال يطلب منهم �شئ إ�ال
الكرب للحدث اجللل واحلرب أ
وي�ستجيبون له ب�رسعة الربق ،وكانوا اخلا�رس أ
المريكية
على أ�فغان�ستان.
وال�سالمية ،على توا�ضعها،
ح�صدت أ�حداث أ�يلول كل جمهودات اجلاليات العربية إ
يف أ�مريكا والدول أ
ال�سالمية
الوربية لتحقيق نوع من التقارب بني احل�ضارة العربية إ
واحل�ضارة الغربية ،كما ح�صدت معها أ�ي�ض ًا كل ما راكمته االنتفا�ضة الفل�سطينية من ت أ�ييد
ال�رسائيلي .وحدهم العرب ،وامل�سلمون ب�شكل
لها منذ اندالعها يف مواجهة االحتالل إ
ال�رسائيلي
عام ،كانوا أ�كرث خوف ًا من �صورتهم حا�رض ًا وم�ستقبالً ،وهم ي�شاهدون اجلندي إ
الرهاب « ذريعة لي�ضع نف�سه يف مقدم ال�صفوف ويوا�صل
وقد أ�عطته احلملة على « إ
حربه على الفل�سطينيني ،حتى تكاد تكون « الق�ضية الفل�سطينية « ال�ضحية الكربى ،عندما
تراكبت أ�حداث أ�يلول واحلرب أ
المريكية على أ�فغان�ستان مع ال�ضعف والعجر العربيني،
أ
والو�ضاع ال�سيا�سية واالقت�صادية املرتدية ،بفعل حكومات أ�بت إ�ال أ�ن تتعامل من خالل
منطق قطري �ضيق ،وانتهازية �سيا�سية أ�تاحت للحكومة اال�رسائيلية املجال وا�سع ًا لعربدة
ال منتهية.
يف �سياق اال�ستعداد للحرب وت�شكيل التحالفات ،كان البد للواليات املتحدة لتحقيق
ال�سالمي ،ويف القلب منه العامل
التما�سك يف حتالفها ،من �شيئ من املباركة من العامل إ
العربي .حاولت إ�ر�ضاء أ
الخري ،كعادتها ،باحلديث عن دولة فل�سطينية ،مل حتدد ماهيتها
وحدودها وتوقيتها ،ولعل العرب أ�دركوا ذلك ،لكنهم كانوا بحاجة لهذا احلديث لتربير
للمالءات أ
المريكية.
�صمتهم وا�ستجابتهم غري امل�رشوطة إ
يف حلفها مل ت�سع الواليات املتحدة ،وال كان متوقع ًا منها ،لتحقيق م�شاركة عربية
ع�سكرية مبا�رشة ،خ�شية إ�حراج احلكومات العربية أ�مام �شعوبها ،لكنها طلبت منها
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م�ساعدات ا�ستخباراتية ومعلوماتية واعتقال امل�شتبه بهم ومراقبة أ
الر�صدة البنكية ،وهي
مل تطلب من أ�ي طرف عربي �شيئاً ،إ�ال وا�ستجاب للطلب بالكامل ومع ذلك راح بع�ض
العرب يقولون إ�نهم «حتفظوا» و»رف�ضوا» إ�لخ..

الدارة أ
المريكية منذ بداية احلدث ويف �سياق التح�ضري للرد ،لتكون حربهم
خططت إ
أ
المكان بخيارات
«الرهاب» طويلة المد ،وا�سعة وبدون حدود ،لالحتفاظ قدر إ
على إ
مفتوحة يف امل�ستقبل دون أ�ن تلتزم ب�شئ ،لتتحول حربهم إ�ىل عملية ابتزاز لكل دول العامل
دون ا�ستثناء ،على أ
«للرهاب» .من خالل �سيا�سة
الخ�ص �ضد من ت�صفهم بالداعمني إ
كهذه ي�صبح اجلميع مدان ًا وحتت الطلب يف أ�ي وقت ،وتغدو أ�حداث  11أ�يلول ككنز ثمني
يدر دائم ًا مكا�سب وم�صالح عديدة للواليات املتحدة.
للدارة أ
المريكية ،والت�رصيحات
هنا ن�ستطيع أ�ن نتفهم معنى التلميحات الغام�ضة إ
املت�ضاربة بني أ�قطابها ،واملماهاة املق�صودة بني حق ال�شعوب يف مقاومة احتالل أ�را�ضيها
«الرهاب» وعدم التزامها بكل الدعوات املطالبة ب�رضورة ت أ�مني غطاء حلملتها
وبني إ
على أ�فغان�ستان ،عرب منظمة أ
المم املتحدة ،يف إ�طار مفهوم وا�ضح أ
الرهابية
للعمال إ
تقره ال�رشعية الدولية ،وهذا كله ي أ�تي يف �سياق تهيئة الر أ�ي العام داخل أ�مريكا ويف العامل
لتقبل �رضبات أ�خرى خارج أ�فغان�ستان ،فيما لو ا�ستدعتها �رضورات امل�صالح أ
المريكية.
الدارة أ
بعد �شهرين من احلرب أ
المريكية نحو
المريكية على أ�فغان�ستان ،توجهت إ
املناطق التي ت�شكل لها قلق ًا خا�صاً ،وي أ�تي يف هذا ال�سياق تلميحاتها �ضد ايران بعد فرتة
وجيزة من التفاهم اقت�ضتها امل�صالح املتبادلة للطرفني عند بدء احلرب على أ�فغان�ستان،
الطار ذاته التلميحات أ
المريكية �ضد العراق الذي كان متوقع ًا أ�نه �سيكون
ويندرج يف إ
«الرهاب».
حمطة تالية يف �سياق حرب واحدة مت�صلة احللقات �ضد إ

هل ت�ؤدي �سيا�سة أ
الحالف لال�ستقرار ؟
واليراين ارتفاع ًا ملحوظ ًا خالل
�سجلت ال�ضغوط الدولية على النظامني ال�سوري إ
ال�سنوات الثالث التي أ�عقبت اغتيال الرئي�س رفيق احلريري ،وكان الت�صدي لهذه
ال�ضغوط هاج�س ًا م�شرتك ًا لدى قيادتي البلدين اللتني تريان أ�ن الدافع الرئي�سي لهذه ال�ضغوط
ال�رسائيلية” ،ولذلك كان هناك م�صلحة م�شرتكة
هو خدمة “ال�سيا�سات واملواقف العدوانية إ
للطرفني يف االندراج يف حلف ي�ستطيع التلويح آ
“الزعاج” فيما لو
للخرين بالقدرة على إ
جرى امل�سا�س ب أ��س�س النظامني.
ال�صالحية إ�ىل الراديكالية ،حما�رصة �سيا�سي ًا ودبلوما�سياً،
إ�يران ،التي انتقلت من إ
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وتتعر�ض ل�ضغوط �شديدة ب�سبب ملفها النووي من أ�مريكا و إ�ىل تهديدات من إ��رسائيل،
ومل ت�ستطع التو�صل إ�ىل اتفاق م�ستقر مع أ
الوروبيني .ففي الوقت الذي �سجل التيار
ال�صالحي نهايته الدراماتيكية مع دخول جناد إ�ىل الرئا�سة ،ازدادت ال�ضغوط على
إ
إ�يران مع عودتها لفتح من�ش�آتها النووية ،ومع الت�رصيحات النارية للرئي�س اجلديد عن
ال�سالم /إ��سالم مذهبي ،وحتمية
“حمو إ��رسائيل وترحيل اليهود” ،الذي ي�ؤمن بعوملة إ
اليرانية نحو العاملية ،ويدعم
ال�سالمية ،وب�رضورة توجيه الثورة إ
قيام احلكومة العاملية إ
إ�قامة “�رشق أ�و�سط إ��سالمي” من منطلق عقائدي ،يف مقابل دعم الواليات املتحدة لقيام
“�رشق أ�و�سط كبري”.
أ�ما بالن�سبة إ�ىل �سوريا ،فهناك ملفات عديدة مل يتمكن النظام ال�سوري من جتاوزها،
ولن ي�ستطيع حلها دون إ�قامة “حتالفات” متهد لتفاعالت إ�قليمية جديدة ،وت�ؤدي إ�ىل تغيري
قواعد اللعبة ال�سيا�سية .لقد انتظر النظام ال�سوري أ�ن ت أ�تيه أ�مريكا راكعة ،طالبة النجدة
إلنقاذها من “امل�ستنقع العراقي” ،لكن ذلك مل يحدث ،بل ا�ست�صدر الكوجنر�س أ
المريكي
للدارة أ
المريكية مبهاجمة �سوريا متى ارت أ�ت.
“قانون حما�سبة �سوريا” الذي ي�سمح إ
حاول النظام ال�سوري اخلروج من العزلة املفرو�ضة عليه؛ ب�سبب ملف اغتيال الرئي�س
احلريري وتداعياته ،عن طريق الو�ساطات العربية التي ف�شلت يف حت�سني العالقات
الفاق أ�مام �صفقات تنهي أ
ال�سورية  -اللبنانية ،كما ف�شلت يف فتح آ
الزمة بني النظام
واملجتمع الدويل ،ولذلك مل يكن أ�مامه إ�ال الهروب نحو أ
المام ،فمن جهة انتقلت ال�سيا�سة
ال�سورية من الرباجماتية إ�ىل أ
اليديولوجية بطرح خطاب قومي تقليدي يف ظل واقع
حما�رص وبائ�س ،ك�شكل من أ��شكال التغطية على أ
الزمة ،جتاوب معه بع�ض القوميني
وال�سالميني ،ومن جهة ثانية اجته نحو بناء حتالفات �سيا�سية لتقوية الدور ال�سوري بهدف
إ
حت�سني �رشوط التفاو�ض وفتح الباب أ�مام �صفقات جديدة وتقطيع الوقت لفرتات إ��ضافية،
القليمي ل�سورية،
فبعد اخلروج ال�سوري من لبنان يف ني�سان  ،2005و�ضمور الدور إ
اليراين ،مما دفع به ل�سلوكيات كان
القليمي إ
�سعى النظام ال�سوري لال�ستفادة من الدور إ
يحاول تغطيتها يف ال�سابق بالدبلوما�سية ،فهو مل يعد يتخوف من الدعم املك�شوف للف�صائل
اليراين.
الفل�سطينية امل�سلحة ،وما عاد من املمكن �سرت تبعية حزب الله للدور ال�سوري إ

ال�س�ؤال املهم هو هل يخدم هذا احللف ،امل�ؤلف من إ�يران و�سوريا وحزب الله والف�صائل
الفل�سطينية امل�سلحة وبع�ض القوى ال�سنية وال�شيعية يف العراق ،ا�ستقرار املنطقة وتقدمها أ�و
أ�ي ًا من بلدانها ؟.
 -1يزيد هذا احللف من العقبات التي تقف يف وجه اال�ستقرار يف املنطقة ،فن�شوء
الخرين لت�شكيل أ�حالف م�ضادة ،أ
حلف يعني بال�رضورة دفع آ
المر الذي يدفع أ�ي�ضا
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إ�ىل ت�صنيف القوى والتيارات يف مع�سكرات متحاجزة ومتحاربة ،وي�صبح من هو غري
موجود يف حمور «مواجهة اال�ستكبار» هو بال�رضورة يف املع�سكر أ
المريكي ،حتى لو مل
يكن كذلك.
تعي�ش املنطقة مرحلة انتقالية ،ال�سيما يف لبنان والعراق وفل�سطني .احللف اجلديد
يجعل ال�ساحة اللبنانية مفتوحة على جميع االحتماالت ،فاللبنانيون املتعط�شون ال�ستعادة
�سلطة الدولة� ،ستكون دولتهم بر�سم الت أ�جيل ،ألن احللف يعيد لبنان لي�صبح ورقة يف يد
اليراين بعد أ�ن �سدت أ
البواب أ�مام عودة �سوريا غري مبا�رشة ،من هنا ي�صبح
امل�رشوع إ
مع احللف مطلب تر�سيم احلدود ال�سورية اللبنانية مطلب ًا إ��رسائيليا ،على الرغم من أ�ن
لبنان يحاول حتقيق ذلك من أ�جل و�ضع اجلي�ش اللبناين على احلدود ملنع تهريب ال�سالح
واملقاتلني ،ولقطع خط إ�مدادات حزب الله ،وبالتايل إلجبار احلزب على الذهاب إ�ىل
طاولة املفاو�ضات لنزع �سالحه ،إ�ذ ال ميكن ت�صور قيام دولة لبنانية دون حدود وا�ضحة،
ال على أ�نه ال ميكن أ�ن تقوم دولة يف ظل
أ�و يف ظل دولة ال حتتكر العنف أ�و ال�سالح ،ف�ض ً
وجود حزب م�سلح ين�سج حتالف ًا ا�سرتاتيجي ًا وع�سكري ًا مع دولتني.
فل�سطني والعراق أ�ي�ضا دولتان بر�سم الت أ�جيل ،فاحللف اجلديد يزيد من العقبات التي
تقف يف وجه خروج الدولة الفل�سطينية إ�ىل النور ،خا�صة مع النجاح الكبري حلما�س يف
االنتخابات الت�رشيعية يف العام  ،2006أ�ما العراق الغارق يف دوامة العنف حتت م�سميات
عديدة ،فتمتلك كل من إ�يران و�سوريا نفوذ ًا وا�سع ًا على قوى �شيعية و�سنية فيه متنع إ�جناز
م�رشوع الدولة.
 -2احللف اجلديد مينع أ�و ي�ؤجل على أ�قل تقدير الدميقراطية و إ��صالح املنطقة ،على
المريكي – ال�صهيوين» يف املنطقة ،أ
اعتبار أ�ن احللف جمهز أ�و م�صمم �ضد «احللف أ
المر
الذي يجعل املواجهة مع هذا احللف الق�ضية املركزية التي تهون من أ�جلها �سائر الق�ضايا،
وهو ما يح�رش املنطقة يف �رصاع بني مع�سكرين ال يقدم أ�ي منهما خدمة لق�ضاياها احلقيقية.
 -3تبنى أ
الحالف عادة على جمموعة من القوا�سم امل�شرتكة أ�و النقاط التوافقية ،لكن
ذلك ال يعني أ�ن عن�رص «توازن القوى» داخل احللف ذاته ال يلعب دور ًا يف �سيا�سات
احللف وخياراته ،ففي كل حلف هناك حمركون لل�سيا�سة و�آخرون متلقون على الرغم
من توافق امل�صالح يف حلظة �سيا�سية معينة .يف الت�شخي�ص العياين ميكن القول إ�ن إ�يران
هي أ�قوى عنا�رص هذا احللف ،أ
المر الذي يجعل من النظام ال�سوري (و بالتايل �سورية)
اليرانية ،مع ما عرف عن هذه ال�سيا�سة من براجماتية �شديدة مغطاة بلبو�س
رهينة ال�سيا�سة إ
ديني ،قد جتعلها يف حلظة أ�خرى ترتك أ�طراف التحالف يف طريق ي�صعب الرتاجع عنه،
لكن على أ�قل تقدير ف�إن احللف اجلديد يجعل مواقف كل طرف حم�سوبة على آ
الخرين،
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وهو أ
المر الذي قد يلحق أ�كرب ال�رضر ب�سوريا.
 -4ال ي�شكل هذا احللف م�شكلة بالن�سبة ألمريكا أ
والوروبيني و إ��رسائيل فح�سب ،بل
أ�ي�ضا لدول اخلليج وم�رص أ
والردن ،خا�صة مع القنبلة ال�شيعية املوجودة بحوزة إ�يران،
الباعثة للقلق يف أ
النظمة املجاورة ،والتي ت�سعى لتقويتها بقنبلة أ�خرى هي القنبلة النووية،
فهذا احللف يبدو متعار�ض ًا يف أ�هدافه و�آلياته مع املثلث ال�سوري ال�سعودي امل�رصي ،الذي
يعمل عادة على التهدئة وينتهج أ
ال عن الت�صعيد ،وي�سعى للتوافق مع
ال�ساليب الدبلوما�سية بد ً
(المريكية أ
ال�سيا�سات العاملية أ
ال من املواجهة الوا�ضحة،
والوروبية) وال�رشعية الدولية بد ً
وهذا يعني أ�ن النظام ال�سوري قد يئ�س على ما يبدو من حماولة إ�نقاذ �سعودية م�رصية.
 -5ي�ضع احللف اجلديد نف�سه ،حتت م�سميات عديدة كال�رشعية الدينية أ�و القومية أ�و
الوطنية ،يف مواجهة ال�رشعية الدولية ،فطهران ت�ؤكد التزامها بقرارات الوكالة الدولية
للطاقة الذرية من جهة ،وت�ؤكد حقها يف خياراتها النووية من جهة ثانية ،ودم�شق ت�ؤكد
على التعاون مع جلنة التحقيق اخلا�صة باغتيال احلريري ،لكنها ت�ضع «ال�سيادة الوطنية»
حد ًا على هذا التعاون ،وحزب الله ي�ؤكد على لبنانيته با�ستمرار ،يف الوقت الذي يت�رصف
فيه كدولة وين�سج التحالفات خارج لبنان.
يف املح�صلة ،وعلى أ�ر�ض الواقع ،ي�سري احللف يف م�سار خمالف ملنطق «ال�رشعية
الدولية» التي ال تعني فقط القوانني واملنظومات احلقوقية التي توافقت عليها دول العامل،
وتعرب عنها أ
المم املتحدة ،بل أ�ي�ض ًا املنطق ال�سائد لل�سيا�سات الدولية وتوازنات القوى
القليمية والعاملية ،أ
المر الذي ي�ضع املنطقة على الدوام يف دائرة اخلطر ،حتى لو
إ
ا�ستطاعت بع�ض أ�طراف احللف تخفيف ال�ضغوط عليها والفلتان من احل�صار.
المريكية أ
جاء ح�صار �سوريا و إ�يران وعزلتهما كنتيجة للم�صاحلة أ
الوربية بعد احتالل
العراق ،وبعد ان�سحاب اجلي�ش ال�سوري على م�ض�ض من لبنان ،وبروز امل�رشوع النووي
اليراين إ�ىل العلن .من الطبيعي أ�ن ت�سعى دول املنطقة ملقاومة هذا احل�صار و إ�ف�شال
إ
أ
امل�رشوع المريكي بكل الو�سائل ،امل�رشوعة وغري امل�رشوعة ،لكن من ال�رضوري
عند االندراج يف أ�ي حلف �سيا�سي طرح �س�ؤال جوهري هو :هل هذا احللف منتج للتقدم
واال�ستقرار؟.
جنحت �سوريا ن�سبياً ،بحكم ف�شل ال�سيا�سة أ
المريكية يف املنطقة وعوامل أ�خرى عديدة،
يف تخفيف العزلة واحل�صار ،لكن ذلك ال يعني بالت أ�كيد نهاية املطاف .أ�ما امل�رشوع
المريكي فقد انح�رس ،على أ
أ
القل ما بعد انتخاب أ�وباما ،لكن منطقتنا باملقابل مل تك�سب،
ال�رسائيلية
فحالة عدم اال�ستقرار يف العراق ،والغمو�ض الذي يخيم على م�ستقبل العالقة إ
– الفل�سطينية ،والت أ�زم امل�ستمر يف الو�ضع اللبناين ،وعدم التو�صل إ�ىل ت�سوية للملف

72

ال�رسائيلي ،وم�ستقبل حزب
اليراين ،وتعقيدات الت�سوية على امل�سار ال�سوري  -إ
النووي إ
الله وحركة حما�س ،وال�رشوخ الظاهرة يف العالقات العربية ،جميعها تدفع الواليات
املتحدة والدول أ
الوروبية ودول املنطقة نحو جوالت جديدة يف امل�ستقبل.
ال�رسائيلية
حالة عدم اال�ستقرار يف العراق ،والغمو�ض الذي يخيم على م�ستقبل العالقة إ
 الفل�سطينية ما بعد �شارون وما بعد جناح حما�س ،والتداخل الذي أ��صاب الو�ضع اللبناين،جميعها تدفع الواليات املتحدة نحو املزيد من الرتيث يف التعامل مع احللف اجلديد ،خا�صة
جلهة اخليارات الع�سكرية .لكن يف املقابل ترى دوائر �صنع القرار أ
المريكي أ�ن إ�عادة
�صياغة التوجهات ال�سيا�سية و إ�حداث انعطافات جذرية يف �سوريا و إ�يران ،قد تقت�ضي
اللجوء إ�ىل القوة الع�سكرية ،لكن ب�سبب ما و�صلت إ�ليه ال�سيا�سة أ
المريكية يف العراق،
اليراين بقوة إ�ليه ،قد يجعالن م�رشوع تطويع إ�يران وتدجينها �صعب ًا
ودخول النفوذ إ
ومكلف ًا وغري م�ضمون النتائج ،مما يزيد من فر�ص �رضب الواليات املتحدة للحلف يف
مواقعه ال�ضعيفة ن�سبياً ،أ
المر الذي يعني ارتفاع احتماالت تعر�ض �سوريا ل�رضبة قوية،
وهذا مكمن اخلطورة أ
ال�سا�سي يف احللف اجلديد.

م�ستقبل العالقات ال�سورية-اللبنانية
ما قبل القرار :1559
العامالن امل�ؤثران الرئي�سيان يف الو�ضع اللبناين خالل الفرتة ما بني اتفاق الطائف
و�صدور القرار  1559هما النظام ال�سوري والطبقة ال�سيا�سية اللبنانية التي أ�فرزتها احلرب
أ
الهلية .تكونت هذه الطبقة يف ظروف احلرب ،واغتنت بالف�ساد واملوبقات التي حفلت بها
احلرب ،وتابعت من مواقعها يف امل�سئولية كل ما كانت قد تكونت عليه خالل احلرب،
وكانت م�صاحلها تقت�ضي التبعية الكاملة للقيادة ال�سورية.
لبنان الذي دمرته احلرب أ
الهلية ،تابعت تدمريه �سيا�سات تلك الطبقة يف مرحلة ما بعد
احلرب مدعومة من بع�ض ال�سوريني ،با�سم جمموعة من ال�شعارات التي تتعار�ض مع ما
كان يجري يف املمار�سة الواقعية .النظام ال�سوري كان لديه ممانعة يف إ�جراء أ�ي تغيري
جدي يف طرائق العالقة مع هذا البلد التي متت على م�ستويني ،أ
الول اقت�صادي عن طريق
ربط قطاع مهم من الن�شاط االقت�صادي اللبناين يف عجلة ال�سوق واالقت�صاد ال�سوري ،إ�ذ
منت م�صالح وت�شاركات عديدة عنوانها الرئي�سي التهريب والتجارة غري امل�رشوعة (تالزم
الف�سادين) ،والثاين أ�مني – �سيا�سي ،عن طريق خلق ركائز لبنانية موالية من أ�حزاب
و�شخ�صيات ،و�سيطرة أ�منية ،ويف هذا أ
المر جنحت ال�سيا�سة ال�سورية يف ا�ستخدام وكالء
لبنانيني متنوعني للرد على حماوالت إ��ضعافها أ�و االلتفاف على دورها.
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الهداف أ
كانت أ
ال�سا�سية لل�سيا�سة ال�سورية يف لبنان تخدمي م�صالح النظام ال�سوري
االقت�صادية ،واالحتفاظ بالورقة اللبنانية لتوظيفها يف املفاو�ضات وامل�ساومات مع إ��رسائيل
و أ�مريكا ،ا�ستناد ًا إ�ىل مفاهيم بالية يف قراءة توازن القوى الع�سكرية ،إ�ذ يقال إ�ن الوجود
الع�سكري ال�سوري �رضورة حيوية لردع أ�ي عدوان حمتمل ،دون علم ب أ�ن هذه احل�سابات
تغريت بعد احلرب الباردة والتقانات العاملية للحرب احلديثة.
القليمي أ�و النفوذ ال�سوري يف املنطقة هو أ�حد العوامل
قناعة النظام ب أ�ن حت�سني الو�ضع إ
امل�ساعدة يف تثبيت أ�ركان احلكم يف الداخل ال�سوري .ويف �سبيل ذلك اتبع النظام �سيا�سة
براجماتية على أ�ر�ض الواقع ،مغلفة ب�شعارات امل�صالح القومية العليا من جهة ،وبال�سعي
ليكون يف موقع احلكم واملقرر الوحيد ،ليظهر أ�ن أ
المن يف لبنان و�ضبط التوازن بني
مكونات ال�شعب اللبناين رهن بالوجود ال�سوري ،أ
المر الذي يعني أ�ن خروج القوات
ال�سورية من � أش�نه أ�ن يف�ضي إ�ىل انفالت الو�ضع اللبناين نحو �رصاعاته الطائفية.

هذه الر ؤ�ية حتمل إ�دانة �رصيحة ل�سنوات طويلة من الهيمنة ال�سورية على لبنان،
عجزت خاللها عن م�ساعدة اللبنانيني يف بناء م�ؤ�س�سات وقوى قادرة على إ�دارة أ�مورهم
البقاء على احلاجة لهذا الدور.
و�ضبط أ�منهم ،أ�و أ�ن هذا التق�صري كان مق�صود ًا من أ�جل إ

عموم ًا ميكن القول إ�ن أ
الخطاء التي ارتكبت من قبل الطبقة ال�سيا�سية اللبنانية ،م�ضاف ًا لها
أ�خطاء ال�سيا�سة ال�سورية يف طريقة تعاملها مع لبنان يف �شئونه الداخلية الكبرية وال�صغرية،
الجناز املهم لل�سيا�سة ال�سورية با�ستكمال حترير أ
الر�ض ،على قاب قو�سني أ�و
قد و�ضعت إ
أ
أ�دنى من نقي�ض ما كان يفرت�ض �ن يقدمه للبنان واللبنانيني.

التمديد والقرار :1559
ر أ�ى النظام ال�سوري –بح�سب ت�رصيحات م�سئوليه و أ�ركانه -عند �صدور القرار
 1559أ�نه «كان جاهز ًا قبل فرتة لي�ست ق�صرية ،وهو يهدف للو�صول إ�ىل غايات أ�خرى
بعيدة كل البعد عما مت طرحه ك أ�قنعة للتمويه على الغايات احلقيقية» ،أ�ما عن الغايات ف�إنها

ت�ستهدف «طبيعة العالقات القائمة بني �سوريا ولبنان ،واملبنية على متازج املجتمعني،
وعلى روابط التاريخ واجلغرافيا ،والتي ا�ستع�صت على التحديات بف�ضل التالحم بني
ال�شعبني والت�ضحيات امل�شرتكة التي قدماها يف مراحل خمتلفة» .بالن�سبة ألبعاد القرار،
ال ميكن نفي عالقته بالتدخل ال�سوري الفج يف ال�شئون اللبنانية ،ف�صدوره مل يكن حتمياً،
رغم معرفتنا بال�ضغوط أ
المريكية على �سوريا وانتظار الواليات املتحدة للفر�ص املنا�سبة.
ترى ال�سلطة دائم ًا أ�ن للواليات املتحدة و إ��رسائيل والغرب عموماً ،خمطط ًا مر�سوماً،
قدمي ًا ومك�شوفاً ،للنيل من �سوريا ومن حقوق وم�صالح العرب ،وهذا �صحيح ،لكن هذا
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املخطط ال ميلك م�سار ًا حتمي ًا يف التنفيذ ،وكثري ًا ما ي�ستفيد من أ�خطائنا.
أ�ما العالقة بني ال�شعبني ،فال ميكن أ�ن نغم�ض أ�عيننا عن حقيقة الو�ضع ،ونتجاهل
والحباط لدى معظم اللبنانيني إ�زاء ال�سلوك ال�سوري فيما يخ�ص م�س أ�لة
الهانة إ
م�شاعر إ
التمديد ،خا�صة يف ظل تاريخ طويل من اال�ستهتار مبطالب اللبنانيني وحقهم يف اتخاذ
قراراتهم امل�ستقلة.
يقين ًا أ�ن التمديد كان بال فوائد من أ�ي نوع .فهو مل ي�صب يف امل�صلحة ال�سورية أ�و
اللبنانية ،أ�و يف م�صلحة العالقة بني البلدين ،وال ميكن قبول احلجج التي تدعي االنطالق
من امل�صلحة القومية واال�سرتاتيجية ،يف حني كانت أ
ال�رضار وا�سعة ،خا�صة التوافق الذي
ح�صل بني الواليات املتحدة واالحتاد أ
الوروبي إ�زاء ال� أش�ن اللبناين ،مما فاقم العزلة الدولية
المريكية– أ
ل�سورية ،وهذا إ�منا يعرب عن ر ؤ�ية خاطئة يف قراءة اخلالفات أ
الوروبية حول
م�ستقبل املنطقة.
واقعي ًا مل تنعدم الفر�ص أ�مام وجود خيار �آخر غري التمديد ،لكنها م�شكلة ال�سيا�سة
اخلارجية ال�سورية التي مازالت متار�س أ��ساليب قدمية تتوافق مع منطق احلرب الباردة،
يف بيئة دولية متغرية با�ستمرار .مازالت مثال ت�ؤثر الو�صول إ�ىل التوافق مع أ�مريكا عن
طريق �سيا�سات املقاي�ضة التي حتافظ على النظام من جهة ،وت�ؤمن املطالب وامل�صالح
أ
ال�صالح
المريكية املتزايدة من جهة أ�خرى ،يف حماولة للهروب من ا�ستحقاقات إ
الدميقراطي يف الداخل.
لكن يبدو أ�ن هذه ال�سيا�سات ما عادت مفيدة ،وال �ضامنة «لال�ستمرار واال�ستقرار»،
فال�سيا�سة أ
المريكية قد تذهب إ�ىل ما هو أ�بعد من ذلك ،وامل�س أ�لة تتعلق دائم ًا بالوقت والفر�صة
املنا�سبني لتنفيذ تلك ال�سيا�سات.

اغتيال احلريري وما بعده:
ال بني مرحلتني ،وذلك ب�سبب
كان اغتيال احلريري ،ال�شخ�صية ال�سيا�سية املميزة ،فا�ص ً
النتائج والتداعيات النوعية التي خلقها ،فقد أ�عطى احلدث دفق ًا غري عادي ،وفر�صة نادرة
للمعار�ضة اللبنانية التي تطالب باالن�سحاب ال�سوري ،خا�صة أ�ن هذا املطلب ين�سجم مع
التوافق الدويل الذي جت�سد يف القرار  .1559وبغ�ض النظر عمن قام باالغتيال ،ف�إن
ال على النظام ال�سوري ،فلبنان الذي كان نقطة قوته أ��صبح م�صدر
هذا احلدث وقع وبا ً
إ��ضعاف و إ�حراج له.
أ�وروبا (فرن�سا على أ
الخ�ص) ا�ستفادت من جتربة احلرب على العراق ،وتريد لها
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الف�ضل أ
الو�سط ،ولبنان هو الواحة أ
موطئ قدم يف ال�رشق أ
والقرب لها ،أ�ما الواليات
املتحدة فت�سعى لنجاح ما يف املنطقة ،قليل الكلفة و�سهل املنال ن�سبياً ،خا�صة بعد الف�شل
بال�ضافة إلفقاد النظام ال�سوري أ�وراق القوة التي يحتفظ بها ،متهيد ًا
الظاهر يف العراق ،إ
لتغيريات جدية يف املنطقة.
كان �سلوك جمموعة � 14آذار متوازن ًا يف املرحلة أ
الوىل بعد اغتيال احلريري،
با�ستثناء بع�ض أ
ال�صوات املتطرفة (حمالت العداء والكراهية) التي ت�سعى لت�سعري الو�ضع
والو�صول به إ�ىل �آخر املطاف ،وهي إ�ن كانت مدانة بالطبع أ
(لنها بال�رضورة الوجه
آ
الخر لل�سيا�سات التي ترف�ضها وتعمل �ضدها) ،ف�إننا ال ن�ستطيع إ�ال أ�ن نرى أ�نها تتغذى من
ال�سيا�سات اخلاطئة للنظام ال�سوري .هذه أ
ال�صوات هي ،على ما يبدو ،ال�سبب يف عدم
ك�سب املعار�ضة اللبنانية لتعاطف ال�شارع ال�سوري.
ظهر هذا التوازن يف مت�سكها بتطبيق اتفاق الطائف ،وبوحدة لبنان ،وحما�سبة
املق�رصين ،والت أ�كيد على إ�قامة عالقات متكافئة وثيقة مع �سوريا ،وت أ�كيد احرتام ما قدمته
املقاومة اللبنانية (حزب الله) وعدم التفريط به .ال ي�ضري جمموعة � 14آذار يف �شيء توافق
بع�ض مطالبها مع ما تنادي به أ�وروبا و أ�مريكا ،فخطاب الرف�ض والت�شنج واحلديث عن
العدو اخلارجي واتهام آ
ال
الخر ملجرد االختالف معه وتخوينه ،أ��صبح لعبة مك�شوفة ،ف�ض ً
ال من ال�ضياع.
على أ�ن هذا اخلطاب ال يحمي وطن ًا أ�و م�ستقب ً
معظم قوى � 14آذار تريد عالقة قوية وا�سرتاتيجية مع �سوريا ،لكنها تريد يف الوقت
ذاته أ�ن يكون لبنان معافى و�صاحب قرار وموقف و�سيادة ودميقراطي ،وتخاف االنزالق
نحو نظام أ�مني ا�ستبدادي .لكن هذا ال�سلوك املتوازن مل ي�ستمر يف املراحل التالية ،عندما
�سيطرت عليه نزعات الت�شنج واحل�سابات اخلاطئة التي تعاملت مع لبنان كدولة لي�س لها
جار يحيط بها من جميع اجلهات.
أ�ما ال�سيا�سة ال�سورية التي قللت يف ال�سابق ،كعادتها ،من أ�همية القرار  ،1559وب�سبب
القليمية �آنذاك،
عدم إ�دراكها أ�و قناعتها ب�ضيق هام�ش املناورة ال�سورية بعد التغريات إ
القليمي ،و إ�ىل عدم إ�مكانية
رغم أ�ن كل الدالئل كانت ت�شري إ�ىل بدء �ضعف دورها إ
اللعب على التناق�ضات الدولية وقتها ،ف�إنها تعاملت مع حادث االغتيال وتداعياته ب�شيء
ال يف أ�ن ي أ�تي امل�ستقبل القريب مبا يحافظ
من اال�ستخفاف وعدم االكرتاث يف البداية ،أ�م ً
على دورها ب أ�قل اخل�سائر املمكنة ،لكن ما حدث عك�س ذلك ،إ�ذ ازدادت ال�ضغوط عليها،
وو�ضعت وجه ًا لوجه مع ا�ستحقاقات القرار .1559
يف العام  2005و�ضعت ال�سيا�سة ال�سورية اتفاق الطائف ،الذي كان يفرت�ض تطبيقه
قبل � 12سنة تقريباً ،يف مواجهة القرار  ،1559ثم ح�رض القرار  1559بحكم ال�ضغط
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الدويل املتعاظم واملت�سارع وغاب اتفاق الطائف .واجتهت ال�سيا�سة ال�سورية نحو الت�شكيك
وال�شارة الحتمال عقدها اتفاق �سالم منفرد مع
مبجموعة � 14آذار وبعالقتها مع اخلارج ،إ
إ��رسائيل ،على الرغم من احلقيقة التاريخية التي ت أ�كدت يف أ�كرث من منا�سبة ،والتي تقول
إ�ن ال�سيا�سات اخلاطئة هي خري أ
البواب للتدخل اخلارجي.

كان قرار الرئي�س أ
ال�سد باالن�سحاب قرار ًا حكيم ًا بالفعل ،رغم ما يقال أ�نه ما كان لي أ�تي
لوال ال�ضغوط الدولية املتواترة .لكن الغريب الذي حدث بعد ذلك هو التوجه ال�ضاغط نحو
الداخل ال�سوري ل�ضبطه و إ�عادته إ�ىل أ�جواء فات عليها زمن طويل.

م�ستقبل الو�ضع اللبناين والعالقات ال�سورية  -اللبنانية:
خرج اجلي�ش ال�سوري واملخابرات ال�سورية من لبنان ،غري أ�ن هذا أ
المر لي�س نهاية
املطاف ،أ
فال�سئلة املطروحة عديدة حول م�ستقبل لبنان ،والعالقات ال�سورية  -اللبنانية.
كان ميكن للعالقات ال�سورية-اللبنانية امل�ستقبلية أ�ن تكون أ�ف�ضل لو مل يحدث التمديد،
ولو جاء االن�سحاب مببادرة �سوريا دون �ضغوط دولية ،ولو تعامل النظام ال�سوري
بحكمة خالل الفرتة ما بعد االن�سحاب ،على أ
القل حما�سبة املق�رصين والفا�سدين ،والتعامل
مع ق�ضية اغتيال احلريري بو�صفها ق�ضية �سوريا مبقدار ما هي لبنانية .لكن ميكن القول
إ�ن م�ستقبل العالقات بني البلدين رهن بخروج لبنان معافى من أ�زمته ال�سيا�سية ،خا�صة
االنق�سام احلا�صل يف املجتمع اللبناين ،ومبا ميكن أ�ن تقفز إ�ليه ال�سيا�سة أ
المريكية يف امل�ستقبل
القريب جتاه املنطقة ،أ
والهم بتطورات الو�ضع الداخلي يف �سوريا ،إ�ذ إ�ن احتمال حدوث
تطور إ�يجابي نحو عالقات طبيعية خالية من عنا�رص الهيمنة والتدخل يف ال� أش�ن اللبناين،
ولت�صب عندها فقط يف إ�طار امل�صلحة القومية ،يتوقف على حدوث تغيري يف آ
الليات غري
والفراج عن إ��صالح حمتجز منذ
الدميقراطية الناظمة لعالقة ال�سلطة باملجتمع ال�سوري ،إ
أ�مد بعيد لدى النخبة احلاكمة ،يف الوقت الذي تتزايد فيه �رضورته واحلاجة إ�ليه.

الت�سوية وال�صراع العربي اال�سرائيلي
-1-

مع كل حزيران جديد مير علينا ،نتلم�س بو�ضوح أ�ن الهزمية العربية أ�مام امل�رشوع
ال�رسائيلي مازالت تتعمق وتتكر�س .يقين ًا أ�نها لي�ست «الدولة الفل�سطينية» وحدها هي
إ
املهزومة .كل دولنا وجمتمعاتنا ،حياتنا ،و أ�حالمنا تعر�ضت للهزمية .م�شهد الهزمية
يتكثف يف ات�ساع الهوة بني قوة العدو وقوتنا ،وحالي ًا مل نعد ن�شكِّ ل أ�ي خطر جدي على
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إ��رسائيل أ�و أ�ي تهديد للم�صالح أ
المريكية.

من جديد :هذه الهزمية املزمنة أ�و العجز العربي حيالها ،لي�سا أ�مرين ع�صيينَّ على الفهم
ال�رسائيلي ،الذي ي�ؤكد يف كل
إ�ذا ماعدنا إ�ىل تاريخ ن�صف قرن من ال�رصاع العربي -إ
أ
حلظة على متف�صل وتراكب «العقالنية ال�سيا�سة العربية» مع «الت�خر التاريخي العربي»،
اللذين يهيئان با�ستمرار مناخ ًا مالئم ًا لوالدة هزائم جديدة.

وهو ما يتيح القول إ�ن «القابلية للهزمية» كامنة يف ثنايا الواقع العربي بكل م�ستوياته
وحيزاته ،و إ�ننا �سنظل عر�ضة لتلقي هزائم أ�خرى ،مادامت هذه «القابلية» را�سخة اجلذور
أ
والركان يف واقعنا.
هذه االنطالقة يف التحليل ،ال تدفع ،كما يت�صور البع�ض ،إ�ىل «التعمية» على
أ
ال�سباب املبا�رشة للهزمية و»ت�ضييع» تفا�صيل الهزمية .بل ألن هذه االنطالقة كامنة يف
كل تفا�صيل وحيزات الهزمية ،أ
ولنها تدفعنا إ�ىل التفكري بعمق وم�سئولية أ�كرب ،ولعلها
تقودنا إ�ىل االرتقاء بوعينا وامتالك ر ؤ�ية وا�سعة االجتاهات ،حتل حمل أ
الوهام والر ؤ�ى
والت�صورات التي ا�ستب َّدت بنا طويالً ،والتي تقلل من حجم م�شاكلنا وباليانا ،ومن العمل
املطلوب ملواجهتها.
�شكَّ ل ت أ�خرنا ،وال يزال ،أ
الر�ضية املولدة للهزائم ،وهو ماي�شري إ�ىل أ�ن معركتنا مع
إ��رسائيل هي نف�سها معركتنا مع الت أ�خر يف حيزاته كافة ،ال�سيا�سية والثقافية واالقت�صادية،
وغريها .من هذه الزاوية ترتدي م�س أ�لة جتديد النقد لعمارتنا املجتمعية أ�همية فائقة ،إ�ذ أ�نها،
بخرابها وفواتها ،تي�سرِّ حدوث الهزائم والكوارث املتتالية.

أ
ال�سيا�سي-اليديولوجي» هو
ويف املركز من حالة الت أ�خر ال�شامل ،نرى أ�ن «امليدان
أ
ال�شد ت أ�خر ًا ب�سبب غربته عن مرتكزات ال�سيا�سة احلديثة ،وهذا يف�رس انحطاط ال�سيا�سة
العربية الر�سمية وعجزها عن احل�ضور الفاعل يف العالقات الدولية مبا يتفق وامل�صالح
العربية.
من جانب ٍ
ثان ف�إن «امليدان ال�سيا�سي» ،مبا ميتلكه من ا�ستقاللية ن�سبية عن احليزات
الخرى ،ومبا له من قدرة وفاعلية يف جمتمعات كمجتمعاتنا ،يتحمل امل�سئولية أ
أ
الكرب يف

توليد الهزائم ،وبالتايل فاحلكومات العربية ،دون ا�ستثناء ،بحكم �سطوتها يف «امليدان
ال�سيا�سي» واحتكارها املطلق للقرار والفعل ال�سيا�سيني،تتحمل امل�سئولية الكربى جتاه كل
الكوارث التي حتل بدولنا وجمتمعاتنا.

 -1ال يوجد اعرتاف حقيقي بعامل ميزان القوى يف ال�سيا�سة العربية الر�سمية وغري
الر�سمية ،وال لدوره يف �صياغة احلقائق الواقعية .إ�ذ اندرج «حكامنا» والقطاع أ
الو�سع
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من النخبة ال�سيا�سية والثقافية يف خطاب أ�زيل حول «احلق و»العدل» يف العالقات الدولية.
ال�س�ؤال هنا :منذ متى كانت «احلقوق» هي التي تر�سم التاريخ وتقرر احلقائق الواقعية ؟.
إ�ن أ�حد العوامل امل�ؤثرة يف القرار أ
المريكي ،والدويل عموماً ،يتمثل ب�إجراءات فعلية
ال�رسائيلي .و إ�ال ما الذي يلزم أ�ي إ�دارة أ�مريكية،
ذات ثقل يف ميزان القوى العربي -إ
دميقراطية كانت أ�م جمهورية ،أ�ن ت أ�خذ بعني االعتبار امل�صالح العربية ،إ�ذا كان العرب
ي�ضمنون م�صاحلها دون كبري عناء منها .أ�ما «االحتاد أ
الوروبي» فهو بحاجة لثقل وموقف
عربي كي يرفع من م�ستوى أ�دائه ومناف�سة الدور أ
المريكي يف املنطقة ،ولي�س العك�س.
للدارات أ
المريكية مع احلكومات العربية يعود �سببه إ�ىل عاملني،
التعامل اال�ستعالئي إ
أ
الول :أ�ن هذه احلكومات ال ت�ستند إ�ىل ركائز �شعبية يف دولها ،والثاين :أ�ن هذه احلكومات
باال�ستناد إ�ىل موازين القوى ،ال ت�ساوي �شيئاً.

ولذلك ف�إن «�شارون» و» أ�وملرت» ومن �سي أ�تي بعدهما يف إ��رسائيل �سيو�صفون على
الدوام يف نظر «بو�ش» و» أ�وباما» ومن �سيخلفهما يف أ�مريكا ،ب أ�نهم «رجاالت �سالم»،
و�ستظل هذه أ
الخرية «تتفهم حق إ��رسائيل يف الدفاع عن نف�سها» يف كل أ�زمة ،طاملا بقيت
هذه احلكومات ،بعقليتها وتركيبها ،هي واجهات ال�سيا�سة العربية.
 -2ركنت احلكومات العربية إ�ىل خيار وحيد ،دعته خيار ًا ا�سرتاتيجياً ،هو «خيار
ال�سالم» .هذا اخليار المعنى له يف عامل أ
القوياء ،أ�ي يف ظل التخلي عن اخليارات
أ
الخرى وو�سائل القوة.
توجه حكامنا نحو هذا اخليار بدليل العجز ،ولي�س توجه القوي الذي ميتلك خيارات
عديدة ،بينها خيار ال�سالم ،إ�ذ أ�ن من ال ميلك «خيار احلرب» وما يتطلبه من و�سائل
القوة ،لي�س ب�إمكانه أ�ن يفر�ض ال�سالم الذي يريد.

ينبغي أ�ن يكون «ال�سالم» خيار ًا ا�سرتاتيجي ًا للعرب وجميع القوى ال�سيا�سية ،فالعقالء
ال ي�سعون إ�ىل احلرب إ�ال إ�ذا فر�ضت عليهم ،وحتى عندما يحاربون ،ف�إمنا يحاربون من
أ�جل إ�حالل ال�سالم ،ولي�س رغبة يف احلرب ،لكن هذا التوجه نحو ال�سالم يجب أ�ن يكون
توجه القوي القادر ،ال توجه ال�ضعيف الذي ال ميلك خيارات أ�خرى ،أ�و توجه املرغم
واملجرب على هذا اخليار ،بحكم عجزه وف�شله وقلة حيلته.

توقف الدور الر�سمي العربي عند حدود إ�ظهار ح�سن النية و�صدقها منذ مدريد
 ،1991من خالل إ�عالن االلتزام بال�سالم كخيار ا�سرتاتيجي وحيد ،و إ�عالن املبادرات
ال�سلمية ،واحلر�ص على عدم خرق املعاهدات واالتفاقيات ال�سيا�سية واالقت�صادية مع
ال�سلحة املمكنة ،على أ
إ��رسائيل .وتلك هي م�شكلة الدور العربي ،أ�ي يف حتييد جميع أ
القل
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ال على أ
ال�سلحة املمكنة يف حال و�ضعت تلك احلكومات أ�ولوياتها
يف الظرف احلايل ،ف�ض ً
وا�سرتاتيجياتها باالرتكاز إ�ىل امل�صلحة القومية .ال يوجد حالي ًا جدول أ�عمال م�شرتك أ�مام
ال من أ�ن تتوافر �سيا�ساتها على ر ؤ�ية �شاملة وا�سرتاتيجية وتكتيك،
احلكومات العربية ،وبد ً
ال من أ�ن يكون لديها ت�صور عن الواقع
يكون هاج�سها إ�براز «نواياها الطيبة» ،وبد ً
وامل�ستقبل واالحتماالت وال�سبل واملراحل وو�سائل ال�ضغط والدفاع واحلرب ،يكون لديها
خيار وحيد هو «ال�سالم».
التقف م�سئولية احلكومات العربية يف إ�عادة إ�نتاج الهزمية عند م�ستوى عالقتها
باخلارج ،بل إ�نها م�سئولة بالدرجة أ
الوىل عما أ�نتجته يف جمتمعاتها من خراب ،وما هي أ�ته
من أ�و�ضاع قادرة يف كل حلظة على إ�نتاج الهزائم والكوارث .من البديهي القول :إ�ن من
يهزم �شعبه ال ي�ستطيع أ�ن يهزم أ
العداء ،ومن يزرع اال�ستبداد ال يح�صد إ�ال انهيار ًا يف
الداخل وخ�سارات يف اخلارج.
بينت أ
الحداث أ�ن «املبادرات ال�سلمية العربية» ترتطم على الدوام بواقع إ��رسائيلي
ال�رسائيلية» ،وهو يف املح�صلة تعبري عن « إ�رادة
ائتاليف �صلب على �صعيد «احلكومة إ
�شعبية إ��رسائيلية» .يف حني تفتقر أ
النظمة العربية ألي أ�ر�ضية �شعبية ،بعدما ا�ستبدت
ب�شعوبها و أ�رهقتها ،وحولتها إ�ىل كتل ب�رشية عدمية الفعل والفاعلية ،و إ�ىل جموع من
املهم�شني والعاطلني عن العمل واجلائعني و»املتطرفني» .وهذا يجعل من اال�ستهتار
أ
المريكي لي�س خا�ص ًا باحلكومات العربية وح�سب ،بل أ�ي�ض ًا بحركة ال�شارع العربي من
حميطه إ�ىل خليجه.

يف ظل هذا الواقع اجلديد من ال�رضوري أ�ن يحدث تبدل يف ال�سيا�سات أ
والولويات،
ال�رسائيلي تتوقف بالدرجة أ
الوىل على التقدم يف الداخل .وهذه احلقيقة
فاملعركة مع العدو إ
أ��صبحت اليوم أ�كرث �سطوعاً ،ف أ�ي تقدم يف الو�ضع الداخلي هو ك�سب تدريجي يف �سياق
معركتنا مع امل�رشوع أ
مريكي-ال�رسائيلي ،فاللعبة القدمية للحكومات العربية مل تعد
ال
إ
تنطلي على أ�حد ،أ�ي لعبة ت أ�جيل أ�و جتميد الدعوات إ�ىل حتديث وعقلنة ودمقرطة احلياة
ال�رسائيلي ،ألن الفوات الداخلي هو أ
ال�سا�س املو�ضوعي
العربية بحجة ال�رصاع مع العدو إ
آلليات الهيمنة اخلارجية.
من املغري وال�سهل جعل امل�شاكل خارجنا ،لكن أ
الولوية بامتياز �ستكون بجعل امل�شاكل
والهزائم العديدة أ�مام أ�عدائنا داخلية (جتوينها) ،ولن�س أ�ل أ�نف�سنا عندها ماذا �سنفعل بهذه
امل�شاكل ،وكيف نتجاوز و�ضعنا املهزوم ون�صنع االنت�صار ؟.
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-2لقد غريت حرب اخلليج والعدوان أ
المريكي على العراق أ�مور ًا كثرية ،وبدا وا�ضح ًا
أ�ن الواليات املتحدة ب�صدد و�ضع قوانني عاملية جديدة تتلخ�ص يف إ�دارة أ�مريكا ل�شئون
العامل ،مبا ي�ضمن م�صاحلها وتفوقها واحتكارها للقوة والت أ�ثري ألطول فرتة ممكنة يف القرن
الواحد والع�رشين.

وجاءت أ
الحداث بعد حرب  1991يف �سياق احلفاظ على امل�صالح أ
المريكية ،فم�ؤمتر
مدريد وما تاله من حماوالت إلعادة ترتيب �شئون املنطقة العربية ،وا�ستمرار احل�صار
على العراق ملدة  12عاماً ،وتقلي�ص النفوذ ال�سوفياتي ال�سابق ،و إ�عادة ربط أ�وروبا
مب�شاريع قدمية-جديدة ،وقوانني منظمة التجارة العاملية ،وحرب أ�فغان�ستان واحلملة على
«الرهاب» واحتالل العراق يف ني�سان  ...2004كل ذلك ي أ�تي يف هذا ال�سياق.
إ
بالن�سبة للمنطقة العربية حددت الواليات املتحدة م�صاحلها منذ أ�مد بعيد (بعد احلرب
العاملية الثانية) مبكافحة قيام دولة قوية يف املنطقة ،ومنع النفوذ ال�سوفياتي من االمتداد إ�ليها
وحرا�سة حقول النفط ،وقد وجدت يف « إ��رسائيل» �رضورة ا�سرتاتيجية ل�ضمان أ�هدافها يف
املنطقة خالل ن�صف قرن املن�رصم.

يف عام  1967اجتمعت امل�صلحة أ
وال�رسائيلية على �رضورة تدمري قوة عبد
المريكية إ
الكرب للم�صالح أ
النا�رص ،الذي اعترب �آنذاك املهدد أ
المريكية ،والغربية عموماً .مل يكن
عبد النا�رص ميلك النفط ،لكنه كان رمز التحرر من الهيمنة ورمز القومية العربية ،و�سمي
عبد النا�رص يف الغرب حينها «بالفريو�س» الذي رمبا ي�صيب آ
«الخرين» بالعدوى أ�ي «
المربيالية.
فريو�س» التحرر القومي امل�ستقل واملعادي للهيمنة إ

بعد هجمات احلادي ع�رش من أ�يلول كنا ،كما هو معروف ،أ�مام حتول نوعي يف العامل،
وهو �سعي الواليات املتحدة لتثبيت ر ؤ�يتها للعامل ومل�صاحلها بالقوة العارية ،وتو�ضح ذلك
يف اخلطاب أ
المريكي الذي �سعى حل�رش العامل يف �صفني :إ�ما مع أ�مريكا أ�و �ضدها.
وال�سالمية يف موقف دفاعي جل غاياته «تربئة
فمن جهة انح�رشت احلكومات العربية إ
ال�سالم « ،ونيل ر�ضا ال�سيد أ
المريكي الذي أ�معن يف االبتزاز ال�سيا�سي لهذه احلكومات.
إ
ومن جهة ثانية ذهب العرب وامل�سلمون إ�ىل املا�ضي كرد فعل ،و أ�غرقوا يف إ�عادة إ�نتاج
خطاب «�سلفي» ٍ
معاد للغرب وح�ضارته ،وهذا ما أ�رادته أ�مريكا ،أ�ي ت أ�كيد الطابع العدائي
للعرب وامل�سلمني جتاه ح�ضارة الغرب ،لت�ستفيد بالتايل من وجود عدو جديد لطاملا بحثت
عنه بعد زوال اخلطر ال�سوفياتي.
تعاملت الواليات املتحدة مع الو�ضع يف املنطقة العربية ،بعد أ�حداث  11أ�يلول ،انطالق ًا
«الرهاب» ،وقد أ�درك «�شارون» هذه «املعزوفة أ
المريكية» ،وراح
من حربها �ضد إ
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فور انتخابه ي�سعى ال�ستفزاز الفل�سطينيني يوم ًا بعد يوم حتى يقدموا على ارتكاب أ�عمال
عنف حمرمة بنظر ال�سيد أ
ويروج لها إ�عالمي ًا مبا يكفي لتربير طغيان إ�رهاب
المريكي،
ِّ
الخ�رض أ
ال�رسائيلية ،فمنذ احلادي ع�رش من أ�يلول أ�فاد �شارون من نف�سها أ
المريكي
الدولة إ
أ
لي�شن الهجوم على ال�سلطة الفل�سطينية حتت الذريعة المريكية.
كان بو�ش أ
الب بحاجة إ�ىل «�صدام ح�سني» ،وبو�ش االبن بحاجة إ�ىل «بن الدن»،
و�شارون بحاجة إلظهار الرئي�س الفل�سطيني يا�رس عرفات يف موقع امل�شجع على
«الرهاب» .والهدف عدم مواجهة أ�ي «حماور» معرتف به يف الداخل الفل�سطيني ،كما
إ
أ
ؤ
أ
أ
مريكية-ال�رسائيلية
يف اخلارج ،كي ال ي�ضطر للتفاو�ض� ،و على القل لفر�ض الر�ية ال
إ
يف «التفاو�ض» على أ�ر�ض الواقع.
ال�رسائيلية �آنذاك على هدف رئي�سي هو « إ�ق�صاء عرفات»،
ولذلك ارتكزت ال�سيا�سة إ
و إ�عادة ت�شكيل ال�سلطة الفل�سطينية ،مبا ميكنها من ا�ستبعاد املطالب الفل�سطينية (والعربية)
حول «احللول النهائية».
منذ �صدور القرار 242بعد هزمية حزيران  1967كانت الر ؤ�ية أ
وال�رسائيلية
المريكية إ
واحدة تقريب ًا فيما يخ�ص أ�ي «مفاو�ضات �سالم» بني العرب و إ��رسائيل.
الرتجمة العملية لل�سيا�سة أ
المريكية يف ظل هيمنتها الكونية هي:

أ�والً :القرار  242هو للتفاو�ض ،ولي�س للتنفيذ املبا�رش ،وثانياً :ا�ستبعاد القرارات
أ
الخرى أ
للمم املتحدة التي تطالب بحقوق الفل�سطينيني ،وثالثاً :االن�سحاب املطروح يف
القرار  242هو ان�سحاب إ�ىل احلد الذي تقرره أ�مريكا و إ��رسائيل.
تلك هي مرتكزات ال�سيا�سة أ
المريكية إلحداث «ال�سالم» يف املنطقة ،وجاءت املتغريات
العاملية لتعطي فر�ص ًا أ�كرب لتحقيق هذه ال�سيا�سة على أ
الر�ض.

ال�رسائيلية للت�سوية واملفاو�ضات عن الر ؤ�ية أ
المريكية إ�ال ب�شكل
التختلف الر ؤ�ية إ
ب�سيط كان يتحدد تبع ًا أ
للحزاب احلاكمة يف أ�مريكا و إ��رسائيل .فالواليات املتحدة عموم ًا
تف�ضل التعامل مع «حزب العمل» على ح�ساب «الليكود» ،ألن «العمل» يقوم باملطلوب
بهدوء،وعلى حد و�صف بن أ�ليعازر يف �شباط  1996حلزب «العمل» ب أ�نهم «البنا ؤ�ون
الهادئون» أ�و «احلمائم يف إ��رسائيل».

بالمكان
بالن�سبة للعرب والق�ضية الفل�سطينية ،يف ظل الرتدي وال�ضعف املزمنني ،لي�س إ
الفادة من أ�ية فروق ،إ�ذ إ�ن ذلك ممكن فقط عند وجود وزن ما للعرب على ال�صعيد
إ
الدويل ،لي�س فح�سب باملقيا�س الع�سكري ،إ�منا أ�ي�ض ًا أ
والهم باملقايي�س احل�ضارية والثقافية
والعلمية.
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-3كل هزمية تتعر�ض لها أ�وطاننا وجمتمعاتنا تطرح علينا من جديد العودة لبديهيات
العربي-ال�رسائيلي ،مثلما تفر�ض علينا �رضورة نقد أ��شكال جتلّي هذا ال�رصاع يف
ال�رصاع
إ
وعينا ،و�رضورة االرتقاء بخطابنا أ
اليديولوجي -ال�سيا�سي يف كل مرحلة من مراحله.
لي�س ثمة ق�ضية ت�شغل حيز ًا وا�سع ًا يف اخلطاب ال�سيا�سي العربي كق�ضية ال�رصاع
العربي-ال�رسائيلي ،نظر ًا لطبيعته وتداخالته و إ�فرازاته وارتباطاته ،أ
ولنه واحد من
إ
أ�طول ال�رصاعات يف العامل و أ�عقدها.
منذ بدء هذا ال�رصاع وحتى آ
الن اعرتى اخلطاب ال�سيا�سي العربي الكثري من
التحوالت ،بل وحتى القفزات ،فبينما كانت �شعارات «التحرير الكامل» و»ا�ستحالة
التفاو�ض مع العدو» و»احلرب ال�شعبية» م�سيطرة إ�بان ت�صاعد املد القومي يف مرحلتي
اخلم�سينيات وال�ستينيات ،ف�إن هذه ال�شعارات قد انثنت بعد هزمية حزيران عام  1967إ�ىل
�شعار « إ�زالة �آثار العدوان» ،وها هو اخلطاب ال�سيا�سي اليوم – الر�سمي وجزء من غري
الر�سمي – يتمحور حول مو�ضوع «الت�سوية» و»ال�سالم» ،بينما ال�شارع العربي ال يزال
يبني ت�صوراته ا�ستناد ًا إ�ىل املقاومة امل�سلحة والرف�ض والتحرير الكامل ،لكن على أ�ر�ضية
ثقافية خمتلفة عن ثقافة اخلم�سينيات وال�ستينيات.
تتحمل ال�سلطات العربية ،دون ا�ستثناء ،اجلزء أ
الكرب من م�سئولية هذه التحوالت،
ففي أ�غلب حلظات ال�رصاع مل تكن ال�شعارات املرفوعة من قبلها مطابقة أ�و متوافقة مع
المكانيات احلقيقية على أ
ال على دمياجوجيتها التي أ�نهكت �شعوبنا و�ضللتها
الر�ض ،ف�ض ً
إ
وعزلتها عن معادلة ال�رصاع .وقد بررت هذه ال�سلطات ا�ستبدادها وحكمها ال�شمويل
بتجميع القوى وح�شد الطاقات لتحرير أ
الر�ض ،يف الوقت الذي مل تتقدم خطوة واحدة
�صحيحة يف اجتاه ذلك ،وما جرى ومازال يجري يقدم �شواهد نا�صعة حول م�سئوليتها.
 -1بداية الب ّد من الت أ�كيد على أ��سا�سيات هذا ال�رصاع الذي نراه �رصاع ًا �سيا�سي ًا بني
مربيايل-ال�رسائيلي للنهب
ال
إ
م�رشوعني متناق�ضني ،امل�رشوع العربي للنه�ضة وامل�رشوع إ
والهيمنة .وهو �رصاع ما زال مفتوحاً ،و�سيبقى كذلك ما دامت �صريورة امل�رشوع
النه�ضوي العربي متوقفة ،وال يغيرّ من هذه احلقيقة حدوث ت�سويات وهدنات ومعارك يف
حلظات �سيا�سية خمتلفة.
 -2ال ت�ستطيع احلكومات العربية رف�ض الت�سوية ،وبالطبع ال ت�ستطيع احلرب ،ألنها
بب�ساطة مل جتهز دولها و�شعوبها لهذا اخليار ،وهذا يجعلها على الدوام بحاجة إ�ىل أ�مريكا
أ�كرث من حاجة أ�مريكا لها.
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الت�سوية املطروحة منذ أ�و�سلو وحتى اليوم حلظة من حلظات ال�رصاع ،وال حتل �رصاع ًا
العربي-ال�رسائيلي ،ألن مرتكزات ال�رصاع �ستظل قائمة.
بحجم وطبيعة ال�رصاع
إ
ال يوجد يف احلقيقة �صيغة أ�و ت�سوية ما قادرة على إ�نهاء ال�رصاع ما مل تعد إ�ىل
أ��صل ال�رصاع وجذوره ،ومعاجلة مرتكزاته و�آثاره ،وت�ؤدي إ�ىل حالة قابلة للحياة
واال�ستمرار.

�صحيح أ�ن الت�سويات احلالية هي هزائم أ�خرى ،لكن بالن�سبة لنا ال فرق بني هزمية
موثقة وهزمية غري موثقة .الوثائق ت أ�تي نتيجة ملا يحدث على أ
الر�ض ،ولي�ست هي التي
تخلق الوقائع والهزائم .هي حتافظ نظري ًا على وقائع مثبتة على أ
الر�ض .ما يحافظ على
توثيق الهزمية فعلي ًا هو الوقائع ذاتها .عندما تتغري الوقائع تتغري أ
الوراق ،لذلك ف�إن
الوقائع املرتبطة بالهزمية هي ما يجب العمل على تغيريها أ�والً.
 -3على الرغم من أ�ن الت�سوية خيار مفرو�ض على احلكومات العربية بحكم الواقع
احلايل ،ف�إن هذه احلكومات (ب�سبب الق�صور أ�و العجز أ�و الوهم ال فرق) ذهبت إ�ىل الت�سوية
دون ر أ��س.
املفارقة الوا�ضحة يف (الت�سوية) أ�و (عملية ال�سالم) اجلارية منذ مدريد ( 1991رغم
االنقطاعات العديدة فيها) أ�ن حكوماتنا تفاو�ض ا�ستناد ًا إ�ىل قرارات ال�رشعية الدولية
والر ؤ�ية احلقوقية ،بينما « إ��رسائيل» تفاو�ض على (ت�سوية) ب�رشوطها ،أ�ي بحقائقها التي
متلكها على أ
الر�ض ،وقادرة من خاللها على الفعل وال�ضغط واحلركة يف اجتاهات
تقرر
متع ّددة .املوقف الر�سمي الذي يفاو�ض ا�ستناد ًا إ�ىل إ�ميان ب أ�ن «احلقوق» هي التي ّ
الميان ال �صلة له بالواقع والتجربة التاريخية.
م�صري الكون والعباد .هذا إ

الن�ساين) ،إ�منا هو ال�سالم أ
المريكي
«ال�سالم» املطروح اليوم لي�س مبعناه (احلقوقي إ
جت�سد يف (مفاو�ضات الت�سوية) خالل الفرتة ما بعد م�ؤمتر مدريد
من ناحية املبد أ� ،والذي ّ
 ،1991وبالتايل ال ميكن أ�ن يكون (ال�سالم) املطروح عادالً ،فالعدل الذي ن�سعى إ�ليه
لن ي أ�تى على يد االنفراد أ
المريكي يف �شئون العامل .ال يغري من هذه احلقيقة ذلك ال�صخب
العالم العربي على ترويجه من مثل «ال�سالم العادل وال�شامل»،
العالمي الذي تذاكى إ
إ
إ�ذ لي�س من املتوقع بالنظر لال�ستفراد أ
المريكي واختالل ميزان القوى ب�شكل كبري ل�صالح
إ��رسائيل أ�ن تكون الت�سوية املطروحة ت�سوية عادلة.

القرار  242مل ي أ� ِت أ�عقاب هزمية حزيران  1967نتيجة مليزان القوى العربي
ال�رسائيلي مبفهومه ال�ضيق ،بل كان نتيجة عوامل أ�خرى دولية ( أ�ي باملعنى الوا�سع
إ
أ
أ
ال�رسائيلي) ،وي�تي يف مقدمتها االحتاد ال�سوفيتي والر�ي العام
مليزان القوى العربي إ
ال�سيوي أ
آ
والفريقي ،وقد وافقت عليه الواليات املتحدة لهذا الغر�ض ،ولكن للتفاو�ض
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ولي�س للتطبيق املبا�رش على أ�ر�ض الواقع.
بعد الهزائم أ
الخرية للنظام العربي أ�ي بعد �سقوط بغداد ،واالنق�سام العربي حيال
أ
الو�ضاع يف لبنان وفل�سطني والعراق يبدو الو�ضع العربي أ��سو أ� مبا ال يقا�س من قرار
جمل�س أ
المن  ،242والعرب ال ميلكون حتى هذه اللحظة أ�ن يفر�ضوا تنفيذه ،فرادى أ�و
جمتمعني.
(اتفاق أ�و�سلو) مازال كذلك أ�ف�ضل من إ�مكانيات الو�ضع العربي الراهنة .إ�نه �سيئ
قيا�س ًا باحلقوق العربية ،لكن الو�ضع العربي الراهن أ��سو أ� .الو�ضع العربي ال ي�ستطيع أ�ن
الدارة أ
يرف�ض « أ�و�سلو» أ�و حتى الرتتيبات أ
المريكية بال�رشاكة
الدنى منه التي تعدها إ
ال�رسائيلية ،وهذا يجعل من احتمال أ�ن تكون الدولة الوطنية امل�ستقلة ( أ�ي
مع احلكومة إ
ان�سحاب إ��رسائيل من أ
الرا�ضي املحتلة يف حزيران  1976مبا فيها القد�س و إ�يجاد حل
ال بعيد املنال.
عادل لق�ضية الالجئني) احتما ً
 -4إ�زاء هذه املعادالت الوا�ضحة لل�رصاع يف اللحظة ال�سيا�سية الراهنة ،هل املطلوب
رف�ض العمل الدبلوما�سي والت�سوية و إ�عادة طرح �شعار «التحرير الكامل» واحلرب ؟
على العك�س من ذلك .العمل الدبلوما�سي مطلوب.العمل الدبلوما�سي هو الباب ال�ضيق،
ومن ال يطرق الباب ال�ضيق ال يطرق أ�ي باب .العمل الدبلوما�سي ال�سيا�سي ،مبا فيه من
تفاو�ض وت�سويات وهدنات� ،رضوري �رشيطة اندراجه �ضمن ر ؤ�ية متكاملة للم�رشوع
ال�رسائيلي يف املنطقة ،أ�ي دون أ�ن
المربيايل إ
النه�ضوي العربي يف �رصاعه مع امل�رشوع إ
نن�سى حلظة واحدة أ�ن هذا ال�رصاع ال بد أ�ن يح�سم يف النهاية مل�صلحة أ�حد طرفيه.
إ�ن رف�ض الدبلوما�سية والتكتيك باملطلق هو تعبري عن إ�ميان عميق بال�شيء املرفو�ض،
وك أ�ن الدبلوما�سية هي التي تقرر م�صري احلياة والب�رش .وال نعتقد أ�ن الذي �سيحرر فل�سطني
من البحر إ�ىل النهر يوم ًا من أ
�سيحرر
يكرر على م�سامع العامل يومي ًا أ�نه
ّ
اليام هو من ّ
فل�سطني .بل نقول مع «غامبيتا « الذي كان رمز املقاومة الفرن�سية بعد �سقوط نابليون
أ
«واللزا�س لورين ؟» ،ف أ�جاب�« :سنفكر بها دائماً ،لن نتكلم عنها
الثالث حني ُ�سئل
أ�بداً».
لي�س بو�سعنا اليوم م�شاركة البع�ض وهم القدرة على حترير كامل الرتاب العربي،
ولدراكنا ملقدراتنا الذاتية امل َُّخربة
لوعينا بطبيعة املرحلة ومبوازين القوى املحلية والعاملية ،إ
ال�رسائيلي ،إ�ذ ال بد لنا من بناء خطاب
المربيايل إ
واملنهوبة إ�زاء إ�مكانيات امل�رشوع إ
�سيا�سي واقعي عقالين إ�زاء عملية «الت�سوية» و»التفاو�ض» يف هذه املرحلة ،فال�شعارات
(ك�شعار التحرير الكامل) عندما تتحول إ�ىل أ�قانيم ،دون قراءة دقيقة لطبيعة املرحلة ،ال
بد أ�ن تنتهي إ�ىل أ�ن تكون أ�لفاظ ًا وح�سب..باملقابل ف�إننا مع ال�سالم كخيار ا�سرتاتيجي من
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منطلق تالزم هذا اخليار مع م�رشوعنا النه�ضوي ،لكننا نرف�ض أ�ن يتحول هذا النزوع
والن�ساين إ�ىل ممار�سات تغلّف تخاذل أ�و تقاع�س هذا النظام أ�و ذاك عن العمل على
املبدئي إ
أ
تغيري وتعديل ميزان القوى على الر�ض.

-4دخل الكفاح الوطني الفل�سطيني منذ وعد بلفور  1917حتى اللحظة احلالية يف حركة مد
وجزر تبع ًا لل�رشوط املو�ضوعية ،العاملية واملحلية ،والظروف و أ�حوال الوعي .لكن ال
ي�سعنا إ�ال أ�ن نقف على الدوام ب�إجالل أ�مام ما يقدمه ال�شعب الفل�سطيني من ت�ضحيات ،وما
ال�رسائيلي.
ُيظهره من عناد ومقاومة يف وجه االحتالل إ

حتتاج املقاومة الفل�سطينية ،بكل توجهاتها و أ��شكالها و أ�طرافها وتالوينها ،إ�ىل النقد.
هذا النقد معني بتفح�ص أ�هدافها وظروفها و�آليات عملها و أ��شكال جتليها ،وذلك من واقع
احلر�ص على ا�ستمرارها بال�شكل املنتج والفعال ،والقادر على توليد الت�ضامن معها يف
الداخل الفل�سطيني ،وعلى امل�ستويني العربي والدويل على حد �سواء .إ�ذ يجب أ�ال يدفعنا
عجزنا عن الفعل وقلة حيلتنا لرفع املقاومة الوطنية الفل�سطينية ملرتبة املقد�س الذي ال يجوز
نقده وتفح�ص إ�مكانياته وجوانب ق�صوره و�آفاقه امل�ستقبلية .هذا النقد أ��سا�سي خا�صة إ�ذا
ما انتبهنا للفهم ال�سلبي أل�شكال جتلي املقاومة الفل�سطينية يف الوعي العربي عموماً� ،سواء
وال�سالمية عل حد �سواء) أ�م يف الوعي
يف وعي احلركات ال�سيا�سية (الي�سارية والقومية إ
ال�شعبي العربي.
 -1كل مقاومة يف تاريخ العامل �ضد االحتالل ت�ضع لنف�سها مهمات و أ�هداف ًا بحدود
قدرتها وحدود الظرف املو�ضوعي يف كل مرحلة من مراحل �رصاعها مع العدو املحتل،
ويف الوقت ذاته تبقى حمافظة دائم ًا على «املبد أ�» أ�ي على النهاية أ
الخرية التي تبغيها
ل�رصاعها مع عدوها.
املقاومة بهذا املعنى هي الرف�ض املبدئي القطعي لالحتالل ،والنزوع نحو التحرير
واال�ستقالل ،لكن أ��شكال جتليها يف كل مرحلة متغرية بال�رضورة ،إ�ذ يجب االنطالق
من ح�سابات عديدة لطرح ال�شعارات أ
والهداف املنا�سبة يف كل مرحلة :ح�سابات امل�ساحة
والت�ضاري�س والنبات والب�رش والقمع أ
والرباح واخل�سائر والو�ضع العربي والظرف
العاملي ...إ�لخ.

تعترب هذه النقطة أ��سا�سية يف تطور املقاومة وا�ستمراريتها ،خا�صة يف ظل انت�شار
« أ�يديولوجيا ال�سحب امليكانيكي» يف الوعي العربي للثورات واملقاومات يف التاريخ على
املقاومة الفل�سطينية ،التي أ�عطيت مهمات أ�كرب منها وخارج حدود قدرتها والظرف
العربي والعاملي ،وال�سبب بالطبع هو العجز الذي يلف ال�شارع العربي وقواه ال�سيا�سية
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على اختالف تلويناتها.
يف احلقيقة إ�ن ما يجمع الكفاح الفل�سطيني مع الثورة الفيتنامية مثالً ،أ�و اجلزائرية،
قليل ،وما مييزه عنها كثري .لعل ما يجمع بني هذه الثورات جميع ًا يتمثل يف أ�ن كل الثورات
واملقاومات يف ع�رصنا ت�ستهدف الق�ضاء على اال�ضطهاد واال�ستغالل والظلم واالحتالل
الن�سانية .أ�ما متايزات الكفاح الوطني الفل�سطيني عن هذه جميع ًا فهي
و إ�قامة العدالة إ
كثرية ،واملقاومة الفل�سطينية والقوى ال�سيا�سية العربية جميعها ،والوعي العربي عموماً،
معنيون بك�شف هذه التمايزات و أ�خذها يف احل�سبان ،وبالتايل ف�إن «ال�سحب امليكانيكي»
لن�ضاالت ال�شعوب أ
يجر معه إ�ال الكوارث واملزيد
الخرى يف مناطق أ�خرى من العامل لن ّ
من الهدر ،أ�ما الهدف أ
الكرب أ
ال�رسائيلي يف املنطقة)
المربيايل إ
للمة (هزمية امل�رشوع إ
فلن يتحقق إ�ال مبقدار تقدم امل�رشوع النه�ضوي العربي.

 -2إ�ن أ��شكال الن�ضال �ضد املحتل عديدة :الدبلوما�سية وال�سيا�سية ،التفاو�ض والت�سويات
امل�ؤقتة ،التظاهرات ال�سلمية واالحتجاج ،املقاومة ال�شعبية ،احلرب النظامية ،تعزيز
اجلبهات الداخلية للبلدان العربية بالدميقراطية والوحدة الوطنية ....إ�لخ ،ويف كل مرحلة
تتقدم إ�حداها أ�و بع�ضها على أ
الخرى ،لكن تبقى إ�مكانية القدرة على التحرك باجتاهها
جميع ًا أ��سا�سية يف كل حلظة �سيا�سية ،لذا ي�صبح التخلي عن إ�حداها أ�و ال�سري وراء إ�حداها
وح�سب مع�ضلة كبرية يف العمل الن�ضايل.

ال أ��سا�سي ًا متع ّدد اجلوانب.
كل و�سيلة ن�ضالية تخرتعها ال�شعوب احلية تطرح عليهم �س�ؤا ً
هذا ال�س�ؤال هو :أ�ين ومتى وكيف؟ يف حلظة �سيا�سية ما قد يكون االحتجاج ال�سلمي هو
ال�شكل املالئم أ
الجابة الن�ضالية
والجدى ،ويف حلظة أ�خرى قد تكون املقاومة امل�سلحة هي إ
احلقيقية املالئمة واملجدية.
العمليات امل�سلحة الفل�سطينية ،املوجهة �ضد جنود االحتالل ،واملتوافقة مع القانون
الن�ساين ،هي إ�حدى و�سائل الن�ضال .وال�رشط الالزم لنجاحها هو اندراجها يف
الدويل إ
إ�طار خطة �سيا�سية متكاملة لل�شعب الفل�سطيني وقيادته ،أ�ي أ�ن تع ّدد و�سائل الن�ضال ال
يفرت�ض تعار�ضها ،بل تكاملها يف إ�طار برنامج �سيا�سي عام.
من جديد نعود بحكم عجزنا وق�صور وعينا إ�ىل معادالت فا�شلة �سيا�سي ًا وتكتيكياً :اجليو�ش
العربية عاجزة ،البديل لي�س للدفاع وح�سب ،إ�منا للهجوم وحترير كامل الرتاب الفل�سطيني
هو الكفاح الفل�سطيني امل�سلح.
نريد أ�ن نقول :إ�ن ال�شعوب ال تختار و�سيلة ن�ضالية واحدة إ�ىل ما ال نهاية ،واملقاومة
الفل�سطينية ال ميكن -بحكم الواقع والظرف  -أ�ن تكون حلن ًا ا�ست�شهادي ًا أ�بدياً« .العمليات
امل�سلحة» هي إ�حدى و�سائل العمل الن�ضايل (وهذا يتبع الظرف واجلدوى ال�سيا�سية)،
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ولي�ست ال�شكل الوحيد للن�ضال .إ�ذا كان الفعل الن�ضايل هو «املبادرات ال�سلمية» وح�سب
(كما هو عند احلكومات العربية) فتلك م�شكلة كبرية ،و إ�ذا كان الفعل الن�ضايل هو «املقاومة
امل�سلحة» وح�سب (كما هو يف أ�يديولوجيا املقاومة والقطاع أ
الكرب من القوى ال�سيا�سية
العربية) فتلك أ�ي�ض ًا مع�ضلة كبرية.
املقاومة الفل�سطينية ا�ستمرارها مطلوب و أ��سا�سي ،و�رشط ا�ستمرارها هو تع ّدد و�سائلها
و أ��شكال جتليها يف الواقع ،واندراجها يف برنامج �سيا�سي ن�ضايل �شامل لل�شعب الفل�سطيني يف
معركة طويلة أ
الدارة والتخطيط يف احليزات كافة؛ ال�سيا�سية واالقت�صادية
المد ،يتناول إ
أ
والمنية واالجتماعية ،وهذه جتلّل جميعها ب�إدارة إ�عالمية تليق بن�ضاالت هذا ال�شعب.

علينا إ�ذ ًا االقتناع ب أ�ن غاية املقاومة امل�سلحة لي�ست املوت ،بل حتقيق املكا�سب ال�سيا�سية
واالنت�صار ،من خالل خطة �سيا�سية �شاملة ملراكمة االنت�صارات ال�سيا�سية ال�صغرية على
جميع امل�ستويات يف الواقع الفل�سطيني والعربي والعاملي ،وبالتايل ال معنى للمقاومة امل�سلحة
إ�ذا مل تنتج مكا�سب �سيا�سية .هذا يختلف عن تلك الر ؤ�ى التي ت�سعى ،بوعي أ�و دون وعي،
ال�رسائيليني» ،أ�و إ�ىل حالة
إ�ىل «اختزال» املقاومة الفل�سطينية إ�ىل «العدد الذي حت�صده من إ
جنونية من ممار�سة العنف املح�ض.
 -3النقطة أ
الخرية يف هذا ال�سياق تتح ّدد يف �رضورة احلفاظ يف وعينا على ال�سمة
«الوطنية» للمقاومة الفل�سطينية ،وذلك �ضد الر ؤ�ى الفل�سطينية والعربية التي حتاول إ��سباغ
ال�سالمية ،وهذا مهم يف فهم
ال�سالمية عليها ،أ�و احتكارها من قبل بع�ض التيارات إ
ال�صفة إ
أ
ال�رسائيلي ت�صويره على �نه �رصاع
طبيعة ال�رصاع ال�سيا�سية ،ولي�س كما يريد االحتالل إ
ديني.
ال�رسائيلية لي�ست
المربيالية ال تخو�ض حرب ًا من أ�جل الدين ،و أ�هداف احلكومة إ
إ
دينية ،إ�ذ على الرغم من الطابع اليهودي للدولة يف إ��رسائيل ،إ�ال أ�ن الدين ال ي�شكّ ل أ�كرث
من املربر أ
(المربيالية و إ��رسائيل) ي�ستغالن الدين من
ال�سطوري إلن�شائها ،فالطرفان إ
أ�جل أ�هدافهما احلقيقية يف النهب وال�سيطرة.
إ�ن اجنرارنا اليوم  -كما يريد لنا أ�عدا ؤ�نا  -إ�ىل ما ي�شبه ال�رصاع الديني ،يزيد يف
ال�رسائيلي .إ�ننا ال نخو�ض
المربيايل  -إ
التمويه على الطبيعة ال�سيا�سية لل�رصاع مع امل�رشوع إ
�رصاع ًا من أ�جل إ�نهاء الوجود اليهودي يف فل�سطني والعامل ،بل �رصاع ًا يتعلق ب�إنهاء الوجود
المربيايل للنهب وال�سيطرة يف منطقتنا ،الذي يت�صادم
ال�سيا�سي لدولة االحتالل وامل�رشوع إ
مع امل�رشوع النه�ضوي العربي ،ومن الطبيعي يف �سياق م�رشوعنا هذا أ�ن يحظى اليهود
بحل دميقراطي و إ�ن�ساين .لقد �صدرت إ�لينا أ�وروبا م�شكلتها اليهودية ،والعرب مطالبون
اليوم ،بحكم الواقع ،بر ؤ�ية حلل «امل�س أ�لة اليهودية» يف �سياق م�رشوعهم النه�ضوي،
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ال�رسائيلي على قدميه.
وبهذه الر ؤ�ية فقط ي�ستقيم فهمنا لل�رصاع العربي �-س إ

 -5ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،ك أ�ي �سلطة يف البالد العربية ،ال ت�ستجيب ل�رضورات
ال�صالح الداخلي إ�ال عندما ميليها اخلارج ،وهنا تكمن اخلطورة.
إ

ال�صالح يف الداخل الفل�سطيني هو مطلب قدمي جديد ي أ�خذ زخمه ودوافعه من
إ�ن إ
أ
ال�رسائيلية
زاوية النظر الفل�سطينية ،ولي�س من موقع التناغم مع املطالب المريكية  -إ
التي تريد م�رشوع ًا إ��صالحي ًا لها يف البيت الفل�سطيني ين�سجم مع م�صاحلها ،ولي�س م�رشوع ًا
إ��صالحي ًا يرتكز إ�ىل امل�صلحة الوطنية الفل�سطينية.

ال�صالح املطلوب غايته ت�صحيح العالقات الوطنية الفل�سطينية ،وحت�سني أ�داء
إ
م�ؤ�س�سات ال�سلطة الفل�سطينية وتثبيت ركائز نظام دميقراطي حقيقي مل�رشوع الدولة
الفل�سطينية ،واالتفاق على خط املقاومة الوطنية الفل�سطينية وم�سارها .وب�شكل عام إ�عادة
إ�نتاج برنامج �سيا�سي عام وم�شرتك لل�شعب الفل�سطيني يف هذه املرحلة ،فقد جرى خالل
ال�سنوات املنق�ضية ما بعد اتفاق أ�و�سلو ،و�ضع الربنامج ال�سيا�سي املوحد الذي أ�قره املجل�س
الوطني الفل�سطيني عام 1991على الرف ،ف أ��صبح ال�شعب الفل�سطيني ون�ضاله من دون
ر ؤ�ية �سيا�سية م�شرتكة وموحدة ،ومن دون مرجعية إ�ئتالفية موحدة من الف�صائل والقوى
الفل�سطينية ،أ�ي منظمة التحرير الفل�سطينية التي حتتاج أ�كرث من ذي قبل إل�صالح وتفعيل،
بعد أ�ن تعطلت م�ؤ�س�ساتها ،خا�صة و أ�نها ت�شمل جميع قوى وفئات ال�شعب الفل�سطيني يف
الرا�ضي املحتلة و أ�قطار اللجوء وال�شتتات واملهاجر العربية أ
أ
والجنبية.
ال�رسائيلي ،رغم أ�نها
عندما ندرك أ�ن الق�ضية الفل�سطينية ال تختزل ال�رصاع العربي – إ
ال�صالح املطلوب فل�سطيني ًا ال بد أ�ن يرتافق مع إ��صالحات
يف القلب منه� ،سندرك أ�ي�ض ًا أ�ن إ
مماثلة يف أ
القطار العربية ،هذا إ�ذا أ�ردنا حق ًا االرتقاء مل�ستوى حتديات هذا ال�رصاع،
والكف عن إ�نتاج الهزائم إ�ىل ما ال نهاية.

من أ�جل �سيا�سة خارجية تخدم �سوريا وال�سوريني
()1
ترتكز ال�سيا�سة اخلارجية لدولة من الدول على قاعدتني أ��سا�سيتني ،هما أ
المن وامل�صالح
الوطنية ،وعليهما تعتمد مقومات التنمية .لذلك تهدف هذه ال�سيا�سة ،يف أ
الحوال الطبيعية،
إ�ىل احلفاظ على ال�سيادة واال�ستقالل ،أ
والمن القومي وامل�صالح االقت�صادية التي تقود إ�ىل
االرتقاء والتقدم ،وتوفري القدرة على احلركة والت أ�ثري يف املجال احليوي للدولة ،أ�ي
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القليمي والعالقات الدولية.
امتالك و�سائل ومقومات الفعل يف املحيط إ

ثمة عوامل عديدة ت�ؤثر يف نهج ال�سيا�سة اخلارجية للدولة ،كتاريخ هذه الدولة
وموقعها اجلغرايف،وم�ساحتها وعدد �سكانها ،لكن يبقى العامل احلا�سم يف حتديد �سمات
وتوجهات هذه ال�سيا�سة هو الو�ضع الداخلي وطبيعة النظام ال�سيا�سي واالقت�صادي املهيمن
فيها ،على اعتبار أ�ن ال�سيا�سة اخلارجية لدولة من الدول،مبعنى ما ،هي امتداد لل�سيا�سة
الداخلية ،فالعالقة املتبادلة بني الداخل واخلارج حقيقة واقعة ،خا�صة يف ظل التطورات
والتغريات ال�سيا�سية واالقت�صادية املت�سارعة التي غطت العامل على امتداد العقود املا�ضية،
مما جعل ال�سيا�سة اخلارجية أ�كرث ت أ�ثر ًا أ
بالو�ضاع الداخلية من أ�ي وقت م�ضى .لذلك مل
تعد الدبلوما�سية الر�سمية هي التعبري الوحيد عن االت�صال بالعامل اخلارجي ،بل أ��صبحت
هناك أ�دوات أ�خرى ال تقل ت أ�ثري ًا عن اجلهاز الدبلوما�سي يف خماطبة العامل والتعامل معه،
منها الدبلوما�سية الربملانية واالت�صاالت احلزبية والعالقات املرتبطة بالتنظيمات ال�شعبية
الخرى وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين املختلفة وجتمعات رجال أ
أ
العمال وال�شباب واملر أ�ة،
وغريها من قوى املجتمع امل�ؤثرة.

()2
�شكلت ال�سيا�سة اخلارجية ال�سورية ،على مدار عقود ،أ�حد أ�هم م�صادر ال�رشعية للنظام
ال�سيا�سي منذ ا�ستيالء حزب البعث على ال�سلطة يف � 8آذار  .1963لذلك تعترب عملية مقاربة
هذه ال�سيا�سة ،ومرتكزاتها و�آلياتها وممار�ساتها و أ�هدافها ،م�س أ�لة يف غاية أ
الهمية ،خا�صة
يف الفرتة احلالية ،مع ازدياد تقلباتها ،ومع و�ضوح ت أ�ثريها املتزايد على الو�ضع الداخلي
الرباكات واالختناقات التي و�ضعت فيها �سوريا خالل ال�سنوات أ
الخرية
ال�سوري ،ومع إ
جراء هذه ال�سيا�سة.
لي�س من ال�صعب اكت�شاف أ�ن تنقالت هذه ال�سيا�سة ما بني “املمانعة” املتطرفة واحلادة،
وما بني الرباجماتية ال�رصفة ،غري امل�ستندة إ�ىل مبادئ حقيقية للم�صالح الوطنية ،هي يف
املح�صلة ال تهدف �سوى إ�ىل تثبيت النظام احلاكم.

العالم الر�سمي ،فهذا أ
الخري ال
على الرغم من كل املديح الهائل الذي حتظى به يف إ
يهدف �سوى إ�ىل �سرت عورة النظام وعجزه يف الداخل عن إ�نتاج �رشعية حقيقية ،بالرتكيز
على ما ي�سمى “جناحات” ال�سيا�سة اخلارجية ال�سورية ،التي كانت أ�هدافها املعلنة ت�شكل
امل�صدر الوحيد ل�رشعية النظام القائم على مدار عقود.

من هنا تكت�سب هذه املقاربة أ�همية كربى ،الكت�شاف حقيقة وجدية هذه “النجاحات”من
جهة أ�وىل ،ولك�شف زيغ و�ضالل هذه ال�سيا�سة ،ما بني أ�هدافها املعلنة و أ�هدافها اخلفية
اليجابي ملا ي�سمى “جناحات”
وممار�ساتها الواقعية من جهة ثانية ،وملعرفة مدى االنعكا�س إ
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ولعادة بناء ت�صور إ�يجابي
على الداخل ال�سوري و أ�و�ضاع ال�سوريني من جهة ثالثة ،إ
ل�سيا�سة خارجية �سوريا ت�ستند إ�ىل امل�صالح الوطنية ال�سورية من جهة رابعة.

الهداف املعلنة أ
أ
والهداف اخلفية:
ترنكز ال�سيا�سة اخلارجية يف اخلطاب العلني إ�ىل عقيدة قومية هدفها الت�ضامن العربي،
وال�سعي لتحقيق الوحدة بني أ�قطار الوطن العربي ،وجتعل من الق�ضية الفل�سطينية وبناء
ال�رسائيلي ،الق�ضية املركزية .لذلك تقف �ضد أ�ي
توازن ا�سرتاتيجي �شامل مع العدو إ
ت�سوية منفردة ميكن للحركة الفل�سطينية بقيادة منظمة التحرير أ�ن تعقدها مع إ��رسائيل،
وت أ�كيد الهوية ال�سورية للجوالن املحتل ،وال�سعي نحو حتريره ،ودعم املفاومة بجميع
المربيالية
الو�سائل ،وتعميق أ�وا�رص العالقات ال�سورية – اللبنانية ،ومواجهة م�شاريع إ
يف املنطقة ،ورف�ض احتالل العراق.
على أ�ر�ضية هذه أ
الهداف املعلنة ،قامت هذه ال�سيا�سة خالل العقود االخرية بتو�سيع
القليمي ،وحماولة فر�ض مواقفها و�سيا�ساتها ،عرب التدخل ال�سيا�سي
دائرة نفوذها إ
والقليمية ،بدء ًا من
والع�سكري ،يف ال�شئون الداخلية للبلدان أ�و احلركات الوطنية العربية إ
اليراين ،إ�ىل النزاع الكردي  -الرتكي ،مرور ًا بال�رصاع الفل�سطيني
النزاع العراقي  -إ
ال�رسائيلي ،وغريها.
ال�رسائيلي ،وال�رصاع اللبناين – إ
– إ

يحق ألي متابع لل�سيا�سة ال�سورية اخلارجية ،على مدارالعقود الثالثة املن�رصمة ،أ�ن
يت�ساءل حول ح�ضور البعد القومي على �صعيد املمار�سة الواقعية ،كمحرك ودافع لهذه
ال�سيا�سة من جهة ،وكهدف وا�سرتاتيجية من جهة أ�خرى.
غطاء ل�سيا�سة خارجية حمركها الفعلي هو خدمة
يف احلقيقة مل يكن البعد القومي إ�ال
ً
النظام وت أ�مني دفاعاته وم�صاحله ،حتى لو كان ذلك على ح�ساب امل�صالح الوطنية ال�سورية
أ�و امل�صلحة القومية ،أ�ما أ
الهداف التي حققتها ،واال�سرتاتيجيات التي اتبعتها ،فلم يكن لها
على أ�ر�ض الواقع أ�ية مكا�سب للقومية العربية أ�و الت�ضامن العربي الر�سمي أ�و ال�شعبي.

يف لبنان مثالً ،ارت�سمت �شخ�صية الدولة ال�سورية من خالل �سيا�ساتها اخلارجية هناك،
ك�شخ�صية مافيوية ،قائمة على حكم �ضيق ومغلق ،وي�ستند إ�ىل أ�دوات خمابراتية حم�ضة يف
الفعل والت أ�ثري ،أ
المر الذي حول لبنان على مدار ثالثني عام ًا إ�ىل جمرد ملف على جدول
والجهزة أ
ال�سيا�سة اخلارجية أ
المنية.
مل تنب العالقات ال�سورية -اللبنانية على أ��س�س �سليمة ومتوازنة ،وب�سبب ذلك تعر�ضت
هذه العالقات ما بعد اغتيال الرئي�س احلريري إ�ىل هزة عنيفة ،كان نتيجتها و�صول
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العالقات بني ال�شعبني ،ال�سوري واللبناين ،إ�ىل حالة من القطيعة وعدم االطمئنان
واال�ستنفار وعدم الثقة.
ال ندري أ�ية “م�صلحة قومية” ميكن أ�ن يخدم نهج النظام خالل ال�سنوات الثالث
املا�ضية  2008-2005يف توزيع اتهامات العمالة جتاه القوى اللبنانية املعار�ضة لل�سيا�سة
ال�سورية يف لبنان ،وال ندري أ�ين يكمن املحرك القومي لهذه ال�سيا�سة ،عندما ينتقل خطابها
العالمي ،بني ليلة و�ضحاها،من خطاب “العالقات املميزة” بني البلدين ،و”وحدة امل�سار
إ
وامل�صري” و ...إ�ىل خطاب “الت�شكيك” باخل�صوم ال�سيا�سيني واملعار�ضني ،وال�ضغط على
الدولة اللبنانية واللبنانيني عرب إ�قفال احلدود مرات عديدة للح�صول على مكا�سب �سيا�سية.
أ�ين ميكن اكت�شاف البعد القومي يف ت�شجيع طرف لبناين �ضد طرف �آخر ،وال�سكوت
عن الدعوة لوحدة اللبنانيني ل�صالح الدعوة إل�سقاط وحما�رصة معار�ضي �سيا�ساتها.

تبنى التجمع الوطني الدميقراطي املعار�ض ،منذ البداية وحتى اللحظة ،يف اجلوهر
أ
وال�سا�س ،موقف ًا عقالني ًا متوازن ًا يف هذا ال� أش�ن ،فال اندرج يف ت�شجيع أ�حد االطراف
الطراف أ
اللبنانية �ضد أ
الخرى ،وال هو أ�قر ب�صواب ال�سيا�سة ال�سورية إ�زاء لبنان طوال
ثالثة عقود.
هنا نت�ساءل أ�ي�ضاً :هل ا�ستند النظام يف اعتقاله للمثقفني ال�سوريني الذين أ�طلقوا مع أ�قرانهم
اللبنانيني إ�عالن بريوت -دم�شق إ�ىل اعتبارات قومية ،وماذا لو كان اجلي�ش ال�سوري
العالن؟ .بالت أ�كيد كان املثقفون اللبنانيون
مازال موجود ًا يف لبنان حلظة �صدور هذا إ
ال أ�و ت�رسيح ًا وظيفي ًا أ�و مالحقة.
�سيلقون م�صري أ�قرانهم ال�سوريني ،اعتقا ً
إ�عالن بريوت -دم�شق ذهب نحو حت�سني العالقات بني ال�شعبني ،ال�سوري واللبناين،
و�رضورة إ�ر�سائها على أ��س�س االحرتام والندية واال�ستقاللية ،خا�صة عندما �شعر املثقفون
بخطورة �سيا�سات النظام و�سيا�سات معار�ضيه يف لبنان على العالقات بني البلدين
العالن تعبري ًا فعلي ًا عن الروح القومية ،فيما كان النظام ميار�س القومية
وال�شعبني .كان إ
يف اخلطاب واللغة وال�شعارات وح�سب.
ال وا�سع ًا حلل أ�زماته
على أ�ر�ض الواقع ،قدم لبنان للنظام ال�سوري ،على الدوام ،جما ً
ال�سيا�سية واالقت�صادية ،فمن جهة كانت أ�ر�ضه �ساحة حرب يف حلظة من اللحظات بني
إ��رسائيل و�سوريا ،ومن جهة أ�خرى كان نافذة اقت�صادية مفتوحة على الدوام أ�مام أ
الزمة
االقت�صادية امل�ستع�صية يف �سوريا.
أ��سئلة كثرية تطرح حول الوجود ال�سوري يف لبنان ،الذي ما كان ممكن ًا من أ
ال�سا�س
وطوال ثالثة عقود دون موافقة أ�مريكية .كذلك ما كان ممكن ًا للنظام أ�ن يق�ضي على مترد
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اجلرنال عون ،لوال ا�ستثماره ملناخ حرب اخلليج الثانية ،كما ا�ستثمر مناخ ما بعد احلادي
ال�سالمي وحزب الله ،لتخويف
ع�رش من أ�يلول  ،2001عن طريق التلويح بالتطرف إ
أ
المريكان والغرب عموماً ،وتربير �سيا�سة البقاء يف لبنان.
مع ذلك يبقى أ�ن ح�صيلة ال�سيا�سة اخلارجية للنظام يف لبنان ،ومع لبنان ،أ�نتجت حالة
من التمايز الوا�ضح بني البلدين ،وعمقت أ�و كر�ست انف�صال ال�شعبني يف بلدين.
ال يختلف الو�ضع يف فل�سطني؛ إ�ذ اعتمدت ال�سيا�سة اخلارجية على املحاولة الدائمة الحتواء
الن�ضال الفل�سطيني كلية ودخلت يف مواجهات م�سلحة مع منظمة التحرير الفل�سطينية يف
لبنان ،وب�سبب عدم قدرتها على االحتواء �سعت إ�ىل تفكيك ال�صف الفل�سطيني ،وانحازت
ب�شكل �رصيح إ�ىل القوى الفل�سطينية املعار�ضة ليا�رس عرفات وحممود عبا�س ،ورعت
التن�سيق بينها ،وحولتها إ�ىل أ�وراق ت�ضغط بها على خ�صومها ال�سيا�سيني ،وهو ما أ�عطاها
القليمية والدولية.
هام�ش مناورة كبري ًا يف العالقات إ

ال�سيا�سة اخلارجية والداخل:
يكون �صوغ القرارات اخلارجية ،يف الدول الطبيعية ،نتيجة أ�و حم�صلة ذلك التداخل
الوا�ضح بني الديناميات الداخلية واخلارجية ،خا�صة يف ظل املتغريات العاملية التي جعلت
من ال�صعوبة مبكان إ�قامة حدود فا�صلة بني ما يندرج �ضمن ال�سيا�سة الداخلية ،وما يرتبط
باملمار�سة اخلارجية للدولة.
ال�صالح الداخلي أ�همية م�ضاعفة ،فهو من جهة ي�ساهم يف تطوير
يف �سوريا ،يكت�سب إ
البنية الداخلية ومتا�سكها ،من خالل بناء دولة دميقراطية ع�رصية تقوم على أ��سا�س القاون
الن�سان ،وتو�سيع نطاق امل�شاركة ال�شعبية،ومن جهة ثانية
وامل�ؤ�س�سات ،واحرتام حقوق إ
ال�صالح يف جناح الدولة يف ر�سم �سيا�سة خارجية متميزة وموثوقة ،كما يوفر
ي�ساهم هذا إ
ذلك الت أ�ييد الداخلي ال�رضوري لتنفيذ قرارات ال�سيا�سة اخلارجية.
ال�صالح الداخلي ال يبعث على الطم أ�نينة يف ال�سيا�سة اخلارجية
إ�ن عدم الذهاب باجتاه إ
ال�صدقاء أ
ال�سورية ،ويولد حالة من عدم الثقة بها ،داخل الوطن وخارجه ،لدى أ
والعداء
على ال�سواء ،كون هذه ال�سيا�سة ال ترتكز إ�ىل إ�جماع وطني يف الداخل ،بل تنطلق من
متطلبات وحاجات وم�صالح فئة �ضيقة.
كي تكون الدولة جاذبة لال�ستثمارات اخلارجية أ
والعمال ،يجب أ�ن تولد الثقة يف
نفو�س آ
الخرين ،ب أ�نها دولة قانون ،ودولة ع�رصية حديثة ،ال دولة للمافيات والنهب
والف�ساد .واليوم ما مينع ال�سوريني يف اخلارج ،و أ��صحاب ر ؤ�و�س أ
الموال ،من العرب
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أ
والجانب ،من اال�ستثمار يف �سورية ،هو اخلوف على م�صاحلهم ،بحكم أ�ن البلد جمربة
خلدمة م�صالح النظام ال�ضيقة ،الذي ال يتورع عن القيام ب أ�ية ممار�سات ال �رشعية يف
�سبيل احلفاظ على هذه امل�صالح.
ي�ضاف إ�ىل ذلك أ�ن البيئة الدولية يف ظل العوملة أ�قامت معايري جديدة لالقت�صاد الدويل،
جعلت فيها ر ؤ�و�س أ
الموال تنتقل إ�ىل حيث توجد فر�ص أ�و�سع للربح ،و�ساعدت على نقل
املوارد االقت�صادية إ�ىل حيث تكون كفاءة اال�ستخدام ،و إ�ىل البيئات التي توفر ال�ضمانات
والدارية ال�صاحلة لال�ستثمار.
القانونية إ
إ�ن وجود دولة وطنية �رشط �رضوري لقيام ال�سيا�سة اخلارجية الوطنية ،والدولة
الوطنية هي الدولة التي تتوافر فيها �سمة عمومية مل�ؤ�س�ساتها ،أ�ي هي الدولة التي تكون
م�ؤ�س�ساتها ،الت�رشيعية والق�ضائية ،م�ستقلة عن ال�سلطة احلاكمة ،وتنطلق من ،وتهدف
إ�ىل ،م�صالح الكل االجتماعي.

ق�صة النجاحات املعلنة:
جنح النظام ال�سوري يف تخفيف وترية ال�ضغوط اخلارجية عليه ،عرب ا�ستخدامه عنا�رص
القليمية كافة ،يف لبنان والعراق وفل�سطني ،و�ساعده يف
ال�ضغط التي ميلكها يف امللفات إ
ذلك و�ضع �سوريا التاريخي واجلغرايف ،كبلد أ��سا�سي يف املنطقة ومرتبط بجميع أ�زماتها
وملفاتها ،كما �ساعده أ�ي�ض ًا ف�شل احل�سابات أ
المريكية يف املنطقة ،وانقالبها ر أ��س ًا على
عقب ،من خالل عجزها عن حتقيق احلد أ
الدنى من اال�ستقرار االمني يف العراق.
العالم ال�سوري الر�سمي ،كعادته ،هذا “النجاح” ،وعاد لتكرار أ��سطوانته
تلقف إ
امل�رشوخة حول اجلدارة التي تتمتع بها ال�سيا�سة اخلارجية ال�سورية ،وميزاتها وقدراتها
التي ت�ستند إ�ىل عامل الوقت وح�ساب اخلطوات وعدم القطيعة مع أ
الطراف التي تدخل
معها يف نزاع أ�و خ�صام.
من البديهي القول إ�نه ال معنى لنجاح النظام باملعايري الوطنية والقومية ،كون هذا
“النجاح” ال ينعك�س إ�يجاباً� ،سواء على الداخل ال�سوري ،أ�م يف امل�ستوى العربي.
فال�سوريون ال يتلم�سون ،كالعادة ،هذه “النجاحات” ،ألنها ببداهة مل تثمر تنمية اقت�صادية
ال ألو�ضاع
وحت�سن ًا يف أ�و�ضاعهم املعي�شية ،أ�و تو�سيع ًا مل�شاركتهم يف ال� أش�ن العام ،أ�و نق ً
بلدهم من حال الرتدي والرتهل يف امل�ستويات كافة ،إ�ىل حال �صاحلة ال�ستيعاب أ�ب�سط
حقوقهم آ
الدمية.
كما مل ت�ؤد هذه النجاحات املعلنة إ�ىل رفع �سوية املناعة الوطنية أ�مام االعتداءات
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ال�رساتئيلية ال جتد أ�ي �صعوبة يف دخول أ
الجواء ال�سورية،
اخلارجية ،فالطائرات إ
و�رضب ما تريد أ�ن ت�رضبه ،فما هي قيمة هذه “النجاحات” إ�ذا مل ت�شكل رادع ًا أ
للعداء
عن انتهاك ال�سيادة الوطنية.
أ�ما انعكا�س هذه “النجاحات” يف امل�ستوى العربي ،فكان على العموم �سلبياً ،وال
ن�ستطيع االدعاء ب أ�ن عالقات �سوريا هي على مايرام مع أ��شقائها العرب ،كما ال ميكن
االدعاء ،ب�سبب اخلالفات ال�سيا�سية يف أ
النظمة ،أ�ن العمل العربي امل�شرتك بخري ،بل
على العك�س ،فهذا العمل يف حدوده الدنيا أ��صبح غري موجود ،وما كان ي�سمى املحور
ال�سعودي/ال�سوري /امل�رصي ،تعر�ض لالهتزاز ،وال أ�حد ي�ستطيع التكهن متى ميكن أ�ن
ب�ستعيد عافيته؟.

نحو �إعادة بناء ال�سيا�سة اخلارجية من منظور امل�صالح الوطنية ال�سورية:
تعامل النظام ال�سوري طوال عقود مع منظور �ضيق للم�صلحة الوطنية ال�سورية،
القليمي والدويل ،عرب
واختزلها إ�ىل ال�سعي الدائم لتثبيت دور فاعل للنظام يف املحيطني إ
الخرين ،أ
امتالك أ�وراق عديدة بيده ،واللعب يف �ساحات آ
المر الذي ي�ؤهله على الدوام
لدفع ال�ضغوط اخلارجية عنه من أ�ي لون وم�صدر ،وكف يدها عن الت أ�ثري يف أ
الو�ضاع
الم�ساك بزمام االمور.
الداخلية يف �سوريا ،مبا ي�ؤثر �سلب ًا على ا�ستمراره وقدرته على إ
رمبا انطلق النظام يف و�ضع هذه املرتكزات لل�سيا�سة اخلارجية انطالق ًا من قراءته
ألو�ضاع �سوريا يف اخلم�سينيات وال�ستينيات ،حني كانت مو�ضوع نزاع دائم بني الدول
الخرى ،العربية وغري العربية ،أ
أ
المر الذي قاد �سوريا لو�ضع ا�شتهرت به ،هو كرثة
االنقالبات ال�سيا�سية ،و�رسعة تغري أ
الو�ضاع الداخلية.
حققت هذه آ
ال من أ��شكال اال�ستقرار ،لكنه ا�ستقرار �سلبي ،قائم على املحافظة
اللية �شك ً
على ركود احلياة ال�سيا�سية واالقت�صادية ،و�شلل احلياة العامة .إ�نه ا�ستقرار غري منتج
للتقدم يف أ�ي م�ستوى ،وي�ضع البالد يف خماطر عديدة على الدوام ،داخلية وخارجية.
�صحيح أ�ن هذه ال�سيا�سات آ
القليمي ،وم�ؤثر ًا يف
والليات جعلت النظام قوي ًا يف املحيط إ
العالقات الدولية ،وقادر ًا على املناورة وجتنب ال�ضغوط اخلارجية .لكن هذه القوة غري
إ�يجابية يف الداخل ال�سوري ،وهي يف أ�ح�سن أ�حوالها قوة �شكالنية ال حتمي الوطن يف حال
وجود خماطر حقيقية .فقوة أ
الوطان ال حتققها املناورات والتكتيكات اجلزئية لل�سيا�سة
اخلارجية ،بل تنبع من وجود بناء داخلي را�سخ ،يعك�س نف�سه يف التعامل مع الق�ضايا
القليمية والدولية.
إ
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البدوة االوىل إ�ذ ًا يف إ��صالح مرتكزات ال�سيا�سة اخلارجية ،تكون ببنائها على معايري
القوة الداخلية ،أ
ال�صالح الداخلي ،ويف املقدمة التغيري الدميقراطي
المر الذي يعني أ�ولوية إ
والتحديث االقت�صادي ،كيما تعك�س ال�سيا�سة اخلارجية و�آلياتها حاجات الداخل ال�سوري،
الم�ساك أ�و اللعب ب أ�وراق معينة بهدف حتقيق اال�ستقرار ال�سلبي،
وال تختزل إ�ىل جمرد إ
املعادل ال�ستمرار النظام وح�سب.
معايري القوة الداخلية معروفة ،و أ��صبحت بديهية يدركها القا�صي والداين ،فالبلد الذي
يفتقد مقومات احلياة ال�سيا�سية الطبيعية ،ومتنع فيه أ
الحزاب ال�سيا�سية من لعب دورها،
وحتا�رص م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ،ويزج فيه املعار�ضون يف ال�سجون ،وتنعدم فيه فر�ص
التنمية االقت�صادية ،وتنهار فيه آ
المال أ�مام ال�شباب يف امل�ستقبل نتيجة الفقر والبطالة،
الدارية والقانونية ،وتتفاقم فيه التوترات االجتماعية ،وترتاجع إ�رادة
وترتهل م�ؤ�س�ساته إ
أ�بنائه يف احلياة امل�شرتكة ،وي�ست�سلمون إ�ىل حالة من الالمباالة ،أ�و ينه�شهم اخلوف من
�سطوة أ
ال للف�شل العام والعجز وقلة احليلة ،وت�صبح
الجهزة االمنية ،هذا البلد ي�صبح مثا ً
�سيا�سته اخلارجية بال�رضورة فاقدة للقوة املعنوية ال�رضورية ،لكي تكون م�صدر ثقة
واطمئنان� ،سواء ألهل البلد أ�و للر أ�ي العام العاملي أ�و للمجتمع الدويل ،وتفقد بال�رضورة
القليمي والدويل.
أ�ي أ�مل يف ا�ستمرارية احلفاظ على املكا�سب اال�سرتاتيجية يف املحيطني إ
يتمثل اجلانب الثاين يف إ��صالح ال�سيا�سة اخلارجية يف حت�سني �سمعتها و�صورتها
ال
لدى املجتمع الدويل ،عرب تبديد النظرة املليئة بالريبة جتاهها ،كونها أ�خذت طابع ًا متنق ً
و�رسيع ًا ما بني اجتاهات متناق�ضة ،فتبدو أ�حيان ًا ك�سيا�سة متهورة تفتقر إ�ىل املعايري العقالنية
والواقعية ،و أ�حيان ًا تلهث وراء ك�سب ود آ
الخرين بال�سبل كافة ،تارة تنتحل خطاب ًا حاد ًا
المربيالية ،إ�منا جتاه الغرب عموماً ،وال ترتك و�سيلة،
ومعادياً ،لي�س فح�سب جتاه إ
�رشعية أ�و غري �رشعية ،يف التعبري عن ذلك ،وتارة أ�خرى تذهب نحو امليالن بالزاوية
التي يريدها آ
الخرون.
ال�سيا�سة اخلارجية ال�سورية بحاجة إ�ىل تبديد م�شاعر القلق إ�زاءها ،كونها �سيا�سة
مو�صوفة ب أ�نها ت�سعى إ�ىل زعزعة أ
المن واال�ستقرار يف املنطقة ب أ�كملها ،عرب اللعب يف
�ساحات آ
الخرين ،وتثبيت نفوذها بو�سائل ال �رشعية لدى جريانها من العرب وغريهم،
وعلى ح�ساب م�صاحلهم الوطنية ،يف �سبيل دفع أ
الذى املحتمل على ا�ستمرارية النظام.
القليمي والعربي ينعك�س بال�رضورة إ�يجاب ًا على
القيام بدور إ�يجابي يف املحيطني إ
أ
أ
ال على كونه يف حمطات كثرية ميكن �ن يكون �ي�ض ًا تعبري ًا عن
الداخل ال�سوري ،ف�ض ً
�سيا�سة ترتكز إ�ىل امل�صالح القومية.
ال على
القيام بدور إ�يجابي يف لبنان وفل�سطني والعراق هو م�صلحة وطنية �سورية ،ف�ض ً
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كونه م�صلحة قومية عليا.
تعزيز أ
المن يف هذه البلدان ي�ساهم بالت أ�كيد يف �ضمان أ�من وا�ستقرار �سوريا ،ووقايتها
من أ�ي تخلخالت أ�و ارتكا�سات دينية أ�و مذهبية أ�و قومية.
اليجابي يف لبنان يكون يف الوقوف على م�سافة واحدة من خمتلف أ
الطراف
الدور إ
اللبنانية ،ودعم احلوار الوطني اللبناين ،ووحدة اللبنانيني وتوافقهم ،واالعرتاف بحق
اللبنانيني يف اختيار النظام ال�سيا�سي الذي يريدونه ،ودعم منطق الدولة وامل�ؤ�س�سات،
والدفع باجتاه و�صولهم إ�ىل ا�سرتاتيجية دفاعية توافقية ت�ضمن قدرة لبنان واللبنانيني على
ال�رسائيلية املحتملة دون أ�ن تلغي مركزية الدولة.
رد االعتداءات إ

اليجابي يف لبنان يكون أ�ي�ض ًا ب�إعادة بناء العالقات ال�سورية-اللبنانية على
الدور إ
ؤ
أ��س�س وا�ضحة من التكاف� والندية واال�ستقاللية وامل�صالح امل�شرتكة بني البلدين وال�شعبني،
اللبناين وال�سوري ،وتوفري جميع م�ستلزمات العالقات الطبيعية بني الدول ،والتخلي عن
والخ�ضاع أ
وال�ساليب املافيوية ،وو�ضع لبنان
ممار�سة الدور الو�صائي و�آليات االبتزاز إ
واللبنانيني رهينة يف أ�يدي النظام ال�سوري لدفع ال�ضغوط اخلارجية التي يتعر�ض لها.
اليجابي يف فل�سطني يعني دعم وحدة ال�شعب الفل�سطيني ،داخل فل�سطني املحتلة
الدور إ
وخارجها ،ودعم التوافق الوطني بني أ�فرقاء احلركة الوطنية الفل�سطينية ،والكف عن
والقرار مبا يتفق عليه الفل�سطينيون ،وعدم ذهاب �سوريا إ�ىل
ت�شجيع طرف �ضد �آخر ،إ
ت�سوية منفردة يف حماولة لفك عزلة النظام ،وترك الفل�سطينيني وحيدين يف مواجهة العدو
ال�رسائيلي.
إ
اليجابي يف العراق يكون مب�ساعدة العراقيني يف إ�خماد احلرائق امل�شتعلة فيه،
الدور إ
الرهابية التي جتري
والتخفيف من حالة االحتقان املذهبي ،ورفع الغطاء عن العمليات إ
حتت م�سميات خمتلفة ،وامل�ساعدة يف ا�ستقرار العراق ،ودعم ما يقرره العراقيون إ�زاء
حكومتهم ،وتو�سيع دائرة احل�ضور والت أ�ثري العربيني يف العراق على ح�ساب الفعل
المريكي ،ودعم كل ما ي�ساهم يف اخلروج ال�رسيع للقوات أ
اليراين واالحتالل أ
المريكية،
إ
و�ضمان أ�من العراق بعد إ�نهاء االحتالل ،وعدم و�ضعه يف التزامات أ�و اتفاقيات ال تتوافق
مع م�صالح العراقيني أ�و تخرج العراق من و�ضعه الطبيعي وموقعه يف املحيط العربي.
أ�ما العالقات العربية  /العربية ،ف�إن �سيا�سة خارجية �سوريا م�ستندة إ�ىل امل�صالح الوطنية
ال�سورية ،ال بد أ�ن تكت�شف �رضورة إ��صالح هذه العالقات وبنائها على أ��سا�س من امل�صالح
امل�شرتكة املتبادلة ،مهما كانت درجة اخلالف ال�سيا�سي وطبيعته ،ألن غياب احل�ضور
العربي-خا�صة يف ال�ساحات غري امل�ستقرة يف املنطقة العربية -أ�ف�سح املجال أ
للطراف
أ
ال
الخرى للعب أ�دوارها مبا يتنا�سب مع م�صلحتها بال�رضورة ،ف�إيران أ��صبحت رقم ًا فاع ً
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وم�ؤثر ًا يف جميع هذه ال�ساحات ،يف العراق ولبنان وفل�سطني ،ومن الطبيعي أ�ن يكون
اليرانية ،ال إ�ىل امل�صالح الوطنية لتلك البلدان ،أ�و
فعلها وت أ�ثريها م�ستند ًا إ�ىل امل�صالح إ
للم�صلحة القومية العربية.
عندما تنطلق ال�سيا�سة اخلارجية من امل�صلحة الوطنية ال�سورية� ،سيكون لذلك أ�ثره
القليمية
القليمية والدولية ،وعندها فقط تبنى التحالفات إ
اليجابي يف عالقات �سوريا إ
إ
والدولية على أ��س�س �سليمة ومتوازنة ،أ��سا�سها التعاون يف حفظ أ
المن وال�سلم الدوليني.
التحالف مع إ�يران انعك�س إ�يجاب ًا على ثبات النظام ور�سوخه ،و إ�رغام آ
الخرين على
إ�عادة ح�ساباتهم جتاهه ،ومقاي�ضته يف م�سائل عديدة ،لكنه أ��رض ب�سمعة �سوريا و أ��ساء
ل�صورتها يف املجتمع الدويل ،خا�صة يف ظل اخلطاب أ
اليديولوجي غري العقالين لل�سيا�سة
اليرانية يف العالقات الدولية ،كما أ�ف�سح املجال إليران للدخول إ�ىل عمق الن�سيج العربي
إ
أ
والتدخل يف ال�شئون الداخلية لبلدان عربية عديدة ،وا�ستخدامها ك�وراق يف �رصاعها مع
الغرب والواليات املتحدة أ
المريكية.
هذا ال يعني اتخاذ موقف معاك�س جتاه إ�يران ،فالعالقات بني الدول يف ال�سيا�سة
اخلارجية العقالنية لي�ست حم�صورة يف اجتاهني اثنني ،إ�ما التحالف أ�و العداوة .فهذه
العالقات ميكن أ�ن تقوم على التعاون أ�والتن�سيق أ�و على العالقات الطبيعية بني الدول،
ويتحدد م�ستوى هذه العالقات انطالق ًا من مرتكزات عديدة ،يدخل فيها البعد أ
اليديولوجي
والقوا�سم امل�شرتكة أ
اليجابية املبتغاة مع إ�يران
والولويات ،وتوازن امل�صالح .العالقة إ
اليرانية ،وامل�ساعدة
تكون ب أ�ن تلعب ال�سيا�سة اخلارجية ال�سورية دور ًا يف عقلنة ال�سيا�سة إ
على إ�خراج امللف النووي من دائرة خطر احلرب والتحديات الهوجاء.

تق�ضي امل�صلحة الوطنية أ�ي�ض ًا أ�ن تقوم ال�سيا�سة اخلارجية بلعب دور بناء يبعد عنها
قرارات العزل والتهمي�ش واحل�صار ،فحال العزلة التي عا�شها النظام طوال ال�سنوات
الثالث أ
الخرية ،واملخاطر التي ترتبت على هذه العزلة ،هي من �صنع النظام ذاته
بالدرجة أ
الوىل ،على الرغم من إ�دراكنا لوجود م�شاريع خارجية تهدف إ�ىل الهيمنة على
املنطقة ،وعلى ر أ��سها امل�رشوع أ
المريكي.
إ�ن أ�ية عزلة ،تفر�ض على دولة من الدول ،تكمن أ��سا�س ًا يف �سيا�ستها الداخلية
واخلارجية التي توفر آ
للخرين املربرات وامل�سوغات التي يحتاجونها لفر�ض العزلة أ�و
التهمي�ش أ�و احل�صار أ�و احلرب .والعزلة هي م�ؤ�رش على ف�شل ال�سيا�سة اخلارجية يف �صوغ
آ
الليات والو�سائل الكفيلة مبنع العزلة واملخاطر املرتتبة عليها.
والعزلة عندما تفر�ض على دولة ما بحكم خيارات �شعبها هو أ�مر ميكن فهمه وا�ستيعابه
وحتمله ،أ�ما أ�ن تفر�ض العزلة ،بحكم خيارات نظام حاكم و�سيا�ساته الالعقالنية ،فهو
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أ�مر يف غاية اخلطورة ،ويكون عندها على الدولة وال�شعب حتمل وزر ما مل يكن لهما
دور فيه.
مل ي�ست�رش ال�شعب ال�سوري يف ال�سابق يف �سيا�سات النظام التي أ�و�صلت البالد إ�ىل
العزلة ،كما مل ي�ست�رش يف الو�سائل آ
والليات وال�سيا�سات التي اتبعها النظام لبدء فك طوق
العزلة.
يعود التوجه الفرن�سي القوي باجتاه االنفتاح على النظام ال�سوري إ�ىل دور أ
الخري يف
ت�سهيل إ�جناز اتفاق الدوحة بني الفرقاء اللبنانيني ،والذي كان ال�رشط أ
ال�سا�سي إلعادة
بناء العالقة مع النظام ،لكن أ
الدارة الفرن�سية على إ�جناز االحتاد من
الهم هو رهان إ
أ�جل املتو�سط ،أ
والهمية املعطاة ل�سورية يف هذا ال� أش�ن ،بحكم تاريخها وموقعها اجلغرايف
الو�سط ،ولي�س بعيد ًا أ�ن يكون أ
يف ال�رشق أ
المريكان هم من وكل الفرن�سييني باختبار
وال�رشاف على رعاية هذه املفاو�ضات حلني
نوايا النظام جتاه املفاو�ضات مع إ��رسائيل ،إ
خروج الواليات املتحدة من الفرتة االنتقالية التي تفر�ضها انتخابات الرئا�سة .إ�ن حماولة
ا�ست�رشاف م�ستقبل العالقات ال�سورية الفرن�سية مرتبطة ب أ�داء النظام ال�سوري جتاه بع�ض
القليمية ،ومدى الر�ضا الفرن�سي على هذا أ
الداء ،ومن خلفه بالطبع الر�ضا
امللفات إ
أ
المريكي.
الوا�ضح أ�ن الظروف الدولية أ�تاحت للنظام فر�صة احتواء ال�ضغوط الدولية عليه،
وا�ستعادة بع�ض عالقاته ،لكن ما زال عليه الكثري للقيام به ،ليعود تدريجي ًا بهذه العالقات
إ�ىل ما كانت عليه قبل العام .2005

بعد م�شاركته يف ملتقى االحتاد من أ�جل املتو�سط� ،سارع النظام إلدخال �سوريا يف
حتالف جديد ،يف �سلوك غري وا�ضح وال مربر ،بطرحه دم�شق بوابة إلعادة التوازن
القليمي – و إ�ىل حد ما الدويل -عرب إ�مكانية ن�رش منظومة �صاروخية رو�سية يف �سوريا،
إ
رد ًا على نظام الدرع ال�صاروخية أ
المريكية يف وار�سو.

ال ندري طبيعة امل�صلحة الوطنية أ�و القومية التي دفعت بالنظام التخاذ هذه اخلطوة
ال�رسيعة وغري املح�سوبة ،يف املدى املتو�سط والبعيد .لكننا نعلم من التجربة التاريخية
مدى خطورة االندراج يف أ
الحالف ال�سيا�سية على امل�ستوى الدويل ،و أ�ثرها ال�سلبي على
الو�ضاع يف املنطقة ،خا�صة إ�ذا كانت هذه أ
أ
الحالف بني الدول الكربى يف العامل ودول
ال على أ�ن هذا القرار ال�رسيع ،الذي جاء بعد م�شاركة النظام يف االحتاد
املنطقة ،ف�ض ً
من أ�جل املتو�سط ،ودخوله يف مفاو�ضات غري مبا�رشة مع إ��رسائيل برعاية تركية ،يثري
ال�شكوك يف توجهات النظام و�سيا�سته اخلارجية ،ويثبت حالة عدم املوثوقية به وب�سيا�ساته
وخياراته.
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يف الوقت الذي أ�علن فيه اللبنانيون عن التو�صل إ�ىل اتفاق الدوحة ،أ�علن النظام
ال�سوري ،باالتفاق مع إ��رسائيل ،عن وجود مفاو�ضات غري مبا�رشة بني الطرفني برعاية
تركية.
مل يفت أ� النظام طوال �سنوات العزلة الثالث ،التي أ�عقبت اغتيال الرئي�س رفيق
احلريري ،من تكرار رغبته يف ا�ستئناف املفاو�ضات مع إ��رسائيل دون �رشوط ،بعد أ�ن
كان ي�شرتط ا�ستئنافها من النقطة التي و�صلت إ�ليها يف العام  ،2000إ�ىل جانب تبنيه جنب ًا
إ�ىل جنب ،مفردات املقاومة واملمانعة والرف�ض.
على كل حال يبقى أ
ال�سا�س أ�و اجلوهر يف أ�ي خيار �سيا�سي ،هو االنطالق من امل�صلحة
الوطنية يف كل حلظة �سيا�سية.

خيار الت�سوية كي يكون م�ستند ًا إ�ىل أ�ولوية امل�صالح الوطنية ال�سورية على م�صالح النظام
ال�ضيقة ،يجب النظر إ�ليه بو�صفه حمطة من حمطات ال�رصاع مع إ��رسائيل و أ�حد خيارات
أ�و م�سارات أ�و و�سائل حترير اجلوالن املحتل وا�ستعادته إ�ىل ال�سيادة ال�سورية� ،رشيطة
أ�ال يقفل الباب أ�مام حماوالت ا�سرتجاعه بالو�سائل امل�رشوعة كافة ،املتوافقة يف حلظة ما
مع أ�و�ضاع داخلية وعربية ودولية يف �صاحلنا .خيار الت�سوية يف الظروف أ
والو�ضاع
احلالية ،لكن اال�شرتاطات الوطنية على هذه الت�سوية عديدة ،أ�همها أ�ال تف�ضي إ�ىل التنازل
عن أ�جزاء من اجلوالن املحتل ،أ�و و�ضع البالد يف التزامات تنق�ص من ال�سيادة الوطنية،
خا�صة فيما يتعلق باملياه أ
والمن املتبادل ،أ�و الت أ�ثري �سلب ًا على حقوق ال�شعب الفل�سطيني،
و�رشيطة أ�ن يكون لل�شعب ال�سوري الكلمة أ
الخرية فيها من خالل ا�ستفتاء عام.
ال تدور املفاو�ضات الراهنة بني اجلانبني حول بنود املعاهدة التي مت االتفاق عليها يف
ال�سد أ
أ�واخر عهد أ
القليمية بني اجلانبني .غر�ض
الب ،بقدر ما تدور حول التفاهمات إ
التفاو�ض أ
ال�سوري/اليراين ،ألن قلقها م�صدره امللف
ال�سا�سي إل�رسائيل هو فك التحالف
إ
اليراين يف املنطقة ،ولذلك تعترب
اليراين ،و�سيا�سة النظام ال�سوري ت�سهل النفوذ إ
النووي إ
إ��رسائيل أ�ن التو�صل إ�ىل اتفاق مع �سوريا من � أش�نه أ�ن ي�ساهم يف تغيري املعطيات ال�سيا�سية
الهداف أ
واال�سرتاتيجية يف املنطقة ،وتتحدد أ
الخرى بوقف دعم حزب الله وحركتي
ال�سالمي.
حما�س واجلهاد إ

أ�ما غر�ض النظام ال�سوري من التفاو�ض فهو ب�شكل أ��سا�سي تخفيف العبء امللقى
على عاتقه ،نتيجة ال�ضغوط اخلارجية ،العربية والدولية ،من خالل اعتدال املوقف
ال�سيا�سي.
ميكن القول على العموم ،إ�ن �رشوط الت�سوية وظروفها ،قد تغريت منذ انهيار
أ��س�سها يف جنيف عام  ،2000لكن ما تغري أ�ي�ض ًا أ�نه مل يعد هناك أ�حد ي�ؤمن أ�و ي�صدق،
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لل�صالح ال�سيا�سي واالقت�صادي ،و أ�ن قانون
أ�ن حترير اجلوالن وا�ستعادته هو املدخل إ
الطوارئ وجملة اال�ستثناءات يف الداخل ال�سوري ،جميعها ترتبط بحل ال�رصاع العربي–
ال�رسائيلي.
إ

على العك�س ،بات اجلميع يرى ،يف الداخل واخلارج� ،رضورة و أ�همية أ
الهداف
جميعها ،وهو ما يعني أ�ن حترير اجلوالن وحماية اال�ستقالل وال�سيادة الوطنية ،ميران
اليوم حتم ًا عرب بناء القدرة الذاتية وحترير املجتمع و إ�طالق طاقاته ودفعه إ�ىل امل�شاركة
والفعل يف ال�سيا�سات الداخلية واخلارجية على ال�سواء.
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الف�صل الثالث

املعار�ضة ال�سورية و�إ�شكاالتها
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ق�صة �إعالن دم�شق

بد أ�ت فكرة إ�عالن دم�شق بعد و�ضوح إ��رصار ال�سلطة على نهجها ال�شمويل يف م�ؤمتر
البعث أ�وا�سط  2005بني عدد من أ
الفراد ،وقدمت �صيغة أ�ولية ما لبثت أ�ن حتولت
إ�ىل مو�ضوع للحوار بني ممثلني عن جلان إ�حياء املجتمع املدين وقيادة التجمع الوطني
الدميقراطي ،لت�صبح ال�صيغة أ�كرث ن�ضج ًا و أ�و�سع مدى ،ولي�صدر إ�عالن دم�شق للتغيري
الدميقراطي يف  16ت�رشين أ
الول .2005
العالن جرت مناق�شة املعايري أ
وال�س�س يف اختيار
أ�ثناء احلوارات ال�سابقة ل�صدور إ
والفكار أ
العالن ،كما جرى حتديد الر�سائل أ
القوى أ
ال�سا�سية
الوىل التي �ستوقع على إ
العالن.
التي ينبغي إ�ي�صالها من خالل إ
العالن فهي:
أ�ما من حيث املعايري التي حددت القوى التي وقعت على إ

 -1حتديد �سقف التحالف أ
بالفق ال�سيا�سي ،وهذا يعني إ�بقاء اجلمعيات احلقوقية
القل يف املرحلة أ
واملنتديات احلوارية خارج إ�طار إ�عالن دم�شق ،على أ
الوىل.

 -2التوجه نحو القوى ال�سيا�سية واجلماعات امل�ستقرة ن�سبياً ،أ�ي تلك التي كونت نف�سها
وبراجمها و أ�طرها ،وهذا يعني ت أ�جيل القوى أ
الخرى ملرحلة الحقة ،خا�صة أ�ننا �شهدنا
خالل ال�سنوات املا�ضية ت�شكل العديد من القوى واجلمعيات والتيارات على أ��س�س واهية أ�و
غري وا�ضحة ،مما أ�دى إ�ىل انحاللها ،إ�ن كان ب�سبب �آلية التكون غري ال�سوية ،أ�و ب�سبب
االختالفات والتناحرات الذاتية ألع�ضائها.
 -3التوجه كمرحلة أ�وىل نحو القوى ال�سيا�سية التي ح�سمت خيارها يف املعار�ضة
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الوطنية الدميقراطية ،وو�صلت إ�ىل قناعة وا�ضحة ب أ�ن النظام ال�سيا�سي القائم يف �سوريا
غري قادر أ�و راغب يف القيام ب�إ�صالح أ�و تغيري جدي ،مما جعله العائق أ
ال�سا�سي أ�مام
العالن حول الق�ضية املركزية ،أ�ي
التغيري الدميقراطي يف �سوريا ،وهذا يعني متحور إ
الدميقراطية.
 -4التوجه نحو القوى ال�سيا�سية التي أ�و�ضحت موقفها بجالء فيما يخ�ص الداخل
واخلارج ،أ�ي تلك القوى غري امل�ستعدة لبناء حتالف مع اخلارج من أ�جل إ�جناز التغيري يف
�سوريا ،دون أ�ن يعني ذلك االنعزال عن العامل ورف�ض احلوار مع املجتمع الدويل بجميع
م�ستوياته.
 -5حماولة تغطية كل الطيف ال�سيا�سي يف �سوريا ،مبعنى أ�ن يتم متثيل جميع التيارات
ال�سيا�سية من خالل قوى و أ�حزاب �سيا�سية متثلها ،أ�ي التيارات القومية واملارك�سية
وال�سالمية .لكن هذا ما كان ممكنناً ،ب�سبب أ�ن بع�ض هذه القوى خارج
والليربالية إ
أ
�سوريا ،أ�و أ�ن بع�ض هذه التيارات مل يتبلور بعد على �ر�ض الواقع داخل �سوريا ،ولذلك
العالن على عدد من ال�شخ�صيات العامة
جرت حماولة تعوي�ض ذلك من خالل عر�ض إ
التي متثل هذه التيارات.
العالن يف املرحلة أ
الوىل
 -6حماولة أ�ن تكون ال�شخ�صيات العامة املوقعة على إ
موزعة على املناطق اجلغرافية ال�سورية كافة ،ألجل ت�شكيل حالة ا�ستقطابية باملعنى الوطني
العام.
 -7التوجه نحو القوى التي يتوقع أ�ن يحدث توافق عام �رسيع ن�سبي ًا بينها على املبادئ
ال�سا�سية املطروحة يف ال�صيغة أ
أ
للعالن ،وهذه ال�رسعة �رضورية يف اللحظة
الولية إ
ال�سيا�سية الراهنة ،خا�صة أ�ن ال�ضغوط اخلارجية على النظام ال�سوري ت�صل إ�ىل حدود
المر الذي ميكن أ�ن يجر أ
غري م�سبوقة ،أ
الو�ضاع إ�ىل االنفجار الداخلي.
ال�سا�سية التي جرى الت أ�كيد عليها يف ال�صياغة أ
الفكار وامل�ضامني أ
أ�ما أ
للعالن
الولية إ
و أ�ثناء احلوار مع القوى ال�سيا�سية وال�شخ�صيات العامة فهي:

� -1رضورة تغيري ال�صورة ال�سائدة� ،سواء عند النظام أ�و يف اخلارج ،والتي تقول
إ�نه ال توجد معار�ضة يف �سوريا ،إ�منا يوجد معار�ضون ،وهي ال�صورة التي ال تقيم وزن ًا
لوجود معار�ضة متما�سكة داخل �سوريا.
� -2رضورة تغيري م�سار خطاب املعار�ضة ال�سورية من خطاب يعول على النظام
بال�صالحات املطلوبة ،وانتظار مبادرته جتاه املعار�ضة واملجتمع ،إ�ىل
وينا�شده القيام إ
خطاب ي�ضع ت�صور ًا للتغيري الدميقراطي مبعزل عن النظام ،خا�صة بعدما ظهر أ�ن النظام
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بال�صالح والتغيري.
قد أ�دار ظهره لكل دعوات املعار�ضة إ

 -3ت أ�كيد وتثبيت الق�ضية املركزية التي يجب على التحالف بني القوى ال�سيا�سية أ�ن
الن�سان ،وعدم متييع هذه الق�ضية بطرح
يقوم عليها ،وهي ق�ضية الدميقراطية وحقوق إ
كل إ��شكاليات و أ�زمات الواقع العربي وال�سوري ،كاالحتالل أ
المريكي للعراق والق�ضية
الفل�سطينية ،أ�و من خالل طرح ق�ضايا اجتماعية اقت�صادية ت�صلح يف هذه الفرتة أ�ن تكون
برناجم ًا حلزب �سيا�سي ولي�س لتحالف أ�و ائتالف �سيا�سي ،خا�صة بعد أ�ن ت أ�كد أ�ن مقاومة
�ضغوط اخلارج غري ممكنة دون وجود الب�رش الذين يفرت�ض أ�ن يكونوا الرقم أ
ال�سا�سي يف
ال�سيا�سة واملقاومة على حد �سواء ،و أ�ي�ض ًا ألن هذه الق�ضايا ي�ستثمرها النظام ويح�شد عليها،
ويرفعها إ�ىل املرتبة أ
الوىل من أ�جل طم�س الق�ضية الدميقراطية وت أ�جيل اال�ستحقاقات
املطلوبة.
 -4توجيه خطاب املعار�ضة إ�ىل كل املجتمع ال�سوري يف الداخل واخلارج ،ولفت
انتباهه إ�ىل أ�ن م�سار ًا جديد ًا للتغيري قد ولد ،وهذا امل�سار ال يلتقي مع �سيا�سات النظام ،وال
يتوافق مع أ��ساليب اخلارج يف �آن معاً ،لذا من ال�رضوري عدم ا�ستثناء أ�ي جهة أ�و فئة أ�و
فرد إ�ال أ�ولئك املندرجني يف �سيا�سات القمع والف�ساد ،والذين يقيمون حتالف ًا �رصيح ًا مع
اخلارج وموجه ًا �ضد �سوريا الدولة واملجتمع.
العالن ذات طابع �سيا�سي توافقي ،وهو أ
المر الذي
� -5رضورة أ�ن تكون �صيغة إ
اقت�ضى التخفيف من أ
المكان ،واالقرتاب أ�كرث ف أ�كرث من احلقائق
اليديولوجيا قدر إ
ال من أ
«المة
الواقعية ،وهو ما جت�سد فيما بعد يف احلديث عن «املنظومة العربية» بد ً
بال�سالم ،و أ�خرى خا�صة بحقوق أ
الكراد والق�ضية
العربية» ،ويف تثبيت فقرة خا�صة إ
القرار باحلقائق الواقعية املوجودة على أ
الر�ض.
الكردية ،وهذا نوع من إ
بعد حتديد املعايري اخلا�صة باختيار القوى ال�سيا�سية وال�شخ�صيات العامة ،وحتديد
الفكار أ
أ
العالن:
ال�سا�سية إ
للعالن ،جرى تثبيت �آليات أ�ولية لل�سري يف طريق إ�طالق إ

 -1توزيع أ
الدوار يف نطاق �ضيق لالت�صال بالقوى وال�شخ�صيات من أ�جل �ضمان
للعالن كي ال ي�صار إ�ىل إ�ف�شاله قبل إ�ن�ضاجه.
النجاح ،وعدم ن�رش ال�صيغة املقرتحة إ
العالن ،كي تكون التوافقات وا�ضحة
 -2إ�جراء حوار دقيق وتف�صيلي حول �صيغة إ
جلميع أ
العالن جمرد فقاعة أ�و بيان يتلى وين�سى وال
الطراف ،وهذا ي�ساهم يف أ�ال يكون إ
يتمخ�ض عنه �شيء ،خا�صة يف ظل كرثة البيانات واملبادرات التي خرجت إ�ىل العلن يف
الفرتة املا�ضية ،وانتهت مبجرد إ�عالنها.
العالن جرت مناق�شة التوقعات التي ميكن أ�ن حتدث بعد �صدوره على
قبل إ��صدار إ
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العالن كان أ�كرب
العالن ،لكن �صدى إ
م�ستوى القوى ال�سيا�سية .مل حتدث مفاج�آت بعد إ
و أ�و�سع مما ت�صورته القوى وال�شخ�صيات التي أ��صدرته.
العالن أ�و
يف هذا ال� أش�ن كان االجتاه ،ومازال ،أ�ننا ال ن�ستطيع أ�ن مننع أ�حد ًا من ت أ�ييد إ
الت�ضامن معه ،أ�و حتى إ�عالن االن�ضمام إ�ليه .وهنا جرى الت أ�كيد على أ�ن املوقعني ،رغم
والرادة يف التن�سيق والتعاون مع قوى بعينها ،وت أ�جيل قوى
ذلك ،ميلكون زمام املبادرة إ
أ�خرى حلني ا�ستبيان اجتاهاتها ور ؤ�اها بناء على املعايري املذكورة �سابقاً ،وا�ستبعاد قوى
العالن وم�ضامينه ،رغم أ�نها قد تبادر إلعالن ان�ضمامها
أ�خرى ال تتوافق مع روح إ
العالن أ�ن حتدد متى وكيف يتم
إ�ليه أل�سباب معروفة .أ�ي من حق القوى التي أ��صدرت إ
التن�سيق مع القوى أ
الخرى ،وهذا أ�مر طبيعي يف العمل ال�سيا�سي.
العالن كانت �سهلة ،فالعقبات كانت عديدة ،منها ما
ال ميكن القول إ�ن م�سرية إ�عداد إ
هو أ�يديولوجي ،ومنها ما هو ذاتي ،ومنها ما هو مو�ضوعي.
بع�ض القوى أ�و ال�شخ�صيات التي أ�جري احلوار معها كان تعلقها أ
باليديولوجية
وبرباجمها اخلا�صة أ�هم من احل�س ال�سيا�سي ،ومن التو�صل إ�ىل ائتالف وطني عري�ض.
بع�ضها آ
الخر يقف �ضد أ�ي مبادرة ال ت�صدر عنه .على كل حال جرت حوارات مفيدة
العالن
العالن .أ�ما من حيث �صيغة إ
للم�ستقبل مع قوى و�شخ�صيات أ�خرى مل توقع على إ
املقرتحة فقد تغريت كثري ًا خالل احلوار ،وهذا يبدو أ�نه �ساهم ن�سبي ًا يف ركاكة بع�ض ال�صيغ
أ�و إ�بهامها وعدم و�ضوحها.

بال�سالم يف إ�عالن دم�شق بع�ضه �صحيح و أ�غلبه زائف.
النقد املوجه للفقرة املتعلقة إ
ال�صحيح أ�ن ال�صياغة مرتبكة وغري وا�ضحة وا�ستخدمت مفاهيم �سيا�سية أ
(الكرثية) يف
ميدان الهوية ولي�س يف حقل ال�سيا�سة والتعاقد االجتماعي .لقد و�ضعت هذه الفقرة لغايات
«الخوان امل�سلمني» إ�ىل إ�عالن دم�شق بو�صفهم
متعددة ،ي أ�تي يف �آخرها ح�ساب ان�ضمام إ
تيار ًا ديني ًا معتدالً .الغايات أ
الكرث أ�همية تتحدد يف:

ال�سالم م�شكلة على �صعيد العامل ،فيما امل�سيحية لي�ست كذلك ،خا�صة
أ�والً :لقد أ��صبح إ
بالرهاب ،لذا كان من ال�رضوري إ�براز فهمنا ألحد املكونات أ
ال�سا�سية
جلهة ربطه إ
لثقافتنا ،وثانياً :حماولة ت�شجيع التيارات الدينية املعتدلة على ح�ساب التيارات العنفية
املتطرفة التي تنمو يف ظل اال�ستبداد وجتد متنف�س ًا لها بعد زواله ،وثالثاً :ت أ�كيد القوى الوطنية
الدميقراطية انتماءها لعلمانية دميقراطية يف وجه العلمانيات املعادية للدين (ومنها تلك التي
ميكن ت�سميتها بالعلمانيات الطائفية) والقافزة فوق واقع و�رشوط جمتمعاتها ،والتي متار�س
�سيا�سة متطرفة هي الوجه آ
الخر للتطرف الديني.
إ�عالن دم�شق هو ثمرة جلهود ناجحة و أ�خرى فا�شلة قامت خالل ال�سنوات اخلم�س
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ال�سابقة لظهوره على �صعيد املعار�ضة ،لكنه يف الوقت ذاته خطوة نوعية تتجاوز املبادرات
وامل�شاريع ال�سابقة ،من حيث املنظور ،ومن حيث التطور احلا�صل يف عالقات القوى
ال�سيا�سية مع بع�ضها ،ويف التقنيات احلوارية اجلديدة القائمة على التوافق والت�شارك،
العالن جاء
وهي التقنيات ال�رضورية للممار�سة ال�صائبة لل�سيا�سة ،و أ�ي�ض ًا من حيث كون إ
م�رشوع ًا إ�نقاذي ًا يف اللحظة ال�سيا�سية الراهنة.

العالن إ�ىل قوة معنوية ،وهو أ
المر الذي دفع بالقوى
ال ميكن جتاهل حتول إ
وال�شخ�صيات املعار�ضة خارج �سوريا إ�ىل إ�عالن ت أ�ييدها وان�ضمامها ،مبا يعني أ�ن إ�يقاع
املعار�ضة ال�سورية أ��صبح مرتبط ًا ب�إيقاع قواها يف الداخل ،وهذا هو االجتاه ال�سيا�سي
ال�صحيح الذي ميكن من خالله أ�ال تكون حركة املعار�ضة يف اخلارج حركة بال إ�نتاج أ�و
حركة بال بركة أ�و حركة دون م�سار وا�ضح.
العالن بحاجة إ�ىل نقد وا�سع ،لكنه بحاجة إ�ىل نقد ي�ستند إ�ىل روح الت�ضامن معه،
إ
أ
ودون إ�غفال احلقيقة ال�سيا�سية التي تقول إ�نه من ال�رضوري لكي نلتقي �ن نرتك جزء ًا منا
خارج غرفة احلوار ،وجزءا �آخر أ�ثناء احلوار .دون روح التفاو�ض والت�سوية واحللول
الو�سط والتوافق ال ميكن لنا أ�ن نت�شارك ،فهذه الروح هي جوهر ممار�سة ال�سيا�سة ،وهي
ما جت�سدت ن�سبي ًا عند القوى وال�شخ�صيات املوقعة على إ�عالن دم�شق.

ما بعد انعقاد املجل�س الوطني أ
الول..
�إعالن دم�شق �إىل أ�ين ؟
منذ البداية ،كان وا�ضحاً ،رغم اجلهد الكبري الذي بذل حتى حلظة الو�صول إ�ىل
العالن ،والنوايا الطيبة للموقعني عليه ،أ�ن ا�ستمرار هذا االئتالف أ�و التحالف حمفوف
إ
أ
أ
باملخاطر واملطبات ،وذلك ل�سباب متعددة ،لعل �ولها طبيعة اللحظة ال�سيا�سية التي جتعل
التو�صل إ�ىل خطاب �سيا�سي نا�ضج جتاه أ
الحداث ال�سيا�سية أ�مر َا لي�س �سهالَ ،خا�صة يف
ظل حالة اال�ستقطاب اجلارية يف املنطقة .وثانيها أ�ن ا�ستمرار االئتالف يف ظل الظروف
ال�سيا�سية الداخلية واخلارجية يف �سورية ،يتطلب الكثري من امل�سئولية من جهة ،والكثري
من ال�سيا�سة على ح�ساب أ
اليديولوجيا والربامج اخلا�صة ،وثالثها أ�ن التو�صل إ�ىل �آليات
عملية وا�ضحة أ�و نظام داخلي يحدد احلقوق والواجبات ون�سب التمثيل والهيئات واللجان
العالن يف الواقع ال�سوري ،وكي
ال�رضورية ،جميعها أ�مور أ��سا�سية النطالق م�سرية إ
يتحول تدريجي ًَا إ�ىل واقع عملي ،لكنها حتتاج إ�ىل خربات حرمت منها املعار�ضة بفعل
العالن وقواه ما مل يتوجه إ�ىل
اال�ستبداد طوال أ�ربعة عقود من الزمن .ورابعها لن ينجح إ
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القوى ال�سيا�سية أ
الخرى وال�شعب ال�سوري بجميع انتماءاته؛ بهدف زيادة م�ساحة التوافق
الوطني.
العالن ( ،)2008-2005خفت وهجه وتعطلت
خالل ثالثة أ�عوام تقريب ًا من م�سرية إ
م�سريته ن�سبياً ،بحكم أ��سباب وظروف عديدة ،منها:
العالن ،وهي التغيري الدميقراطي،
 -1متييع الق�ضية الرئي�سة التي قام من أ�جلها إ
بطرح ق�ضايا عديدة ،كالتو�ضيحات التي �صدرت حول «القومية العربية» والق�ضية
الفل�سطينية واالحتالل أ
المريكي للعراق ...إ�لخ.
«الخوان امل�سلمون» بعقد حتالف �آخر حتت ا�سم
العالن إ
 -2قيام طرف وازن يف إ
العالن يف الداخل يف موقف حرج ،وزاد من
«جبهة اخلال�ص» ،وهو ما و�ضع قوى إ
حدة تعامل ال�سلطة معها.

 -3نقل اخلالفات القائمة يف التجمع الوطني الدميقراطي (الذي كان له الدور أ
الكرب
العالن ،وبروز الر ؤ�يتني املعروفتني:
العداد إ
للعالن) إ�ىل داخل �ساحة إ
يف مرحلة إ
«ال�صالحية» و»اال�ستفزازية» مع بوادر التوتر بينهما ،وبدء ت�شكل ا�ستقطابات معيقة
إ
العالن.
داخل إ

 -4ظهور « إ�عالن بريوت-دم�شق» ،وهو أ
المر الذي و�ضع املعار�ضة ال�سورية يف
موقف حتالف خارجي (كما يرى النظام بالطبع) ،مما حدا بالنظام لو�ضع حد �شبه نهائي
لفعل املعار�ضة ون�شاطها ،والعودة أ
بالو�ضاع إ�ىل ما كانت عليه ما قبل العام .2000

�إعالن دم�شق ما بعد انعقاد املجل�س الوطني فى :2007/12/2
واقعي ًا ر أ�ينا عدد ًا من امل�سائل التي �شكلت مقدمات و أ��سباب ًا ملا حدث بعد انعقاد املجل�س
الوطني أ
الول يف  ،2007/12/2منها كرثة الق�ضايا اخلالفية املعلقة يف �ساحة املعار�ضة،
أ�ي وجود ر ؤ�ى ومواقف خمتلفة ،بل ومتعاك�سة إ�زاء الق�ضايا ال�سيا�سية الراهنة .بالطبع
اخلالف أ�مر طبيعي و�صحي ،لكن احلادث هو غياب أ�ي حوار حول هذه الق�ضايا،
وبالتايل تعليقها وت أ�جيلها ،وهو أ
المر الذي ي�ؤدي ب�شكل طبيعي لل�سري يف طريق االفرتاق
ولي�س االلتقاء.
غياب أ�ي حوار ،جعل الر ؤ�ى والت�صورات تتحدد خالل الفرتة ال�سابق النعقاد
الول بطريقة �رسيعة و�سلبية ،وتعالت أ
املجل�س أ
ال�صوات واالتهامات ،داخل املعار�ضة
وخارجها ،وهو ما �سمح بت�شكل ا�ستقطابات غري منتجة ووهمية ،تقوم على الكلمات العامة
املجردة ،فعندما يغيب احلوار حت�رض عملية ر�سم احلدود بني اجلميع لتفعل فعلها.
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ال
إ�ن انت�صار التجارب أ�و اندثارها ال تقرره كلمات أ�و �شعارات .بل هو يكمن أ�و ً
و أ�خري ًا يف امل�ضامني والدالالت التي ت�ستند إ�ليها تلك التفاهمات .ومن امللفت أ�ن التفاهمات
التي تقوم على هذه أ
الر�ضية غري ال�صلبة� ،رسعان ما حتتاج ل�سل�سلة ال نهاية لها من
التو�ضيحات ..والتفاهمات اجلديدة ،مما ي�ؤكد أ�ن أ�كرث ما حتتاجه املعار�ضة هو و�ضع
أ�ر�ضية �صلبة ووا�ضحة ،أ�ي لي�س حفنة توافقات وقرارات وقتية .لكن إ�عالن دم�شق
أ�حدث قفزته املعروفة ،أ�ي انعقاد املجل�س الوطني ،قبل إ�جناز هذه أ
الر�ضية ،وكان هذا
أ�ف�ضى النفجار الق�ضايا اخلالفية املعلقة دفعة واحدة على ر أ��س املعار�ضة.
الخرية على �صعيد املعار�ضة بعد انعقاد املجل�س أ
التطورات ال�سلبية أ
الول ( أ�ي بروز
انق�سام وا�ضح داخل إ�عالن دم�شق وجتميد حزبني لع�ضويتهما فيه) تقع م�سئوليتها إ�ذ ًا على
عاتق جميع امل�ساهمني يف التح�ضريات أ
الولية للمجل�س الوطني إلعالن دم�شق ،الذين مل
يوفروا ال�رشوط ال�رضورية لنجاح هذه التجربة ،أ�ي احلوار اجلدي حول امل�سائل املعلقة،
وطريقة التح�ضري للمجل�س الوطني وت�شكيل هيئاته وانتخاباته.
باملقابل ،ال يجوز حتويل ذلك ،كما يفعل البع�ض ،إ�ىل منا�سبة للت�شكيك بنوايا أ
الطراف
أ�و للنزاع والدعوة لالنق�سام .ولي�س من ال�صعب كذلك على قوى املعار�ضة جتاوز تلك
العالن،
ال�سلبيات إ�ذا تنبه اجلميع حلجم الرهانات املرتبطة باملحافظة على التكتل الذي ميثله إ
ب�رصف النظر عن أ�خطائه ونقاط �ضعفه العديدة .ولي�س وا�ضح ًا أ�ن الت�ضحية بهذا التكتل
الذي تطلب ان�شا ؤ�ه وا�ستمراره حتى آ
الن جهودا م�ضنية من اجلميع� ،سوف يفتح الباب
أ�مام ن�شوء تكتل �آخر .وعلى أ
الرجح �سيكون البديل عنه متزق احلركة ال�سيا�سية .مبعنى
العالن أ�و
�آخر ،ي�شكل احلفاظ على إ�عالن دم�شق م�صلحة وطنية بقدر ما �سيكون انق�سام إ
إ��ضعافه برهان ًا على عجز القوى ال�سيا�سية القائمة على الت�آلف والتجمع .لذلك مهما كان
العالن.
حجم االختالف يف وجهات النظر الفكرية وال�سيا�سية من املمكن حلها داخل إ
وهذا هو الطريق الطبيعي لبلورة حركة �سيا�سية حقيقية ،فرتاكم اخلربة عرب ال�رصاع
الطار ،وبالتايل من حق اجلميع
الطار الواحد هو ما ين�ضج هذا إ
الفكري وال�سيا�سي داخل إ
العالن يف �سبيل إ�ن�ضاج ت�صوراته ب�شكل تف�صيلي وحت�سني
وواجبهم خو�ض معركة داخل إ
عمله ونظامه.
أ
الر�ضية ال�صلبة التي كان املجل�س الوطني يحتاجها قبل انعقاده ،تطال أ�ي�ضا امل�ستوى
للعداد ،إ�ذ كيف ميكن أ�ن تلتقي �آلية التوافق يف امل�ستوى ال�سيا�سي مع �آلية
التنظيمي إ
االنتخاب على امل�ستوى التنظيمي ،فالتوافق يلتقي مع التمثيل ،واالنتخاب يلتقي مع مفاهيم
والقلية .كما يرتبط هذا أ
الكرثية أ
أ
المر أ�ي�ضا بعدم وجود ت�صور وا�ضح وواق لدور كل
من القوى ال�سيا�سية وامل�ستقلني يف االئتالف.
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إ�عالن دم�شق تبلور بجهود م�شرتكة لطرفني أ��سا�سيني ،هما القوى ال�سيا�سية املعروفة
من جهة (قومية وي�سارية و إ��سالمية) واملثقفون والن�شطاء امل�ستقلون من جهة ثانية .ومل
يكن من ال�سهولة خالل الفرتة املا�ضية حتقيق التفاهم واالن�سجام بينهما ب�سبب اختالف
للعالن أ�ن ي�ستمر ويتطور
أ�مناط التفكري والعمل واخلربة املا�ضية لكليهما .لكن ال ميكن إ
ما مل يتم التفاهم ب�شكل وا�ضح بني هذين الطرفني ،بحيث ال يكون هناك و�صاية أ
للحزاب
على احلركة الدميقراطية أ�و م�صادرة لها من جهة ،واقتناع املثقفني وامل�ستقلني أ�نه ي�ستحيل
بناء حتالف عري�ض وم�ؤثر دون أ
الحزاب ،وهذا يحتاج آلليات عمل وا�ضحة ولي�ست
اعتباطية.
غياب أ
الر�ضية ال�صلبة ،التي تبنى باحلوار الهادئ وامل�ستمر والتف�صيلي والعميق قبل
الو�صول للحظات احلا�سمة� ،ساهم أ�ي�ضا ،إ�ىل جانب ال�ضغوط أ
المنية التي تتعر�ض لها
املعار�ضة ،إ��ضافة لل�شعور بفراغ ال�صرب من أ
الو�ضاع املرتدية ،يف تبني البع�ض خليارات
وت�صورات �رسيعة وانفعالية وغري نا�ضجة ،لكن هذه الر ؤ�ى والت�صورات تخ�ص أ�فرادها
يف الغالب أ
العم ،وال تعرب بال�رضورة عن �آراء القوى التي ينتمون إ�ليها ،كما �ساهم يف
إ��ساءة فهم البع�ض لطروحات و�آراء البع�ض آ
الخر وحتميلها أ�كرث مما حتتمل .هنا من
ال�رضوري أ�ن نتفهم أ�ن االختالف احلا�صل بني القوى ال�سيا�سية احلزبية ،مل يكن حول
الهداف املن�شودة ،فهذه القوى تعرف بع�ضها زمن ًا طويالً ،و إ�منا يف أ
املبادىء أ�و أ
المور
الجرائية والتكتيك ور�سم أ
الولويات ،وهذا ميكن معاجلته عرب احلوار املو�سع وال�صبور.
إ
القرار ب أ�ن حركة املعار�ضة يف الواقع جتري يف غياب أ�ي حراك
و إ�ذا أ��ضفنا إ�ىل كل ذلك إ
جمتمعي أ�و �شعبي ،عندها ندرك حجم اجلهد املطلوب للقيام بخطوة عقد جمل�س وطني،
وحجم التوا�ضع الذي ينبغي على القوى أ
والفراد يف املعار�ضة التحلي به.
بقي أ�ن نقول إ�ن هذه العيوب ال تخ�ص اجتاه ًا دون �آخر ،بل تخ�ص اجلميع.
وا�ستنكارها أ�و تف�سريها بفروع أ�خرى ال يحل امل�شكلة ،بل ي�ضللنا عن أ��صلها و أ��سبابها التي
يخ�ص وزرها اجلميع ..ويتطلب أ
بالحرى إ�طالق حالة حوارية مربجمة غري م�سبوقة
ي�شارك فيها اجلميع أ�ي�ضاً!

معنى التوافق واالختالف:
ثمة �صفات عديدة متيز العمل االئتاليف ،فهو يقوم على مبد أ� التوافق ولي�س التطابق،
ويحرتم االختالف يف الر ؤ�ى والت�صورات ،لذا ف�إن جناح أ�ي ائتالف غري ممكن دون
روح التفاو�ض والت�سوية واحللول الو�سط والتوافق ،فهذه الروح هي جوهر ممار�سة
والقرار بوجود اختالفات
ال�سيا�سة ،وهي التي ت�سمح بالعمل من خالل القوا�سم امل�شرتكة إ
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يف �آن معاً.
القوى ال�سيا�سية احلقة هي التي ال ترى نف�سها إ�ال يف حالة ت�شاركية توافقية ،ميكن
من خاللها اختبار مفاهيمها ور ؤ�يتها لي�صار إ�ىل جتديدها وتطويرها وت�صويبها ،فالعمل
لت�صحح من نظرتها لنف�سها آ
وللخرين ،ولتعرف
االئتاليف يدفع جميع القوى امل�شاركة فيه
ّ
حجمها وقدرتها على الت أ�ثري يف هذا الواقع املعقد واملركّ ب ،فهو يخفف من حدة االدعاءات
الذاتية ،ألنه ال يعطي أ�ي حزب أ�و تيار أ�و فرد حق االدعاء بدور ا�ستثنائي ،أ�و احلق يف
نبذ آ
الخر و�سلبه حق الوجود وامل�شاركة.
الندراج يف حتالف عري�ض ال يلغي احلق بالتعبري ال�رصيح عن االختالف يف
إ�ن إ
وجهات النظر أ�و يف النقد ،و إ�ال �سنكون �شبيهني بالنظام اال�ستبدادي الذي نريد تغيري
�آلياته ،والذي يطلب على الدوام وقف أ�ي تفكري داخلي با�سم ال�ضغوط اخلارجية ،وينظر
للحريات بو�صفها تهديد ًا للوحدة الوطنية وباب ًا لالختالف والتنازع .إ�ذا أ�ردنا أ�ن تعي�ش
املعار�ضة وتتطور ،ينبغي عليها أ�ن تنجح يف اختبار احلفاظ على اجلدل الفكري من دون
انق�سام ،فديناميكية املعار�ضة وتطورها ال يح�صالن من دون منهج النقد والت�صحيح الدائم،
لكن دون حتويل النقد إ�ىل خ�صام وفرقة.
إ�ن إ�غناء احلركة الدميقراطية ال يكون إ�ال بالنقا�ش الداخلي امل�رشوع واملثمر .وال
ينبغي أ�ن ن�سمح لال�ستبداد أ�ن ي�شجعنا على التغطية على اختالفنا ،ومينعنا من التفكري فيه،
وبالتايل اخلروج من النقا�ش بحلول مقبولة للجميع والتو�صل إ�ىل أ�ر�ضية �صلبة ت�ضمن
ا�ستمرارنا ومتا�سك �صفوفنا.
علينا أ�ن ننظر إ�ىل أ�ي اختالف ،مهما كانت النوايا الكامنة وراءه ،على أ�نه تعبري عن
قراءة مغايرة أ
للحداث ،وعن وجهة نظر خمتلفة يف التحليل ،ت�ستند رمبا على معطيات
ناق�صة أ�و غري مكتملة ،لكن ال ت�ستبطن موقفا معاديا ،وتبقى بالتايل وجهة نظر م�رشوعة،
ت�ستحق املناق�شة واالحرتام ،وال مينع �شيء من جتاوز اخلالف الذي جت�سده عن طريق
احلوار والنقا�ش .من دون ذلك لي�س هناك ما ي�ضمن أ�ال يتحول االختالف الفكري
وال�سيا�سي إ�ىل إ�دانة أ�خالقية أ�و �سيا�سية للغري املختلف ،وي�صبح هو بدوره حا�ضن ًا لنزاعات
متجددة ومولدا النق�سامات ال تنفد.
املعار�ضة ال�سورية مطالبة اليوم مبا هو أ�كرث من ذلك ،أ�ي ال�سعي التدريجي إلحراز
الئتاليف امل�شرتك ل�صالح بناء حركة تتجاوز أ
الحزاب ،تفتح املجال
تقدم يف مفهوم العمل إ
مل�شاركة مفتوحة ووا�سعة عرب جذب الطاقات العديدة املوجودة خارج أ
الحزاب ،وهذا
ممكن يف حال إ��رصار أ
الحزاب على تقدمي مثل أ�على يف القدرة على التوافق والعمل
امل�شرتك ،رغم التباين ،ملن هم خارجها.
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�س�ؤال الهوية :
عند كل أ�زمة أ�و عند الو�صول إ�ىل مفرتق طرق يعاد عادة طرح �س�ؤال الهوية ،وهو
ال�س�ؤال الذي يحكم وعي اجلميع ،أ�فراد ًا وقوى �سيا�سية وجمتمعية .هل �سوريا دولة قائمة
«المة العربية» أ�و أ
بذاتها ،أ�م أ�نها جزء من أ
ال�سالمية» ؟ هل نحن عرب ؟ هل نحن
«المة إ
أ�كراد ؟ هل نحن م�سيحيون ؟ هل نحن �آ�شوريون..؟
�س�ؤال الهوية هذا مل يتح له آ
للن الوجود يف بيئة �صحية ،ويتجلى دائم ًا ب�سيطرة املا�ضي
والتاريخ والذاكرة على ح�ساب احلا�رض وامل�ستقبل ،إ�ذ ينظر للهوية على الدوام على أ��سا�س
أ�نها تكونت وانتهت ،وبالتايل لي�س من دور للقوى ال�سيا�سية �سوى الن�ضال لتثبيت هذه
الهويات و�ضمان حقوق أ�فرادها وجماعاتها.
هذه آ
اللية يف التعاطي مع مو�ضوع الهوية ذات طابع أ�يديولوجي ،يرتكز يف الغالب
العم إ�ىل هواج�س اخلوف وعدم أ
أ
المان ،ومن البديهي القول إ�ن هذه آ
اللية ال تنتج فهم ًا
�سوي ًا للهوية ،وت�ؤدي يف امل�ستوى ال�سيا�سي لنمو ذهنية «املحا�ص�صة» املعيقة لبلورة ما هو
عام وتوافقي وم�شرتك.
معظم اخليارات ال�سيا�سية أ
واليديولوجية للقوى ال�سيا�سية يف �سوريا ،بل وجلميع فئات
ال�شعب ال�سوري ،قد منت وتكونت يف ظل بيئة ا�ستبدادية ،ومل يتح لهذه اخليارات بعد
التكون يف بيئة �صحية.
لذا من املهم أ�ن تتعامل القوى ال�سيا�سية مع �س�ؤال الهوية يف هذه اللحظة ال�سيا�سية ب�شيء
من املرونة ،و أ�ن ترتك فر�صة للم�ستقبل إلعادة تكونها يف ظل �رشوط وبيئة دميقراطية.
ما يحتاجه ال�سوريون جميع ًا هو ف�سحة من أ
المل والدميقراطية إلعادة تكوين قناعاتهم
ور ؤ�اهم ،و إ�عادة النظر بهوياتهم املوروثة أ�و امل�شوهة ،أ
المر الذي يخفف حدة الدفاع عن
املوروثات ويرفع من �سوية الدفاع عن اخليارات احلرة.

�إ�شكالية الداخل واخلارج:
لقد قاد العدوان أ
المريكي على العراق ،واال�ستبداد املع�ش�ش يف املنطقة العربية إ�ىل
بلبلة فكرية عميقة ،لن�صبح أ�مام خليط قابل للتفجر من املعرفة التقنية والتع�صب الديني
واخللط الفكري والتمزق ال�سيا�سي يف �آن معاً ،مبا يهدد املنطقة ب أ�خطار داهمة حقيقية،
وترافق ذلك مع ا�ستقطابات فكرية �سيا�سية غري �صحية ،ومعيقة النطالقة م�رشوع تغيري
وطني دميقراطي حقيقي ،منها ذلك االنق�سام اخلطري واال�ستقطاب احلاد يف معاجلة إ��شكالية
الونة أ
الداخل واخلارج التي طرحت بحدة ال �سابق لها يف آ
الخرية.
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يف ظل هذا الواقع املرتدي والت�شوه الثقايف املالزم له ،من ال�رضوري أ�ن يحدث
تبدل يف ال�سيا�سات أ
والولويات ،وتغيري اجتاهات احلوار والنقا�ش ،واخلروج من هذا
اال�ستقطاب غري ال�صحي واملعيق لنه�ضة املنطقة وانطالقتها ،من خالل بناء م�رشوع
دميقراطي وا�ضح املعامل آ
والليات والو�سائل.
إ�ن البقاء يف حالة اال�ستقطاب تلك ،من � أش�نه ،كما هو حا�صل ،أ�ن ي�ساهم يف تغييب
احلوار املثمر ،وجعل حواراتنا هام�شية و�سطحية ،ترتكز إ�ىل ال�شعارات والكلمات
والت�صنيفات ،وال تدخل يف العميق من الق�ضايا وامل�سائل ال�شائكة واملعقدة.

نحو �إعادة توحيد املعار�ضة:
من اجلدير االعرتاف ب أ�ننا منر اليوم يف مرحلة حرجة قد يتوقف عليها م�ستقبل
املعار�ضة ال�سورية ،خا�صة يف ظل أ�زمة الثقة احلا�صلة ،ونظنها حتتاج منا إ�ىل إ�دراك
وتفهم �رسيعني ،يتبعهما ت�رصف حكيم ومدرو�س ،مثلما حتتاج إ�ىل نقد أ�نف�سنا ،على أ
الخ�ص
ما ظهر من ق�صورنا وطرائق عملنا البائ�سة طوال العام .2008
ثمة أ�زمة �سيا�سية �شاملة اليوم يف �سوريا .هذا أ
المر ال يختلف عليه أ�حد يف املعار�ضة.
حتليل هذه أ
الزمة أ�ي�ض ًا متفق عليه يف العموم ،وتوجد بع�ض اجلزئيات املختلف عليها،
لكن أ
المر الذي ي�ستدعي النقا�ش حق ًا اليوم هو أ�زمة املعار�ضة.
العامل أ
ال�سا�سي يف أ�زمة املعار�ضة يكمن يف غياب مركز أ�و ناظم للحركة ال�سيا�سية
الرباكات احلا�صلة يف جممل احلركة ال�سيا�سية واملدنية
املعار�ضة ،وهذا يف�رس إ�ىل حد ما إ
واحلقوقية يف �سوريا .كان أ
المل معقود ًا على حتول إ�عالن دم�شق إ�ىل مركز لثقل املعار�ضة
الكرب لهذا أ
أ�و الطيف املعار�ض ،مع ذلك فما زال هذا االئتالف هو املر�شح أ
المر بحكم
جملة أ��سباب وعوامل.
لعل أ�عظم و�سيلة يف الدفاع عن تاريخ املعار�ضة ال�سورية وجهودها وت�ضحياتها
ومعتقليها ،تكمن يف احلفاظ على املكا�سب التي جت�سدها وحدة املعار�ضة الدميقراطية،
واحتواء أ
الزمة التي تعر�ضت لها ،وجتاوزها للوقوف �صف ًا واحد ًا أ�مام �آلة القمع
واالعتقال .وكما ال نكف نحن أ�نف�سنا عن تذكري النظام ب أ�ن أ��سا�س الوحدة الوطنية احرتام
االختالف ،ت�شكل كفالة حق االختالف والتعبري عن الر أ�ي املخالف داخل املعار�ضة
ال�ضمان الرئي�سي للحفاظ على وحدتها.
من ال�رضوري اليوم ،بالن�سبة للقوى التي تعرت�ض على االئتالف أ�ن تطرح على
نف�سها ال�س�ؤال التايل :أ�يهما أ�جدى �سيا�سي َا ووطنيا ،اخلروج من االئتالف والذهاب نحو
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إ�طالق مبادرات جديدة ،على أ�هميتها ،وبناء حركة جديدة من ال�صفر ،أ�م الدفاع عن
االئتالف القائم وجناحاته بالرغم من االعتقاالت امل�ستمرة وال�ضغوط ،وال�سعي نحو
إ�جراء التعديالت املمكنة بالتوافق مع القوى أ
الخرى ،خا�صة أ�نها� ،ساهمت هي ب�شكل
أ��سا�سي يف إ�طالقه وبنائه ؟.

هذا أ
المر يحتاج إ�ىل إ�عمال العقل ال�سيا�سي من جهة ،ويحتاج إ�ىل الت أ�مل ملي َا يف اللحظة
ال�سيا�سية الراهنة وحتديد أ�ين تكمن امل�صلحة الوطنية ب�إجناز التغيري الدميقراطي ،وهذا
باعتقادنا أ�هم من إ��صدار إ�عالنات أ�و توافقات موازية تثري من البلبلة أ�كرث مما تقدم من
الفائدة.
فكرة جتميد الع�ضوية ،و إ�ن كانت تعرب عن حق م�رشوع يف االحتجاج ،إ�ال أ�نها غري
�سيا�سية ،وتعني يف امل�آل أ�ن أ��صحاب التجميد يعتربون أ�نف�سهم �ضيوف ًا على ائتالف إ�عالن
العالن ورا�سمي خطواته ونقالته .إ�ن الدفاع عن
دم�شق ،وك أ�نهم مل يكونوا من �صناع إ
ا�ستمرار االئتالف هو دفاع عن كل أ�طرافه امل�شاركني ،أ�فرادا وقوى �سيا�سية ،كما أ�ن
الدفاع عن قوى االئتالف هو دفاع عن االئتالف ذاته.
إ�ن توحيد املعار�ضة الوطنية على أ��س�س دميقراطية يفرت�ض �رضورة تطوير �آليات
العمل ،من خالل إ�طار �سيا�سي وا�سع ومرن ،وابتكار ال�صيغ التنظيمية املالئمة لطبيعة
املرحلة ،والكفيلة بغر�س املعار�ضة يف الواقع وحتولها إلحدى القوى امل�ؤثرة فيه .هنا
ت أ�تي أ�همية الدفع باجتاه عقد لقاءات حوارية حت�ضريية نقوم فيها مع ًا ب�إعادة قراءة م�سرية
العالن وحلظاته ،والنتائج مفتوحة على احتماالت عديدة ،لكن املهم أ�ن نفكر مع ًا ونعمل
إ
معاً.
إ�ن ما ننجزه باحلوار الهادئ املرتب� ،سوف يحافظ بالت أ�كيد على جهود املعار�ضة
وتراكماتها يف العمل ال�سيا�سي ،ويعفينا من االنق�سامات الوهمية وغري ال�صحية.

ماذا لو عر�ضت ال�سلطة احلوار على قوى �إعالن دم�شق ؟

منذ العام  2000وحتى اليوم ،ونحن ن�سمع بني احلني آ
والخر أ�ن النظام ال�سوري
�سيقوم ب�إجراء « إ��صالحات داخلية» ،و أ�نه رمبا يتوجه يف �سياق ذلك نحو إ�طالق حوار
مع املعار�ضة ال�سورية ،أ�و أ
بالحرى مع بع�ض أ�طرافها ،ورغم أ�ن احتمال حدوث ذلك
�ضعيف ،إ�ال أ�ن التفكري ال�سيا�سي ال�صائب يقت�ضي و�ضع هذا االحتمال يف احل�سبان ،والتفكري
فيه جدياً ،كي ال يتحول «احلوار» إ�ىل «�صلحة عرب» و»عتب» و»تبوي�س حلى» على
أ�يدي بع�ض ال�شخ�صيات أ
والطراف ،إ� ْن يف ال�سلطة أ�و املعار�ضة .وفيما يلي نقدم وجهة
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نظر حول هذا احلوار املزعوم ،وهي إ�ن بدت ب�صيغة ن�صائح أ�و كرثت فيها امل�رشوطات
والتوجيهات ،فهي ألنها بالطبع وجهة نظر غري حمايدة.
ال ينقطع “احلوار” بني املكونات ال�سيا�سية يف أ�ي جمتمع يف أ�ي حلظة �سيا�سية ،هذا إ�ذا
اتفقنا على فهم عام ملفهوم احلوار الذي ال يعني فح�سب الذهاب إ�ىل مائدة احلوار والتقابل
املبا�رش بني أ
الطراف أ�و الفرقاء ال�سيا�سيني.
حتى يف ظل اللحظات التي تكون فيها ال�سلطة أ�كرث عتي ًا وقناعة ب�سيا�ساتها وتنكر ًا
آ
للخرين ومكتفية بذاتها ال ينقطع “احلوار” .ففي هذه اللحظات ي أ�خذ احلوار �صيغة “ إ�مالء
ال�رشوط” أ�و “حتديد اخلطوط احلمر” التي ينبغي على آ
الخرين عدم جتاوزها ،متام ًا كما
يحدث ما بعد احلروب بني الدول.
“احلوار” لي�س كلمة إ�يجابية أ�و �سلبية إ�ال مبا ن�ضمنها من �آليات و�صيغ و أ��شكال،
ووحدهم “الطيبون” هم الذين يعتقدون أ�ن “احلوار” هو ال�ضد أ�و النقي�ض ملبد أ� “احلرب”.
أ�مل يقل كالوزوفيت�س أ�ن “احلرب هي ا�ستمرار لل�سيا�سة ،ولكن ب أ��شكال أ�خرى” ،فاحلرب
هي إ�حدى و�سائل ال�سيا�سة التي ت�ستخدم من أ�جل جعل ال�سيا�سة ت�سري يف طريق أ�و م�سار
دون غريه.

ال يعني جمرد جلوء ال�سلطة للحوار أ�ن ثمة تغيري ًا جوهري ًا قد حدث ،إ�ذ ميكن أ�حيان ًا
(على �صعيد القوى أ�و الدول) الو�صول من احلوار لنتائج أ�كرث فعالية من احلرب ،وقد
�شهدنا يف بع�ض املحطات خالل ال�سنوات اخلم�س املا�ضية ممار�سات قانونية كانت أ�كرث
�رضاوة ووقع ًا على أ��صحاب الر أ�ي من ا�ستخدام العنف العاري.
لكل حوار بيئة يجري فيها ،وبوادر توحي بنتائجه �سلب ًا أ�و إ�يجاباً ،وعالمات أ�و
الليات التي يجري وفقها ،وجدول أ
ال على طبيعة آ
العمال
م�ؤ�رشات للثقة أ�و انعدامها ،ف�ض ً
أ�و املو�ضوعات املطروحة فيه وارتباطها بجدول زمني ،مبعنى �آخر :عندما نقول “ إ�ن
حوار ًا جرى أ�و �سيجري” ،فهذا يفرت�ض بداهة أ�ن هذا احلوار يجري يف زمان ومكان
حمددين ،ووفق �آليات وجداول زمنية متفق عليها.
من واجب قوى إ�عالن دم�شق أ�ن ترحب من حيث املبد أ� بذهاب النظام ال�سوري نحو
نهج احلوار ،رغم علمها أ�ن ذلك ما كان ليحدث لوال البيئة ال�سيا�سية التي تغريت حول
النظام ،لكن باملقابل عليها أ�ال تفرح وتفقد �صوابها من هذا االعرتاف بها .هذا الفرح قد
يحدث ب�سبب عدم تقديرها لذاتها أ�و قناعتها ب�ضعفها إ�زاء ال�سلطة ،إ�ذ رغم ال�ضعف ،بل
والب�ؤ�س الذي تعي�شه املعار�ضة يف �آلياتها وو�سائلها وكوادرها ف�إنها يجب أ�ن ت�ستثمر  -للحد
الق�صى � -صفتها أ
أ
ال�سا�سية ،أ�ي �صفة “املعار�ضة” ،التي تعني القطب املوازي لل�سلطة ،فما
عاد هناك �سلطة ميكن أ�ن تكون كاملة ال�رشعية دون وجود معار�ضة حقيقية لها ،فوجود
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املعار�ضة يف بلد ما هو ال�رشط الالزم (لكن غري الكايف) للحكم على �رشعية �سلطة ما.
يعني ذلك التعامل بتوازن مع طرح النظام ملبد أ� احلوار ،ال أ�ن يطري عقلنا فرحاً ،وال
أ�ن ندير ظهرنا لهذه الدعوة حتت �شعار “ إ�ننا فقدنا أ
المل والثقة مب�صداقية النظام الراهن”،
فه�ؤالء الداعون للرف�ض ،والذين يخافون على طهارتهم ونقائهم من مل�سة حبل ،لي�س
ب�إمكانهم االنتقال إ�ىل ممار�سة جدية لل�سيا�سة تتجاوز “عقلية ال�شتائم” .ال يعني قبول مبد أ�
احلوار واجللو�س على مائدة واحدة أ�ننا �سلمنا مبا يعر�ضه أ�و يريده الطرف آ
الخر .كثري ًا
ما علمتنا التجارب أ�ن هذا ال�شكل من الرف�ض احلدي يف�ضي عادة إ�ىل أ�حد طريقني ،إ�ما
�رضب الر أ��س باجلدران أ�و االنتقال للطرف النقي�ض أ�و ال�ضفة أ
الخرى بلمحة ب�رص.
التدقيق يف م�صدر دعوة احلوار أ�و الطريقة التي تعر�ض فيها مهم و أ��سا�سي ،فخالل
الفرتة ال�سابقة جرت ات�صاالت ب�شخ�صيات من املعار�ضة حتت ا�سم “احلوار” وبطريقة غري
العالن هو تلك الدعوة العلنية أ�مام
علنية أ�و من م�صادر أ�منية .هنا يغدو املقبول من قوى إ
الر أ�ي العام من قبل م�صادر �سيا�سية عليا يف النظام.
الذهاب إ�ىل طاولة احلوار يفرت�ض أ�ن تذهب أ
الطراف ولديها �شكل ما من الثقة بجدوى
احلوار ،ويف هذه احلالة ،طاملا أ�ن املعار�ضة ال�سورية مبختلف تياراتها وانتماءاتها قد
أ�ر�سلت ر�سائل عديدة ت�ؤكد قناعتها مببد أ� احلوار ،وحددت معامل حركتها ،ومل تدخر و�سيلة

اليجابية ،هنا ي�صبح املطلوب من النظام بدوره إ�ر�سال عدد من الر�سائل
إلثبات نواياها إ
اليجابية لت أ�كيد �صدقيته يف اختيار مبد أ� احلوار :إ�طالق �رساح جميع املعتقلني ال�سيا�سيني،
إ
عودة الو�ضع بالن�سبة للحراك الدميقراطي والثقايف إ�ىل ما قبل اغتيال احلريري ،ووقف
العمل بقانون الطوارئ أ
والحكام العرفية ،واالعرتاف العلني بوجود معار�ضة �سوريا
الجراءات اجلدية يف مكافحة الف�ساد على م�ستوى
وبحقها يف العمل احلر ،والقيام ببع�ض إ
والجهزة أ
املراكز العليا يف الدولة واجلي�ش أ
المنية.
دون هذه امل�ؤ�رشات لن تخلق بيئة �صحية للحوار ،و�ستزداد القناعة ب أ�ن دعوة احلوار
واليحاء للداخل ال�سوري ب أ�نه
ال تخدم إ�ال خروج النظام امل أ�زوم واملحا�رص من أ�زمته إ
ال�صالح .بعد هذه اخلطوات املطلوبة من ال�سلطة ي�صبح للحوار املطروح
ي�سري يف طريق إ
معنى وجدوى ،وعندها ت أ�تي اخلطوة الالحقة يف حتديد أ�طراف احلوار ،وهنا ي أ�تي دور
املعار�ضة يف ت أ�كيد ذاتها ككتلة واحدة متما�سكة ،أ�و على أ
القل ككتل بينها تفاهم وا�ضح
الولويات أ
حول أ
والهداف.
تخطئ أ�ي قوة �سيا�سية يف املعار�ضة يف الذهاب لوحدها ،أ�ي ًا كان وزنها أ�و ت أ�ثريها يف
احلراك ال�سيا�سي ،ف�إن حدث ذلك ف�إنه يدلل على واحد من ثالثة احتماالت ،أ
الول :إ�ما
أ�ن هذه القوة ال�سيا�سية تتوافر بني ظهرانيها على عنا�رص أ�و قيادات انتهازية ترغب يف
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حتقيق مكا�سب حزبية أ�و �شخ�صية �ضيقة ،ال تقدم وال ت�ؤخر يف الو�ضع ال�سيا�سي يف البلد،
وال تخدم ق�ضية التغيري الدميقراطي .االحتمال الثاين هو عدم توافر هذه اجلهة ال�سيا�سية
على العنا�رص القيادية التي تتمتع باحلنكة ال�سيا�سية والقدرة على قراءة التجارب واال�ستفادة
منها وعدم تكرار أ
الخطاء .هنا ي�صدق املثل الذي يقول« :الذي يجرب امل َُج َّرب عقله
خمرب» ،فتجربة «اجلبهة الوطنية التقدمية» ماثلة ملن يريد أ�ن يتعلم ،إ�ال إ�ذا كان هدف أ�و
طموح هذه القوة ال�سيا�سية التحول إ�ىل طرف غري فاعل وكاريكاتري �سيا�سي ك�سائر أ�حزاب
اجلبهة العتيدة.
االحتمال الثالث هو عدم ثقة هذه القوة ال�سيا�سية بذاتها ،لتجد يف طلب ال�سلطة منها
احلوار معها �شيئ ًا يرمم النق�ص الذي ت�ست�شعره بنف�سها ،ف�إذا ما جاءت «دعوة احلوار» ترى
هذه القوة ال�سيا�سية وقد أ
امتلت عنفوان ًا وارتفع �شعورها بذاتها ،وهذا يخفي �شعور ًا جمعي ًا
باطن ًا لدى هذه القوة ال�سيا�سية ب أ�ن ال�سلطة ،ولي�س الواقع والب�رش ،هي م�صدر ال�رشعية.
من �صالح ق�ضية التغيري الدميقراطي ،ومن �صالح جميع القوى ال�سيا�سية املعار�ضة يف
إ�عالن دم�شق وخارجه ،أ�ال تذهب أ�ي قوة �سيا�سية للحوار وحدها ،أ�و يف احلد أ
الدنى
ال�سا�سيات أ
دون التوافق مع �سائر القوى على أ
والولويات ،كما أ�نه يجب احلر�ص على
العالن أ�و املعار�ضة
عدم تخويل أ�ي �شخ�صية أ�و قوة �سيا�سية حمددة باحلوار با�سم قوى إ
ال�سورية ،دون احلوار بني هذه القوى والتوافق فيما بينها ،وحتويل هذا التوافق إ�ىل
م�رشوع وا�ضح املعامل.
أ�ما أ�طراف احلوار املمثلة لل�سلطة فينبغي أ�ن تكون �شخ�صيات �سيا�سية مفو�ضة ويف
م�ستويات عليا ،ال أ�ن يعهد مبهمة «احلوار مع املعار�ضة» ألمني فرقة أ�و �شعبة حزبية يف
حزب البعث ،للتقليل من قيمة املعار�ضة واالحتفاظ بالقدرة على التن�صل من أ�ي نتائج
تنبثق عن احلوار.
ثمة نقطتان ينبغي أ�ن تكونا على جدول أ�عمال اللقاء أ
الول املفرت�ض ،هما االتفاق على
�آليات احلوار وجدوله الزمني ،وحتديد مو�ضوعاته .بالن�سبة آ
للليات ،لكي يكون احلوار
للعالم بتغطية جممل خطوات
جمدي ًا ينبغي تثبيت عدد من النقاط ،ف أ�و ً
ال الب ّد من ال�سماح إ
ومراحل احلوار .وثانياً ،ال بد للحوار من أ�ن يكون متكافئاً ،مبعنى أ�ن يكون حوار ًا بني
أ�نداد ،بني �سلطة ومعار�ضة توازيها ،ال أ�ن يكون بني �سلطة ورعايا ،فال يجوز الركون
هنا إ�ىل م�س أ�لة القدرات والعدد والنفوذ لرتخي بظاللها على مناخ احلوار ،فاملعار�ضة يف
أ�حد حتديداتها هي «�سلطة بديلة» ،وما كان ميكن أ�ن ت�صل إ�ىل هذا القدر من ال�ضعف لوال
أ�ن ال�سلطة ا�ستحوذت على الدولة واملجتمع ،وحرمتها من حقها يف االنت�شار واال�ستقطاب
والتعبري عن نف�سها ،وهذا يقت�ضي عملي ًا التكاف�ؤ يف عدد ال�شخ�صيات املمثلة ألطراف احلوار
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والتكاف�ؤ يف الزمن املخ�ص�ص للمتحاورين ،والتكاف�ؤ يف حتديد مو�ضوعات احلوار...
إ�لخ .وثالثاً ،الب ّد للحوار من جدول زمني حمدد 6-3( ،أ��شهر مثال) ،فهذا احلوار بني
ال�سلطة واملعار�ضة هو حوار �سيا�سي ولي�س ندوة ثقافية يذهب أ�طرافها كل إ�ىل بيته بعد انتهاء
احلوار وك أ�ن �شيئ ًا مل يكن ،ورابع ًا ال بد من االتفاق على �آلية متوازنة التخاذ القرارات
ب� أش�ن الق�ضايا اخلالفية.
كل حوار بدون مو�ضوعات هو حوار فا�شل ،وال يتعدى أ�ن يكون م�ضيعة للوقت،
وكل حوار ال يحدد أ
الولويات ب�شكل من�سجم مع الواقع واحلقائق وم�صالح الب�رش
وحاجاتهم ال يعدو أ�ن يكون تغطية أ
للزمات احلقيقية التي تعي�شها �سوريا ،ففي هذه احلالة
تتحول املعار�ضة لت�صبح إ�حدى أ�دوات النظام يف تثبيت اال�ستمرارية مع بع�ض التجميالت
والمياءات بحدوث تغيري يف النهج واملمار�سة .مو�ضوعات احلوار يجب أ�ن تتناول جذر
إ
أ
الزمة الداخلية ،أ�ي ما يتعلق باحلالة ال�سيا�سية ومنط و�آليات احلكم ،وبعدها ي أ�تي احلوار
حول الق�ضايا أ
الخرى� ،سواء ما يتعلق منها باالقت�صاد أ�و بالعالقة مع اخلارج.
هذا يعني أ�ن أ�حد مو�ضوعات احلوار الرئي�سة هو الد�ستور ال�سوري ،و�رضورة إ�جراء
تغيري د�ستوري وا�سع ،ت�ضع أ�طراف احلوار نقاطه الرئي�سة ،ليعهد بعد ذلك إ�ىل جلان
خمت�صة وعملية موازية يجري ت�شكيلها من ال�سلطة واملعار�ضة لتقدمي م�رشوع وا�ضح
للد�ستور ال�سوري ،مع حتديد توقيت منا�سب لعر�ضه على الر أ�ي العام ال�سوري و إ�جراء
اال�ستفتاء عليه .يف التفا�صيل ميكن القول إ�ن املادة الثامنة من الد�ستور ال�سوري احلايل
والنظام االنتخابي يف �سوريا و�آليات تداول ال�سلطة والف�صل بني ال�سلطات وتو�صيف
احلالة احلزبية ومهام رئي�س اجلمهورية ووظائف اجلهاز التنفيذي ،وم�س أ�لة أ
القليات
القومية يف �سوريا ،هي نقاط رئي�سة للحوار الذي يتناول التغيري الد�ستوري .بعدها ي أ�تي
قانون أ
الحزاب من�سجما مع الد�ستور اجلديد ،إ�ذ ال معنى للقانون املزمع إ��صداره قريب ًا
دون إ�جراء تغيري د�ستوري وا�سع يطال النقاط ال�سابقة الذكر.
املرحلة الثانية من احلوار ت أ�تي حول الو�ضع االقت�صادي يف �سوريا ،وهنا يكون
احلوار حول ق�ضايا رئي�سة يف حتديد النهج االقت�صادي اجلديد ،وترتك املوا�ضيع التف�صيلية
لالقت�صاديني واالخت�صا�صيني .من هذه الق�ضايا دور الدولة يف االقت�صاد ،القطاع العام
واخلا�ص ،االقت�صاد ال�سوري يف ظل اقت�صاد العوملة ...إ�لخ.
املرحلة الثالثة من احلوار تكون حول حتديد ثوابت ال�سيا�سة اخلارجية ال�سورية ب�شكل
والقليمية
بال�ضافة لتحديد ثوابتها و�آلياتها يف املدى املنظور ،والعالقات العربية إ
عام ،إ
ل�سوريا ،و�آليات التعاطي مع أ�ية تهديدات حمتملة للبلد.
غني عن القول إ�ن أ�ي حوار بني طرفني ال ي�سري بهذا الطريق املرتب واملربمج ،فهو
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يتعر�ض لتعديالت وتغيريات عديدة من قبل أ�طراف احلوار تبعا للحظة ال�سيا�سية التي
يجري فيها احلوار ولتوازنات القوى و إ�رادات املتحاورين .كذلك ميكن أ�ن ينتهي احلوار
يف بداياته أ�و يف أ�ي حلظة من م�ساره ،وقد ي�صل إ�ىل طريق م�سدود ،لكن امتالك الر أ��س
والقراءة الدقيقة للواقع واملتغريات يف جميع اللحظات من طرف املعار�ضة ال�سورية،
وو�ضع م�س أ�لة «التغيري الدميقراطي» ك أ��سا�س ألي �سلوك أ�و خيار �سيا�سي ،هو ما يجعلها
ت�ستثمر أ�ي «حوار» أ�و «تغيري» يف نهج النظام ل�صالح البلد والب�رش.
من املهم أ�ن تفتح املعار�ضة ال�سورية ،خا�صة قوى إ�عالن دم�شق ،حوار ًا حول إ�مكانية
حدوث احتمال بتوجه النظام ال�سوري نحو احلوار معها ،أ
المر الذي يقت�ضي أ�ن تعد نف�سها
جيدا ،كي ال تذهب إ�ىل احلوار خالية الوفا�ض ،وكي ال تتحول إ�ىل جمرد أ�داة ت�ساعد
النظام يف اخلروج من أ�زمته وعزلته.

م�شروع مقرتح لوثيقة رابعة إلعالن دم�شق لتجاوز أ
الزمة
�إعادة تثبيت أ
ال�سا�سيات
املبادئ أ
والهداف وبرنامج العمل:

مل تكن م�سرية إ�عالن دم�شق للتغيري الدميقراطي منذ ت أ��سي�سه يف  2005/10/16م�سرية
�سهلة ،فالعقبات كانت عديدة ،منها ما هو ذاتي ،ومنها ما هو مو�ضوعي ،لكن رغم ذلك
العالن يف الداخل واخلارج كبرياً ،إ�ذ بادرت القوى ال�سيا�سية وال�شخ�صيات
كان �صدى إ
الوطنية داخل �سوريا وخارجها إ�ىل إ�عالن ت أ�ييدها وان�ضمامها.

العالن منذ حلظة ت أ��سي�سه و إ�ىل اليوم ليكون نهاية املطاف ،أ�و ليكون
مل ي�سع إ
�صيغة مكتملة ونهائية ،بل �صيغة متجددة ومنفتحة على التطور بقدر تقدم احلوار داخل
املعار�ضة ،و ن�ضج التجربة الواقعية ،بهدف تعميق و إ�ن�ضاج ر ؤ�اه وتوجهاته ال�سيا�سية
ب�شكل م�ستمر ،ومبا ي�ؤدي إ�ىل حتوله إ�ىل م�رشوع وطني دميقراطي ،جامع وموحد،
العالن إ�ىل إ�عادة
واليوم يف الذكرى الرابعة النطالقته يغدو لزام ًا و�رضوري ًا أ�ن يتوجه إ
تثبيت خطه ال�سيا�سي وت أ�كيده ،خا�صة بعد احلوارات الغنية التي جرت أ�ثناء وبعد انعقاد
جمل�سه الوطني يف  2007/12/1والتي ظهر من خاللها أ�ن التباين احلا�صل بني امل�ؤتلفني
العالن هو يف التفا�صيل واجلزئيات وال يطال أ
ال�سا�سيات.
داخل إ
العالن وخارجه ،يف م�ستوى أ
المانة
حوارات عديدة ،ومب�ستويات خمتلفة ،داخل إ
العالن ،خا�صة
العامة ،وبني أ�ع�ضاء املجل�س الوطني ،ومع قيادات قوى رئي�سة يف إ
يف حزب االحتاد اال�شرتاكي العربي الدميقراطي وحزب العمل ال�شيوعي ،كانت
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للعالن تنطلق من وثائقه الثالث ال�سابقة ( إ�عالن دم�شق
خال�صتها إ��صدار وثيقة رابعة إ
 ،2005/10/16البيان التو�ضيحي  ،2006/1/31بيان املجل�س الوطني ،2007/12/1
بال�ضافة للبيانات املهمة أ
للعالن (خا�صة البيان
للمانة العامة ،وبيانات اللجنة امل�ؤقتة إ
إ
الثورية) ن�ص ًا وروحاً ،وت�ستوعبها ،وت�ستفيد من خربة أ
امل�شرتك مع املنظمة آ
العوام
والقليمية والدولية ،وتهدف لو�ضع
ال�سابقة ،وت�ضع يف اعتبارها املتغريات الداخلية إ
أ�ر�ضية �صلبة ووا�ضحة للمعار�ضة الوطنية الدميقراطية.
من هنا تعرب هذه الوثيقة ،مبقدمتها وبنودها الالحقة عن توافق إ�رادات أ�طراف إ�عالن
دم�شق للتغيري الدميقراطي وال�شخ�صيات الوطنية املن�ضوية داخله ،مما يجعلها نقطة انطالق
العالن ،ال�سيا�سية والتنظيمية:
ملقاربة جميع امل�سائل املطروحة على إ

أ� ً
وال� :سيا�سات النظام ال�سوري
لل�صالح يف
مازال الو�ضع الداخلي حمكوم ًا ب�سيا�سات النظام ال�سوري امل�ضادة إ
امل�ستويات كافة ،وهو ي�ؤكد يوم ًا بعد يوم على حتوله إ�ىل بنية مغلقة ع�صية على التغيري
وغري قادرة عليه وال راغبة فيه ،أ
المر الذي يجعل البالد على الدوام عر�ضة ألخطار
داخلية وخارجية تهدد ال�سالمة الوطنية.
املا�ضي مازال يحكم احلا�رض ،امللفات القدمية ما زالت حا�رضة بقوة ،مل يجد أ�ي منها
الن�سانية ،بحكم امل�صالح ال�ضيقة
طريقه إ�ىل احلل� ،سواء ما يتعلق بال�سيا�سة أ�م باالعتبارات إ
والر ؤ�ى الالعقالنية للنظام الذي يعتمد �آلية وحيدة يف التعاطي مع الداخل ال�سوري تقوم
على �سيا�سة القمع واالعتقال ،التي تعرب عن أ
الزمة امل�ستفحلة يف عالقة النظام باملجتمع
ال�سوري الذي ال يريد له إ�ال أ�ن يكون متفرج ًا و�صامت ًا ومبارك ًا لكل ممار�ساته.

�سيا�سات النظام الداخلية هي امل�صدر الرئي�س لتفاقم أ
الزمة الداخلية ،التي تتج�سد يف
ا�ستمرار احتكار ال�سلطة ،وم�صادرة إ�رادة ال�شعب ،ومنعه من ممار�سة حقه يف التعبري
عن نف�سه يف م�ؤ�س�سات �سيا�سية واجتماعية ،واال�ستمرار يف الت�سلط أ
المني واالعتداء على
حرية املواطنني وحقوقهم يف ظل حالة الطوارئ أ
والجراءات واملحاكم
والحكام العرفية إ
والح�صاء اال�ستثنائي لعام
اال�ستثنائية والقوانني الظاملة (مبا فيها القانون  49لعام  1980إ
 ،)1962ومن خالل أ
الزمة االقت�صادية اخلانقة واملر�شحة للتفاقم والتدهور ،التي تكمن
أ��سبابها أ
ال�سا�سية يف النهب والف�ساد املمار�سني يف م�ستويات عليا ،واللذين حتوال إ�ىل ظاهرة
الدارة وتخريب م�ؤ�س�سات الدولة ،وهو أ
المر الذي
بارزة وغري م�سيطر عليها ،و�سوء إ
أ�دى ،وال يزال ،إ�ىل تعطيل جميع أ��شكال التنمية الوطنية والب�رشية وو�ضع فئات وا�سعة
من �شعبنا يف أ�و�ضاع مزرية من الناحية املعي�شية ال تدري كيف تتدبر قوت يومها.
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القليمية واخلارجية هي أ�ي�ضا ال ت�سري على هدى امل�صالح الوطنية
�سيا�سات النظام إ
العليا ،إ�منا تخدم يف أ
ال�سا�س ا�ستمراريته ،ولذلك كانت �سيا�سات مغامرة ومدمرة وق�صرية
النظر ،تنقل البالد من خطر إ�ىل خطر ،ومن م أ�زق إ�ىل �آخر.
ال�سيا�سة اخلارجية الالعقالنية ،و�سيا�سة النهب والف�ساد يف الداخل ،وتقاطع م�شاريع
والقليمية ،كل ذلك يجعل من التغيري الوطني الدميقراطي يف �سوريا
القوى اخلارجية إ
�رضورة وطنية حتظى أ
بالولوية من قبل إ�عالن دم�شق من أ�جل ا�سرتجاع جمتمعنا لوعيه
و إ�رادته وثقته بنف�سه ،وليتحول إ�ىل ذات حا�رضة وفاعلة بعد عقود من إ�ق�صائه وتهمي�شه،
وحت�سني أ�و�ضاعه احلياتية واملعا�شية ،وليكون �آنئ ٍذ فقط قادر ًا على مواجهة م�شاريع
القليمية والدولية ال�ساعية لل�سيطرة على املنطقة ،ويف مقدمها امل�شاريع أ
المريكية
القوى إ
وال�رسائيلية.
إ

ً
العالن خالل ال�سنوات املا�ضية
ثانيا :م�سرية إ
كان إ�عالن دم�شق ثمرة جهود تراكمية منذ العام  2000على �صعيد املعار�ضة
ال�سورية ،لكنه بال �شك خطوة نوعية تتجاوز املبادرات وامل�شاريع التي �سبقته ،من حيث
املنظور ،ومن حيث التطور احلا�صل يف عالقات القوى ال�سيا�سية ببع�ضها البع�ض ،ويف
تقنياته ال�سيا�سية اجلديدة القائمة على التوافق والت�شارك ،أ
فلول مرة يف تاريخ �سوريا
جتتمع قوى �سيا�سية و�شخ�صيات وطنية متنوعة يف حتالف واحد� ،ضم القوميني والي�ساريني
أ
آ
والثوريني ،املنتمني ألحزاب �سيا�سية
والكراد
وال�سالميني والليرباليني ،العرب
إ
وامل�ستقلني.
العالن يف  2005/10/16يف حلظة حرجة من تاريخ �سورية ،اجتمعت فيها
جاء إ
أ�خطار عديدة متنوعة امل�صادر ،كادت تهدد البالد بانفتاحها على كوارث حقيقية ،إ�ذ
متف�صلت أ
الزمة الداخلية التي أ�نتجها اال�ستبداد مع ما جلبته �سيا�ساته من �ضغوط خارجية،
وكان م�ؤمتر حزب البعث يف حزيران  2005بنتائجه البائ�سة واملخيبة آلمال البعثيني
أ�نف�سهم ،وتكري�سه لل�سيا�سات القدمية الفا�شلة ،العامل املبا�رش والدافع للقوى ال�سيا�سية
وال�شخ�صيات الوطنية لالئتالف يف إ�عالن دم�شق.

للعالن على جمموعة من أ
جرى الت أ�كيد يف املرحلة أ
الفكار وامل�ضامني
الولية إ
أ
العالن الت أ�كيد
ال�سا�سية ،خا�صة ما يتعلق ب أ�ولوية التغيري الوطني الدميقراطي ،ليعيد إ
على توجهاته أ
الخرى يف بيان التو�ضيحات بتاريخ ،2006/1/31لكنه ر أ�ى أ�ن جميع
تلك التوجهات منوطة ب�إجناز التغيري الدميقراطي ،ومن ثم جاء انعقاد املجل�س الوطني
و إ��صدار بيان عن أ�عماله ليعيد الت أ�كيد على جميع منطلقاته وتوجهاته ،والذي كان حلظة
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نوعية ومتقدمة يف تاريخ �سورية.
العالن كانت ي�سرية ،فقد تعر�ض لعدد من الهزات ،م�صدرها
ال يعني ذلك أ�ن م�سرية إ
ال�سا�سي هو ال�ضغوط أ
أ
العالن و�شخ�صياته؛ إلجناز
المنية التي مل تف�سح املجال لقوى إ
حوارات معمقة حول خمتلف الق�ضايا ،لكن هذا ال ينفي وجود إ��شكاالت و�سلبيات تتعلق
ب أ�داء املعار�ضة ذاتها.
العالن الذي �سار عليه منذ ت أ��سي�سه بطيئاً ،وهذه م�س�ؤولية جميع
 -1كان إ�يقاع إ
املن�ضوين فيه ،لكن رمبا قدمت حداثة التجربة ،والطيف الوا�سع للم�شاركني ،و�صعوبات
المنية امل�ستمرة ،بع�ض أ
العمل امليداين يف ظل ال�ضغوط أ
العذار.
العالن فريدة وجديدة يف الواقع ال�سوري ،ورمبا ب�سبب ذلك مل يتم
 -2جتربة إ
أ
أ
أ
ا�ستيعابها وه�ضمها بال�شكل المثل ،المر الذي ظهر بطرح ق�ضايا عديدة ،ت�صلح لن
تكون مو�ضوعات حلزب �سيا�سي ما ،لكن غري متنا�سبة مع ائتالف �سيا�سي عري�ض ،على
أ�ن هذه العيوب ال تخ�ص اجتاه ًا دون �آخر ،بل تخ�ص اجلميع وهو ما يتطلب حوار ًا دائم ًا
العالن.
وم�ستمر ًا داخل إ

 -3ال�ضغوط أ
العالن من إ�ن�ضاج أ�ر�ضية �صلبة ووا�ضحة
المنية ال�شديدة حرمت قوى إ
لتوجهاته ال�سيا�سية ،وهي التي ال تبنى إ�ال باحلوار الهادئ وامل�ستمر والتف�صيلي والعميق،
ورغم ذلك مل تكن اخلالفات التي ظهرت إ�ىل العلن حول املبادئ أ
وال�سا�سيات ،و إ�منا يف
الجرائية والتكتيك ور�سم أ
أ
الولويات ،وهذا ميكن معاجلته عرب احلوار ال�صبور،
المور إ
العالن يف فرتة ما بعد انعقاد املجل�س الوطني وحتى
وهو ما قامت به قوى و�شخ�صيات إ
اللحظة.
من جانب �آخر برزت يف التجربة العملية أ�همية و�رضورة أ�ن تتعامل القوى ال�سيا�سية
مع خالفاتها ب�شيء من املرونة ،خا�صة أ�ن معظم اخليارات ال�سيا�سية أ
واليديولوجية لها،
بل وجلميع فئات ال�شعب ال�سوري ،قد منت وتكونت يف ظل بيئة ا�ستبدادية غري �صحية،
و أ�ن ترتك فر�صة للم�ستقبل إلعادة تكونها يف ظل �رشوط وبيئة دميقراطية.
الخوان امل�سلمني إ�ىل إ�عالن دم�شق ،وال يزال ،مو�ضع
 -4كان ان�ضمام تيار إ
ترحيب .فهذا االن�ضمام ي�صب يف دائرة طي امللفات القدمية ومللمة جراح مرحلة الثمانينيات
اليجابية املتنورة التي ح�صلت يف ر ؤ�اهم الفكرية وال�سيا�سية،
(خا�صة بعد التطورات إ
ال على كون هذا التيار جزءا من الن�سيج الوطني.
وكانوا ال�سباقني يف هذا ال� أش�ن) ،ف�ض ً
العالن بعقد حتالف �آخر حتت ا�سم «جبهة اخلال�ص»
لكن قيام هذا الطرف الوازن يف إ
أ
العالن يف موقف حرج ،وزاد من حدة ال�ضغوط المنية ،وقد حتملت
قد و�ضع قوى إ
العالن تلك ال�ضغوط ،لكنها ،ومن منظار املبادئ أ
للعالن وح�سب ،ال
ال�سا�سية إ
قوى إ
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تزال تنظر بعدم الر�ضا إ�زاء هذا التحالف ،وترى نف�سها غري ملزمة به ،ال �سيا�سياً ،وال
تنظيمياً ،وتعتقد أ�ن احلوار امل�ستمر حول هذا أ
المر من � أش�نه أ�ن يقدم الر أ�ي ال�صائب حول
طرائق التعاطي مع مثل هذه الظواهر ،أ�ي التحالفات أ
الخرى التي قد تدخل فيها أ�طراف
العالن ،ف�إعالن دم�شق ال يلزم أ�طرافه إ�ال بتوافقاته املحددة يف وثائقه املختلفة.
إ

لعل أ�عظم و�سيلة يف الدفاع عن تاريخ املعار�ضة ال�سورية وجهودها وت�ضحياتها
ومعتقليها ،تكمن يف احلفاظ على املكا�سب التي جت�سدها وحدة املعار�ضة الدميقراطية،
واحتواء أ
الزمات التي تتعر�ض لها ،وجتاوزها ب�شكل �صحي باالنطالق من مبد أ� وحدة
العالن من خالل أ
المانة العامة املنبثقة عن املجل�س الوطني
التنوع ،وهذا ما �سعت إ�ليه قوى إ
أ
أ
أ
العالن و��سا�سياته
الول ،عرب حواراتها امل�ستمرة مع اجلميع ،بهدف إ�عادة ت�كيد مبادئ إ
العالن خطوة متقدمة يف تاريخ �سورية ،ت�صبح
و إ�ي�ضاحها وتعميقها ،إ�دراكا منها لكون إ
معها م�س أ�لة املحافظة عليه وعلى تقدمه با�ستمرار م�صلحة وطنية �سورية.

ثالثا :املبادئ واملرتكزات أ
ً
ال�سا�سية إلعالن دم�شق
العالن ال ي�ستنفد املعار�ضة ،ف�إعالن دم�شق ال يدعي أ�نه املعرب الوحيد عن املعار�ضة
 -1إ
ال�سورية ،ألن ال�شعب ال�سوري وحركته أ�غنى من أ�ن حت�رص يف م�رشوع واحد أ�و توجه
ال خمتلفة من املعار�ضة
حمدد ،ومن امل�ؤكد والطبيعي أ�نها �ستفرز حاالت متنوعة و أ��شكا ً
الدميقراطية ،أ
ولنه لي�س لتيار �سيا�سي أ�و حزب ما حق االدعاء بدور ا�ستثنائي ،كما لي�س
ألحد احلق يف نبذ آ
الخر أ�و �سلبه حقه يف الوجود والتعبري احلر وامل�شاركة يف الوطن.
العالن �شديد احلر�ص على وحدة
العالن مفتوح للجميع يف إ�طار وحدة التنوع :إ
 -2إ
املعار�ضة يف إ�طار تعددي ،ولن يدخر جهد ًا يف احلفاظ على هذه الوحدة ،ويتطلع دوم ًا
ملعاجلة ال�صعوبات النا�شئة ب�صرب و�سعة �صدر وروية ،عن طريق احلوار امل�ستمر ،ومن
العالن مفتوح ًا للجميع ،مهما اختلفت م�شاربهم و�آرا ؤ�هم وانتماءاتهم،
هذا املنطلق بقي إ
أ
على قاعدة اعرتاف اجلميع باجلميع واحرتام اجلميع للجميع ،للعمل من �جل الهدف
اجلامع املوحد ،أ�ي االنتقال بالبالد من حالة اال�ستبداد إ�ىل نظام وطني دميقراطي.

العالن من دعوته أ�هل النظام واملنتمني حلزب البعث العربي اال�شرتاكي،
ومل ي�ستثن إ
الذي يعترب جزءا من الن�سيج ال�سيا�سي والوطني ،القابلني بالتغيري الوطني الدميقراطي،
وال ي�ستبعد أ�حد ًا إ�ال أ�ولئك املندرجني يف �سيا�سات القمع والف�ساد ،والذين يقيمون حتالف ًا
فالعالن له
�رصيح ًا مع �سيا�سات دولية خارجية موجهة �ضد �سوريا الدولة واملجتمع ،إ
م�ساره اخلا�ص الذي ال يلتقي مع �سيا�سات اال�ستبداد وال يتوافق مع أ��ساليب و�سيا�سات
الهيمنة اخلارجية.
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وال�سا�سيات أ
 - 3مبد أ� التوافق الدميقراطي حول املبادئ أ
والهداف ،ومبد أ� آ
الليات
الدميقراطية يف الق�ضايا أ
الخرى ،،فالعمل داخل إ�عالن دم�شق يقوم من خالل تو�صل
أ�طرافه و�شخ�صياته إ�ىل قوا�سم ور ؤ�ى توافقية وم�شرتكة ،ومفتوحة على التجدد و إ�عادة
النظر والتعميق ب�شكل دائم حول الق�ضايا أ
ال�سا�سية ،ويرتك آ
للليات الدميقراطية البت يف
الق�ضايا أ
الجرائية واليومية والتنفيذية.
الخرى ،إ
العالن .باملقابل
وهذه التوافقات ملزمة للقوى والهيئات وال�شخ�صيات املن�ضوية داخل إ
العالن حركة هذه أ
الحزاب والهيئات وال�شخ�صيات خارج هذه التوافقات.
ال يقيد إ
العالن أ�ن االندراج يف حتالف عري�ض ال يلغي احلق فى التعبري
من جهة ثانية يرى إ
ال�رصيح عن االختالفات الفكرية وال�سيا�سية ،فجميع وجهات النظر م�رشوعة ،وت�ستحق
العالن بحزم �ضد الر ؤ�ى
القناع ،لذلك يقف إ
املناق�شة واالحرتام ،و إ�ف�ساح املجال لها يف إ
واملمار�سات التي حتول االختالف الفكري وال�سيا�سي إ�ىل إ�دانة أ�خالقية أ�و �سيا�سية للغري
املختلف ،ويرى أ�ن إ�حدى مهامه تتمثل يف ن�رش الثقافة الدميقراطية داخله وخارجه لتقوي�ض
أ�وهام االنفراد باحلقيقة املطلقة والنهائية ،التي ت�ؤدي إ�ىل الفرقة والعداوات وحجب
احلقائق وتلويث العقول و إ�عاقة املعرفة.
 -4التغيري الوطني الدميقراطي هو الهدف أ
ال�سا�سي واملهمة احلارة إلعالن دم�شق:

أ�  -التغيري الوطني الدميقراطي ،كما نفهمه ونلتزم به ،هو انتقال �سلمي ومتدرج
إلعادة بناء الدولة الوطنية الدميقراطية ،بو�صفها دولة الكل االجتماعي ،ودولة احلق
والقانون.
ب  -االنتقال الدميقراطي هو ح�صيلة التفاعل بني املبادئ الدميقراطية العاملية
وال�رشوط املجتمعية .لكل جمتمع طريقه اخلا�ص يف جت�سيد االنتقال الدميقراطي ،إ�ال أ�ن
والن�سانية للدميقراطية ،وبني
هذه الطريقة هى ح�صيلة التفاعل بني املبادئ والقيم العامة إ
ال�رشوط اخلا�صة بكل جمتمع ،وهذا يعني �رضورة التو�صل عرب احلوار إ�ىل برنامج عمل
دميقراطي متنا�سب مع الظروف اخلا�صة مبجتمعنا ،واختيار الو�سائل آ
والليات املنا�سبة
لتحقيق هذا الربنامج.
ج  -أ��سا�س احلاجة للدميقراطية هو إ�عادة إ�نتاج مبد أ� �سيادة ال�شعب وتوفري ال�رشوط
الن�سان احلر والقادر والفاعل.
الالزمة لبناء إ

د  -الدميقراطية هدف و أ��سلوب عمل ،ف�آليات وطرائق االنتقال الدميقراطي ال بد أ�ن
تكون من جن�س الهدف ،لذلك ي�ستخدم ائتالف إ�عالن دم�شق يف ن�شاطاته جميع الو�سائل
الن�سان آ
والليات الدميقراطية ،ويناه�ض
ال�سلمية امل�رشوعة ،واملتوافقة مع قيم حقوق إ
جميع أ��شكال العنف مب�ستوياته العديدة ،املعنوية واملادية ،وبجميع م�صادره ،املجتمعية
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واحلكومية والدولية.
هـ -تغيري نظام ولي�س إ��سقاط �سلطة ،فالتغيري الوطني الدميقراطي املن�شود ال يعني
إ��سقاط �سلطة و إ�حالل غريها ،بقدر ما يعني تغيري ًا �سلمي ًا وتدريجي ًا يف بنية النظام القائم
ووظائفه و�آلياته ،أ�ي حتويل الدولة القائمة إ�ىل دولة وطنية دميقراطية ،وهذا ال بد أ�ن
ي أ�تي �ضمنه تغيري بنية ال�سلطة ودورها ونهجها و�آليات عملها بغ�ض النظر عن �شخو�صها،
من �سلطة حتتكر الدولة وتلغي طابعها الوطني العام إ�ىل �سلطة وطنية دميقراطية ،أ�ي
�سلطة منتخبة دميقراطياً ،وقابلة للتداول ،وت�ضع م�سافة بينها وبني الدولة فال تتعدى عليها
العالن ذلك منذ اللحظة أ
الوىل ،عندما أ�قر
وتلتهمها وجتردها من عموميتها ،وقد أ�ظهر إ
الق�صائية والو�صائية واال�ستئ�صالية ،وعندما
بنبذ الفكر ال�شمويل والقطع مع جميع امل�شاريع إ
العالن يف أ�كرث من مو�ضع ومكان عن ر ؤ�يتها لذاتها ولوظائفها ،إ�ذ ر أ�ت
عربت قوى إ
ال ت�آمري ًا أ�و �رصاع ًا على ال�سلطة ،أ�و
على الدوام يف املعار�ضة م�س�ؤولية وطنية ،ولي�ست فع ً
ال إ�ق�صائي ًا ألحد ،ويف �سياق ذلك ي أ�تي رف�ضها املبدئي للعنف وجميع التعبريات آ
والليات
فع ً
أ
ؤ
أ
أ
املرتبطة به ،كال�ساليب المنية والبولي�سية وامل�امراتية ،تلك التي ��رضت وت�رض بجوهر
العالن م�رشوعا مقرتحا على �شعبنا للتغيري الوطني
العمل الدميقراطي ال�سلمي ،لذلك ميثل إ
الدميقراطي ،مبعزل عن ر ؤ�ية النظام احلاكم الذي أ�دار ظهره جلميع دعوات التغيري،
ال�صالحية ،وهذا يعني القطع مع الر ؤ�ى واملمار�سات اال�ستبدادية.
وتن�صل من وعوده إ
الهداف واملهام أ
و -االنتقال الدميقراطي هو الطريق الوحيدة خلدمة أ
الخرى ولبناء
ال هي عامل وقائي ل�سالمة الدولة واملجتمع واحلفاظ
وعي حقيقي بها ،فالدميقراطية أ�و ً
على الوحدة الوطنية ،ومدخل أ��سا�سي ال�ستئ�صال حاالت العنف املحتملة يف املجتمع ،وهي
ثاني ًا املدخل ال�رضوري ،كما ظهر يف الواقع ،للحفاظ على اال�ستقالل الوطني وحمايته،
ال�رسائيلي املدعوم أ�مريكياً ،ومن
وال�ستعادة اجلوالن وحت�صني البالد من خطر العدوان إ
خطر التدخالت الع�سكرية اخلارجية ،ومن خطر �سيا�سات الهيمنة واحل�صار االقت�صادي،
وهي ثالث ًا البوابة الفعلية لقيام �سوريا بدور إ�يجابي فعال يف املحيط العربي ،مبا ي�ضمن
تعزيز الت�ضامن والتن�سيق والعمل امل�شرتك بني الدول العربية.

ز -االنتقال الدميقراطي مدخل أ��سا�سي إلطالق عملية تنمية حقيقية مبفهومها الوا�سع،
ال�صالحات الهيكلية أ
ال�سا�سية وال�رضورية
أ�ي التنمية الب�رشية ،عرب إ�جناز جملة من إ
يف العملية االقت�صادية ،واالرتقاء باملناهج التعليمية والرتبوية القادرة على بناء أ
الفراد
القادرين على التعامل مع الثورة العلمية والتكنولوجية يف العامل.
العالن م�سار ثالث ال يلتقي مع م�سار اال�ستبداد والف�ساد ،أ�و مع م�سار �سيا�سات
 -5إ
اخلارج يف الهيمنة ،ولهذا امل�سار جمموعة من املحددات:
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 التغيري الوطني الدميقراطي املن�شود هو فعل داخلي حم�ض ،بجهود املجتمع ال�سوريو�سائر القوى الوطنية الدميقراطية ،وعرب التفاعل بني القيم واملبادئ الدميقراطية العاملية،
وبني معطيات الواقع ال�سوري.
ال وحكومات) هو امل�صالح الوطنية
 أ��سا�س أ�ية عالقة أ�و حوار مع اخلارج (دو ًالتوافقية العليا ،فقوى إ�عالن دم�شق و�شخ�صياته تن أ�ى بنف�سها عن حتول عملها ليخدم أ�عداء
البالد يف أ�ية حلظة من اللحظات ،وباملقابل تعترب نف�سها بعيدة عن اخل�ضوع ألي ابتزاز
يقوم به النظام احلاكم الذي يجعل من نف�سه مقيا�س ًا للوطنية ،التي حتولت على يديه إ�ىل أ�داة
ال�ستمرار اال�ستبداد وت أ�جيل اال�ستحقاق الدميقراطي و أ�داة لقمع احلريات.
 الرف�ض ال�رصيح والوا�ضح ملبد أ� التدخل الع�سكري لفر�ض أ�ي تغيري داخلي من أ�ينوع ،والوقوف �ضد عنا�رص الهيمنة اخلارجية بجميع م�ستوياتها الع�سكرية واالقت�صادية
الجرامي ،أ�يا كان م�صدره
وغريهما ،والرف�ض ال�رصيح والوا�ضح إ
للرهاب والفعل إ
وم�ستواه ومربراته و أ�هدافه.
والقليمية يف ال�سيا�سة اخلارجية املبتغاة هو معيار
أ��سا�س إ�قامة التحالفات الدولية إ
فالعالن ال ينظر بارتياح لكثري من
امل�صلحة الوطنية ولي�س ا�ستمرار ال�سلطة واال�ستبداد ،إ
التحالفات املعقودة من قبل النظام احلاكم.
ال
 بناء عالقة �سوية مع اخلارج مبفهومه الوا�سع ،خا�صة أ�ن العامل أ��صبح أ�كرث تداخ ًفالعالن يطمح ،على �صعيد الر ؤ�ية واملمار�سة ال�سيا�سية ،لبناء عالقات إ�يجابية
وانفتاحاً ،إ
والهانة واالجنراح احل�ضاري ،وم�ستندة
مع اخلارج ،خالية من عقد اخلوف والنق�ص إ
إ�ىل الثقة بالذات والتعامل الندي .لذلك يرى أ�ن الر ؤ�ى املنطلقة من العداء املطلق للخارج
بجميع م�ستوياته هي ر ؤ�ى م�ضللة ،وجتر الكوارث ،وال تقدم الفائدة ،إ�ذ تعيق ا�ستقبال
اليجابية و أ�مناط التفكري احلديثة يف الثقافات أ
الخرى.
العنا�رص إ
كذلك ال يختزل اخلارج يف الدول التي تتعار�ض �سيا�ساتها مع م�صاحلنا الوطنية ،إ�منا
ي�ضم أ�ي�ض ًا م�ؤ�س�سات وهيئات دولية و» أ�مم متحدة» وقوى دميقراطية ومنظمات جمتمع
والفادة منها جميع ًا
الن�سان ،وهنا ينبغي أ�ال نرتدد يف االنفتاح إ
مدين وجمعيات حقوق إ
الن�سان يف جمتمعنا ،و أ�ال نتقاع�س عن امل�شاركة
فيما يخ�ص ق�ضية الدميقراطية وحقوق إ
يف دائرة املجتمع املدين العاملي املندمج أ�و املرتبط ب�شبكات تتجاوز الدول واحلدود ،بهدف
القيام مبقاومة �سلمية دميقراطية �ضد عنا�رص الهيمنة واال�ستغالل واال�ستبداد يف العامل أ�ي ًا
كان م�صدرها وم�ستواها.
 قوى إ�عالن دم�شق و�شخ�صياته غري معنية بحل أ�زمات النظام الذى ذهب إ�ليها وحيد ًابالدانة،
دون م�شاركة �شعبه وقواه الوطنية ،ولذلك هي غري معنية ال بالرتحيب ،وال إ
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ألية �ضغوط ميار�سها اخلارج على النظام والعنا�رص الفا�سدة فيه ح�رصاً ،فما يحدث من
توافق أ�و تنافر بني النظام واخلارج مل يكن لل�شعب والقوى الوطنية أ�ي دور فيها.
العالن
 -6التزام إ�عالن دم�شق با�ستعادة اجلوالن وحتريره من االحتالل ،وينظر إ
للت�سوية بو�صفها أ�حد م�سارات أ�و و�سائل حتريره وا�ستعادته إ�ىل ال�سيادة ال�سورية� ،رشيطة
عدم التنازل عن أ�جزاء منه أ�و التفريط باملياه أ�و و�ضع البالد يف التزامات تنق�ص من
ال�سيادة الوطنية فيما يتعلق مب�س أ�لة أ
المن املتبادل ،أ�و الت أ�ثري �سلب ًا على حقوق ال�شعب
الفل�سطيني ،و�رشيطة أ�ن يكون لل�شعب ال�سوري الكلمة أ
الخرية من خالل ا�ستفتاء عام ،أ�و
ملجل�س �شعب منتخب انتخابا دميقراطيا حقيقيا وفق قانون ع�رصي لالنتخابات.
ال�رسائيلي حائال �ضده،
ال�سالم خيار ا�سرتاتيجي إ
للعالن ،لكن عندما يقف العدوان إ
ت�صبح خيارات ا�سرتجاعه بالو�سائل كافة م�رشوعة� ،رشيطة أ�ن تكون من�سجمة ومتوافقة
مع أ�و�ضاع داخلية وعربية ودولية يف �صاحلنا ،وحتى هذه اخليارات أ
الخرى ننظر لها
بو�صفها و�سائل لبناء ال�سالم يف املنطقة.
الن�ساين هي حق م�رشوع،
املقاومة امل�ستندة إ�ىل إ�جماع وطني و إ�ىل القانون الدويل إ
الرهاب ،وتنتهج العنف من أ�جل العنف،
أ�ما احلركات املت�سرتة باملقاومة ،ومتار�س إ
وت�ستهدف املدنيني أ
والبرياء ،فهي حركات مرفو�ضة نهج ًا وممار�سة.
الن�سانية والعدالة واحلريات :يقوم جوهر أ
 -7أ
الديان
الديان م�صدر أ��سا�سي لتعزيز قيم إ
بالن�سان وحتقيق امل�ساواة بني الب�رش و إ�لغاء جميع أ��شكال العبودية التي
جميع ًا على االرتقاء إ
الن�سان ،وقد لعبت يف منطقتنا دور ًا بارز ًا على وجه اخل�صو�ص ،بحكم
تقلل من قيمة إ
ال�سالمية ،التي
ال�سالم وقيمه و أ�خالقه تكونت احل�ضارة العربية إ
من�شئها ،ففي إ�طار إ
البرز يف حياة ال�شعب أ
أ��صبحت املكون الثقايف أ
اليجابي
والمة .وي�سجل إ
لل�سالم تفاعله إ

واملرثي مع الديانة امل�سيحية ال�سابقة له تاريخيا يف بالد ال�شام ،والتي مازالت حا�رضة إ�ىل
اليوم يف جمتمعنا ،وتفاعله أ�ي�ضا مع الثقافات الوطنية أ
الخرى ال�سابقة والالحقة ،والتي
لعبت جميعها دور ًا مهم ًا يف تخ�صيب الثقافة الوطنية و إ�غنائها و إ�ثرائها عرب التاريخ ،ومما
والق�صاء واحرتام آ
الخر،
ال �شك فيه أ�ن جميع هذه العقائد ت�ؤكد على نبذ التع�صب والعنف إ
واالنفتاح على الثقافات اجلديدة واملعا�رصة.

إ�ن بناء الدولة الوطنية الدميقراطية يعني يف أ
ال�سا�س أ�نها دولة جميع املواطنني ،أ�ي
هي الدولة التي تتعامل مع أ
الفراد باعتبارهم مت�ساوين يف حقوق املواطنة وواجباتها،
بغ�ض النظر عن انتماءاتهم ال�سيا�سية واالجتماعية والدينية والطائفية واملذهبية والعرقية
والع�شائرية.
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� -8سوريا جزء من الوطن العربي ،ترتبط به ب�صالت وعالقات تاريخية وا�سرتاتيجية
و�سيا�سية ،ومب�صالح م�ستقبلية و�آمال وم�صائر م�شرتكة ،لذلك من املهم أ�ن تتوجه ال�سيا�سة
اخلارجية نحو توثيق هذه العالقات والروابط ،والقيام بدور إ�يجابي وب َّناء يف املحيط
العربي ،خا�صة جلهة تعزيز العمل العربي امل�شرتك بجميع أ��شكاله وم�ستوياته ،وت�صحيح ما
تخرب من عالقات �سوريا مع هذا املحيط (خا�صة مع لبنان) على أ��س�س احلرية واال�ستقالل
القرار ال يتناق�ض أ�لبتة مع اعرتافنا بحقوق
وال�سيادة وامل�صالح امل�شرتكة واملتبادلة ،وهذا إ
الخرى يف �سوريا (خا�صة أ
القوميات أ
الكراد) ،فهي مبجموعها جزء من الن�سيج الوطني
الن�ساين واحل�ضاري للقومية العربية التي ال ميكن أ�ن
ال�سوري ،خا�صة يف ظل فهمنا إ
تكون موقف ًا انثنائي ًا أ�و متايزي ًا أ�و عدواني ًا جتاه الغري أ�و منغلق ًا على الذات.

ً
رابعا :أ�هداف �إعالن دم�شق:
للتغيري الوطني الدميقراطي جمموعة من املداخل والتحديدات:
 -1الدولة الوطنية الدميقراطية :إ�عادة بناء الدولة املدنية احلديثة من خالل عقد
اجتماعي ،يتج�سد يف د�ستور جديد يكفل التعددية ال�سيا�سية وتداول ال�سلطة و�سيادة القانون
وا�ستقالل الق�ضاء والف�صل بني ال�سلطات الثالث.
 -2إ�طالق احلريات العامة ،وتنظيم احلياة ال�سيا�سية عرب قانون حديث أ
للحزاب،
العالم واالنتخابات وفق قوانني ع�رصية توفر احلرية والعدالة والفر�ص املت�ساوية
وتنظيم إ
أ�مام اجلميع.
الن�سان وااللتزام بجميع ال�رشائع الدولية املتعلقة بها ،وامل�ساواة
 -3احرتام حقوق إ
القرار مببد أ� املواطنة الذي ينظر
التامة بني املواطنني يف احلقوق والواجبات ،انطالق ًا من إ
جلميع املواطنني ب�شكل مت�ساوٍ بغ�ض النظر عن انتماءاتهم املختلفة.
 -4إ�لغاء كل أ��شكال اال�ستثناء من احلياة العامة ،بوقف العمل بقانون الطوارئ،
و إ�لغاء أ
الحكام العرفية واملحاكم اال�ستثنائية ،وجميع القوانني ذات العالقة ،ومنها القانون
والح�صاء اال�ستثنائي لعام  ،1962و إ�طالق �رساح جميع ال�سجناء
 49لعام  ،1980إ
ال�سيا�سيني ،وعودة جميع املالحقني واملنفيني ق�رس ًا أ�و طوع ًا عودة كرمية �آمنة ب�ضمانات
قانونية ،و إ�نهاء كل أ��شكال االعتقال واال�ضطهاد ال�سيا�سي.
أ
� -5ضمان حرية أ
والقليات القومية يف التعبري عن نف�سها،
الفراد واجلماعات
ال�شوريني أ
واملحافظة على دورها وحقوقها الثقافية واللغوية ،خا�صة آ
والكراد ،و إ�يجاد
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حل دميقراطي عادل للق�ضية الكردية يف إ�طار وحدة و أ�من �سوريا أ�ر�ض ًا و�شعباً ،مبا ي�ضمن
امل�ساواة التامة للمواطنني ال�سوريني أ
الكراد مع �سائر املواطنني من حيث حقوق اجلن�سية
والثقافة وتعلم اللغة القومية و�سائر احلقوق الد�ستورية وال�سيا�سية واالجتماعية والقانونية،
و إ�عادة اجلن�سية وحقوق املواطنة للذين حرموا منها.
 - 6حترير املنظمات ال�شعبية واالحتادات والنقابات املهنية وغرف ال�صناعة والزراعة
والتجارة من و�صاية ال�سلطة والهيمنة احلزبية أ
والمنية ،وتوفر �رشوط العمل احلر
وامل�ستقل لها كمنظمات جمتمع مدين.
 - 7إ�طالق عملية تنمية متوا�صلة يف املجتمع ال�سوري على امل�ستويات كافة ،الب�رشية
واالقت�صادية والعلمية ،مبا ي�ضمن حت�سني أ
الو�ضاع املعي�شية للمواطنني والعدالة
والف�ساد ،ودخول �سوريا إ�ىل املجتمع
االجتماعية ،وحماربة ظواهر النهب والف�ساد إ
والنتاج واملعرفة.
العاملي من بوابة العلم إ
 - 8تعزيز قوة اجلي�ش الوطني واحلفاظ على روحه املهنية ،و إ�بقا ؤ�ه خارج إ�طار
ال�رصاع ال�سيا�سي واللعبة الدميقراطية ،وح�رص مهمته يف �صيانة ا�ستقالل البالد ،واحلفاظ
على النظام الدميقراطي والدفاع عن الوطن وال�شعب �ضد أ
الخطار اخلارجية.
 - 9االلتزام بتحرير اجلوالن املحتل بالو�سائل كافة ،ح�سب الظروف واملتغريات
القليمية والدولية ،ومتكني �سوريا من أ�داء دور عربي و إ�قليمي إ�يجابي وفعال.
إ

 -10امل�ساهمة يف إ�عادة بناء الثقافة الوطنية والوعي الوطني على أ�ر�ضية الثقافة
الدميقراطية ،وحترير الثقافة والوعي من الت�شوهات التي حلقت بهما بفعل اال�ستبداد
والثقافة ال�شمولية.

ً
خام�سا :ا�سرتاتيجيات عمل و�آليات تنظيمية
يحتاج الو�ضع الراهن يف �سوريا إ�ىل و�ضع ت�صور ال�سرتاتيجية متكاملة للتحول
الدميوقراطية� ،رشوطه ومعوقاته و أ��ساليب وو�سائل جتاوزها وتخطيها ،وهو ممكن من
العالن وخارجه ،إ�ذ إ�ن طرح املبادئ أ
والهداف العري�ضة،
خالل احلوار امل�ستمر داخل إ
رغم أ�ولويته و أ�هميته البالغة ،دون االهتمام بتفا�صيل الواقع والتكتيك الالزم للو�صول
متدرج للهدف ،ودون حتويل أ
الهداف إ�ىل خطوات �سيا�سية متدرجة ،ال ينه�ض
ب�شكل
ِّ
بالواقع خطوة واحدة إ�ىل أ
المام.
إ�ن الوقت الذي يف�صلنا عن التغيري الوطني الدميقراطي� ،سواء أ�كان ق�صري ًا أ�م طويالً،
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ينبغي أ�ن أ
ميله العمل الد ؤ�وب والقادر وحده على تخفيف �آالم االنتقال أ�و جتاوزها،
من أ�جل تعزيز حالة ائتالف إ�عالن دم�شق ،وحتويله إ�ىل حالة �شعبية قادرة على توفري
العالن دوم ًا باجتاه دعوة جميع
ال�رشوط الداخلية لالنتقال الدميقراطي ،لذلك يذهب إ
مكونات ال�شعب ال�سوري ،مبن فيهم أ�بناء وطننا البعثيون واملنتمون ألحزاب اجلبهة
احلاكمة ،إ�ىل م�شاركة قوى إ�عالن دم�شق ،ونزع اخلوف وعدم الرتدد واحلذر ،ألن
التغيري املن�شود ل�صالح اجلميع ،وال يخ�شاه إ�ال املتورطون باجلرائم والف�ساد.
كما �سيتوجه إ�عالن دم�شق ب�شكل دائم نحو عقد امل�ؤمترات واملجال�س الوطنية� ،ساعيا
والفادة من التجربة الواقعية ،مبا ي�ؤدي إ�ىل
نحو تو�سيعها ،وتطوير �آليات انعقادها ،إ
تو�سيع دائرة امل�شاركة والتوافق على م�رشوع التغيري الوطني الدميقراطي.
أ�ما ما يخ�ص الق�ضايا التنظيمية ،ف�إن إ�عالن دم�شق يرى نف�سه معني ًا على الدوام
الفكار أ
ب�إبداع �آليات تنظيمية جديدة ،و إ�غناء جتربته يف هذا املجال ،باال�ستناد إ�ىل أ
وال�س�س

التالية:

 -1التجربة الواقعية وما متليه من حاجات تنظيمية.
 -2خدمة م�رشوع التغيري الوطني الدميقراطي.
ال�سا�سيات واملبادئ أ
 -3مبد أ� التوافق يف أ
والهداف.
 -4املزاوجة بني مبد أ� التمثيل،واالنتخاب ب�آليات وطرائق جديدة،تتنا�سب مع أ�و�ضاع
العالن واللحظة ال�سيا�سية.
إ
� -5آليات ت�سمح ببناء حركة �شعبية تتجاوز أ�ع�ضاء أ
الحزاب ال�سيا�سية ،وتفتح املجال
مل�شاركة مفتوحة ووا�سعة عرب جذب الطاقات العديدة خارج أ
الحزاب ،و إ�يجاد معايري
مرنة ،لكن وا�ضحة وحمددة ،لدعوة أ�و ان�ضمام �شخ�صيات وقوى جديدة.

 -6إ�يجاد �آليات وا�ضحة متنع و�صاية أ�حد على أ�حد ،ال و�صاية أ
الحزاب على احلركة
الدميقراطية ،وال ا�ستبعاد أ
للحزاب من احلركة.
ولهذا الغر�ض �ست�شكل أ
المانة العامة إلعالن دم�شق جلنة توافقية من أ��صحاب
العالن ،لتقدمي م�رشوع تنظيمي توافقي،
اخلربات ،من القوى وال�شخ�صيات امل�ؤتلفة يف إ
يعر�ض على املجل�س الوطني القادم ،الذي �سيدعى له جميع احلا�رضين واملدعوين يف
دورته أ
بال�ضافة ألطراف و�شخ�صيات جديدة ح�سب املعايري التوافقية وتطورات
الوىل ،إ
الو�ضع الداخلي.
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ً
�ساد�سا و أ�خرياً:
تنظر قوى إ�عالن دم�شق و�شخ�صياته لهذه الوثيقة التوافقية على أ�نها متثل ،مبعنى من
املعاين ،حتية ألولئك القابعني يف ال�سجن ،ويتعر�ضون ملحاكمات �صورية وتع�سفية ،أ�ي
معتقلي إ�عالن دم�شق ،الذين يدفعون يف كل يوم وحلظة ثمنا عن إ��رصار ال�شعب ال�سوري
و�سائر القوى الوطنية الدميقراطية ،على إ�جناز م�رشوع التغيري الوطني الدميقراطي
مهما طال الزمن أ�و ق�رص ،خا�صة أ�ن الهدف الرئي�س من اعتقالهم كان �رضب املعار�ضة
العالن
الوطنية الدميقراطية ،وبعرثتها و�شل قدرتها على احلركة والفعل .كما ينظر إ
لق�ضية املعتقلني ،احلاليني وال�سابقني ،باعتبارها متثل ق�ضية احلريات يف �سورية ،وهي
العالن
املعركة التي ال بد من ك�سبها بطي ملف االعتقال ال�سيا�سي نهائياً ،وتلتزم قوى إ
بالبقاء على هذه الق�ضية حية يف �ضمائر ال�سوريني واملجتمع الدويل ،و�ستفعل ما بو�سعها
إ
أ
إلطالق �رساحهم وتعوي�ضهم عن الذى الذي حلق بهم وتقدمي االعتذار لهم من قبل
ال�سلطات الق�ضائية.

�إعالن بريوت -دم�شق
وال�سيا�سات اخلاطئة للنظام م�ستمرة
-1بد أ�ت ال�سلطات ال�سورية بتاريخ  2006/5/14بحملة اعتقاالت وا�سعة ،هي أ
الكرب بحق
النخبة الثقافية ال�سيا�سية منذ إ�جها�ض ربيع دم�شق يف أ�يلول عام  .2001ال�سبب الوا�ضح
لالعتقال هو التوقيع على وثيقة « إ�عالن بريوت – دم�شق» التي �صدرت عن نخبة من
املثقفني ال�سوريني واللبنانيني بلغ عددهم  272مثقف ًا ونا�شط ًا و�سيا�سياً ،تتحدث عن ر ؤ�يتهم
لت�صحيح العالقات بني ال�شعبني والدولتني يف �سوريا ولبنان ،و�رضورة إ�ر�سائها على أ��س�س
�صحية وندية .أ�ما التهم التي وجهت للمعتقلني فهي ،كالعادة ،إ��ضعاف ال�شعور القومي،
و إ�يقاظ النعرات العن�رصية أ�و املذهبية ،ون�رش أ�خبار كاذبة أ�و مبالغ فيها من � أش�نها أ�ن تنال
من هيبة الدولة أ�و مكانتها ،والذم والقدح بحق رئي�س الدولة أ�و حمكمة أ�من الدولة.
طالت حملة االعتقاالت ن�شطاء �سيا�سيني وحقوقيني ومثقفني �آخرين منذ ذلك احلني،
فالقانون املف�صل على مقا�س ال�سلطة جاهز تفعل من خالله ما ت�شاء ،والتهم معروفة ،ومل
تتغري منذ أ�ن بد أ� النظام ت�صفية معار�ضيه يف حقبة الثمانينيات.
من البديهي القول إ�ن اعتقال املوقعني على وثيقة “ إ�عالن بريوت-دم�شق” يعترب انتهاك ًا
ألب�سط احلقوق التي كفلتها أ
العراف واملواثيق الدولية .أ� ما إ�حالة املثقفني وال�سيا�سيني
و أ��صحاب الر أ�ي إ�ىل حماكم مدنية ،على غري العادة ،فهي حماولة مك�شوفة تلج أ� إ�ليها
ال�سلطة لت�ضليل الر أ�ي العام العربي والدويل وامل�ؤ�س�سات واملنظمات احلقوقية ،بعد أ�ن
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الجهزة أ
�سيطرت أ
المنية على ال�سلطة الق�ضائية يف البالد وانتهكت حرمتها وق�ضت على
ا�ستقالليتها.

-2جاءت حملة االعتقاالت تلك إ�ذ ًا على خلفية �صدور بيان م�شرتك بني نخبة من املثقفني
ال�سوريني واللبنانيني با�سم « إ�عالن بريوت-دم�شق» ،دفعهم �شعورهم العايل بامل�سئولية،
وحر�صهم على البلدين وعلى قيام عالقات �صحية بينهما خالية من أ�بعاد الهيمنة والو�صاية،
وبهدف قطع الطريق على أ�طراف خارجية ميكن أ�ن ت�صطاد يف املاء العكر ،أ
المر الذي
ميكن أ�ن ي�ضع البلدين مع ًا يف مرمى اخلطر ،م�ستندين يف ذلك إ�ىل قناعتهم و إ�ميانهم ب أ�ن
الثقافة ميكن أ�ن ت�صلح جزءا مما أ�ف�سده «عطارو» ال�سيا�سة يف البلدين مبمار�ساتهم اخلاطئة
والالعقالنية.
جرمية املثقفني ال�سوريني أ�نهم أ�رادوا أ�ال يكونوا �شهود زور على ما يحدث من
ممار�سات خاطئة ،وتلك هي مهمة �سائر املثقفني يف العامل .فمن حقهم ،بل من واجبهم،
امل�شاركة يف كل ما يجري حولهم ،ويتعلق مب�صالح �شعبهم وم�صري بالدهم ،ولو عن طريق
الن�صات آلرائهم واال�ستفادة
إ�بداء الر أ�ي ،ويقع على ال�سلطات ،احلكيمة بالطبع ،واجب إ
منها .إ�ال أ�ن النظام احلاكم الذي �سيطر على الف�ضاء العام واحتكره ،لي�س لديه ا�ستعداد بعد
ل�سماع أ�ي �صوت مغاير ،و إ�ذا كان املثقفون ال�سوريون قد ارتكبوا «خط أ�» ما ،فهو أ�نهم
اعتقدوا أ�ن ب�إمكانهم أ�ن يكونوا أ�و ي�صبحوا ك�سائر مثقفي أ
الر�ض!!.
إ�قدام ال�سلطة يف دم�شق على اعتقال املعار�ضني ال�سوريني ،من مثقفني وكتاب وفنانني
و أ��صحاب ر أ�ي ،ألنهم وقعوا عري�ضة مع أ�قرانهم اللبنانيني تطالب بتجديد العالقات
اللبنانية  -ال�سورية بعد أ
الهوال التي عا�شها ال�شعبان ال�شقيقان خالل فرتة الهياج ،ال يعني
إ�ال أ�ن ال�سلطة ت�ضيق ذرعا بالكلمة ،والر أ�ي آ
الخر ،فاملثقف املعرتف به لدى ال�سلطة هو
املثقف ال�صامت الذي بلع ل�سانه ،والر أ�ي املطلوب هو فقط ذلك الر أ�ي الذي يتغنى باملواقف
«احلكيمة» وال�سيا�سات «الر�شيدة» واملواقف «الوطنية» و»القومية» لل�سلطة ،حتى لو كان
الواقع املعا�ش ال ميت ب أ�ي �صلة لتلك املواقف وال�سيا�سات املمار�سة .أ�ما ال�سيا�سي املطلوب
فهو «ال�سيا�سي املهرج» و�صاحب الطبلة واملزمار ،ال �صاحب املواقف العقالنية ،واملواطن
«ال�صالح» هو ذاك الذي ال يرى وال ي�سمع وال يتكلم.
يحق للجميع أ�ن يت�ساءل أ�ين احلكمة يف ممار�سات النظام جتاه معار�ضيه من املثقفني
الجدى أ
وال�سيا�سيني؟ أ�مل يكن من أ
والنفع أ�ن تذهب ال�سلطة نحو ت أ�ييد ومباركة مبادرة
املثقفني؟ ولو حدث ذلك؛ أ�ما إ�كان من املمكن أ�ن يحدث حتول حقيقي يف العالقات بني البلدين
يف اجتاه إ�يجابي ،بعد أ�ن جربت ال�سلطة أ�دواتها ال�سابقة التي اعتادت عليها يف إ�دارة العالقة
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مع ال�شقيق لبنان على مدار أ�كرث من عام منذ اغتيال رفيق احلريري ،وكانت النتيجة أ�ن
المور تزداد �سوءا يوما بعد يوم بني البلدين وجتلب املزيد من أ
أ
الخطار عليهما معا؟ .لكن
يبدو أ�ن الطبع أ�قوى من التطبع ،وما زالت ممار�سة ال�سيا�سة بو�صفها «فن إ�دارة احلكم
واملجتمعات» غريبة وم�ستهجنة لدى القيمني على احلكم واملم�سكني بزمام أ
المور ،فهم
ال يفهمون ال�سيا�سة إ�ال بو�صفها «فن احلفاظ على امل�صالح ال�ضيقة» ،و»فن جلب امل�صائب
والخطار على أ
أ
الوطان» .هذه هي املنطلقات ،أ�ما الو�سائل فهي من جن�س الغايات ،لذلك
تبدو �آلية البط�ش و�سحق املعار�ضني هي آ
الليات الوحيدة الدارجة واملعتمدة.

هل تعرب �سيا�سة البط�ش عن قوة حقيقية؟
بالت أ�كيد ال .فالقوة العمياء والغا�شمة ال تعرب إ�ال عن عجز فا�ضح عن ممار�سة ال�سيا�سة،
وقدميا قالوا «ال�سيف أ�ول أ��سلحة ال�ضعيف» ،متاما كما احلرب �آخر و�سيلة يجري ا�ستخدامها
يف العالقات بني الدول ،وكما الكي هو �آخر العالجات امل�ستخدمة .ال�سيا�سة احلكيمة تقول
الكلمة بالكلمة وال�سيا�سة بال�سيا�سة واملوقف الثقايف مبوقف ثقايف والر أ�ي بالر أ�ي ،وهذه هي
القوة احلقيقية.

-3�صحيفة ت�رشين ال�سورية الر�سمية يف عددها ال�صادر بتاريخ  2006/5/18انتقدت ب�شدة
وثيقة « إ�عالن بريوت-دم�شق» وو�صفتها بالوثيقة «املليئة أ
بالكاذيب التي لن تقنع أ�بد ًا أ�ي
إ�ن�سان عقالين» ،وزعمت أ�ن الوثيقة من نتاج و إ�لهام فريق � 14آذار و أ�حد رجاالته الذي
و�صفته ال�صحيفة بالزعيم «املتقلب» .كما أ��شارت ال�صحيفة إ�ىل أ�ن «توقيت العري�ضة مثري
لل�شك؛ ألنه ي أ�تي يف الوقت الذي كان يتح�رض فيه جمل�س أ
المن الدويل إل�صدار قرار جديد
ينتقد فيه �سورية».
يف �سوريا «احلديثة» ،و�سورية ال�سائرة يف طريق «التحديث والتطوير» ،كما يحلو
أل�صحاب ال�سلطة و�صفها ،يجري ا�ستخدام الع�سف القانوين واالعتقال يف مواجهة املوقف
الخوة بني الدولتني ال�شقيقتني عرب ف�صل اخلالف بني
املخل�ص واحلري�ص على توطيد إ
ال�سلطات عن جوهر العالقات أ
الخوية التي ال غنى لكل طرف منها عن آ
الخر .وبالتزامن
مع �سيا�سة البط�ش ،يكون ت�ضليل الر أ�ي العام أ��سا�س اخلطاب ال�سيا�سي وعماده .أ
المر
الذي يق�ضي بعدم االكتفاء بزج املعار�ضني يف ال�سجون ،إ�منا إ�ىل جانب ذلك البد من
ت�شويه �صورتهم لدى النا�س ،باتهامهم بالعمالة والالوطنية.
درو�س التاريخ املفيدة ال تعني ال�سلطة يف �شيء ،فتجربة ثالثة عقود من �سيا�سة الهيمنة
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على املجتمع اللبناين وم�صادرة احلريات فيه ،مل ترتك أ�ثرا يف ال�سيا�سة الر�سمية ،أ
فالمور
على حالها وال �رضورة لتغيري النهج املعتمد� ،سواء يف التعامل مع املجتمع ال�سوري أ�و يف
العالقة مع لبنان ال�شقيق ،ولي�س هناك أ��سهل من رمي املعار�ضني بتهم العمالة والالوطنية.
ولي�س أ��سهل من حتويل « أ��صدقاء» املا�ضي يف لبنان إ�ىل أ�عداء وعمالء ،ليظهر أ�ن «لبنان»
املقبول لدى النظام هو فقط «لبنان» املوجود حتت الو�صاية وامل�سيطر على قراراته من قبل
الجهزة أ
أ
المنية ومافيات الف�ساد ،ولبنان اخلايل من الر أ�ي واحلريات وال�صحافة ،متاما
كما هو احلال يف �سورية.
الوثيقة نتاج نخبة من املثقفني ال�سوريني واللبنانيني ،ولي�س �سواهم كما ي�شري خطاب
ال�سلطة ،فاملثقفون من البلدين يرف�ضون االرتهان لل�سلطتني ولرجاالت ال�سيا�سة أ�ي ًا كانت
مواقفهم يف البلدين ،وهم من احلري�صني على �سوريا ولبنان معاً� ،سوريا الوطن و�سورية
ال�شعب ،ولي�س �سوريا امل�صالح ال�ضيقة ،ولبنان الوطن احلر امل�ستقل ،ولي�س لبنان امللحق
بالجهزة أ
أ
المنية.
املوقعون على الوثيقة ينظرون للبنان ككل ،بكل ب�رشه وتياراته ،وال يدعمون فريق ًا
�ضد فريق ،وال ينت�رصون لطرف دون �آخر ،إ�منا يذهبون نحو أ�مل بناء لبنان الوطن
الذي يحت�ضن جميع أ�بنائه ،ونحو �سوريا دميقراطية و�صاحبة دور ريادي دميقراطي
حقيقي يف حميطها العربي ،يقوم على احرتام حريات وخيارات آ
الخرين ودعم امل�صالح
الوطنية التي ال تتعار�ض بالت أ�كيد مع �آمال اجلميع ب أ�فق قومي يجري الو�صول إ�ليه بطريق
دميقراطي.
املوقعون على الوثيقة يدعمون املواقف العقالنية وال�سيا�سات ال�صائبة ،ويلهمهم يف ذلك
بالن�سان وم�صالح أ
الوطان واحلريات وال�ضمائر احلية ،ال امل�صالح ال�ضيقة للبع�ض
قناعاتهم إ
يف �سوريا ولبنان على حد �سواء ،التي تتعار�ض بال�رضورة مع امل�صالح اجلماعية للب�رش
والوطان ،أ
أ
والنكى هو أ�ن تت�سرت تلك امل�صالح ال�ضيقة بلبو�س «القومية العربية» وتتذرع
على الدوام بـ أ
«الخطار اخلارجية» .إ�ىل جانب ذلك يجري ت�ضليل الب�رش املبعدين رغم
أ�نوفهم عن كل م�شاركة وقرار بهذا اخلطاب ،فهذه أ
الخطار جاءت يف جزء كبري منها
على يد املم�سكني بزمام أ
المور على مدى عقود ،وال نعتقد أ�ن بيان ًا ملجموعة من املثقفني
ب�إمكانه أ�ن يجر عدوان ًا على البلدين أ�و ي�ضعهما يف دائرة اخلطر ،فقد تكفلت ال�سيا�سات
الالعقالنية وف�ساد البع�ض وم�صاحلهم بجلب كل أ
الخطار وامل�صائب للمنطقة.
بالت أ�كيد لي�س املثقفون هم امل�سئولني عن قرارات جمل�س أ
المن فيما يخ�ص �سوريا
ولبنان ،ومنها القرار  1680كما أ��شاعت ال�سلطة ،فهم ال ميلكون إ�ال كلمتهم ،بل هي
ال�سيا�سات اخلاطئة التي جتر �سوريا ولبنان من حفرة إ�ىل أ�خرى ،وال أ�حد ي�ستطيع التكهن
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باملدى الذي �ست�صله هذه ال�سيا�سات ،وال باحلجم الكبري أ
للخطار التي �سترتتب عليها.
ال أ�م
من هنا طالبت الوثيقة برت�سيم احلدود والتمثيل الدبلوما�سي ،ألن ذلك �سيحدث عاج ً
ال يف أ�واخر عام  ،)2008أ
والف�ضل أ�ن يحدث مببادرة الطرفني
ال (وهو ما حدث فع ً
�آج ً
ور�ضاهما ،قبل أ�ن يجربنا آ
الخرون على فعله بالطريقة التي تتنا�سب مع م�صاحلهم
ور ؤ�يتهم للمنطقة.
أ�ما عن تزامن �صدور الوثيقة مع «حماوالت ال�ضغط على �سوريا و�صدور قرار جديد
من جمل�س أ
المن يتعلق برت�سيم احلدود والتمثيل الدبلوما�سي» ،فهي حجة على أ��صحابها،
ال على النقد الدائم طوال عقدين من الزمن
ولي�س على املثقفني ال�سوريني واللبنانيني .إ�ذ ف�ض ً
الذي وجهته املعار�ضة ال�سورية ألداء النظام يف لبنان ،ف�إن املعار�ضة ما تركت فر�صة يف
ت�صدير ر ؤ�يتها للعالقات بني البلدين إ�ال وا�ستخدمتها خالل العام الذي انق�ضى بعد اغتيال
احلريري ،لكنها ما وجدت حلظة إ�ن�صات وتعقل عند النظام.
حجة التوقيت والتزامن مع ال�ضغوط اخلارجية حجة ال�سلطة على الدوام خالل أ�ربعة
عقود ،أ
المر الذي يجعلنا نقول ،بثقة و�ضمري مرتاح ،إ�نه ال يوجد لدى ال�سلطة توقيت
منا�سب ألي �شيء ،اللهم إ�ال للحفاظ على آ
الليات والطرائق ال�سائدة منذ زمن .ال يوجد
توقيت منا�سب لت�صحيح العالقة مع لبنان ،وال يوجد توقيت منا�سب إلطالق احلريات ،وال
إل�صالح الو�ضع الداخلي ،لكن الوقت منا�سب دائم ًا لتخويف املواطنني والزج باملعار�ضني
يف ال�سجون.

املعار�ضة ال�سورية ال تربط نف�سها بتوقيت ال�سلطة ،خا�صة عندما تكون غطاء ال�ستمرار
نهجها .كان الوقت وال�ساحة ملك ال�سلطة طوال �سنوات العهد اجلديد ما بعد العام ،2000
ال�صالح ال�سيا�سي واالقت�صادي
وال يناف�سها أ�حد يف ذلك ،فماذا فعلت فيما يخ�ص ق�ضايا إ
والداري والق�ضائي..؟ ،كما كان الوقت وال�ساحة ملكها يف لبنان طوال عقدين على أ�قل
إ
أ
تقدير ،ف�ين و�صلت بالعالقات بني البلدين ؟ .فبعد التقارب الذي و�صل إ�ىل حد إ�دماج
لبنان يف النظام أ
المني ال�سوري ،حدث افرتاق يكاد يالم�س حدود احلرب على امتداد
الفرتة ما بعد اغتيال رفيق احلريري ،فهل يعرب هذا االنتقال من طرف إ�ىل الطرف
النقي�ض عن �سيا�سة حكيمة ،أ�و هل يعرب فعال عن �سيا�سات وطنية وقومية ،كما يحلو للنظام
ال�سوري االدعاء.
ال ندري من الذي يخدم أ�عداء �سوريا ولبنان ،هل هم أ�ولئك الذين ما فتئوا يحذرون
من النهج أ
المنى يف التعامل مع اجلار ال�شقيق ،أ�م أ�ولئك الذين أ��رصوا منذ اتفاق الطائف
على حتويل لبنان إ�ىل «ملف أ�مني» وحتويل العالقة بني البلدين إ�ىل عالقات مافيوية،
أ
المر الذي أ��ساء إليجابيات الوجود ال�سوري يف لبنان.
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والف�ساد ،وال مع قمع احلريات ،وال مع إ�هانة الثقافة
ال تلتقي الوطنية بالت أ�كيد مع الف�ساد إ
واملثقفني والزج بهم يف ال�سجون ،فهذه أ
ال�ساليب ال تخدم ال «الوطنية» وال «القومية»،
بل هي الو�سائل املثلى لقهر الب�رش و إ��سكاتهم وتعبيد الطريق وت�سويته أ�مام أ�عداء البالد.
البقاء على املجتمع ال�سوري راكد ًا
غاية ال�سلطة من ممار�سة هذه ال�سيا�سة العنفية هي إ
و إ�رهابه وتخويفه ومنعه من أ�ي دور حمتمل .بالت أ�كيد ال ت�ساهم هذه ال�سيا�سة إ�ال يف
إ��ضعاف �سوريا الوطن و�سورية ال�شعب أ�مام أ�عدائها الذين أ�بدعوا يف ا�ستغالل أ�خطاء
النظام و�سقطاته؛ ومن ثم ف�إن م�صداقية �شعارات «الوطنية» و»امل�صلحة القومية» التي
يرفعها النظام ويت�سرت بها ،ال ميكن القناعة بها طاملا مل يذهب باجتاه إ�طالق احلريات
الدميقراطية ،و إ�لغاء حالة الطوارىء أ
والحكام العرفية واملحاكم اال�ستثنائية ،والق�ضاء
على الف�ساد ،و إ�غالق ملف االعتقال ال�سيا�سي.

قراءة فى وثيقة «�إعالن بريوت-دم�شق»
أ� ً
وال :مقدمة
أ�ثار �صدور وثيقة « إ�عالن بريوت-دم�شق» يف أ�يار  2006موجة عالية من النقا�ش يف
كل من �سوريا ولبنان ،وهو أ�مر إ�يجابي عموماً ،لوال حمالت التخوين والت�شكيك باملوقعني
التي ان�ساقت نحوها ال�سلطة ال�سورية وبع�ض القوى وال�شخ�صيات املوالية لها ،والتي ت�شكل
الغطاء أ
العالن ،ولف�صل
اليديولوجي؛ العتقال ع�رشة من املثقفني ال�سوريني املوقعني على إ
العالن أ�ي�ضاً،
�سبعة ع�رش مثقف ًا و�سيا�سي ًا ونا�شط ًا من أ�عمالهم يف الدولة من املوقعني على إ
العالن واملوقعني عليه.
أ�و من الذين أ�علنوا يف مرحلة الحقة الت�ضامن مع إ

عقدت يف �سوريا ندوات ر�سمية ،ح�رضها أ�ع�ضاء يف جمل�س ال�شعب ،وبع�ض القوى
والعالمية املح�سوبة على
ال�سيا�سية املوالية يف جبهة ال�سلطة ،وبع�ض ال�شخ�صيات الثقافية إ
أ
ال�سلطة ،وقد غاب ( أ�و أ
بالحرى جرى تغييبهم) عن هذه الندوات ،أ��صحاب الر�ي آ
الخر،
العالن من ال�سوريني ،فقد كانت أ�بواب ال�سجن قد فتحت لبع�ضهم،
أ�ي املوقعني على إ
الجهزة أ
وتكفلت أ
المنية با�ستدعاء البع�ض آ
الخر وتخويفه وتهديده ،فيما تكفلت أ�جهزة
الدولة أ
الخرى مبحاربة الباقني عن طريق ف�صلهم من أ�عمالهم وجتويعهم ،وك أ�ن ال�سلطة
واملوالني لها ال يريدون أ�ن ي�سمعوا إ�ال �صدى أ��صواتهم.

ً
العالن
ثانيا :فى مقدمة إ

العالن ثالثة حماور أ��سا�سية هي:
ت�ضمنت مقدمة إ
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املحور أ
الول:
تنطلق الوثيقة من حقائق ال ي�ستطيع أ�حد إ�نكارها ،أ�ولها االعرتاف بحقيقة التدهور
املت�سارع للعالقات بني �سوريا ولبنان ،وثاني ًا بكون هذه العالقات قائمة بني «بلدين
جارين و�شعبني �شقيقني» ،وثالثها أ�ن نطاق هذا التدهور قد «ات�سع منذ إ�جراء التمديد للرئي�س
ال
اللبناين إ�ميل حلود» ،مبا يعني �ضمن ًا أ�ن أ��سباب هذا التدهور عميقة وقدمية ،لكنه أ�خذ �شك ً
مطرد ًا ومت�سارع ًا مع حادثة التمديد ،ورمبا لتباين وجهات النظر ،مل ت� أش� الوثيقة الذهاب
نحو املا�ضي البعيد للبحث يف البدايات ،أ�و أ
بالحرى يف جذور هذا التدهور .رابع تلك
احلقائق هي أ�ن هذا التدهور «ت�صاعد بوتائر �شديدة اخلطورة ،مع ارتكاب جرائم االغتيال
ال�سيا�سي...ويف املقدمة منها جرمية اغتيال الرئي�س رفيق احلريري».
املحور الثاين:
العالن هو حتديد العوامل الدافعة لهذه املبادرة
املحور الثاين الذي ركزت عليه مقدمة إ
واجلهات التي أ��صدرتها أ
والهداف التي تتوخاها .فال�شعور بالقلق إ�زاء التدهور ال�شديد
كان الدافع املحرك ،لكن هذا «القلق ال�شديد»رمبا مل يخامر الذين �شاركوا يف احلملة
العالن
العالن يف البلدين ،يف حني ا�ستبد بهم القلق إ�زاء إ
العالمية �ضد املوقعني على إ
إ
ذاته وموقعيه .الفعل أ
الول يتطلب أ�فراد ًا أ�حرار ًا ومقتنعني بدورهم امل�ستقل عن ال�سلطات
احلاكمة ،وي�ؤمنون بحقهم وواجبهم يف املبادرة إ�زاء ق�ضايا أ�وطانهم و�شئون جمتمعاتهم.
الفعل الثاين ال يتطلب �سوى تنفيذ الو�صايا والتعليمات التي ت�صلهم.
العالن رمبا تكون خاطئة يف نظر أ�قطاب
احلقائق الواقعية التي انطلقت منها مقدمة إ
العالن ،إ�ذ و�صلت االتهامات إ�ىل حد القول إ�ن مقدمة
العالمية �ضد موقعي إ
احلملة إ
أ
أ
أ
العالن
إ
العالن م�خوذة من ن�ص قرار جمل�س المن  ،1559وك�ن املوقعني على إ
جمموعة من العجزة والدراوي�ش ال ي�ستطيعون أ�ن يقدموا �صياغاتهم اخلا�صة ،أ�و ك أ�نهم
يقولون لنا من جانب �آخر ،إ�ن العالقات بني �سوريا ولبنان يف أ�ح�سن أ�حوالها ،و إ�نها
حت�سنت أ�كرث بعد التمديد للرئي�س حلود ،الذي مت وفق ًا للد�ستور اللبناين ،وبر�ضا جميع
اللبنانيني ،ومن خالل انتخابات حرة ونزيهة تقدم لها العديد من املر�شحني ،و أ�ن النظام
ال�سوري ال عالقة له بحادثة التمديد ،كما أ�ن العالقات و�صلت إ�ىل أ�وج االزدهار مع
حادثة اغتيال الرئي�س احلريري التي جلبت اخلريات على �سوريا ولبنان معاً .رمبا هذا ما
العالمية لو قي�ض لهم «التفكري» مببادرة موازية.
كان �سيكتبه أ��صحاب احلملة إ
العالن عرفت عن نف�سها ب أ�نها «عدد من أ��صحاب الر أ�ي يف
اجلهة التي أ��صدرت إ
�سوريا ولبنان» ،ومل تقل إ�نها متثل عموم ال�سوريني واللبنانيني ،أ�و باالنت�ساب إ�ىل أ�ي
فريق حمدد يف أ�ي من البلدين .أ�ما آ
اللية التي �صدرت من خاللها الوثيقة فهي «احلوار»
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العالن .احلوار والتوافق �آليتان غريبتان عن أ��صحاب
و»التوافق» كما جاء يف مقدمة إ
العالمية ،فمقابل «احلوار» تربز �آلية أ
«المر والتلقي» ،أ�مر ي�صدر عن �سلطة
احلملة إ
أ
أ
ما ،وامتثال يقابله من آ
الخرين .ومقابل «التوافق» تربز �صيغة «البي�ض وال�سود»،
و�صيغة « إ�ما /أ�و» ،وهو ما يعني ال�سعي يف املح�صلة نحو « التطابق» أ�و»االفرتاق» بني
أ
الطراف.
احلوار والتوافق �آليتان دميقراطيتان ،فاحلوار من حيث املبد أ� يفرت�ض «االختالف»
وهو احلالة الطبيعية ،و»التوافق» يعني �ضمن ًا أ�ننا خمتلفون ،ولكننا تو�صلنا إ�ىل نقاط
ارتكاز أ��سا�سية بحكم احلاجات وامل�صالح والقناعات.
إ�دراك هذا أ
العالن ال ميثل ،وال يختزن وجهة نظر ال�سوريني
المر �رضوري ،ألن إ
كاملة ،وال وجهة نظر اللبنانيني كاملة أ�ي�ضاً ،كما ال يختزن وال ميثل وجهة نظر أ�ي من
املوقعني ال�سوريني أ�و اللبنانيني فرادى .إ�نه �صيغة توافقية يجد فيها كل من وقع عليه بع�ض ًا
من روحه وقناعاته.
ن أ�تي إ�ىل الهدف امل أ�مول من إ��صدار هذه الوثيقة كما جاء فيها بالقول « :من أ�جل الت�صحيح
اجلذري للعالقات ال�سورية اللبنانية ،مبا يلبي امل�صالح والتطلعات امل�شرتكة لل�شعبني يف
ال�سيادة واحلرية والكرامة والرفاه والعدالة والتقدم» ،وتربز أ�همية هذا الت�صحيح
و�رضورته يف اللحظة الراهنة ،كما ت�شري الوثيقة ،بحكم تكاثر «العوامل ال�ضاغطة من
أ�جل املباعدة بني ال�سوريني واللبنانيني» .أ�ما عوامل التفريق ال�ضاغطة فهي وا�ضحة يف
ثنايا البنود الع�رشة الالحقة ،ومن البديهي القول إ�نها عوامل حملية وخارجية يف �آن معاً،
أ�ي أ�ن بع�ضها يكمن أ��سا�س ًا يف ال�سيا�سات اخلاطئة من اجلانبني ،وبع�ضها آ
الخر يكمن يف
القليمية واخلارجية ( إ��رسائيل و أ�مريكا) ،كما يظهر يف البند أ
الول.
م�صالح بع�ض القوى إ
املحور الثالث:
العالن هو التذكري بالن�ضاالت والت�ضحيات
املحور الثالث الذي ركزت عليه مقدمة إ
امل�شرتكة لل�سوريني واللبنانيني ،والنجاحات التي حققوها معا ،خا�صة جلهة «ن�ضالهما
امل�شرتك من أ�جل ق�ضية فل�سطني و�ضد أ
والقليمية ،و�صوال إ�ىل
الحالف الع�سكرية الدولية إ
ت�ضامنهما خالل العقود أ
جزاء
ال�رسائيلي عليهما واحتالله أ�
الخرية يف الت�صدي للعدوان إ
ً
من أ�را�ضيهما ،وقد أ�ثمر الت�صدي يف لبنان حترير جنوبه املحتل» .وهذا على النقي�ض مما
روجت له حملة ال�سلطة من تنكر الوثيقة للت�ضحيات املبذولة والنجاحات املنجزة.
أ�ما الهدف من تثبيت هذه النقطة فهو ،على ما يبدو ،بث أ
المل يف نفو�س ال�سوريني
واللبنانيني ب�إمكانية النجاح يف امل�ستقبل على �صعيد ت�صحيح العالقات بني البلدين ،والنجاح
يف مواجهة املخاطر املحدقة.
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ً
للعالن
ثالثا :البنود الع�شرة إ

تنتقل الوثيقة بعد ذلك لذكر أ
ال�س�س التي ينبغي أ�ن يتم بناء عليها ت�صحيح العالقات بني
البلدين ،وهي ذات طبيعة �آنية أ�و ا�سرتاتيجية ،فهناك بع�ض امل�شاكل القائمة حالي ًا على
أ
ال من النهج ال�سابق ،من أ�جل قيام
الر�ض ينبغي حلها ،وهناك نهج �آخر ينبغي إ�حالله بد ً
عالقات ا�سرتاتيجية �صحية بني البلدين.
البند أ
الول:
ال�سا�س أ
من الطبيعي أ�ن يكون أ
الول يف إ�طار ت�صحيح العالقات بني أ�ي بلدين جارين،
الخر وا�ستقالله ،وهكذا أ�كدت الوثيقة يف بندها أ
هو اعرتاف كل منهما بوجود آ
الول على
«احرتام ومتتني �سيادة وا�ستقالل كل من �سوريا ولبنان يف إ�طار عالقات مم أ��س�سة و�شفافة
تخدم م�صالح ال�شعبني» ،أ�ما أ��س�س اعرتاف كل بلد با�ستقالل البلد آ
الخر ،فهي معروفة
ال أ�م
وبديهية ،أ�ولها هو «تر�سيم احلدود والتمثيل الدبلوما�سي» ،وهذه أ�مور �ستحدث عاج ً
�آجالً ،وال �ضري فيها ألي من البلدين ،أ
والف�ضل أ�ن حتدث مببادرة الطرفني ور�ضاهما،
قبل أ�ن يجربنا آ
الخرون على فعله بالطريقة التي تتنا�سب مع م�صاحلهم ور ؤ�يتهم للمنطقة.
لكن الوثيقة مل تتعر�ض مل�س أ�لة بداية الرت�سيم ،هل تكون بدايته من ال�شمال أ�م من اجلنوب،
القرار ب�رضورة
ألنها ما زالت نقطة خالفية وحتتاج إ�ىل املزيد من احلوار .وثانيها إ
«احليلولة دون أ�ن يكون لبنان أ�و �سوريا مقر ًا أ�و ممر ًا للت�آمر على البلد اجلار وال�شقيق
أ�و على أ�ي بلد عربي �آخر» ،وهذا من أ��س�س احرتام ال�سيادة وعالقات ح�سن اجلوار بني
البلدان .وثالثها أ�ن الوثيقة حر�صت على ت أ�كيد جوهر االعرتاف باال�ستقالل وال�سيادة،
الحلاق واال�ستتباع» كما ح�صل يف
وهو العالقات الندية بني البلدين التي ت�ستبعد «م�شاريع إ
منط العالقة ال�سورية مع لبنان ما بعد انتهاء احلرب أ
الهلية وحتى خروج القوات ال�سورية
منه،وت�ستبعد أ�ي�ض ًا «م�شاريع اال�ستعالء والتقوقع والقطيعة « ،كما تبدت يف ردود الفعل
غري املتوازنة عند بع�ض اللبنانيني بعد خروج القوات ال�سورية من لبنان.
أ�كد البند أ
الول أ�ي�ض ًا على وجود م�صالح و أ�هداف م�شرتكة بني البلدين ،تتمثل ب�رضورة
ال�رسائيلية وحماوالت الهيمنة أ
المريكية» ،وهو
تعزيز «مواجهتهما امل�شرتكة للعدوانية إ
أ
القليمي والدويل الذي يتحرك فيه البلدان ،على
المر الذي ي�ؤكد إ�دراك الوثيقة للمحيط إ
عك�س االتهامات غري املو�ضوعية التي روجتها أ�جهزة ال�سلطة ال�سورية ،وبع�ض القوى
وال�شخ�صيات امللحقة بها.
البند الثاين:
تظهر الوثيقة إ�دراك ًا وا�ضح ًا مل�س أ�لة أ�ن ا�ستقالل البلدين �سيبقى منقو�ص ًا طاملا مل يتم حترير
أ
الرا�ضي املحتلة لكل منهما يف اجلوالن ومزارع �شبعا وتالل كفر �شوبا ،ولذلك أ�كدت على
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التم�سك بحق البلدين يف ا�ستعادة كامل أ�را�ضيهما املحتلة من قبل إ��رسائيل� .آليات التحرير
متعددة ومعروفة يف جتارب ال�شعوب وقد أ�جملتها الوثيقة بقولها «بكافة الو�سائل املتاحة»
التي تختزن �ضمن ًا �آلية» املقاومة» ،لكن الوثيقة مل ت أ�ت على ذكر مفردة «املقاومة» ألنها
ولنها ت�ضع أ
ما زالت نقطة خالفية يف احلوار الوطني اللبناين من جهة ،أ
الولوية للعمل
الدبلوما�سي و�آليات «ال�رشعية الدولية» ،وهذا أ�مر طبيعي يف ر�سم ا�سرتاتيجيات التحرير
يف جتارب الب�رشية ،حتى لو كانت هذه آ
الليات �ضعيفة وم�سخرة خلدمة أ�طراف وقوى
دولية كربى .هذا يقود إ�ىل نقطة مهمة يف اخلطاب ال�سيا�سي تتعلق ب�رضورة أ�ن يكون
هذا اخلطاب مت�ساوق ًا مع منطق الع�رص ،ومع ما تو�صل إ�ليه املجتمع الدويل من ركائز
و�آليات .هذا على �صعيد اخلطاب ،أ�ما على �صعيد الفعل فال أ�حد مينع أ�حد ًا من ا�ستخدام
خمتلف عنا�رص القوة املخزونة لديه إ�ذا توافقت يف حلظة �سيا�سية ما مع توازن قوى منا�سب
وظرف دويل معقول .أ�ما اخلطاب أ
اليديولوجي أ�و الذاتي فال ي�سمعه ،وال ينا�رصه أ�حد
ال على عجزه عن حترير �شرب واحد من أ
الر�ض خالل جتاربنا ال�سابقة.
يف العامل ،ف�ض ً
ال�شارة إ�ىل أ�ن البلدين معنيان أ�ي�ضا بالق�ضية الفل�سطينية من منطلق
مل تن�س الوثيقة إ
الر ؤ�ى وامل�صالح امل�شرتكة يف حلها ،أ�و من منطلق أ�نهما معنيان واقعي ًا أ
بالمر ،بحكم أ�ن
أ�جزاء من أ�را�ضيهما حمتلة من قبل إ��رسائيل ،وبحكم وجود مئات آ
الالف من الفل�سطينيني
على أ�را�ضيهما ،ولذلك أ�كدت على التم�سك «بحق ال�شعب الفل�سطيني يف إ�قامة دولته امل�ستقلة
وعا�صمتها القد�س ،ومبا ي�ضمن لفل�سطينيي ال�شتات حق العودة إ�ىل وطنهم التزام ًا باملواثيق
وتنفيذ ًا للقرارات الدولية».
البند الثالث:
يطرح البند الثالث �ضمن ًا �سبب ًا مو�ضوعي ًا إلنتاج عالقات غري �صحيحة بني البلدين ،وهو
القرار
اختالف النظام ال�سيا�سي االقت�صادي ال�سائد يف كل من البلدين ،على الرغم من إ
ب أ�ن هذا االختالف «قابل ألن يكون م�صدر غنى وتنوع وتكامل» ،و أ�نه «ال يحول دون
التعاون والتن�سيق والتكامل بينهما» ،لكن هذا أ
المر كما تقول الوثيقة م�رشوط «ب�إجراء
ت�صحيح لتلك أ
بناء على مراجعة نقدية �شاملة للتجارب املا�ضية يف البلدين معاً».
النظمة ً

�صحيح أ�ن هناك م�صالح �ضيقة ونهج ًا غري �سوي حال دون قيام عالقات �صحيحة بني
البلدين ،لكن ال�صحيح أ�ي�ض ًا أ�ن اختالف طبيعة النظامني ي�ؤهب إلنتاج املعوقات با�ستمرار
أ�مام ت�صحيح العالقات .فالنظام ال�سيا�سي ال�سائد يف �سوريا هو نظام حكم احلزب الواحد
الذي يتعامل يف الداخل ا�ستناد ًا إ�ىل نهج احتكار احلقيقة وعدم االعرتاف آ
بالخر املختلف،
ومن الطبيعي أ�ن يبني عالقاته مع حميطه ا�ستناد ًا للنهج ذاته ،حيثما يتي�رس له ذلك .أ�ما
النظام ال�سيا�سي ال�سائد يف لبنان فهو نظام تعدد آ
الراء وحرية ال�صحافة ،لكنه من جهة ثانية
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نظام «حما�ص�صة طائفية» يعيق تقدم العملية الدميقراطية.
النظامان يف البلدين ،كما تقر الوثيقة ،بحاجة إ�ىل نقد وت�صحيح ،وهذا ي�ساهم بالت أ�كيد
يف قيام عالقات �صحيحة بينهما ،تقوم على «التن�سيق والتكامل بينهما» رغم االختالف،
من أ�جل مواجهة «التحديات املتعددة التي تطرحها العوملة ،ويف آ
الفاق الوا�سعة التي
تفتحها».
البند الرابع:
ال للبند ال�سابق ،إ�ذ إ�ن إ�عادة النظر يف النظام ال�سائد يف البلدين،
ميكن اعتباره مكم ً
ينبغي أ�ن تتوافر لها أ��س�س تنطلق منها تتمثل يف»�رضورة احرتام وتنمية احلريات العامة
الن�سان وبناء دولة القانون وامل�ؤ�س�سات واالنتخابات احلرة والنزيهة
واخلا�صة وحقوق إ
ؤ
أ
وتداول ال�سلطة .»...لكن الوثيقة تعود وت�كد ،رغم قناعتها بال�س�س ال�سابقة ،مت�سكها
«بحق ال�شعبني يف أ�ن يختارا ،وبكامل احلرية ،النظام االقت�صادي واالجتماعي وال�سيا�سي
الذي يتالءم وتطلعاتهما دون أ�ي إ�كراه».

تطرح الوثيقة جملة من الفوائد التي ميكن أ�ن يجنيها البلدان يف حال جرى االلتزام
أ
بال�س�س املقرتحة ،أ�ولها « أ�ن �سيادة نظم دميقراطية يف البلدين ي�شكل أ�ف�ضل �ضمانة
لقيام ور�سوخ عالقات متكافئة و�سليمة بينهما» ،فالعالقات بني أ
«النظمة الدميقراطية»
حت�رض فيها ،يف الغالب أ
العم ،امل�صالح امل�شرتكة واحلوار والتفاو�ض والتوافق والندية،
فيما حت�رض عنا�رص أ�خرى يف العالقات بني أ
كالحلاق
«النظمة غري الدميقراطية» ،إ
والكراه .ثاين تلك الفوائد هو الت أ�كيد على
واال�ستتباع واال�ستعالء والتقوقع والقطيعة إ
أ
«الهمية اال�ستثنائية التي تكت�سبها م�سارات التحول الدميقراطي يف حماية اال�ستقالل،
وتعزيز قدرات ال�شعبني يف معاركهما الوطنية والقومية» ،وهذا يت�ضمن نقد ًا وا�ضح ًا يف
اجتاهني ،أ�ي نقد الت�صورات التي تقوم على ف�صل «الدميقراطية» عن «الوطنية»� ،سواء
جلهة «الدميقراطية ب أ�ي ثمن» ،أ�و جلهة «الوطنية املرتافقة مع اال�ستبداد» ،فالدميقراطية
هي ح�صانة الوطنية ،وهي التي تعطي للوطن مالحمه ومعناه احلقيقي.
البندان اخلام�س والعا�رش:
يتعر�ض البند اخلام�س للجانب االقت�صادي يف العالقات بني البلدين ،خا�صة أ�ن
بني البلدين عالقات تاريخية وجغرافية معقدة تفرتح وجود م�صالح اقت�صادية م�شرتكة
بال�رضورة.
ال أ�حد ي�ستطيع أ�ن يغم�ض عينيه عن حقيقة أ�ن العالقات االقت�صادية بني البلدين قامت
خالل فرتة ما بعد انتهاء احلرب أ
الهلية يف لبنان ،مبا يلبي «ج�شع حفنة من املتحكمني
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باالقت�صاد وال�سلطة» يف البلدين ،لذلك تدعو الوثيقة إ�ىل « إ�ر�ساء العالقات االقت�صادية بني
البلدين على ال�شفافية والعالنية والتكامل مبا يراعي امل�صالح ال�شعبية» يف البلدين.
ومن الطبيعي يف هذا ال�سياق أ�ن تدعو الوثيقة يف بندها العا�رش إ�ىل «مراجعة جممل
االتفاقات واملعاهدات املوقعة بني �سلطات البلدين» ،خا�صة أ�ن مرحلة ما�ضية تو�شك على
االنتهاء ،ومرحلة أ�خرى جديدة تربز يف أ
الفق .ول�ضمان أ�ن تخدم العالقات االقت�صادية
البلدين وال�شعبني ،ف�إنها ينبغي أ�ن تقوم على «الندية والثقة واالحرتام املتبادل» ،وعلى
«التكاف�ؤ والتعاون وامل�صالح امل�شرتكة» أ�ي�ضاً.
البند ال�ساد�س:
يتعر�ض هذا البند جلرائم االغتيال ال�سيا�سي التي حدثت ،ويف املقدمة منها جرمية
اغتيال الرئي�س رفيق احلريري ،وهو أ�مر ال ميكن القفز فوقه يف �سياق ت�صحيح العالقة
العالمي واال�ستفزاز املتبادل بني أ
الطراف
بني البلدين ،خا�صة يف ظل حالة ال�صخب إ
كافة.
مل تذهب الوثيقة نحو اتهام أ�ي �شخ�ص أ�و أ�ي طرف ،فهذا أ
المر لي�س يف علمها،
وال يف نطاق عملها ،وهو خا�ص بالتحقيق الدويل .لكنها أ�كدت ،من حيث املبد أ� ،أ�نها
«تدين االغتيال ال�سيا�سي ،مبا هو و�سيلة جرمية للتعامل مع املعار�ضني وحل النزاعات
ال�سيا�سية».
الطراف يف احلد أ
باالن�سجام مع اخلطاب ال�سيا�سي جلميع أ
الدنى� ،شددت الوثيقة على
�رضورة «ت�سهيل مهمة جلنة التحقيق الدولية من أ�جل ك�شف املحر�ضني واملنظمني واملنفذين
يف جرمية اغتيال الرئي�س رفيق احلريري ورفاقه ،ويف اجلرائم أ
الخرى» .هذه املطالبة
تلتقي مع اخلطاب الر�سمي جلميع أ
الطراف يف البلدين ،على العك�س مما روجت له احلملة
العالمية �ضد املوقعني بكون هذا البند يت�ضمن اتهام ًا مبا�رشا للنظام ال�سوري.
إ
ً
البندان ال�سابع والثامن:

يتعر�ض هذان البندان مل�شكلة واقعية ،هي م�شكلة العمالة ال�سورية يف لبنان ،إ�ذ
ت�ستنكر الوثيقة « أ��شكال التمييز والعنف التي متار�س �ضد العمال ال�سوريني يف لبنان»،
وتطالب ال�سلطات اللبنانية «بتعقب املتهمني بجرائم االعتداء على ه�ؤالء العمال» ،تلك
اجلرائم واالعتداءات التي ظهرت كردود أ�فعال غري متوازنة ،بل وعن�رصية بحق
العمال ال�سوريني يف لبنان .والوثيقة إ�ذ عاجلت هذا املو�ضوع آ
الين وال�ساخن ،والذي
ترك �آثار ًا �سلبية على العالقات بني البلدين ،ف�إنها مل تن�س الدعوة إ�ىل �آليات جديدة و أ��س�س
عادلة لتنظيم العمالة بني البلدين ،وطالبت مبعاجلة جذرية ألو�ضاع العاملني ال�سوريني
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يف لبنان ،من حيث أ
«الجور وال�ضمانات االجتماعية» ،و�شددت على �رضورة «�سن
قوانني تنظم انتقال العمالة ،وا�ستخدامها بني البلدين ل�ضمان م�صالح العمال وحقوقهم»،
وهو ما مل تفعله احلكومة ال�سورية خالل الفرتات املا�ضية وتبادر نحوه.
البند التا�سع:
الجراء الفوري إلطالق �رساح جميع
يطالب البند التا�سع ال�سلطات ال�سورية «باتخاذ إ
امل�ساجني واملعتقلني اللبنانيني يف ال�سجون واملعتقالت ال�سورية ،والك�شف النهائي عن م�صري
املفقودين» ،وهي مطالبة �رضورية �سيا�سي ًا إلغالق مرحلة ما�ضية ب�إيجابياتها و�سلبياتها،
و�رضورية اجتماعي ًا و إ�ن�سانياً ،ألنها ت�ستجيب ملطالب ومعاناة فئات معينة من اللبنانيني.

ً
رابعا و أ�خرياً:
من اجلدير االعرتاف هنا ب أ�ن « إ�عالن بريوت-دم�شق» كان خطوة كبرية قيا�سا
بقدرات املعار�ضة ال�سورية على احتمالها ،وما كان من املمكن يف ذلك الوقت تقدير ردة
العالن جاء يف حلظة �سيا�سية
فعل النظام ال�سوري جتاهه بالقدر الذي ظهر ،خا�صة أ�ن إ
كان فيها النظام مرتبك ًا ومعزوالً ،ولعل احلدة التي تعامل بها النظام مع املوقعني على
العالن تعود إ�ىل أ�نه ر أ�ى يف هذه اخلطوة إ�مكانية املعار�ضة على احلركة خارج حدود
إ
�سورية.
يف املح�صلة ،ميكن القول إ�ن « إ�عالن بريوت-دم�شق» كان حلظة اخلتام يف طريقة
تعامل النظام ال�سوري مع املعار�ضة ،التي تنوعت خالل فرتة «العهد اجلديد» ما بني احلدة
واملرونة وال�سماح واملنع وامل�ضايقة ،لت�صل أ�خريا إ�ىل مرحلة إ�عادة أ
الو�ضاع الداخلية إ�ىل
ما كانت عليه ما قبل العام .2000

مالحظات مقرتحة لتفعيل التجمع الوطني الدميقراطي
ي�شكل التجمع الوطني الدميقراطي الذي ت أ��س�س يف العام  ،1979وي�ضم خم�سة
أ�حزاب معار�ضة) حالة تنظيمية أ��سا�سية على �صعيد املعار�ضة ال�سورية ،لذلك يغدو من
املهم مراجعة جتربته ونقدها ،على أ
الخ�ص ما ظهر من ق�صور فاقع لديه خالل ال�سنوات
أ
الخرية .وفيما يلي نقارب هذه التجربة من خالل عدد من املالحظات ،التي تهدف إ�ىل
االنتقال به ملمار�سة العمل ال�سيا�سي بعيد ًا عن �سيا�سة الدراوي�ش والعجزة وامل�ساكني.
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�س�ؤاالن مركزيان :
 -1ثمة �س�ؤال أ�ويل ال بد من طرحه :هل أ��صبح التجمع الوطني الدميقراطي وم�ؤ�س�ساته
من املتانة والقوة بحيث ي�ستطيع ال�صمود (على أ�قل تقدير) يف ظل التحديات الراهنة
وامل�ستقبلية ؟.
مبعنى �آخر :الواقع اجلديد والتغريات امل�ستقبلية يحمالن معهما إ�مكانية ت�شكل ا�صطفافات
�سيا�سية جديدة على قواعد ومرتكزات خمتلفة عن تلك التي قام عليها حتالف أ�حزاب
التجمع ،ومازال هذا التحالف يتغذى منها ،رغم أ�ن املعطيات الواقعية اجلديدة (خا�صة
خالل ال�سنوات اخلم�س أ
الخرية) تفتح إ�مكانية فك هذا التحالف ل�صالح حتالفات أ�خرى أ�كرث
ن�ضجاً ،وت أ�خذ يف االعتبار تلك التغريات اجلديدة .ب�شكل أ�كرث و�ضوحاً :قد ت�ؤدي املعطيات
الواقعية اجلديدة والتحديات امل�ستقبلية إ�ىل إ�طالق ر�صا�صة الرحمة على هذا التحالف الذي
ا�ستمر أ�كرث من ربع قرن ينهل من املعني ذاته يف عام  .1979ال يغيرّ من هذا الكالم �شيئ ًا
إ��صدار «برنامج �سيا�سي للتجمع» يف العام  ،2002وال التعديالت التي جرت عليه خالل
الفرتة  2008-2002بهدف عقد أ�ول م�ؤمتر للتجمع ،ألن هذا الربنامج:
أ�والً :ال يخرج يف جوهره عما مت االتفاق عليه يف العام  ،1979فقد عجز هذا الربنامج
عن مقاربة أ
الو�ضاع اجلديدة خالل ربع القرن املا�ضي بر ؤ�ى جديدة ،لينح�رش الواقع
اجلديد يف لبا�س املفاهيم ال�سيا�سية القدمية.
ثانياً :ال يتعر�ض بعقل جديد ور ؤ�ية حديثة للمعطيات الواقعية اجلديدة (ال�سيا�سة
المريكية اجلديدة يف العامل واملنطقة ،االحتالل أ
أ
المريكي للعراق والتحديات التي يطرحها
والرهاب ،ور ؤ�ية متوازنة جتاه احلركات
و�آفاقه ،وجهة نظر وا�ضحة إ�زاء املقاومة إ
ال�سالمية التي ترفع �شعار املقاومة ،م�ستقبل العالقات ال�سورية – اللبنانية ،ال�ضغوط
إ
ؤ
أ
ال�رسائيلي وق�ضية الت�سوية وم�س أ�لة
العربي
لل�رصاع
جديدة
ية
�
ر
�سوريا،
على
مريكية
ال
إ
ال�سلطة الفل�سطينية ،احلراك املدين يف �سوريا والعالقة بني املدين وال�سيا�سي ،وغريها من
الق�ضايا ال�شائكة).
ميكن أ�ن نالحظ بب�ساطة أ�ن الربنامج ال�سيا�سي للتجمع ال ي�صلح ليكون منطلق ًا لتكوين
موقف �سيا�سي وا�ضح ومتوافق مع منطق �سيا�سي حديث ،إ�زاء الق�ضايا ال�سيا�سية ال�سابقة.

ثالثاً :يفتقد الربنامج ر ؤ�ية �سيا�سية عملية ووا�ضحة إ�زاء م�س أ�لة االنتقال الدميقراطي،
وهي امل�س أ�لة التي ينبغي أ�ن تكون حمور ن�شاط التجمع الوطني الدميقراطي .عندما تتحول
ال إ�ىل ق�ضية مركزية �سوف نكت�شف مدى ه�شا�شة
الن�سان فع ً
ق�ضية الدميقراطية وحقوق إ
الخرى ،أ
ت�صوراتنا للق�ضايا أ
والوهام التي خلقناها ألنف�سنا ،تارة با�سم الدفاع عن
فل�سطني ،و أ�خرى با�سم مناه�ضة ال�صهيونية العاملية ،وغريها با�سم العمل القومي ،فمجمل
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هذه الق�ضايا ال ميكن بناء وعي حقيقي بها ،كما ال ميكن التقدم خطوة واحدة باجتاهها دون
الن�سان هي ق�ضيتنا املركزية.
أ�ن ت�صبح ق�ضية الدميقراطية وحقوق إ

البع�ض يفهم الدميقراطية ك�شعار ،ميكن و�ضعه إ�ىل جانب ال�شعارات أ
الخرى وح�سب،
وهذا يدلل على أ�ن عالقته بالفكر ال�سيا�سي ت�شبه إ�ىل حد ما عالقته بالطعام ،حيث حتلو
املوائد كلما كرثت وتنوعت أ
الطباق املوجودة على املائدة.
رابعاً :يفتقد الربنامج ال�سيا�سي أ�ي�ض ًا ر ؤ�ية وا�ضحة لق�ضايا الو�ضع االقت�صادي املعقدة،
إ�ذ ما زالت ال�شعارات ال�سابقة هي املتحكمة يف ر ؤ�يتنا االقت�صادية ،مثالً( :حت�سني الو�ضع
املعي�شي للنا�س) :كيف يتم ذلك ؟ (بالتوزيع العادل للرثوة).هذه ال�شعارات ال حتدد �شيئ ًا
وال حتل �شيئ ًا من أ
الزمة االقت�صادية الداخلية ،ألنها ال ت�ستند لر ؤ�ية اقت�صادية متكاملة إ�زاء
ق�ضايا االقت�صاد أ
ال�سا�سية (دور الدولة ،القطاع العام واخلا�ص )..من جهة ،وال جتاه
التحديات امل�ستقبلية (منظمة التجارة العاملية ،ال�رشاكة أ
الوربية املتو�سطية).
بع�ض أ�ع�ضاء التجمع �آمنوا �ضمني ًا ب أ�ن التجمع �سائر يف طريق التفكك ،لكنهم يخجلون
من الت�رصيح بذلك ،و�سلموا أ�مرهم لله كي يعلن حدوث وفاة طبيعية له ،واجتهوا نحو بذل
اجلهد؛ إ�ما خارج التجمع كلي ًا أ�و داخل أ�حزابهم وح�سب .من هنا ميكن املالحظة بب�ساطة أ�ن
التجمع مازال على قيد احلياة؛ ب�سبب جهود فردية حم�ضة ،ولي�س ب�سبب متانة م�ؤ�س�ساته أ�و
ر�سوخ ت�صوراته ومواقفه.
 -2ال�س�ؤال املركزي الثاين هو :هل هناك مركز فاعل داخل الطيف املعار�ض يف
�سوريا ،بحيث ي�ضبط حركته و إ�يقاعه ؟ وهل لغياب هذا املركز دور يف تف�سري أ�زمة
املعار�ضة ؟
ثمة أ�زمة �سيا�سية �شاملة اليوم يف �سوريا ،ويف ال�سابق أ�ي�ضاً .هذا أ
المر ال يختلف عليه
أ�حد ،إ�ن يف ال�سلطة أ�و املعار�ضة ،اللهم إ�ال امل�ستفيدون واملنافقون والنائمون .حتليل هذه
الزمة أ�ي�ض ًا متفق عليه يف العموم ،ويوجد بع�ض اجلزئيات املختلف عليها .لكن أ
أ
المر
الذي ي�ستدعي النقا�ش حق ًا اليوم هو أ�زمة املعار�ضة.
القرار بت أ�ثري أ�ربعني عام ًا من ال�شلل ال�سيا�سي العام على املعار�ضة ،ف�إن ذلك ال
رغم إ
أ
المكانيات وقلة العدد لتف�سري
يكفي لتو�صيف �زمة املعار�ضة .كذلك ال يكفي القول ب�ضعف إ
هذه أ
الزمة.
نعتقد أ�ن ال�رس يف أ�زمة املعار�ضة يكمن اليوم بالدرجة أ
الوىل يف غياب ر أ��س لهذه
املعار�ضة .هذا الر أ��س يكون عادة فرد ًا أ�و م�ؤ�س�سة �سيا�سية .مبعنى �آخر ال يوجد مركز
الرباكات احلا�صلة يف جممل
أ�و ناظم للحركة ال�سيا�سية املعار�ضة ،وهذا يف�رس إ�ىل حد ما إ
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احلركة ال�سيا�سية واملدنية واحلقوقية يف �سوريا ،التي تفتقد موجه ًا عام ًا تقتدي به وحترتمه
وتقي�س نف�سها به.
مل يتحول التجمع الوطني الدميقراطي إ�ىل مركز لثقل املعار�ضة أ�و الطيف املعار�ض،
فكل احلركة املعار�ضة خارج التجمع ال تنظر بعني الر�ضا إ�زاء فعاليته ،لدرجة أ�نه ميكن
موازاة دوره خالل الفرتة ما بعد عام  2000بدور الهيئات املدنية النا�شئة على علتها (جلان
إ�حياء املجتمع املدين ،منتدى أ
التا�سي ،اجلمعيات احلقوقية ،وبع�ض اجلمعيات اخللبية)،
وهذا أ
لل�سف معيب بحق حتالف �سيا�سي يزيد عمره على خم�سة وع�رشين عاما .ال ميكن
لباقي امل�ؤ�س�سات واجلمعيات التحول إ�ىل مركز ثقل حلركة الطيف املعار�ض ،فالتجمع كان
الكرب لهذا أ
املر�شح أ
المر قبل ظهور إ�عالن دم�شق يف أ�واخر  ،2005بحكم جملة أ��سباب
وعوامل عديدة.
إ��صالح التجمع الوطني يتطلب قبل كل �شيء إ�دراكه ب�رضورة التحول إ�ىل قطب
ال من حالة ال�رشذمة والتهلل التي ن�شهدها ،خا�صة بعد التطورات ال�سلبية
معار�ض فعالً ،بد ً
يف ائتالف إ�عالن دم�شق ما بعد انعقاد املجل�س الوطني يف  ،2007/12/2ولهذا القطب
جملة من ال�صفات وال�رشوط التي مازالت مفتقدة يف التجمع الوطني الدميقراطي .هذه
ال�صفات وال�رشوط ت�صنع �صناعة ،وهي ما يجب العمل عليها.

بع�ض مالمح أ�زمة التجمع :
ال ميكن أ�ن ننظر للو�ضعية التي يعي�شها التجمع يف الظروف الراهنة إ�ال كنتيجة لتاريخ
طويل كان التجمع موجود ًا فيه ،وكان مق�صرِّ ًا على طول اخلط .ن�ستطيع أ�ن ن�ستعر�ض
بع�ض مالمح هذا التق�صري ب�شكل مكثف مبا يلي ،والذي كان نتيجته حالة العطالة املزمنة:
 -1آ
اللية التي تعمل بها قيادة التجمع الوطني الدميقراطي هي �آلية الالعمل واملحافظة
الح�سا�س بالقدرة على املبادرة أ�و ب�رضورتها.
على الو�ضع القائم كما هو ،فهي تفتقد إ
وتتخذ دائم ًا موقع الرتقب واالنتظار ،وهو املوقف الذي طاملا اتخذته ،ولل�رصاحة هو
موقف �سهل ،أل ّنه ال يتطلب عمالً ،وب�سيط ألنه ال يتطلب إ�بداع ًا ومبادرة.

مت�رسعة و�آنية ،لكن هناك انتظار ًا وانتظاراً .هناك
طبع ًا لي�س املق�صود تبني مواقف
ّ
ومتدرجة ومتناغمة مع ما يحدث على أ�ر�ض الواقع،
انتظار مرتبط بخطوات وا�ضحة
ّ
أ
التعود أ�و ب�سبب فقدان الفاعلية �و ب�سبب عدم إ�دراك منطق الواقع
وهناك انتظار ب�سبب
ّ
اجلديد .باخت�صار هناك فرق كبري مابني احلكمة والهدوء من جهة ،والبالدة والك�سل
والتهور.
النف�سي والفكري والعملي من جهة ثانية ،إ�نه متام ًا كالفرق ما بني ال�شجاعة
ّ
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 -2ال تت�رصف قيادة التجمع كفريق عمل واحد له موقف وا�ضح إ�زاء الق�ضايا ال�سيا�سية
الراهنة .وما نلحظه هو ت�رصفات فردية ،وهذا يعني عدم وجود تن�سيق على م�ستوى
القيادة ،فكيف ميكن أ�ن يكون م�ستوى التن�سيق إ�ذ ًا على م�ستوى فروع التجمع ؟ .مبعنى
�آخر هذا يعني عدم وجود �آليات عمل حمددة أ�و قوانني ناظمة حلركة القيادة ،واملوجود ال
يتعدى التحركات الفردية واملزاجية واملرجتلة .إ�ن أ�ب�سط نواظم العمل اجلماعي هو وجود
مهام حمددة وتوزيع للم�سئوليات بني أ�فراد أ�ي جمموعة ،ف�إما أ�ن هذا أ
المر غائب ،أ�و
أ�نه موجود ومعطل.
 -3كرثة الق�ضايا اخلالفية املعلقة يف �ساحة التجمع ،أ�ي وجود ر ؤ�ى ومواقف خمتلفة،
بل ومتعاك�سة إ�زاء الق�ضايا ال�سيا�سية الراهنة .بالطبع اخلالف أ�مر طبيعي و�صحي ،لكن
احلادث هو غياب أ�ي حوار حول هذه الق�ضايا ،وبالتايل تعليقها وتاجيلها ،وهو يعني يف
املح�صلة عدم وجود موقف أ�و ر أ�ي حمدد للتجمع يف جميع تلك الق�ضايا ،أ
المر الذي يجعلنا
ن�شعر يوم ًا بعد يوم أ�ننا بعيدون عن بع�ضنا بع�ضاً ،و أ�ننا �سائرون ( إ�ذا ما ا�ستمرت هذه
آ
اللية) يف طريق االفرتاق ولي�س التجمع.
حالة العطالة يف القيادة وكرثة امل�سائل غري املح�سومة نظري ًا وتنظيمي ًا يف التجمع انعك�ستا
يف �سائر الهيئات ،ف أ��صبحت لقاءات هيئات التجمع وفروعه يف املحافظات أ�قرب إ�ىل
الدرد�شات التي ال تعينّ وال حت ّدد �شيئاً.

غياب أ�ي حوار على م�ستوى القيادة ،والتجمع جعل الر ؤ�ى والت�صورات تتحدد خالل
الفرتات املا�ضية بطريقة �رسيعة و�سلبية ،فهذا يتحدث عن «حزب أ�مريكي يطل بر أ��سه
يف �سوريا (ن�سبة إ�ىل مقاومة الفلوجة يف العراق)» و�آخر يتحدث عن «حزب فلوجي»،
وتعالت أ
ال�صوات واالتهامات ،داخل املعار�ضة وخارجها ،وهو ما يوحي بت�شكل
ا�ستقطابات �رسيعة ،غري منتجة ووهمية ،تقوم على الغرائز أ�كرث مما تقوم على احلوار،
فعندما يغيب هذا أ
الخري حت�رض الغرائز لتفعل فعلها.
 -4افتقدت قيادة التجمع احل�س العلمي والتخطيط يف العمل ال�سيا�سي ،وهذا يتجلى يف
مواقف كثرية ،منها الطريقة التي يتم التعامل فيها مع االنتخابات النيابية ،إ�ذ يتم تنا�سيها
طوال ال�سنوات أ
الربع ،ثم ا�ستذكارها قبل �شهر أ�و �شهرين لدرا�سة إ�مكانية امل�شاركة
فيها ،وبالتايل يكون القرار النهائي مقاطعة االنتخابات ب�سبب عدم توافر مقدرة امل�شاركة
والفعل .هذا �سمح لبع�ض «ال�شعبويني» وذوي العقل االنتخابي املح�ض بت�صدير مواقف
إ�بان اال�ستحقاق االنتخابي ال تن�سجم مع ر ؤ�ية التجمع.
 -5ثمة �آليات عمل �سادت خالل الفرتة املا�ضية انعك�ست ب�شكل �سلبي على أ�داء التجمع
ككل ،منها عدم الو�ضوح وال�شفافية يف العالقة ما بني التجمع وكل حزب من أ
الحزاب
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املن�ضوية حتت لوائه ،وعدم و�ضوح درجة التحالف والتن�سيق ما بني أ
الحزاب ،فكانت
هذه العالقة الغائمة م�صدر ًا لكثري من اخللط والبلبلة ،و�آخرها نقل اخلالفات من التجمع إ�ىل
بال�ضافة لغياب دور وا�ضح للم�ستقلني يف التجمع ،فهناك
داخل ائتالف إ�عالن دم�شق ،إ
الجابة حول النظام الداخلي للتجمع.
أ��سئلة عديدة ما زالت تنتظر إ

 -6جرى تعطيل آ
الليات والدوافع احلزبية والفردية باجتاه عقد م�ؤمتر للتجمع الوطني
الدميقراطي ملدة طويلة منذ عام  1995وحتى نهاية عام 2008؛ حيث بد أ� العمل حالي ًا ب�شكل
أ�كرث جدية لعقده ،وهو بال�رضورة ما عك�س نف�سه على فعل التجمع وجتديده وحيويته،
للبداع
فبقيت قيادته
م�ستقرة وهادئة ال يعكِّ ر �صفوها أ�ي �شيء؛ وبالتايل مل تكن م�ضطرة إ
ّ
وحماولة إ�نتاج خطاب �سيا�سي مقارب للمرحلة وحماولة تطوير إ�عالم التجمع.

مقرتحات لتطوير وتثبيت الر�ؤية ال�سيا�سية:
 -1الدفع باجتاه عقد لقاءات حت�ضريية تنتهي بعقد م�ؤمتر للتجمع الوطني الدميقراطي،
يتم فيها إ�عادة النظر بالربنامج ال�سيا�سي للتجمع ،وتكوين ر ؤ�ية وا�ضحة حول الق�ضايا
الراهنة التالية:
 تقدمي م�رشوع عملي حول كيفية االنتقال الدميقراطي يف �سورية. العالقات ال�سورية  -اللبنانية وحزب الله واالنق�سام اللبناين.ال�سورية/المريكية ،وكيفية التعاطي مع ال�ضغوط أ
أ
المريكية ،و إ�بداء
 العالقاتموقف حمدد يف ظل كل �سيناريو من ال�سيناريوهات املحتملة ،وكيفية التعاطي مع ال�سلطة
يف كل حلظة من حلظات ال�سيناريوهات املحتملة.
الرهابية”،
 تكوين ر ؤ�ية وا�ضحة إ�زاء ما ي�سمى “املقاومة العراقية” و”العمليات إوكذلك م�س أ�لة “االنتخابات العراقية” و”دور االحتالل أ
المريكي”.

 تكوين ر ؤ�ية وا�ضحة إ�زاء م�ستجدات الو�ضع الفل�سطيني وق�ضايا ال�رصاع العربي/ال�رسائيلي والت�سوية.
إ

 الق�ضايا االقت�صادية اجلديدة :منظمة التجارة العاملية ،واتفاقية ال�رشاكة أالوربية
املتو�سطية ،ودور الدولة االقت�صادي والقطاع العام واخلا�ص.
 -الق�ضية الكردية يف �سوريا.

 -2إ�حراز تغيري جدي يف اخلطاب ال�سيا�سي للتجمع ،من خطاب يخاطب أ�ع�ضاءه
وحميطه ال�ضيق ودائرة أ
ال�صدقاء املحيطة به ،إ�ىل خطاب علني يخاطب العامل بالدرجة
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أ
الوىل ،وال�سلطة والقوى ال�سيا�سية يف «اجلبهة الوطنية التقدمية» و�سائر املثقفني واملهتمني
بال� أش�ن العام يف �سورية.
اخلطاب ال�سيا�سي للتجمع بحاجة لتجديد ي أ�خذ باالعتبار مايلي:

أ� -عدم اخل�ضوع ألي ابتزاز معنوي تطرحه قوى أ�خرى� ،سواء داخل �سوريا أ�و
خارجها ،خا�صة ما يتعلق باالبتزاز املعنوي الذي يفر�ضه وجود قوى أ�و منظمات أ�و
أ�نظمة �سيا�سية ذات عالقة �رصاعية اليوم مع الواليات املتحدة أ
المريكية (حما�س ،اجلهاد
ال�سالمي ،حزب الله ،ما ي�سمى باملقاومة العراقية ،بع�ض أ
النظمة التي ترفع �شعارات
إ
تناحرية غري جدية مع أ�مريكا).
ب -عدم اخل�ضوع ألي ابتزاز معنوي؛ ب�سبب الثقافة ال�سيا�سية ال�سائدة يف املجتمع
ال�سوري والعربي ،فر أ�ي النا�س ال ي�شكل مبد أ� يف ال�سيا�سة يف جمتمع مغيب عن ال�سيا�سة
لفرتة طويلة .بكلمة أ�خرى :إ�ذا كان احلزب ال�سيا�سي يبني ر أ�يه باالعتماد على ر أ�ي النا�س
احلد�سي واملبا�رش ،فما هي �رضورته إ�ذ ًا ؟ أ�لي�س من مهام احلزب ال�سيا�سي أ�ن يكون رافعة
لوعي النا�س ،ال أ�ن يخ�ضع له بهدف التح�شيد والتجيي�ش وك�سب أ
الن�صار.
نذكر ذلك ألننا وجدنا بع�ض أ
الحزاب يف املنطقة العربية بد أ�ت ت�سري يف طريق ال
ي�ؤدي بها إ�ال لت�صبح ذيال حلركة أ��صولية ومتطرفة وفاقدة ألي م�رشوع �سيا�سي حقيقي.

ال من ال�شعارات القدمية التي مازال
ج -خلق وابتكار �شعارات �سيا�سية جديدة ،بد ً
التجمع يتغذى عليها ،وجتديد ال�شعارات القدمية التي مازالت راهنة وتكت�سب م�رشوعيتها
اليديولوجيا.
من الواقع ال�سيا�سي احلايل ولي�س من إ

مقرتحات لتطوير �آلية عمل التجمع حتى انعقاد م�ؤمتره أ
الول:
أ� -على �صعيد قيادة التجمع:
 -1تو�سيع قيادة التجمع مبا ميكن من تو�سيع دائرة اتخاذ القرار.
 -2إ�عالن قيادة التجمع عن نف�سها باال�سم؛ كخطوة حم�سوبة ومت�سقة مع التغريات
احلا�صلة ،وتوجه هذه القيادة ك أ�فراد للحديث عن التجمع وتوجهاته إ�ىل ال�صحافة والقنوات
الف�ضائية ،وال أ�عتقد أ�ن مكا�سب هذا التحرك قليلة أ�و غري مهمة ،مثلما ال أ�عتقد أ�ن خ�سائره
آ
النية وامل�ستقبلية �ستكون كبرية.
 -3تغيري نظام اتخاذ القرار من نظام توافقي إ�ىل نظام ي أ�خذ أ
بالغلبية.

 -4ت�شكيل مكاتب متخ�ص�صة على م�ستوى القيادة وما حولها ،وو�ضع مهام حمددة
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لهذه املكاتب:
 مكتب إ�عالمي م�ساعد للناطق الر�سمي با�سم التجمع. مكتب تنفيذي (ع�ضو من كل حزب �سيا�سي). مكتب عالقات خارجية (يتوا�صل مع القوى ال�سيا�سية داخل �سوريا وخارجها). مكتب تنظيمي (يتوىل ر�سم عالقة وا�ضحة مع فروع التجمع).الن�سان واملعتقلني من جهة،
الن�سان (االهتمام بق�ضايا حقوق إ
 مكتب حلقوق إالن�سان من جهة ثانية).
والتن�سيق مع جمعيات حقوق إ
 مكتب للعمل النقابي (هدفه تن�سيق و�ضبط حترك النقابيني يف التجمع �ضمن نقاباتهم،وت�شكيل جلان متعددة من املحامني أ
والطباء واملهند�سني ،وتكوين ر ؤ�ية حقيقية للعمل
النقابي تختلف عن الر ؤ�ية ال�سائدة يف أ�و�ساط التجمع القائمة على العن�رص أ
الخالقي
وح�سب يف الطرح ،أ�و على العن�رص االنتخابي ال�ضيق يف ال�سلوك).
 -5فتح قنوات ات�صال متع ّددة مع كل اجلهات داخل �سوريا وخارجها ،باال�ستناد إ�ىل
امل�صلحة الوطنية.

 -6التوا�صل بني القيادة والفروع أ��سا�سي لتقريب الر ؤ�ى ،خا�صة أ�نه مل يتم خالل
الفرتات املا�ضية بناء عالقة تفاعلية إ�يجابية ما بني قيادة التجمع وفروعه يف املحافظات،
ومت التعامل ب�إهمال مع املبادرات املق ّدمة من الفروع أ�و غريها.

 -7ال�سعي باجتاه وجود مكان للتجمع والتعريف به للقوى ال�سيا�سية وال�صحفيني
و أ�ع�ضاء التجمع،وت أ�مني جميع م�ستلزماته.
 -8تنظيم حركة قيادة التجمع وكوادره فيما يخ�ص الن�شاطات التي يدعى إ�ليها التجمع،
ال�سالمي ،وحركة التحرير العربية وغريها،
كامل�ؤمتر القومي العربي ،وامل�ؤمتر القومي إ
بحيث تكون امل�شاركة فيها مدرو�سة ومنظمة ،ألن الهروب حتت �شعار القومية والعمل
القومي نحو ن�شاطات باهتة وا�ستعرا�ضية ال يخدم أ�حداً ،ال القومية ،وال الو�ضع الداخلي
يف �سورية.
العالم :
ب -على �صعيد إ
الرباك على �صعيد جريدة «املوقف الدميقراطي» هو إ�رباك �سيا�سي بالدرجة
 -1إ
الوىل ،وذو �صلة وثيقة أ
أ
بالزمة على �صعيد التجمع ككل ،والقيادة ب�شكل خا�ص .هذا
جعل بع�ض اجلرائد احلزبية م أ�وى آ
للراء غري املتوازنة التي مل جتد مكان ًا لها يف جريدة
املوقف؛ أ
المر الذي جعل اجلرائد احلزبية م�صدر ًا للبلبلة وت�صدير الر ؤ�ى التي ال تن�سجم
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مع م�سرية التجمع الوطني الدميقراطي.
ال وم�ضموناً ،و إ�عادة تبويبها ،وال�سعي
 -2إ�عادة النظر بجريدة املوقف الدميقراطي �شك ً
باجتاه اال�ستكتاب باال�سم يف جميع املقاالت ،با�ستثناء االفتتاحية.
العالم مبا ي�ضمن إ��صدار جريدة املوقف الدميقراطي ب�شكل دوري،
 -3تو�سيع جمل�س إ
أ
وت أ�مني امل�ستلزمات الفنية والتقنية لهذا المر.
العالم ،تنح�رص مهمتها يف متابعة �شئون الو�ضع الداخلي
 -4ت�شكيل جلنة من جمل�س إ
(ال�سيا�سية واالقت�صادية وغريهما) وكتابة املقاالت اخلا�صة بهذا ال� أش�ن.
العالم ت�رشف على ت�صميم موقع إ�نرتنت خا�ص بالتجمع
 -5ت�شكيل جلنة من جمل�س إ
الوطني الدميقراطي ،ين�رش فيه كل ما له عالقة بالتجمع والو�ضع ال�سيا�سي ،ويتم من خالله
توزيع بيانات ون�شاطات التجمع على أ�و�سع دائرة ممكنة يف �سوريا وخارجها.
العالم ت�رشف على إ��صدار جملة ثقافية – �سيا�سية غايتها
 -6ت�شكيل جلنة من جمل�س إ
أ
طرح الق�ضايا اخلالفية للحوار ،ورفع امل�ستوى الثقايف لع�ضاء التجمع ،خا�صة يف ظل
الفقر الثقايف املدقع الذي ن�شاهده يف جميع امل�ستويات التنظيمية.

أ�خرياً:
إ�ن املرحلة �صعبة ودقيقة وما ينجز خالل هذه الفرتة احلرجة� ،سوف يثبت وي�ستقر
على أ
الر�ض ،وي�صبح أ�حد معطيات الواقع ال�سيا�سي يف �سورية ،فالوقت ال يعمل إ�ال
ل�صالح من ي�ستغلونه ب�شكل إ�يجابي ومثمر ،و إ�ال ف�إن جهود أ�كرث من ربع قرن من الزمان
عر�ضة للخطر واالنهيار ،والواقع كفيل دائم ًا ب�إنتاج قوى جديدة وم�ؤثرة وقادرة على
ا�ستيعاب املرحلة اجلديدة.

م�شروع نظام أ��سا�سي مقرتح
للتجمع الوطني الدميقراطي فى �سورية

تعريف التجمع الوطني الدميقراطي:
التجمع الوطني الدميقراطي يف �سوريا حتالف �سيا�سي مفتوح للمعار�ضة الدميقراطية,
ٍ
وهيئات ,و أ�فراد ًا م�ستقلني .يجمعها على اختالف ر ؤ�اها
بتياراتها الوطنية املتعددة ,أ�حزاب ًا
هدف م�شرتك هو التغيري الوطني الدميقراطي ال�سلمي ،و إ�قامة دولة احلق والقانون التي
الن�سان ،و إ�ر�ساء احلقوق
ت�صون وحدة املجتمع وتعرب عنها ,وتعمل على احرتام حقوق إ
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أ
ال�سا�سية للمواطن ،وحماية الوطن من املخاطر اخلارجية ،وال�سري على حتقيق التنمية
والعدالة االجتماعية.

أ� ً
وال :الع�ضوية

أ� -ع�ضوية أ
الفراد:
 -1الع�ضو احلزبي
الحزاب املتحالفة يف التجمع هم حكم ًا أ�ع�ضاء فيه ،وال يقبل التجمع أ
أ�ع�ضاء أ
الع�ضاء
املنت�سبني ألحزاب خارج التجمع.
 -2الع�ضو امل�ستقل
 ع�ضوية التجمع مفتوحة لكل مواطن �سوري ،أ�و عربي مقيم يف �سوريا ،وبلغالثامنة ع�رشة من العمر ،ويتوافق مع برناجمه ال�سيا�سي ونظامه أ
ال�سا�سي ،و أ�ال يكون
عليه �شبهة امل�شاركة بالقمع والف�ساد يف الدولة أ�و املجتمع ،و أ�ال يكون مندرج ًا يف �سلك اجلي�ش
أ�و أ
المن.
 يقبل الع�ضو امل�ستقل من خالل الفروع يف املحافظات ،إ�ما من خالل تقدمة ال�شخ�صيال إ�ذا ح�صل على
للع�ضوية ،أ�و من خالل تر�شيح أ�حد أ�ع�ضاء فرع التجمع له ،ويعترب مقبو ً
(الن�صف )1+يف قيادة الفرع.
 ميكن لقيادة التجمع أ�ن تقبل أ�ع�ضاء م�ستقلني ،وتختار لهم املكان املنا�سب للعمل منخالله.
 يفقد الع�ضو امل�ستقل ع�ضويته يف التجمع؛ كع�ضو م�ستقل ،يف حال انت�سابه ألي حزب�سيا�سي من أ�حزاب التجمع ،ويحدد هذا احلزب و�ضعية الع�ضو يف التجمع.
 للع�ضو امل�ستقل احلقوق والواجيات نف�سها للع�ضو يف أ�حزاب التجمع.-3الع�ضو امل�ؤازر
يقبل التجمع أ�ع�ضاء م�ؤازرين ي�ساهمون يف ن�شاطه ح�سب ظروفهم.
ب -ع�ضوية اجلماعات أ
والحزاب والتيارات ال�سيا�سية:
ال�صيلة ،ومهمتها أ
 تعترب أ�حزاب التجمع احلالية حا�صلة على الع�ضوية أال�سا�سية
العداد للم�ؤمتر االول للتجمع.
إ
 ع�ضوية التجمع مفتوحة ألي حزب �سيا�سي أ�و جمموعة أ�و جمعية �سيا�سية،�رشيطة:
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 -1عدم وجود حتالف بني هذا احلزب وال�سلطة ال�سيا�سية من أ�ي نوع.
 -2عدم وجود حتالف بني هذا احلزب واحلكومات أ�و الدول ،العربية أ
والجنبية.
 -3أ�ن يكون هذا احلزب موجود ًا على أ�ر�ض الواقع منذ �سنتني على أ
القل ،بقيادته
وبرناجمه ال�سيا�سي ونظامه الداخلي.
 -4موافقة احلزب على الربنامج ال�سيا�سي للتجمع ونظامه أ
ال�سا�سي.
� -5آلية القبول:
 يعر�ض تر�شيح احلزب من خالل طلب ر�سمي على قيادة التجمع ،وبالت�صويتاحلزبي داخل القيادة ينبغي أ�ال يكون احلزب مرفو�ض ًا من حزبني أ�و أ�كرث من أ�حزاب
التجمع.
الفرادي على أ�كرثية الثلثني.
 احل�صول داخل القيادة بالت�صويت إ احل�صول داخل املجل�س املركزي للتجمع على أ�كرثية الثلثني.ال بالرف�ض.
 ت�صدر قيادة التجمع بيان ًا بالقبول أ�و تعلي ً يف حال الرف�ض ،من حق احلزب املعني ( أ�و من ير�شحه) إ�عادة التقدم بطلبه بعد �ستةأ��شهر ،وبعد عام من تاريخ الرف�ض ،ويخ�ضع الطلب آ
لللية ذاتها.
 يف حال ا�ستمرار الرف�ض ميكن اللجوء للجنة التحكيم واملراقبة املنتخبة يف م�ؤمترالتجمع ،ويف حال موافقتها ي�صبح مطلوب ًا فقط أ�كرثية الثلثني يف املجل�س املركزي.

ً
ثانيا :هيئات التجمع
أ� -امل�ؤمتر العام للتجمع
 يت�شكل امل�ؤمتر العام للتجمع من :أ�ع�ضاء املجل�س املركزي (و�ضمنه قيادة التجمع)،قيادات فروع التجمع ،مكتب إ�عالم التجمع ،ما ت�ضيفه قيادة التجمع من امل�ستقلني �رشيطة
أ�ال يزيد على  15ع�ضو ًا (يراعي التوافق بني أ
الحزاب برت�شيح امل�ستقلني) ،أ�ع�ضاء مراقبني
تقرتحهم قيادة التجمع ،وميكن دعوة بع�ض أ�ع�ضاء التجمع من أ
الحزاب الذين لي�سوا
أ�ع�ضاء يف الهيئات واللجان املذكورة ،ويتم التوافق على ت�سميتهم بني قيادات الفروع
وقيادة التجمع ،وب�شكل عام وال ي�شرتط الت�ساوي بني أ
الحزاب يف عدد املندوبني إ�ىل
امل�ؤمتر العام.
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 عدد أ�ع�ضاء امل�ؤمتر العام للتجمع ثالثة أ��ضعاف أ�ع�ضاء املجل�س املركزي علىأ
القل.
 ينعقد م�ؤمتر التجمع دوري ًا كل � 4سنوات ،أ�و ا�ستثنائي ًا حني تدعو احلاجة بطلب منالفرادي).
قيادة التجمع ( أ�كرثية الثلثني بالت�صويت إ

 ميكن للمجل�س املركزي (الن�صف )1+التقدم بطلب لعقد م�ؤمتر للتجمع إ�ىل قيادةباليجاب خالل فرتة ثالثة أ��شهر ،ي�صبح م�ؤمتر
التجمع ،ويف حال مل ترد القيادة إ
التجمع منعقد ًا حكم ًا إ�ذا وافق املجل�س املركزي ب أ�كرثية الثلثني ،وعلى قيادة التجمع عندها
العداد
اتخاذ التدابري الالزمة لذلك ،و إ�ال تعترب منحلة ويحق للمجل�س �آنذاك تويل مهمة إ
للم�ؤمتر.

مهام امل�ؤمتر العام:
يف:

م�ؤمتر التجمع هو م�ؤمتر لتحالف �سيا�سي ،ولي�س حلزب �سيا�سي ،لذلك تنح�رص مهامه
 -1قراءة وثائق القيادة ومناق�شتها ورفع التو�صيات ب� أش�نها للمجل�س املركزي.
 -2قراءة تقارير الفروع ومناق�شتها ورفع التو�صيات ب� أش�نها للمجل�س املركزي.

مني لل�رس� ،رشيطة أ�ن يكونوا من أ�حزاب
 -3انتخاب رئي�س للم�ؤمتر ونائبني و أ� ً
خمتلفة ،و أ�حدهم من أ
الع�ضاء امل�ستقلني ،ويكونون حكم ًا أ�ع�ضاء يف املجل�س املركزي،
ويتولون مع ًا إ��صدار بيان ختامي عن أ�عمال امل�ؤمتر.

 -4ت�شكيل املجل�س املركزي للتجمع ،باملزاوجة بني مبد أ� االنتخاب ومبد أ� التمثيل
احلزبي ،أ�ي ن�صف أ�ع�ضاء املجل�س يجري تعيينهم من قبل أ�حزابهم بالت�ساوي ،ون�صفهم
الخر يجري انتخابهم يف امل�ؤمتر بح�ص�ص مت�ساوية أ
آ
للحزاب ،ويكون للم�ستقلني عدد
أ�ع�ضاء احلزب الواحد نف�سه يف املجل�س ،ويجري االنتخاب من قبل جميع أ
الع�ضاء
احلا�رضين يف امل�ؤمتر.

 -5انتخاب جلنة التحكيم واملراقبة امل�ؤلفة من  9أ�ع�ضاء ،وي�شرتط أ�ن يكون  5منهم
من امل�ستقلني.
ب -املجل�س املركزي للتجمع
القرار العليا يف التجمع ،ويت أ�لف من  30ع�ضو ًا على
 -املجل�س املركزي هو �سلطة إ
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القل ،ومبا ال يتجاوز ثلث أ�ع�ضاء امل�ؤمتر على أ
أ
الكرث.
 ن�صيب كل حزب �سيا�سي يف التجمع  4أ�ع�ضاء يف املجل�س املركزي ،اثنان يعينهمااحلزب قبل بدء عملية االنتخاب ،واثنان ينتخبان يف امل�ؤمتر� ،رشيطة أ�ن يتقدم احلزب
بخم�سة مر�شحني على أ
القل ،وي�شارك جميع احلا�رضين يف امل�ؤمتر بعملية االنتخاب.
 ينتخب امل�ستقلون انتخاب ًا من جميع أ�ع�ضاء امل�ؤمتر العام ،ويكون لهم عدد أ�ع�ضاءاحلزب الواحد نف�سه يف املجل�س املركزي ،أ�ي أ�ربعة أ�ع�ضاء.
 يف أ�ي م�ؤمتر يجري ا�ستبدال ن�صف أ�ع�ضاء املجل�س املركزي ،ودور أالحزاب هنا
تغيري ممثليها ومر�شحيها بن�سبة الن�صف يف أ�ي م�ؤمتر.
الع�ضاء املعينني من أ�حزابهم ومن أ
 يت أ�لف املجل�س املركزي من أالع�ضاء املنتخبني
يف امل�ؤمتر ومن أ
الع�ضاء امل�ستقلني املنتخبني ،ومن رئي�س امل�ؤمتر ونائبيه و أ�مني ال�رس،
وجميع أ�ع�ضاء املجل�س مت�ساوون يف احلقوق والواجبات.

مهام املجل�س املركزي:
 يقوم املجل�س املركزي ب�إ�صدار الوثائق بعد ت�ضمينها املقرتحات والتعديالتوالتو�صيات ،وت�صدر بالعناوين التالية :الربنامج ال�سيا�سي للتجمع ،النظام أ
ال�سا�سي
للتجمع ،برنامج العمل املرحلي للتجمع ،على أ�ن يكون ذلك خالل فرتة �شهرين كحد
أ�ق�صى من تاريخ انعقاد امل�ؤمتر.
 ينتخب املجل�س املركزي رئي�س ًا له ،يكون حكم ًا ع�ضو ًا يف قيادة التجمع. ت�شكيل قيادة التجمع باملزاوجة بني مبد أ� التمثيل ومبد أ� االنتخاب. يقوم املجل�س املركزي ب�إ�صدار ر�سالة تنظيمية �سيا�سية عن كل اجتماع له ،وتوزععلى جميع هيئات التجمع.
 يجتمع املجل�س دوري ًا كل �ستة أ��شهر ويناق�ش كافة ن�شاطات وفعاليات التجمع ،ويتخذب� أش�نها القرارات املنا�سبة ،وتكون هذه القرارات ملزمة لقيادة التجمع.
ح -قيادة التجمع
 وهي ال�سلطة العليا يف التجمع ما بني فرتات انعقاد املجل�س املركزي ،وتقوم بتنفيذوال�رشاف
قرارات املجل�س ،واتخاذ القرارات املنا�سبة ما بني دورات انعقاد املجل�س ،إ
على ن�شاط جميع هيئات التجمع أ
الخرى وتوجيهها ،وجتتمع قيادة التجمع مرة كل �شهر
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على أ
القل.
 تت أ�لف قيادة التجمع من  15ع�ضو ًا على أالقل ،ومبا ال يزيد على ن�صف عدد أ�ع�ضاء
املجل�س املركزي.
 أ�ع�ضاء قيادة التجمع :هم رئي�س املجل�س املركزي ،اثنان من امل�ستقلني ينتخبون منجميع احلا�رضين يف املجل�س املركزي ،واثنان من كل حزب �سيا�سي ،أ�حدهما يختاره
ال له ،آ
والخر ينتخب يف املجل�س املركزي من جميع احلا�رضين ،مع اعتبار
احلزب ممث ً
جميع أ�ع�ضاء أ�ي حزب �سيا�سي يف املجل�س املركزي ،وجميع امل�ستقلني هم مر�شحون لقيادة
التجمع ( أ�ي تفقد أ
الحزاب هنا حقها يف الرت�شيح).
 رئي�س التجمع الوطني الدميقراطي :ينتخب مع نائبيه و أ�مني ال�رس داخل قيادةالتجمع ،بحيث يكونون من أ�حزاب خمتلفة ،وواحد منهم من امل�ستقلني ،والرئي�س ميثل
التجمع يف العالقة مع التيارات ال�سيا�سية أ
الخرى ،ويف املحافل الدولية والعربية ،ويدعو
قيادة التجمع إ�ىل االجتماعات ،وله يف حال غيابه ،أ�ن يوكل ت�سيري العمل وقيادته ألحد
نوابه ،ويف حال �شغور موقع رئي�س التجمع ألي �سبب كان ،جتتمع القيادة وتنتخب أ�و
تتوافق على رئي�س جديد.
 ت�شكل قيادة التجمع من الرئي�س ونائبيه و أ�مني ال�رس وع�ضو خام�س مكتب أالمانة العامة
للتجمع الذي يتوىل إ��صدار البيانات والت�رصيحات و إ�قرار افتتاحية املوقف الدميقراطي،
القل يف أ
المانة مرة على أ
ويجتمع مكتب أ
ال�سبوع ،وينفذ قرارات قيادة التجمع وت�سييري
أ
العمال ما بني اجتماعني للقيادة.
 تقوم قيادة التجمع ب�إ�صدار ر�سالة تنظيمية �سيا�سية عن كل اجتماع لها ،وتوزع علىجميع هيئات التجمع.
 تقوم قيادة التجمع بت�شكيل املكاتب أالخرى امل�ساعدة لها يف عملها ،ولقيادة التجمع أ�ن
تن�شئ هذه املكاتب ح�سب ال�رضورة واحلاجة واال�ستعداد والكفاءة ،وتقدم جميعها التقارير
عن عملها للمجل�س املركزي يف كل دورة انعقاد له .من هذه املكاتب:
العالم :ير أ��سه أ�حد نواب الرئي�س ،وي�شكل ح�سب احلاجة والكفاءة ال�شخ�صية
 -1مكتب إ
واال�ستعداد للعمل ،ويراعى أ�ن يكون أ�ع�ضا ؤ�ه بالدرجة أ
الوىل من املجل�س املركزي،
ويهتم ب�إدارة �صحافة التجمع وتطويرها وانتظام �صدورها ،وتعميق فكر التجمع
و�سيا�ساته ،وتو�سيع دائرة القراء والكتاب من داخل وخارج التجمع ،وت أ��سي�س موقع
إ�نرتنت و إ�دارته ،وو�ضع خطة عمل �سنوية ت�صادق عليها قيادة التجمع.

158

 -2املكتب التنظيمي واملايل :ير أ��سه أ�حد نواب الرئي�س ،وي�شكل من قبل قيادة
التجمع ح�سب احلاجة والو�ضع اجلغرايف ،ومهمته خلق �صلة حقيقية مع فروع التجمع،
ال
ال�شكاالت احلا�صلة يف الفروع ،كما يكون م�سئو ً
وتنظيم لقاءات دورية معها ،وحل إ
عن حت�صيل وحماية أ�موال التجمع ،وح�سن ا�ستثمارها و�ضمان و�صحة أ�وجه �رصفها،
وتتكون مالية التجمع من امل�صادر التالية:
 م�ساهمات أ�حزاب التجمعالع�ضاء امل�ستقلني وامل�ؤازرين أ
 ا�شرتاكات وتربعات أوال�صدقاء.
 أ�رباح امل�شاريع اال�ستثمارية إ�ن وجدت.د -قيادات الفروع
الدارية يف املحافظات ،وي�ؤخذ عدد �سكان
 ت�شكل قيادات الفروع ح�سب التق�سيمات إاملحافظة أ�و املنطقة بعني االعتبار عند الت�شكيل ،و أ�ع�ضاء جمال�س الفروع يكلفون من قبل
أ�حزابهم ،ومن امل�ستقلني املنتمني للتجمع واملواجودين يف املحافظة ذاتها.
 يف املحافظة التي يوجد فيها أ�حزاب التجمع كافة ،ت�شكل قيادة الفرع بالت�ساوي بنيأ
الحزاب ،وللم�ستقلني نف�س عدد مقاعد احلزب الواحد .أ�ما يف املحافظة التي ال يوجد فيها
جميع أ�حزاب التجمع ،ت�شكل قيادة الفرع من أ
الحزاب املوجودة ،ومن امل�ستقلني.
 عندما يزيد أ�ع�ضاء الفرع على  20ع�ضو ًا تطبق عندها القاعدة االنتخابية ح�سبالن�سبة التي تقرها قيادة التجمع للفروع.
الدارية ،وهي معنية بتو�سيع ن�شاطها
 تنفذ الفروع �سيا�سة التجمع يف منطقتها إوحميطها ،وتفعيل امل�ساهمة يف العمل النقابي واملدين والثقايف ،وغريها من أ�وجه
الن�شاط.
 تقوم الفروع بتوزيع �صحافة التجمع والتفاعل مع املثقفني والن�شطاء ال�سيا�سيني يفاملحافظة ،و إ�ر�سال انتقاداتهم وم�ساهماتهم الكتابية إ�ىل مكتب إ�عالم التجمع ،كما ت�سمي
العالم بر�سائل عن الو�ضع املحلي يف املحافظة ،من النواحي
مرا�سلني لها يرفدون مكتب إ
كافة.
 لقيادات الفروع أ�ن ت�ؤطر املنت�سبني اجلدد من امل�ستقلني يف وحدات جتميعية تبع ًا ملنطقةال�سكن أ�و العمل أ�و املهنة ،ولها أ�ن تطلب من أ
الحزاب املوجودة يف املحافظة زيادة عدد
مندوبيها لفرع التجمع ،بحيث ال يقل عدد ممثلي أ
الحزاب على م�ستوى الفرع ككل عن
عدد امل�ستقلني املنت�سبني.
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هـ– جلنة التحكيم والرقابة
 جلنة التحكيم والرقابة هي جلنة ا�ست�شارية معنوية ،تتقدم ب�آرائها إ�ىل قيادة التجمعواملجل�س املركزي وامل�ؤمتر العام للتجمع ،ولها أ�ن تن�رشها يف �صحافة التجمع.
القرار ،لكنها تلعب
 تراقب جميع هيئات التجمع دون ا�ستثناء ،وال متتلك �صفة إدور ًا يف م�س أ�لة دخول أ�حزاب جديدة إ�ىل التجمع ،أ�و ف�صل حزب ما من التجمع ،بعد
ا�ستنفاد الطرق التنظيمية املذكورة يف هذا ال� أش�ن يف النظام أ
ال�سا�سي.
 تت أ�لف اللجنة من  9أ�ع�ضاء ،خم�سة منهم من امل�ستقلني ،وتنتخب يف م�ؤمتر التجمع،بحيث ال يكون أ�ع�ضا ؤ�ها يف قيادة التجمع.

ً
ثالثا :أ�حكام عامة
 -1تتخذ القرارات داخل قيادة التجمع ما أ�مكن بالتوافق ،و إ�ذا تعذر ذلك ميكن اللجوء
الفرادي ،وينبغي ألي قرار أ�ن يح�صل على موافقة ثلثي أ�ع�ضاء القيادة
للت�صويت إ
احلا�رضين ،ويعترب �صوت رئي�س التجمع مرجح ًا يف حال الت�ساوي ،لكن ال يتخذ هذا
القرار إ�ذا رف�ض من ثالثة أ�حزاب أ�و أ�كرث بالت�صويت احلزبي (عدا القرارات املتعلقة
بان�ضمام أ�و ف�صل أ
الحزاب).
 -2يف حال اتخاذ أ�ي قرار يف قيادة التجمع ال يوافق عليه أ�ي حزب من أ�حزاب التجمع
يحق له اللجوء إ�ىل املجل�س املركزي ،ويف حال ا�ستمرار عدم موافقته يحق له أ�ن يعلن عن
العالم ،داخل التجمع وخارجه ،على أ�ال يعرقل تنفيذ القرار ،وتكون
حتفظه يف و�سائل إ
القرارات امل أ�خوذة بالتوافق ملزمة جلميع أ
الحزاب ،أ�ما القرارات امل أ�خوذة بالت�صويت
فهي ملزمة أ
للحزاب التي وافقت عليه.
بال�سا�سيات املذكورة يف مقدمة النظام أ
 -3القرارات املتعلقة أ
ال�سا�سي ال ت�ؤخذ إ�ال
بح�ضور جميع أ�ع�ضاء قيادة التجمع.
 -4قرار ف�صل أ�حد أ
الحزاب من التجمع يتخذ يف قيادة التجمع ،ويحتاج إ�ىل موافقة
جميع أ
الحزاب املتبقية ،وموافقة ثالثة أ�رباع املجل�س املركزي ،وموافقة جلنة التحكيم
والرقابة (الن�صف .)1 +
 -5الت�صويت داخل املجل�س املركزي هو ت�صويت إ�فرادي فقط.

 -6ال يحق ألي حزب من أ�حزاب التجمع ا�ستبدال أ� ٍّي من أ�ع�ضائه املنتخبني يف أ�ي

160

هيئة من هيئات التجمع ،لكن يحق له نزع �صفته التمثيلية للحزب املعني ،وال يحق له
التيان مبمثل جديد له ،ويحتفظ الع�ضو املنتخب �آنذاك مبوقعه يف الهيئة املعنية حتى امل�ؤمتر
إ
القادم للتجمع.
 -7ميكن ألي حزب أ�ن يغري مندوبيه املعينني يف هيئات الفروع ،ويف قيادة التجمع
(لكن ح�رصا من أ�ع�ضائه يف املجل�س املركزي) على أ�ن يكون التغيري معلالً.
 -8احلزب اجلديد املقبول آ
بالليات املذكورة يف هذا النظام ال ي�ضاف أ�ع�ضا ؤ�ه إ�ىل
املجل�س املركزي إ�ال من خالل امل�ؤمتر القادم للتجمع ،لكن يحق له التقدم مبندوبيه إ�ىل قيادة
التجمع ،ولهم كامل حقوق وواجبات أ�ع�ضاء قيادة التجمع.
 -9يحق ألي حزب يقل عدد مندوبيه عن  10أ�ع�ضاء إ�ىل امل�ؤمتر العام آ
بالليات
املذكورة �سابقاً ،أ�ن ي�ستكمل العدد من خالل تر�شيحاته اخلا�صة.
 -10ال يجوز لل�شخ�ص نف�سه أ�ن يكون يف قيادة التجمع أ�و املجل�س املركزي ألكرث من
دورتني متتاليتني ،على أ�ن يحق له العودة للرت�شيح بعد ق�ضائه � 4سنوات خارج القيادة أ�و
املجل�س ،وعلى أ
الحزاب اتخاذ التدابري الالزمة لذلك.
 -11تعالج اخلالفات التي قد حت�صل يف أ�ي هيئة يف الهيئة ذاتها أ�والً ،ف�إذا تعذرت
املعاجلة تنقل لل�سوية التنظيمية أ
العلى.
للحزاب ال�سيا�سية حق التداول والتن�سيق بني أ�ع�ضائها ،أ�و مع أ
 -12أ
الحزاب
أ
الخرى ،قبل امل�ؤمتر أ�و داخله.
 -13يحق ألي ع�ضو أ�ن ير�شح نف�سه يف انتخابات املجل�س املركزي حتى لو مل ير�شحه
حزبه.
 -14يف حال زيادة عدد امل�ستقلني املنتدبني إ�ىل م�ؤمتر التجمع الثاين أ�و ما يليه عن ثلث
أ�ع�ضاء امل�ؤمتر ،ي�صبح عندها من حقهم زيادة املقاعد املخ�ص�صة لهم يف املجل�س املركزي
وقيادة التجمع إ�ىل ال�ضعف.

 -15يحق للجنة التحكيم واملراقبة ح�ضور امل�ؤمترات اخلا�صة أ
بالحزاب ،وتقدمي
تقريرها عن �سري العملية االنتخابية يف احلزب ،ون�رش هذا التقرير يف �صحافة التجمع.

العداد للم�ؤمتر أ
ً
الول للتجمع
رابعا :إ
 -تخول قيادة التجمع احلالية ب�إعداد الرتتيبات ال�رضورية ،من جميع النواحي وح�سب
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والو�ضاع الواقعية احلالية ،لعقد امل�ؤمتر أ
الظروف أ
الول للتجمع ،خالل مدة أ�ق�صاها �ستة
أ��شهر ،وتقوم خالل هذه الفرتة برتتيب أ�و�ضاع فروع التجمع ،و إ��صدار الوثائق اخلا�صة
بامل�ؤمتر وتوزيعها على جميع هيئات التجمع.
 تقوم قيادة التجمع يف بداية امل�ؤمتر أالول ب�إي�ضاح جدول أ�عمال امل�ؤمتر ،وتوزع
على أ�ع�ضاء امل�ؤمتر أ
الوراق االنتخابية اخلا�صة برئا�سة امل�ؤمتر ،وجلنة التحكيم واملراقبة،
واملجل�س املركزي.
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الف�صل الرابع

�آراء فى الثقافة ال�سيا�سية ال�سائدة
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الن�سان
الن�سان و�إ�شكاالت حركة حقوق إ
حقوق إ
فى �سوريا واملنطقة العربية

مقدمة:

الن�سان وبالعمل يف جمال
ال�شكاالت املتعلقة بق�ضايا حقوق إ
مو�ضوع هذا البحث هو إ
الن�سان ،وهي بال �شك إ��شكاالت عديدة ،منها ما يتعلق بطبيعة الفكر الذي يرتكز
حقوق إ
الن�سان ،ومنها ما يتعلق باجلدال الثقايف حول بع�ض الق�ضايا
إ�ليه العاملون يف جمال حقوق إ
الن�سان ،ومنها ما يتعلق بالعقبات العملية التي تواجه العمل.
اخلالفية يف جمال حقوق إ

بالتايل ،ف�إن هذا البحث معني أ��سا�س ًا بالثقافة ال�سيا�سية ال�سائدة والفكر املحمول عند
الطيف ال�سيا�سي يف �سوريا� ،سواء يف ال�سلطة أ�و املعار�ضة أ�و املجتمع املدين أ�و املجتمع
الن�سان ،والعقبات التي ت�ضعها
العام ،ومبدى توافقها أ�و تعار�ضها مع ثقافة حقوق إ
أ�مامها ،أ
والبواب التي تفتحها.

ال�شكالية الفكرية أ
ال�سا�سية :احلداثة والتقليد
إ

من البديهي القول إ�نه لي�س ثمة من «ممار�سة» يف الواقع ،إ�ال وثمة «ر ؤ�ية» تقبع
خلفها ،ت�ؤ�س�س لها وتف�رسها ،فالب�ؤ�س الفادح الذي تتك�شف عنه معظم املمار�سات الراهنة
يف املنطقة العربية  -على جميع ال�صعد ،ال�سيا�سية واالقت�صادية وغريهما ،وعلى جميع
امل�ستويات (حكومات و أ�حزاب ًا ومنظمات مدنية) لي�س إ�ال جمرد جتلٍ لب�ؤ�س أ�كرث فداحة يف
الر ؤ�ية والثقافة ال�سائدة.
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كذلك من البديهي القول إ�نه ال تنوير حقيقياً ،وال تقدم ناجع ًا بغري ت أ��سي�س معريف جاد
يغني املمار�سة ويطورها ،مثلما يغتني ويتطور بها.
من هنا ت أ�تي أ�همية الت أ��سي�س لر ؤ�ية معرفية نابعة من حقائق الع�رص والواقع واحلاجات
ال يف إ�نتاج أ��شكال متقدمة وح�ضارية من العمل واملمار�سة .ولعل أ�هم
والتحديات ،أ�م ً
الن�سان والدميقراطية يف
الق�ضايا التي حتتاج إ�ىل ت أ��سي�س معريف جاد تلك املتعلقة بحقوق إ
جمتمعنا ،على أ�نه ال ميكن النظر لهذه الق�ضايا وك أ�نها دين جديد أ�و أ�يديولوجيا جديدة،
و إ�منا ينبغي النظر إ�ليها ب�صفتها م�رشوع ًا غري منجز ،ويف حالة تطور وجتديد م�ستمرين.

الن�سان ومنظومة حقوق
لكن ال بد هنا أ�ن نذكر يف البداية املق�صود بثقافة حقوق إ
الن�سان:
إ

الن�سان إ�ىل قمة جدول أ�عمال العامل بعد نهاية احلرب الباردة،
لقد قفز مو�ضوع حقوق إ
وبغ�ض النظر عن أ
ال�سباب التي دفعت بهذا االجتاه ،إ�ال أ�نه ميكن القول إ�ن مو�ضوع
الن�سان هو من�صة انطالق عظيمة ال�ستك�شاف كون جديد أ�و فلنقل ح�ضارة عاملية
حقوق إ
جديدة و إ�ن�سانية حقاً ،وهو بالتايل ال يعني جمرد إ�عادة �صياغة أ
النظمة القانونية – الوطنية
والدولية.
الن�سان ع�رصية ،لي�س ألنها �صارت يف مقدمة الق�ضايا
بهذا املعنى تكون ثقافة حقوق إ
أ
ال بني ع�رص �سادت فيه
التي ت�شغل العامل يف الوقت الراهن ،و إ�منا لنها قد متثل حد ًا فا�ص ً
الن�سان ،وع�رص �آخر يدعو إ�ليه كثريون
خمتلف �صور الت�شوه واال�ستغالل وقهر إ�ن�سانية إ
الن�سان.
على م�ستوى العامل ويف أ�ذهانهم أ�حالم كبرية إلطالق و إ�غناء إ�ن�سانية إ

القطاع والر أ��سمالية ،وتطورت على
لقد تطورت الب�رشية حق ًا من ع�رص الرق إ�ىل إ
�صعيد تكنولوجي وغريه .لكن العالقات الناظمة بني الب�رش ويف املجتمعات مل تتطور بالقدر
الكايف.

جوهر هذه العالقات يقوم على العبودية .ورغم أ�ن العبودية مل يعد من املمكن تربيرها
ال
و أ��صبحت بائدة يف جميع �صورها ،إ�ال أ�نها ما زالت م�ستمرة ،و إ�ن ب أ��شكال خمتلفة ،فمث ً
عندما تقوم �سلطات أ�ي دولة باعتقال �شخ�ص ما – خارج القانون و إ�جراءاته العادلة
– وتزج به يف ال�سجون ملدة طويلة دون حكم ق�ضائي من جانب حمكمة علنية وعادلة،
أ�و عندما تقوم بتعذيب هذا ال�شخ�ص و إ�حداث عاهات يف بدنه ،ف�إن الداللة العميقة ملثل
الجراءات هو أ�ن الدولة متلك هذا ال�شخ�ص ومتلك ج�سده ،أ�ي أ�ن االعتقال التع�سفي
هذه إ

خارج القانون هو يف اجلوهر عالقة عبودية ،وكذلك إ�جراء التعذيب يف ج�سد ال�ضحية هو
أ�ي�ضا يف اجلوهر عالقة عبودية.
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الن�سان على الت�ضاد مع عالقات العبودية التي �سادت يف
ومن ثم ف�إن جوهر حقوق إ
املا�ضي وما زالت اليوم م�ستمرة ب أ��شكال خمتلفة .لذلك لي�س من الغريب أ�ن ترفع «حقوق
الن�سان» �شعار «احلرية» كعنوان لها.
إ

الن�سان ،مبا
من هذا اجلوهر أ�مكن ا�شتقاق عنا�رص وقواعد ومواثيق عديدة حلقوق إ
فيها املواثيق املتعلقة باحلقوق اجلماعية .فاال�ستعمار واحتالل أ�را�ضي ال�شعوب �شكل من
أ��شكال ا�ستمرار عالقات العبودية.
إ�ن كل مبد أ� أ�و فكرة قانونية أ�و أ�خالقية تقطع رحلة طويلة يف الزمان واملكان قبل أ�ن
تتبلور ،إ�ذ تخ�ضع هذه املبادئ أ
وال�ضافة
والفكار إ�ىل كل عمليات التفكيك و إ�عادة البناء إ
أ
والقلمة ،حتى ت�صل ملرحلة تتبلور فيها ،وقد تظهر خا�صة بح�ضارة معينة دون غريها،
ويجري تعميمها يف الوعي العاملي با�سم هذه احل�ضارة ،وبال�رضورة هي احل�ضارة أ
القوى
الن�سان مل تنبت فج أ�ة يف الغرب دون أ�ن يكون لها جذور يف
أ�و امل�سيطرة عاملياً .فحقوق إ
الثقافات أ
الخرى .إ�ن كل الثقافات ،دون ا�ستثناء ،قد �شهدت حركة فكرية و أ�خالقية،
�رصاعية وتعاونية ،خا�صة وكونية ،مغلقة ومفتوحة ،طرحت يف �سياقها مبادئ وقيم
الن�سان.
وقواعد كثرية ت�شكل جذور ًا فكرية مهمة للمنظومة الراهنة حلقوق إ
هذا الر أ�ي يختلف كثري ًا عن الر أ�ي الذي يحاول إ�عادة كل ما هو جميد يف احل�ضارة
القرار بوجود تنا�سل
الن�سانية احلالية إ�ىل أ��صول عربية و إ��سالمية .هذا الر أ�ي يعني إ
إ
أ
أ
الن�سانية احلالية ��سا�س
وتالقح بني الثقافات (كالكائنات احلية) ،ويعني �ضمن ًا �ن الثقافة إ
إلعادة بناء الثقافات اخلا�صة.

الن�سان،
البد من االنتباه للتداعيات املنطقية والعملية لعدم االعرتاف بعاملية حقوق إ
والقول بن�سبيتها أ�و قابليتها للتفكيك والتجزئة ،مبا ينتهي إ�ىل أ
الخذ ببع�ض هذه احلقوق،
و إ�نكار وحجب بع�ضها آ
الخر.
اجلوهر الناظم لعالقات العبودية هو القوة ،والقوة متغرية بتبدل املواقع والزمان
والظروف ،فقبول الفرد ممار�سة عالقات العبودية مع آ
الخرين يعني بال�رضورة إ��ضفاء
م�رشوعية على وقوعه �ضمن هذه العالقة نف�سها يف وقت ما أ�و يف مكان ما .وهذا ما يقود
الن�سان.
إ�ليه منطقي ًا ( أ�و عملياً) االعرتاف اجلزئي أ�و الن�سبي مبنظومة حقوق إ

الن�سان معناه أ�نه ال توجد قيمة أ�و مبد أ� عام ينطبق
من جانب �آخر ،القول بن�سبية حقوق إ
على عموم الب�رش .مثالً :عندما يعرتف بلد أ�و ثقافة ما بحرية التعبري ،ويقوم بلد �آخر بقمع
حرية التعبري على أ��سا�س أ�ن ما ي�صلح يف البلد أ
الول قد ال ي�صلح للبلد الثاين (بناء على ن�سبية
هذه احلقوق) ،ن�صل إ�ىل نتيجة منطقية م�ؤادها أ�ن احلالتني مت�ساويتان يف امل�رشوعية .هذا
القول ينطوي على فو�ضى عقلية ،قبل أ�ن ينطوي على فو�ضى أ�خالقية وعملية.
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الن�سان تعني جمموعة القيم والبنى
بهذه املعاين جميع ًا ميكن القول إ�ن ثقافة حقوق إ
الذهنية وال�سلوكية والتقاليد أ
الن�سان،
والعراف وغريها،التي تن�سجم مع مبادئ حقوق إ
وتتوافق مع القيم الدميقراطية واحرتام التعددية والتنوع واالختالف ،مع ما يرتبط بها
من و�سائل التن�شئة التي تنقل هذه الثقافة يف البيت واملدر�سة واجلامعات وبيوت الدين
أ
والحزاب ال�سيا�سية وم�ؤ�س�سات الدولة وغريها.
الن�سان هو م�رشوع عام وعري�ض لتمكني الب�رش
بالتايل ،ف�إن ن�رش ثقافة حقوق إ
باملعارف أ
ال�سا�سية حول املواثيق الدولية وحقوقهم ودفعهم للعمل من أ�جلها ،وامل�ساهمة يف
الن�سان والتقدم باجتاه الدميقراطية .إ�نها
خلق الو�سائط والبيئات القادرة على حماية حقوق إ
أ
أ
عملية متوا�صلة و�شاملة تعم جميع �صور احلياة ،ويجب �ن تنفذ إ�ىل جميع �وجه املمار�سات
املهنية واالجتماعية وال�سيا�سية.
هذه املقدمة �رضورية للقول إ�ن كثري ًا من التناق�ضات واالرتباكات احلا�صلة يف جمال
العمل احلقوقي تعود ب�شكل أ��سا�سي إ�ىل غياب خلفية الت أ�طري النظري امل�ؤ�س�س ملو�ضوع
الن�سان ،بالتايل ف�إن عمال مركب ًا يجمع بني املمار�سة و أ�طرها
التفكري يف جمال حقوق إ
ً
الفكرية املرجعية العامة (الفل�سفية ،ال�سيا�سية ،القانونية) يكفل بيئة أ�ف�ضل وانغرا�س ًا أ�عمق
الن�سان يف واقعنا ويف ثقافتنا ال�سيا�سية.
لق�ضايا حقوق إ

الن�سان
ندلل على ذلك مبالحظة أ�ن كل ا�سرتاتيجيات تعليم ودورات تدريب حقوق إ
مل حتقق املرجو منها ،بحكم أ�نها ال ت�ستند إ�ىل تعميم ر ؤ�ية وطرائق حديثة يف التفكري .كما
الن�سان ال تعود فح�سب إ�ىل
أ�ن مظاهر الق�صور ونق�ص املردودية لدى منظمات حقوق إ
ال�صل إ�ىل غياب أ�و تغييب أ
املعطيات ال�سيا�سية والتاريخية الواقعية ،بل تعود يف أ
ال�سئلة
النظرية-ال�سا�س ،أ�ي أ
أ
ال�سئلة التي تقف وراء امل�رشوع ،أ�ي إ�ىل غياب مكون مركزي
الن�سان .هذا املكون هو الفكر .ويخطئ جميع
من مكونات العمل يف جمال حقوق إ
الن�سان عن الفكر ،فاخلوف من
الن�سان عندما يف�صلون حقوق إ
العاملني يف جمال حقوق إ
أ
اليديولوجيا ال يربر إ�لقاء الفكر يف املزبلة ،إ�ذ �سيكون لذلك �رضيبة قا�سية هي الوقوع يف
الن�سان إ�ىل جمرد �شعار أ�و إ�ىل مقولة �سحرية دون أ�بعاد و أ�ر�ضيات،
فخ حتويل حقوق إ
لتتحول إ�ىل أ��صولية من نوع جديد ال يدرك م�ؤيدوها منها إ�ال لفظها.

الن�سان أ�ر�ضيته
ال بد من بناء أ�عمدة االرتكاز النظري التي متنح م�رشوع حقوق إ
والن�سان ،ولت�شكل
الفكرية ال�صلبة ،القادرة على حت�صني ر ؤ�يته اجلديدة للعامل واملجتمع إ
الن�سان قلب امل�رشوع النه�ضوي ،بعد أ�ن مت ف�صلها عنه وحتولت على أ�يدي العاملني
حقوق إ
الن�سان
الن�سان إ�ىل م�رشوع حقوقي حم�ض .إ�ن وراء العمل يف جبهة حقوق إ
يف حقوق إ
والن�سان واملجتمع ،ر ؤ�ية ال ميكن ا�ستيعاب روح هذه احلقوق دون
ر ؤ�ية جديدة للكون إ
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اال�ستناد إ�ليها.

ال وقبل كل �شيء امل�ساهمة يف عملية اال�ستيعاب
الن�سان أ�و ً
يعني العمل يف جمال حقوق إ
للن�سان والطبيعة واملجتمع والتاريخ ،وهي الر ؤ�ية
التاريخي والنقدي لر ؤ�ية جديدة إ
الن�سان.
املحايثة ملواد وبنود مواثيق حقوق إ
الن�سان بالعمل الفكري
من هنا ،ف�إن هناك �رضورة لربط العمل يف ميدان حقوق إ
للن�سان والطبيعة والتاريخ ،ومن دون هذا الربط
الرامي إ�ىل دعم املنظور احلداثي إ
والوعي بالتالزم الفعلي احلا�صل بني املبادئ ذات ال�صبغة القانونية يف جمال حقوق
الن�سان ومرجعيتها النظرية احلداثية والتاريخية �سنظل منار�س عمليات اخللط الفكري
إ
والت�شوه املعريف وتركيب املفارقات على �صعيد املمار�سة .ما أ�ريد قوله إ�ن العمل يف جمال
الن�سان ميثل عودة إ�ىل أ��س�س امل�رشوع النه�ضوي الذي اغتيل ب أ�ي ٍد عديدة ،تارة
حقوق إ
بفعل اخلارج ،وتارة بقمع الداخل ،وتارة أ�خرى وهو أ
ال�سا�س با�سم الوعي الزائف
وامل�ضلل .يعني العمل يف أ��س�س م�رشوع النه�ضة املتوقف واملرتاجع ( إ�نه إ�عادة التفكري ب أ��س�س
ال مهني ًا حم�ض ًا يتنطع له جمموعة من املحامني
وبديهيات وجودنا كب�رش أ�والً) ولي�س عم ً
الن�سان إ�ىل بنود ومواد قانونية معزولة عن أ
الر�ضية الثقافية والفل�سفية
يحولون حقوق إ
التي أ�نتجتها.
هذه امل�س أ�لة وا�ضحة وبديهية يف أ�وروبا ،بحكم املواكبة التي ح�صلت يف التاريخ
أ
الن�سان والفكر الفل�سفي احلديث
الوربي احلديث واملعا�رص بني تبلور مواثيق حقوق إ
للن�سان والطبيعة والعقل والتاريخ .فهناك وحدة عميقة كامنة وراء
ومنظوره اجلديد إ
الوربية أ
جميع املواثيق أ
احلرية،الن�سان،
ال إ�ىل مفاهيم
والمريكية والعاملية .ن�شري مث ً
إ
الفرد ،العدل ،القانون ،امل�ساواة ،العقل ،الدولة ،تداول ال�سلطة إ�رادة ال�شعب ،م�صدر
ال�سلطة ،ال�ضمان االجتماعي ،والتي ال ميكن قراءة بنود املواثيق دون االنتباه إ�ىل طبيعتها
و إ�ىل عالقتها املركزية بامل�رشوع الليربايل يف �صيغه املتعددة.

الن�سانية القدمية ،إ�ال أ�ن
هذه املفاهيم حا�رضة يف املرياث النظري ملختلف احل�ضارات إ
الدالالت التي اتخذتها يف الفكر الفل�سفي احلديث واملعا�رص والتي �شكلت املواثيق الدولية،
تختلف عن دالالت ومعاين املفاهيم ذاتها يف ال�سياقات الن�صية القدمية .كما ترتكز املفاهيم
الواردة يف املواثيق الدولية إ�ىل ن�سبية املعارف واحلقيقة والقوانني والتعليم وف�صل الدين
وال�سالمية التي ت�ستند إ�ىل طابع مغلق
عن الدولة ،وكلها قيم غائبة عن الثقافة العربية إ
ومطلق ،وهو ما يتجلى بو�ضوح يف الثقافة ال�سيا�سية ال�سائدة بتياراتها العديدة املارك�سية
وال�سالمية.
والقومية إ
ال إ�ىل معارك
الن�سان يف الفكر العربي حتتاج فع ً
إ�ن معركة تبيئة مبادئ وقيم حقوق إ
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�سيا�سية حمددة يف ق�ضايا واقعية ،لكنها حتتاج أ�ي�ض ًا وباحلدة والقوة ذاتها إ�ىل معركة الدفاع
الن�سان ال يجتمعان� ،سواء أ�كان التقليد
عن احلداثة يف فكرنا املعا�رص ،فالتقليد وحقوق إ
قومي ًا أ�م مارك�سي ًا أ�م إ��سالمياً.

هذا يعني أ�ن �س�ؤال احلداثة �سيظل مطروح ًا على جدول أ�عمال امل�شتغلني بق�ضايا حقوق
الن�سان ،ويرتبط بهذا ال�س�ؤال �رضورة القيام بجهود فكرية تنويرية ت�ساهم يف إ�عداد
إ
أ
الن�سان يف ف�ضائنا الفكري وال�سيا�سي.
الر�ضية املالئمة النغرا�س أ�ف�ضل ملبادئ حقوق إ

أ�ما عمليات التغيري والتطوير والتحديث التي متت يف املنطقة العربية خالل ن�صف
القرن املا�ضي فقد متت يف م�ستويات ق�رشية و�سطحية مبعزل عن التعر�ض ألن�ساق الثقافة
القدمية ،إ�ذ جتاورت أ
الن�ساق القدمية مع احلديثة ،و أ�دى هذا الو�ضع إ�ىل تفريغ كل املفاهيم
(الن�سان ،الفرد ،الوطنية ،الدميقراطية ،ال�ساحة العمومية ،ال�شعب ،القانون،
احلداثية إ
العقل) من م�ضامينها أ
ال�صلية ،فتبقَّى ال�شكل وغاب اجلوهر يف خ�ضم تلك العالقة التجاورية
ال�شاذة ،فال�شعب بقي هو القبيلة ،واحلزب ال�سيا�سي قبيلة م�صغرة ،والفرد عبداً ،والقانون
�رشيعة الدين أ�و ال�سلطات ...إ�لخ.

بناء على ما �سبق ال نت�صور إ�مكانية حتقيق تقدم ما يف جمال تطور وتطوير الوعي
ال�صالح الديني الذي انطلق يف نهاية
الن�سان يف فكرنا دون إ�عادة إ�حياء م�رشوع إ
بحقوق إ
ال�صالح الذي كان يروم تكييف
القرن التا�سع ع�رش،خا�صة م�رشوع حممد عبده ،هذا إ
ال�سالمي مع مقت�ضيات ومتطلبات أ
الزمنة احلديثة ،والذي اتخذ �صور ًا ومظاهر
املجتمع إ
أ
ال�سالمي عند حممد �ركون وغريه ،فال ميكن
أ�كرث قوة يف م�رشوع نقد العقل العربي إ
الن�سان دون دعم جهود هذا الفكر يف جمال نقد العقل
تعزيز جبهة العمل يف جمال حقوق إ
ال�سالمي ونقد �آلياته يف التفكري ،ودون إ�عادة بناء امل�رشوع النه�ضوي ،بحيث ت�شكل
إ
أ
الن�سان والدميقراطية حمتواه ،ولي�س اختزاله إ�ىل بناء المة والوحدة إ�زاء خطر
حقوق إ
اخلارج وح�سب.
الن�سان
الن�سان معنية إ�ذا ب�إعداد مداخل نظرية ملناق�شة أ��سئلة حقوق إ
منظمات حقوق إ
أ
يف الفكر العربي واملمار�سة ال�سيا�سية العربية� ،ي معنية ببناء وعي يزاوج بني املمار�سة
املناه�ضة للت�سلط والقهر وغياب احلريات ،وبني الر ؤ�ية الفكرية اجلديدة التي ت�شكل حا�ضنة
الن�سان.
قيم ومبادئ حقوق إ
الن�سان مثال عند بع�ض العاملني يف هذا املجال
ال ميكن أ�ن جتتمع املناداة بحقوق إ
الن�سان والعقل واملجتمع ،وا�ستمرار هيمنة
وا�ستمرار هيمنة ت�صورات تقليدية حمددة عن إ
أ
الفكار املرتبطة بالرعية والطاعة واالمتثال والتقاليد ودونية املر أ�ة وا�ضطهاد ال�صغري
والتع�صب القومي واحلقيقة الواحدة التي ال مراء فيها.
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�إ�شكالية العاملية واخل�صو�صية

أ�ما ق�ضية اخل�صو�صية الثقافية أ�و احل�ضارية فهي يف كثري من أ
الحيان ق�ضية حق يراد به
البداع ،لكن ال
باطل ،إ�نها مفهوم �صحيح يف ذاته ،وذلك على اعتبار أ�ن االختالف ينمي إ
�شك أ�ن احلكومات وقطاع ًا وا�سع ًا من النخبة الثقافية وال�سيا�سية (تيار الفكر القومي التقليدي
ال�سالم ال�سيا�سي) يرفعون �شعار اخل�صو�صية ك�شعار أ�و واجهة تخفي وراءها حقيقة
وتيار إ
أ
الن�سان.
الو�ضاع املرتدية حلقوق إ
ال�سالم ال�سيا�سي والفكر
ان�سجام ًا مع خطاب اخل�صو�صية لدى النظم ال�سيا�سية وتيار إ
القومي التقليدي ،برزت ر ؤ�ى ت�ؤكد على �رضورة وجود مواثيق إ�قليمية وعربية
الن�سان تراعي هذه اخل�صو�صية ،وقد عربت هذه الر ؤ�ى عن نف�سها يف
و إ��سالمية حلقوق إ
الن�سان.
ال�سالمي حلقوق إ
والعالن إ
الن�سان إ
امليثاق العربي حلقوق إ

القليمية ،على غرار امليثاق أ
الن�سان وامليثاق
الوربي حلقوق إ
ميكن لالتفاقيات إ
أ
الن�سان ،أ�ن ت�سهم يف توفري �ضمانات و�آليات إ�قليمية الحرتام حقوق
المريكي حلقوق إ
ال يف أ�وربا والواليات املتحدة ،لكن مل يحدث عند العرب ويف
الن�سان .وهذا ما حدث فع ً
إ
أ
أ
أ
ال�سالم .ال�سبب وا�ضح وهو �ن االتفاقيات الوروبية والمريكية طرحت نف�سها
بالد إ
أ
ؤ
ال عنها �و نقي�ض ًا لها ،وجميعها يعك�س ر�ية واحدة
ال للقوانني الدولية ولي�ست بدي ً
مكم ً
الن�سان ،أ�ي أ�ن املنطق الداخلي الذي يحكم جميع هذه املواثيق واحد .يف حني مل
حلقوق إ
ال�سالم عام  1990الذي اعتمدته
الن�سان يف إ
يحدث ذلك يف إ�عالن القاهرة حول حقوق إ
العالن قيد جميع احلقوق واحلريات فيه ب أ�حكام ال�رشيعة
ال�سالمي ،فهذا إ
منظمة امل�ؤمتر إ
ال�سالمية (م ،)24/وجعل من هذه أ
الخرية املرجع الوحيد لتف�سري أ�و تو�ضيح أ�ي مادة من
إ
والوربية أ
مواده (م ،)25/وهو بذلك يختلف اختالفا كلي ًا عن ال�صكوك الدولية أ
والمريكية
ً
الن�سان.
الن�سان التي تقوم على أ��سا�س علمانية حقوق إ
حلقوق إ
ال�س�ؤال املطروح يف إ�طار احلديث عن اخل�صو�صية هو :هل من �سبيل للجمع بني حقوق
وال�سالم؟
الن�سان إ
إ

ال�سالم ال
ال بد هنا من تقرير حقيقة مهمة من حيث املبد أ� :إ�ن أ�ي حديث جتريدي عن إ
يكون مفيدا والب ّد من ربطه مبدر�سة أ�و مذهب أ�و �شخ�ص أ�و فرقة معينة ،أ�ي ال بد من
ً
ال�سالم ،وهي ن�صو�ص القر�آن
احلديث عن تف�سري وفهم للن�صو�ص التي متثل م�صادر إ
المام علي بن أ�بي
وال�سنة ،ألن «القر�آن ال ينطق و إ�منا ينطق عند الرجال» كما يقول إ
طالب .و أ�ي�ض ًا ألنه لي�س هناك من ن�ص مهما كان مقد�س ًا له معنى ذاتي الزم ونهائي،
فاملعاين ت�ستخل�ص بعمليات معقدة يقوم بها عقل ما ،حمكوم �سلف ًا بعالقات الزمان واملكان
بكل ما يعتمل فيها من م�صالح وعادات وتقاليد ومعارف �سائدة.
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الن�سان مهمة ت�شجيع حركة التنوير الديني التي
ما تقدم يطرح على حركات حقوق إ
الن�سان والدميقراطية كمبد أ� ،ومن ثم تبحث يف الن�ص الديني عما ي�ؤيد ذلك،
ت�ضع حقوق إ
ال�سالمي ،بل عن
وهنا لي�س املطلوب البحث يف بع�ض مكنونات وكنوز الرتاث العربي إ
آ
الفاق امل�ستقبلية التي ت�صل بني هذا الرتاث وكل من احلا�رض وامل�ستقبل .إ�ذ على الرغم من
تلفيقية هذا أ
المر ف�إنه مفيد من الناحية ال�سيا�سية والعملية ،ويف ال�سياق ذاته ت�صبح امل�ساهمة
الن�سان،
يف بلورة م�رشوع علماين جزء ًا ال يتجز أ� من املهام املطروحة على حركة حقوق إ
خا�صة بعد أ�ن أ�حلقت أ
النظمة الدين بال�سيا�سة وجعلته يف خدمتها .هذا امل�رشوع ال يعني
الكراه ال�سيا�سي وحترير ال�سيا�سة
إ�ق�صاء ما هو ديني عن املجتمع ،و إ�منا حترير الدين من إ
من الدين.
ترتبط هذه املهام بق�ضية النجاح يف اكت�ساب امل�رشوعية يف ال�ساحة الثقافية التي ينبغي
الن�سان الذهاب نحوها ،فما مل يتم جتديد ثقافتنا املوروثة
على املثقفني ون�شطاء حركة حقوق إ
وبرانية.
لتتوافق مع منطق الع�رص� ،ستبقى ثقافة الدميقراطية وحقوق إ
الن�سان غريبة ّ
الن�سان مع احرتام اخل�صو�صيات املرثية وحتديدها يف
هذا كله يندرج حتت عاملية حقوق إ
مداخل التطبيق و أ�ولوياته ،والت أ�كيد أ�ي�ض ًا على أ�ن العاملية �صريورة منفتحة على الدوام
ولي�ست م�س أ�لة مغلقة وب�صورة قطعية وق�رسية ،وهي بالتايل ال تعني �صياغة قوالب تلقينية
الن�سان.
جامدة لتعليم ون�رش حقوق إ

الن�سان والدميقراطية
�إ�شكالية حقوق إ
الن�سان ،تتعلق بالعالقة على
ثمة إ��شكالية كبرية حول دور ومهام منظمات حقوق إ
أ
ال�صعيد العملي والنظري بني االعتبارات احلقوقية واالعتبارات ال�سيا�سية� ،و العالقة بني
الن�سان والدميقراطية.
حقوق إ
الن�سان
لقد الحظنا مدى التقاطع ،وال نقول التطابق ،بني برنامج حركة حقوق إ
النامية يف �سوريا وبرنامج التجمع الوطني الدميقراطي وما تطرحه جلان املجتمع املدين
مثال ،وذلك على الرغم من اال�ستقاللية املحرتمة ن�سبي ًا من أ
الطراف املختلفة .وال يغري
وجود بع�ض ال�شخ�صيات امل�شرتكة من أ
واع الختالف �آليات
المر �شيئاً ،طاملا هناك إ�دراك ٍ
العمل بني احليزين احلزبي واملدين  -احلقوقي .ونالحظ من جانب �آخر أ�ن ال�سلطة مازالت
الن�سان النامية ،وال تتورع عن الت�ضييق عليها ،وتنظر
تتعامل بتخوف من حركة حقوق إ
إ�ليها باعتبارها تخفي وراءها إ�مكانية معار�ضة جديدة ،وذلك رغم الت أ�كيد امل�ستمر لهذه
احلركة على ا�ستقالليتها وحياديتها ب�شكل دائم.
ميكن القول إ�ن هناك ت�شابك ًا وا�سع ًا بني االعتبارات ال�سيا�سية واالعتبارات احلقوقية
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من الناحية النظرية والعملية يف بلدان املنطقة العربية ،مبا يجعل الف�صل بينهما م�ستحيالً.
إ�ذ ال ميكن أ�ن نت�صور وجود منظمة حقوق إ�ن�سان تغ�ض النظر عن �آليات احلكم ال�سائدة،
وتغم�ض العني عن جتاوزات امل�ؤ�س�سات أ
المنية ،وتتهاون يف ت�رشيح طبيعة الع�سف
ال�سيا�سي ،وتبقى يف الوقت ذاته تطرح حماية أ
الفراد واجلماعات ،أ�ي ي�صعب وجود
الن�سان تتناول الق�ضايا احلقوقية مبعزل عن طرح وجهة نظرها ودورها
حركة حلقوق إ
يف عملية إ��صالح �سيا�سي مطلوب .فالن�ضاالت احلقوقية �ستكون خا�رسة إ�ذا ما مت النظر
ال�صالح احلقوقي
إ�ليها مبعزل عن تقدم العملية ال�سيا�سية يف املجتمع ،وبكلمة أ�خرى ف�إن إ
ال�صالح ال�سيا�سي للو�ضع يف �سوريا .وهذا الفهم هو ما
هو جزء جوهري و أ��سا�سي من إ
الن�سان وبرنامج املعار�ضة ال�سورية ،وذلك
يف�رس عالقة القربى بني برنامج حركة حقوق إ
بحكم حاجة الواقع ولي�س بحكم إ�حلاق احلركة احلقوقية أ�و تبعيتها أ
للحزاب ال�سيا�سية.

الن�سان والدميقراطية،
ال�شكالية يف العالقة املتبادلة بني حقوق إ
من جانب �آخر تربز تلك إ
الن�سان أ�ي حماولة للزج بها يف �صيغة �سيا�سية �ضيقة
ففي الوقت الذي تنبذ فيه حركة حقوق إ
أ
أ
( أ�و أ
بالحرى حزبية) أ�و إ��ضفاء طابع �سيا�سي مبا�رش عليها ،وتنبذ �ي ادعاء ب�نها بديل
للحزاب ل�سيا�سية ،ف�إن تاريخنا ال�سيا�سي ي�شري إ�ىل أ�ن �ضعف أ
أ
الحزاب ال�سيا�سية ي�ضاعف
الن�سان والع�صف بهذه احلقوق ،بل باملنظمات املدافعة عنها.
من �سهولة انتهاك حقوق إ
الن�سان
ومن ثم لو جاز احلديث عن ا�سرتاتيجية عامة على ال�صعيد العملي حلركة حقوق إ
يف �سوريا ف�إنها ترتكز قبل كل �شيء على ت�شجيع العمل من أ�جل التحول إ�ىل الدميقراطية،
وت أ�مني الظروف املواتية لتطبيق د�ستور دميقراطي وهيكل قانوين دميقراطي.
ال�صالح ال�سيا�سي وتقلي�ص هيمنة الت�صورات اال�ستبدادية ،أ�ي عملية االنتقال
إ�ن عملية إ
أ
الن�سان ،متام ًا كما �ن املعارك الثقافية
الدميقراطي ،من املعارك املو�صولة مبعركة حقوق إ
يف مو�ضوع نقد الذهنيات التقليدية تندرج يف أ
الفق ذاته.
الن�سان يف املنطقة العربية هي �آليات «منفعلة»؛
إ�ن جممل �آليات عمل حركة حقوق إ
مبعنى أ�نها تكتفي مبتابعة ومراقبة حدوث االنتهاكات ،أ�ما �آليات «الوقاية» فهي ما زالت
ب�سيطة ،كالتعليم والرتويج والعمل الثقايف وغريها ،أ�ي أ�نها تتخذ موقف ًا دفاعياً .إ�ذ يركز
الن�سان يف البالد العربية على «االنتهاكات» الواقعة بحق أ
الفراد
معظم حركات حقوق إ
أ
أ�كرث من العمل على جبهة تغيري �و تطوير آ
الليات الناظمة للدولة واملجتمع واملولِّدة لتلك
االنتهاكات ،وهو ما ميكن ت�سميته بالدور «الوقائي» .ورمبا يكون أ�حد أ��سباب هذه آ
اللية
الدفاعية ،ح�سا�سيتها جتاه امل�سائل ال�سيا�سية ،ومبالغتها املفرطة يف ت أ�كيد نف�سها كحركة غري
حزبية ،مبعنى أ�نها ال تعمل يف املجال ال�سيا�سي املبا�رش .وهذا بالطبع أ�مر �رضوري �رشيطة
أ�ال ي�ؤدي بها خارج احلقل العام.
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جوهر الفكرة يف هذا املجال هو ت أ�كيد وجود دور �سيا�سي (باملعنى العام لل�سيا�سة ولي�س
باملعنى احلزبي) و�رضورة تفعيل هذا الدور ،وباعتقادي أ
الر�ضية املنا�سبة لهذا الدور
الن�سان  /من الناحية
هي يف الت أ�كيد على مطلب االنتقال الدميقراطي ،فحركة حقوق إ
القل  /هي أ
النظرية على أ
ال لتقدمي ت�صور حول «الدميقراطية» املتنا�سبة مع
الكرث ت أ�هي ً
الن�سان العاملية.
واقع جمتمعاتنا العربية وباالن�سجام مع قيم ومبادئ حقوق إ

الن�سان يف البالد العربية،
باعتقادنا هناك جدول أ�عمال عري�ض أ�مام حركة حقوق إ
لل�صالح
الن�سان إ
يت�ضمن فيما يت�ضمن تقدمي م�شاريع مقرتحة من وجهة نظر حقوق إ
الدميقراطي إ�ىل ال�سلطات واملعار�ضات معاً ،وتقدمي ر ؤ�ية مقرتحة عن عملية «االنتخابات»
الن�سان وال�رشعة الدولية ،كذلك
الت�رشيعية والبلدية ،م�ستندة يف ذلك إ�ىل مبادئ حقوق إ
تقدمي م�شاريع مقرتحة لقوانني دميقراطية وع�رصية تتعلق بال�صحافة واملطبوعات والعمل
والهلي .كما ميكن لها أ�ن تق ِّدم ر ؤ�يتها للقوانني أ
املدين أ
والفكار الناظمة أ
للحزاب ال�سيا�سية
القائمة ،احلاكمة منها واملعار�ضة ،مبا يدفع هذه أ
الحزاب لتجديد فكرها و�آلياتها مبا ين�سجم
الن�سانية الدميقراطية ،وقد يرتقي
الن�سان والعمل الدميقراطي واقتناعها بالقيم إ
مع حقوق إ
دورها ،يف حال جنحت يف تثبيت م�صداقيتها وا�ستقالليتها ومهنيتها العالية ،إ�ىل دور
الن�سان.
«رقابي» معرتف به من اجلميع يف احلد من انتهاكات حقوق إ

هذه امل�شاريع آ
والليات املقرتحة ال ت�شكل قفزة من الناحية النظرية يف مطالب حركة
الن�سان ،ألنها تن�سجم مع ما تطالب به هذه احلركة من �رضورة إ��صالح قانوين
حقوق إ
الن�سان،
وت�رشيعي؛ ل�ضمان االن�سجام بني القوانني الوطنية املحلية والقانون الدويل حلقوق إ
لكنها �ستحقق قفزة حقيقية يف ن�شاط احلركة احلقوقية فيما لو و�ضعت هذه املهام على جدول
أ�عمالها.

ثمة مربرات أ�خرى لقيام احلركة احلقوقية بهذه امل�شاريع «االقرتاحية» ،منها أ�ن
احلركة احلقوقية ذاتها ي�صعب أ�ن تزدهر إ�ال يف بيئة �سيا�سية دميقراطية ،إ�ذ إ�ن بناء �سمعة
معنوية عالية للحركة احلقوقية ي�ستلزم وجود جمتمع مدين نا�شط وجمتمع �سيا�سي فاعل،
وهذا بدوره يتطلّب وجود م�شاريع ممكنة التطبيق على ال�صعيد الت�رشيعي وال�سيا�سي.
الن�سان ذاتها يف بلدان عربية عديدة قد وقعت �ضحية ملمار�سات
كذلك ف�إن حركة حقوق إ
أ
أ
أ
غري دميقراطية بهدف تقييدها �و إ�خ�ضاعها �و تهمي�شها ،وبالتايل ف�إن ال�ضمان ال�سا�سي
ال�ستمرارية هذه احلركة هو يف حدوث حتول دميقراطي يف البلد الذي تعمل �ضمنه .وهذا
التحول ال يلغي ،كما يرى البع�ض ،احلاجة للحركة احلقوقية التي ميكن أ�ن تقوم وقتها بدور
رقابي ل�ضمان تطبيق آ
الليات الدميقراطية املعتمدة على نحو �سليم ،أ�ما يف ظل البيئة ال�سائدة
حالي ًا ف�إن ما ميكن للحركة أ�ن تقوم به من إ�جناز ،قد ال يكون كبرياً.
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الن�سان وال�سيا�سة
�إ�شكالية حقوق إ

الطار املفاهيمي
الن�سان أ�ن متعن التفكري على الدوام يف إ
من املهم ملنظمات حقوق إ
الذي ت�ستند إ�ليه يف عملها ون�شاطها لكي ميكنها اال�ستجابة لعامل دائم التغيري ،خا�صة و أ�ن
املفاهيم النظرية املختلفة ،ال بد أ�ن ت�ؤدي إ�ىل اختالف و�سائل و أ��ساليب العمل وت�صادمها،
الن�سان تعتمد أ��سا�س ًا على خطابها وقدرتها على تو�صيل
ف�ض ً
ال على أ�ن فاعلية حركة حقوق إ
املبادئ والقناعات ب أ��سلوب مقنع للحكومات واحلركة ال�سيا�سية واملجتمع املدين والر أ�ي
العام يف جممله.
الن�سان» على ال�صعيد النظري ،وما
تعترب ق�ضية العالقة بني «ال�سيا�سة» و«حقوق إ
أ
الن�سان �و عزلها
يرتبط بها على ال�صعيد العملي من حماوالت لت�سيي�س حركات حقوق إ
عن التدخل يف ال� أش�ن ال�سيا�سي ،إ�حدى كربى امل�شاكل التي تواجه هذه احلركات يف املنطقة
العربية ،وتعود جذور هذه امل�شكلة إ�ىل ظروف ن� أش�ة هذه احلركات التي اعتمدت أ��سا�سا
على العاملني يف احلقل ال�سيا�سي العام أ
(الحزاب ال�سيا�سية) ،ب�سبب �ضعف العمل املدين
يف املجتمعات العربية ،كما تعود إ�ىل االختالف البينِّ يف طبيعة املجتمعات العربية عن
املجتمعات الغربية.
هذه امل�شكلة تعود للظهور دائم ًا بحكم م�ستجدات الظرف ال�سيا�سي يف معظم الدول
العربية ،أ
ت�صعد التوتر مابني ال�سيا�سي –
فالحداث ال�سيا�سية واملواقف املختلفة إ�زاءها
ّ
احلقوقي ،وال �شك أ�ن ذلك يكمن أ��سا�س ًا يف االختالف على ال�صعيد النظري إ�زاء العالقة
الن�سان» ،والذي أ�دى ،أ�و قد ي�ؤدي ،يف بع�ض اللحظات
ما بني «ال�سيا�سة» و«حقوق إ
الن�سان.
ال�سيا�سية آلثار مدمرة على حركات حقوق إ

الن�سان وال�سيا�سة:
 -1م�شكلة «الثنائيات» ،والعالقة بني حقوق إ
الن�سان يف املنطقة العربية على الف�صل املطلق واحلدي
�رص العديد من دعاة حقوق إ
ُي ُّ
الن�سان» و«ال�سيا�سة» ،وباملقابل تتوجه أ�حزاب �سيا�سية عديدة (�سواء يف
بني «حقوق إ
ال�سلطات أ�و املعار�ضة) نحو حماوالت إ�حلاق أ
الحزاب ال�سيا�سية بها ،ويف اعتقادي أ�ن
الر ؤ�يتني تعربان عن �ضيق أ
الفق ،وعن خلل يف فهم تلك العالقة على امل�ستوى النظري.
الن�سان»،
من جديد تربز م�شكلة «الثنائيات» يف فهم العالقة بني «ال�سيا�سة» و«حقوق إ
ال�سالمي بدء ًا من ع�رص النه�ضة ،والذي
إ�نها امل�شكلة ذاتها التي حكمت الفكر العربي إ
يزخر بالعديد منها ،كثنائية أ
الميان ،والعقل – النقل،
ال�صالة– املعا�رصة ،وثنائية العلم – إ
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وغريها.
لقد حتولت تلك الثنائيات إ�ىل معيق حقيقي لتقدم فكرنا ،بحكم الر ؤ�ى والت�صورات التي
يتم طرحها حولها ،والتي ت�ستند إ�ىل املنهج ذاته على الرغم من اختالف الر ؤ�ية والتوجه
والهدف ،فهذه الر ؤ�ى إ�ما أ�ن تتطرف يف أ�حد طريف العالقة منكرة وجود الطرف آ
الخر،
أ�و تتجه نحو «التوفيق» ب أ��سلوب انتقائي يكتنفه الغمو�ض ،وال ميكن حتقيق ا�ستفادة عملية
حقيقية منه.

أ
الن�سان» مبا يدلل على أ�ننا
المر نف�سه يتكرر يف فهم العالقة بني «ال�سيا�سة» و«حقوق إ
ما زلنا ننظر للعامل أ
ال
وال�شياء والب�رش من خالل املنهج التقليدي ذاته ،ومل نتملك بعد عق ً
جديداً ،على الرغم من التباين الظاهري.
الن�سان ،نفورهم ال�شديد من
نكاد نب�رص مثالً ،عرب مالمح العديد من دعاة حقوق إ
«ال�سيا�سة» ملجرد لفظ الكلمة ،مبا يوحي لنا بتوا�صل فاعلية وت أ�ثري ثنائية (املقد�س – املدن�س)
الن�سان توازي املقد�س يف هذه
يف العقول واخليارات ،فال�سيا�سة توازي املد ّن�س ،وحقوق إ
الن�سان أ�م يف
الثنائية .هذا يو�ضح لنا أ�ن «العقل التقليدي» �سواء أ�كان �ضمن حركة حقوق إ
أ
الحزاب ال�سيا�سية ،ف�إنه �سينتج الكوارث واملهازل ذاتها على �صعيد اخلطاب واملمار�سة
العملية.
«ال�سيا�سة» مبا هي جممل ما يتعلق تفكري ًا وممار�سة بال� أش�ن العام ،كالهواء الذي يحيط
بنا ونتحرك داخله ،فهي عامل ملتحم ووثيق ال�صلة بكل مظاهر وجتليات و أ��شكال الفعل
الن�ساين� ،سواء أ�حببنا ذلك أ�م كرهناه.
إ

الن�سان» مبا هي مقاومة لكل ظواهر اال�ستبداد يف جميع امل�ستويات أ
والماكن
«حقوق إ
(احلقوق املدنية وال�سيا�سية) ومقاومة لكل أ��شكال الظلم االجتماعية (احلقوق االقت�صادية
واالجتماعية والثقافية) ،هي �شكل جديد من أ��شكال املمار�سة ال�سيا�سية .وبالتايل ف�إن تباين
الحزاب ال�سيا�سية ،لي�س يف كون هذه أ
الن�سان عن أ
الخرية متار�س ال�سيا�سة
حركة حقوق إ
الن�سان على هذا «الدن�س» ،و إ�منا يف تفاعلها ب أ��شكال جديدة مع
بينما ترتفع حركة حقوق إ
ال� أش�ن ال�سيا�سي ،فالهدف اجلوهري ألية حركة حقوقية هو تقييد أ�داء «القوة ال�سيا�سية»
الن�سانية ،وهذا الن�شاط هو
بجميع م�ستوياتها وم�صادرها ،ب�إلزامها باالعتبارات واملعايري إ
فعل �سيا�سي .لكن تختلف هذه احلركة عن أ
الحزاب ال�سيا�سية يف هذه النقطة ،ب أ�نها ت�ضع
نف�سها خارج ال�سلطة ال�سيا�سية وال ت�سعى إ�ليها ،بينما مربر وجود «احلزب ال�سيا�سي» هو
امتالكه لربنامج �سيا�سي ،ي�سعى لتطبيقه من خالل ممار�سة «ال�سلطة ال�سيا�سية» أ�و امل�شاركة
فيها.
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 -2الن�شاط احلقوقي والعمل احلزبي:
الفكرة اجلوهرية يف هذا املجال تتمثل يف أ�ن الن�شاطني املدين (ومن �ضمنه احلقوقي)
وال�سيا�سي (احلزبي) مرتابطان ،ويعتمدان على بع�ضهما بع�ضاً ،على الرغم بالطبع
من كونهما قابلني للف�صل أ�و التمييز إ�ىل جمالني خمتلفني بدرجة معينة ،أ�ي أ�ن ثمة ربط ًا
ال بني احليزين املدين وال�سيا�سي ،وبدون هذا الفهم ال أ�عتقد أ�ن العالقة بينهما ميكن
وف�ص ً
أ�ن ت�ستقيم.
الن�سان إ�زاء العالقة بني
لكن لن أ�خذ أ�و ً
ال الر ؤ�ية ال�سائدة لدى غالبية ن�شطاء حقوق إ
احليزين:
ال �شك أ�ن النفور ال�شديد من «ال�سيا�سة» داخل احليز املدين (ومن �ضمنه حركة حقوق
الن�سان) ناجم عن خلط دائم بني ال�سيا�سي واحلزبي ،مبا ي�ؤدي �آلي ًا إ�ىل إ��ضفاء �صبغة �سلبية
إ
على كل ما هو �سيا�سي باملفهوم العام ،نظر ًا ملا يعاب على العمل احلزبي من ميكيافيلية
وانهماك ب «احلرتقات» احلزبية.
على الرغم من «ال�صحة» الن�سبية لعيوب العمل احلزبي ،إ�ال أ�ن ذلك ال ي�شكل مربر ًا
للتطرف وت�صدير ر ؤ�ى اختزالية تكثف «ال�سيا�سة» يف «احلزب ال�سيا�سي» من جهة ،ومن
جهة أ�خرى ال ميكن طرح عيوب العمل احلزبي بطريقة توحي بتربئة الذات ( أ�ي احلركة
احلقوقية) من العيوب ذاتها ،فامل�شكلة أ
ال�سا�سية يف «العقل» الذي يرى وي�سمع ويت�رصف،
�سواء وجد �ضمن أ
الن�سان.
الحزاب ال�سيا�سية أ�م داخل حركة حقوق إ
من �سمات هذا «العقل» املعيق« :االنغالق» يف مقابل «االنفتاح» ،و«املرونة»
مقابل «النظام ال�صارم واحلدية والتطرف» ،و«الفردية» يف مقابل «العمل اجلماعي
وامل�ؤ�س�سات» ،والتطرف يف أ�حد اجتاهي أ��سلوب العمل ،أ�ي بني املركزية والدميقراطية،
والتطرف يف إ�عالء � أش�ن اجلماعة ل�صالح إ�لغاء التمايزات الفردية ..إ�لخ.

يف احلقيقة ميكن أ�ن نعد الكثري من العيوب يف العمل امل�ؤ�س�ساتي أ
للحزاب واجلمعيات
املدنية وغريها ،إ�ال أ�نه من اجلدير بنا تثبيت هذه العيوب بو�صفها تالم�س اجلميع ،ولي�س
طرف ًا دون �آخر ،فهي ابنة «العقل» التقليدي عموم ًا ولي�ست بنت ًا ل�شكل حمدد من العمل
الفراد (�سواء أ�كانوا �ضمن أ
امل�ؤ�س�ساتي .بالتايل ي�صدق هنا التمييز بني عقول أ
الحزاب أ�م
اجلمعيات املدنية) أ�كرث من التمييز بني ر ؤ�ية ونواظم عمل امل�ؤ�س�سات .من جانب �آخر ف�إن
«االنتماء» لي�س املحدد الوحيد يف طبيعة العقل ،فانتماء فرد ما حلزب أ�و جمعية مدنية ما ،ال
يعني اكت�سابه منط ًا يف التفكري من�سجم ًا أ�و موازي ًُا ملا هو موجود يف امل�ؤ�س�سة أ�و يف �شعاراتها،
ال للتفاخر أ�و الذم ،أ�و الكت�ساب إ�يجابيات امل�ؤ�س�سة أ�و
أ�ي أ�ن هذا «االنتماء» لي�س جما ً
�سلبياتها .فقد يكون املرء منتمي ًا لطائفة معينة ،لكنه لي�س طائفياً ،وقد ينتمي حلركة حقوقية
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(لكن ذلك ال يعني الرباءة �سلفاً) ،وقد ينتمي حلزب �سيا�سي (وهذا ال يعني الدنا�سة �سلفاً)،
وقد ينتمي لقومية معينة (لكن ال يجوز رميه بالتع�صب مبا�رشة) .باخت�صار ،إ�نها م�شكلة
«العقل» التقليدي وطبيعة «الثقافة ال�سائدة» قبل أ�ن تكون �شيئ ًا �آخر.
الن�سان ت�سعى إ�ىل «التباين» عن أ
الحزاب
هذا التو�ضيح ال مينع كون حركة حقوق إ
أ
ال على كونه حق ًا لها ،ف�إنه أ�حد واجباتها ال�سا�سية ،لكن من ال�رضوري
ال�سيا�سية ،بل هو ف�ض ً
الحزاب ب�شكل إ�يجابي ومثمر .أ�ي أ�ن أ
أ�ن تبدع يف التقاط وتفعيل متايزاتها عن أ
«المرا�ض
الواحدة» امل�صابة بها جميع أ�حزابنا وم�ؤ�س�ساتنا وجمعياتنا أ
الهلية ،ال يعني الركون إ�ليها

والت�سليم بها ،إ�ذ من حق اجلميع وواجبهم البحث عن متايزاتهم وو�سائلهم يف التخل�ص من
تلك أ
المرا�ض .لكن من املهم انطالق اجلميع من إ�دراك �سليم للعالقة اجلدلية بني «املدين»
و«ال�سيا�سي – احلزبي» ،وهو أ�مر يحتم إ�حداث تراكم يف أ�ي منهما من أ�جل تنمية الرتاكم
يف املجال آ
الخر ،أ�ي االنطالق من �رضورة وجود كال احليزين على أ�ر�ض الواقع،
الن�سان (والن�شاط املدين عموماً) ال ميكن أ�ن حتل حمل الفعاليات احلزبية،
فحركة حقوق إ
أ
أ
أ
ويف الوقت ذاته ي�ستحيل �ن حتقق وثبات كبرية إ�ىل المام يف �ي من جماالت احلقوق إ�ال
من خالل تن�شيط هذه الفعاليات ،وباملقابل ف�إن أ
تتفعل وتغتني وتتطور
الحزاب ال�سيا�سية ال ّ
إ�ال بوجود جمتمع مدين فاعل ون�شط.

الن�سان
لن أ�خذ ثانياً :ما هو �سائد من ممار�سات �سيا�سية وحزبية إ�زاء حركة حقوق إ
يف املنطقة العربية :لقد جرت حماوالت عديدة يف املنطقة العربية لت�سيي�س ( أ�و أ
بالحرى
الن�سان ،وكانت حم�صلة هذه املحاوالت يف امل�آل أ
الخري ،تفجري
لتحزيب) حركات حقوق إ
هذه احلركات من داخلها ،ب�سبب حتمية ا�صطدام مناهج عمل �سيا�سية متباينة .وقد حدث
يف أ�كرث من بلد عربي تناف�س بني التيارات ال�سيا�سية على ال�سيطرة على منظمة حقوقية ما،
عن طريق ح�شد أ�ن�صارها بني ع�ضوية املنظمة ،وهو توجه يعبرّ فيما يعبرِّ عن �ضيق أ
الفق
الن�سان يف املحافظة على احليدة ال�سيا�سية .ما ي�رض
وعدم إ�دراك أ�همية دعم حركة حقوق إ
أ�ي�ض ًا بهذه احلركة هو اجتاهها مبح�ض إ�رادتها أ�و ب�سبب ال�ضغوط عليها ،نحو االنق�سامية
واحل�سابات ال�سيا�سية التكتيكية وامل�ؤقتة ،ك أ�ن تتم ت�شكيالتها (كما حدث يف بع�ض املنظمات
العربية) على أ��سا�س «املحا�ص�صة» ،أ�ي بناء على نظام القت�سام املقاعد يف الهيئات القيادية
بني االجتاهات ال�سيا�سية احلزبية املختلفة ،لتكون املنظمة احلقوقية بالتايل يف حالة من احليطة
الدائمة والتوج�س امل�ستمر واحل�سابات والتوازنات ال�سيا�سية ،وهو ما ي�ؤدي بال�رضورة
إ�ىل اختالل ن�شاط املنظمة و إ��ضعاف ا�ستقالليتها ،ففي بع�ض البلدان (كلبنان مثالً) و�صلت
أ
المور إ�ىل حد االنق�سامات على أ��س�س طائفية ،إ�ىل جانب االنق�سامات ال�سيا�سية؛ كمربر
الن�سان ،أ
المر الذي نعتقد أ�نه �سي�رشذم احلركة احلقوقية يف أ�ي بلد
لتعدد منظمات حقوق إ
ويلغي فاعليتها.
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على احلركة احلقوقية أ�ن تتنبه جيد ًا لهذا أ
المر ،لكن دون أ�ن تتطرف يف فهم
«اال�ستقاللية» ،أ�ي ال بد لها أ�ن تبدع يف ابتكار �آليات عمل وقائية جتاه عمليات الت�سيي�س/
الفراط يف التوج�س.
التحزيب املمكن حدوثها ،لكن دون إ
ثمة ت أ�ثري �سلبي �آخر النتماء أ
الع�ضاء احلزبيني ملنظمات حقوقية ،يتمثل يف امل�ستوى
املنخف�ض ن�سبي ًا اللتزامهم بالعمل احلقوقي مقارنة بقوة التزامهم ال�سيا�سي ،وهنا نقول ،على
العموم ،لن يكون جمدي ًا من أ�جل ك�سب «العزوة» من قبل املنظمات احلقوقية ،االكتفاء
ب أ�ع�ضاء متعاطفني بوجه عام (�سواء أ�كانوا من داخل أ
الحزاب أ�م خارجها) مع فكرة
الن�سان مهما كانت �ضبابية وغائمة يف أ�ذهانهم ،وباملقابل ي�صعب القول ب�رضورة
حقوق إ
آ
أ�و حتى ب�إمكانية التحكم ال�صارم يف الع�ضوية ،لذلك تبقى مهمة البحث عن �ليات ونواظم
عمل وقائية ،جتاه أ
الن�سان.
الزمات املحتملة ،على جدول أ�عمال حركة حقوق إ

 -3اخلطاب احلقوقي واخلطاب ال�سيا�سي – احلزبي:
لكل من املجالني احلقوقي واحلزبي ،على العموم ،خ�صائ�ص خمتلفة (ال ت�شكل بطبيعة
احلال ميزات ألي منهما على آ
الخر) ،وذلك على الرغم كما أ��سلفنا من الروابط العميقة
بينهما.
هذه اخل�صائ�ص املختلفة للحركة احلقوقية نتمنى أ�ن تتج�سد واقعي ًا ب�شكل إ�يجابي وخالق.
ال ال يفا�ضل بني احلقوق وال ي�ضحي ب أ�حدها حل�ساب آ
الخرى ،كما ال ي�ضحي
فاحلقوقي مث ً
بحقوق فئة ما من الب�رش ل�صالح أ�خرى ،بينما ال�سيا�سي – احلزبي (كما هو �سائد) قد يقوم
أ�حيان ًا بدور ال يت�سق مع املثل احلقوقية والدميقراطية ،إ�ما ب�سبب تكتيكات �سيا�سية أ�و أ�حيان ًا
لطبيعة أ
اليديولوجية املحمولة.
كذلك فاخلطاب احلقوقي ال�سوي يختلف عن اخلطاب ال�سيا�سي احلزبي ،يف أ�نه
لي�س دعوة خا�صة مل�صالح معينة أ�و �سيا�سات حمددة ،أ�و اختيارات خا�صة يف جمال
النظم االقت�صادية واالجتماعية ،و إ�منا هو دعوة تنظم وت�ؤن�سن حقل املمار�سة ال�سيا�سية
واالجتماعية بغ�ض النظر عن اخليارات ،وي�ضع حدود ًا �صارمة (بناء على احلدود التي
اتفقت عليها الب�رشية يف ال�رشعة الدولية) على كيفية ممار�سة ال�رصاع االجتماعي (ب�شقيه
ال�سيا�سي واالقت�صادي) ،كما أ�نه ال يدعو مل�صلحة حزب أ�و طبقة ما دون أ�خرى ،لكنه
ُيلزم نف�سه باخليارات وامل�صالح الوطنية العليا .ولهذا ي�صعب القول أ�و الت�صور ب أ�ن ت�صبح
الن�سان» و«املبادئ الدميقراطية» أ�يديولوجيا لطبقة أ�و حزب أ�و فئة ما ،و إ�منا
«حقوق إ
أ
هي إ�طار عقالين يف �آن مع ًا لكل املمار�سات والن�ضاالت واليديولوجيات على اختالف
تالوينها وتوجهاتها.
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الن�سان ،عن
ال�شارة إ�ىل أ�نه من ال�رضوري عدم تقوي�ض خطاب حقوق إ
هنا يجب إ
طريق تبني خطاب ي�ستند إ�ىل «موقف �سيا�سي» ما يف حلظة ما .أ
فال�سا�سي هو اال�ستناد
الن�سان لدى مالم�سة الق�ضايا ال�سيا�سية ،دون االندراج يف موقف
إ�ىل مبادئ وقيم حقوق إ
الن�سان ب�صبغ
�سيا�سي مبا�رش .كذلك من املهم عدم قيام
«امل�سي�سني» يف حركة حقوق إ
َّ
الن�سان ب أ�فكارهم وتراثهم احلزبي اخلا�ص.
مبادئ وقيم حقوق إ

الن�سان ،يكفي أ�ن
اليجابي) ال�رضورية خلطاب حقوق إ
للت أ�كيد على ال�شمولية (مبعناها إ
ن�ستذكر ما حدث يف أ�زمة اخلليج  1991-1990والتباينات املده�شة يف مواقف منظمات
ال�سا�سي التعامل مع هذه أ
الن�سان ،إ�ذ كان من أ
الزمة من منظور �شامل حلقوق
حقوق إ
أ
الن�سان ،بو�صفها �زمة انتهاكات متعددة ومتداخلة ،ليتم يف الوقت ذاته ،وبالو�ضوح
إ
الن�سان داخل
ذاته ،إ�دانة انتهاكات النظام العراقي حلق ال�شعب الكويتي وحلقوق إ
العراق ،وانتهاكات التحالف الغربي حلق ال�شعب العراقي (والتي ال تزال متوا�صلة إ�ىل
اليوم) ،وانتهاكات احلكومات اخلليجية حلقوق الفل�سطينيني والعمال امل�رصيني وغريهما،
الن�سان يف مواجهة مع حقوق ال�شعوب ،وهذا كله
والرف�ض احلازم لو�ضع حقوق إ
ممكن دون التورط يف موقف مبا�رش جتاه احلكومات ،أ�و االندراج يف خطاب يطالب
احلكومات ب أ�كرث مما يفرت�ض باخلطاب احلقوقي أ�ن يطالب به من رفع لالنتهاكات �ضد
أ
الفراد واجلماعات.

من خ�صائ�ص اخلطاب احلقوقي ات�سامه باال�ستقاللية التي يجب احلر�ص عليها من قبل
الن�سان أ
والحزاب ال�سيا�سية معاً .لكن من ال�رضوري أ�ال تتبنى حركة
حركة حقوق إ
الن�سان فهم ًا �سلبي ًا لال�ستقاللية ،بحيث تغدو معها م�ساوية لالنعزالية ،أ�و تهيمن
حقوق إ
عليها م�شاعر التوج�س الدائمة جتاه أ
الحزاب ال�سيا�سية ،لتغدو هذه امل�شاعر �آلية عمل ثابتة،
الن�سان.
وعلى طول اخلط ،حلركة حقوق إ
اليجابي تعني «احليدة ال�سيا�سية» ،والتي ال تتوج�س من وجود
«اال�ستقاللية» مبعناها إ
ما ميكن ت�سميته «تقاطعات» أ�و قوا�سم م�شرتكة ،مع احلركة ال�سيا�سية بعمومها �سواء
داخل ال�سلطات أ�و املعار�ضات .وهذا أ�مر منطقي ،إ�ذ ال ميكن فهم اخل�صائ�ص املختلفة أ�و
الن�سان
االختالفات دون وجود حد أ�دنى من «التوافقات» ،فهناك قوا�سم م�شرتكة بني إ
واحلجر واحليوان (وهناك بالطبع اختالفات) ،فكيف ال يكون هناك توافقات أ�و قوا�سم
م�شرتكة بني حيزات (�سلطة ومعار�ضة وجمتمع ًا مدنياً) تنتمي جميعها إ�ىل احلقل العام
وامل�ساحة الوطنية ذاتها ،ولي�س لطرف أ�و حيز من هذه احليزات أ�ن يحزن لوجود تلك
القوا�سم امل�شرتكة أ�و التوافقات .هذه القوا�سم أ�و التوافقات تزداد م�ساحتها أ�و تتناق�ص تبع ًا
للحظة ال�سيا�سية التي مير بها جمتمع من املجتمعات .ففي املجتمعات العربية ،بحكم الظروف
تكونت جمموعة من
ال�سيا�سية واالقت�صادية ال�سائدة ،وبنتيجة «العراك» ال�سيا�سي الطويلًّ ،

180

ال�صالحي يف احلكومات واحليز املدين،
«التوافقات» بني احليز ال�سيا�سي املعار�ض واحليز إ
ويكفي أ�ن نراجع « أ�ولويات» برامج هذه احليزات للتدليل على هذه احلقيقة ،وبالتايل ف�إن
هذه «التوافقات» ي�صنعها الواقع ال�سيا�سي االقت�صادي ،وال ت�صنعها الرغبات.
من ال�رضوري جلميع أ
الطراف (�سلطة ومعار�ضة وجمتمعا مدنيا) التعامل مع هذه
احلقيقة الواقعية مبرونة ،وعدم ا�ستخدامها للتدليل على تبعية طرف إ�ىل �آخر .أ�ما من
ناحية التبلور التنظيمي لهذه التوافقات ف�إنه مرهون بالوقائع ال�سيا�سية وامل�ستجدات ،ولي�س
رهن ًا بالقرارات أ�و الرغبات.

�إ�شكالية أ
الن�سان
الولويات املطروحة فى جمال حقوق إ

خالل فرتة احلرب الباردة كان هناك جدل تقليدي حول مدى أ��سبقية حقوق ال�شعوب
الن�سان ال�سيا�سية واملدنية على احلقوق
الن�سان أ�و حول أ��سبقية حقوق إ
على حقوق إ
أ
االقت�صادية واالجتماعية �و العك�س؟
وهو اجلدل الذي يعك�س ال�رصاع التقليدي بني دول العامل الثالث واملع�سكر اال�شرتاكي
من جهة واملع�سكر الر أ��سمايل من جهة أ�خرى.
الن�سان ،وهو مبنزلة
الن�سان هو مبد أ� أ��سا�سي يف منظومة حقوق إ
إ�ن مبد أ� تكامل حقوق إ
الن�سان ،وهو �رضورة حتتمها وحدة ال�شخ�ص
املعادل املنطقي والقانوين لعاملية حقوق إ
الن�سانية).
(الن�سان) ووحدة مو�ضوع هذه احلقوق (الكرامة إ
املنتفع بهذه احلقوق إ

الن�سان» منظومة قانونية متعا�ضدة ومت�آزرة فيما
ويجعل مبد أ� التكامل من «حقوق إ
بينها ،بحيث إ�ن إ�نكار أ�حد احلقوق املدنية وال�سيا�سية ال بد أ�ن يهدر احلقوق يف امليدان
االقت�صادي واالجتماعي والثقايف ،كما أ�ن إ�نكار حق ال�شعوب يف تقرير امل�صري ويف ال�سيادة
الدائمة على مواردها �سيحول دون التمتع باحلقوق املدنية وال�سيا�سية.

الن�سان غري قابلة للتجزئة ،وثمة عالقة جدلية بينها ،فاحلق يف
من جانب �آخر حقوق إ
احلريات النقابية ينتمي إ�ىل احلق يف حرية االجتماع امل�صنف �ضمن احلقوق املدنية وال�سيا�سية،
وينتمي يف الوقت ذاته إ�ىل احلقوق العمالية امل�صنفة كحقوق اقت�صادية واجتماعية.

لذلك عندما تطرح ق�ضية أ
الولويات يف هذا امليدان ال تطرح ب�صيغة مفا�ضلة بني
احلقوق املدنية وال�سيا�سية وبني احلقوق االقت�صادية واالجتماعية ،إ�منا يتعلق أ
المر بال�سبل
الناجعة واملداخل أ
الن�سان ،خا�صة يف بلدا كبلدنا؛
ال�سا�سية ل�ضمان احرتام جميع حقوق إ
حيث ت�شابكت أ
الزمات وتعقدت ،ويحتل فيه القرار ال�سيا�سي مركز الثقل امل�ؤثر على بقية
املجاالت.
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الن�سان بو�صفه مواطناً ،وهي من أ�جل ذلك مرتبطة
احلقوق املدنية وال�سيا�سية تخ�ص إ
الن�سان ،ومن يفقد احلرية ك أ�حد
أ��شد االرتباط باملواطنة .فاملواطنة هي ركيزة حقوق إ
الن�سانية وبالتايل مواطنيته ،ومن ثم ف�إن ت أ�كيد املواطنة باالعرتاف
احلقوق يفقد الهوية إ
باحلقوق املدنية وال�سيا�سية يعد خطوة أ��سا�سية ال�ستكمال �سائر احلقوق.
ي�صدق أ
المر نف�سه عند بحث العالقة بني حقوق الفرد وحقوق اجلماعة ،إ�ال أ�نه من
ال�شارة يف هذا امليدان إ�ىل مفارقة لدى أ
النظمة احلاكمة تتمثل يف تعاطيها
اجلدير بالذكر إ
الن�سان ،فهي تركز على احلقوق اجلماعية بهدف التعبئة
االنتقائي مع منظومة حقوق إ
ال�شعبية وتتنا�سى حقوق أ
الفراد ،مع أ�ن احليزين غري منف�صلني ،ومن جانب �آخر ف�إن
احلقوق اجلماعية التي تقوم أ��سا�س ًا على حق ال�شعوب يف تقرير م�صريها ،ت�شري إ�ىل أ�ن
ذلك ال يقت�رص على حق كل �شعب يف التحرر من الهيمنة أ
الجنبية ،بل ي�شمل حقه يف حتديد
طبيعة نظامه ال�سيا�سي ،وحقه يف التنمية االقت�صادية واالجتماعية والثقافية.
من جانب �آخر ميكن إ�عمال مبد أ� تكامل احلقوق يف جمال العالقة بني الفرد وحقوق
اجلماعة ،فاحلقوق التي جرى تو�صيفها باجلماعية هي يف جوهرها حقوق فردية؛ لكن
ممار�ستها م�رشوطة بوجود جمموعة من أ
ال�شخا�ص ،مثل احلق يف احلريات النقابية،
واحلق يف حرية االجتماع.

الن�سان
�إ�شكالية العوملة وحقوق إ

الن�سان يت�سم بالتعقيد واخللط والتناق�ض ،وال يعد ذلك
إ�ن ت أ�ثري العوملة على حقوق إ
غريباً ،ذلك أ�ن العوملة نف�سها عملية معقدة ومتناق�ضة .لكن ال �شك أ�ن �آثار ًا عميقة املدى
�سترتتب على هذه الظاهرة� ،سلب ًا و إ�يجاباً ،أ
فالفق يحمل معه مالمح عوملة قا�سية ،تقودها
دولة ال تعرتف إ�ال مبفرداتها اخلا�صة ،وال تعب أ� آ
بالخر وبكرامته و إ�ن�سانيته ،وحتمل معها
ال لبع�ض أ
المرا�ض
تفاقم ظاهرة البطالة يف دول اجلنوب وال�شمال على حد �سواء ،وتدوي ً
العالم وو�سائل االت�صال ف�سيرتتب عليها نتائج يف الفكر
وجتارة املخدرات ،أ�ما ثورة إ
والعالقات الب�رشية ،و�سيكون لتطور تقنيات علم احلياة والبحوث اجلارية لل�سيطرة على
الن�سان.
تركيب اجلينات الب�رشية� ،آثار وا�سعة املدى على منظومة حقوق إ
لكن ال�س�ؤال أ
الن�سان،
الكرب الذي تطرحه العوملة يتعلق بدور الدولة يف حماية حقوق إ
الطار أ
الن�سان داخل �سيادة الدولة وخا�ضع ًا لها
ال�سا�سي لتطبيق حقوق إ
أ�ي هل �سيبقى إ
الطار الدويل ؟.
دون إ

وال يزال اجلدل حمتدم ًا بني مفهوم احرتام ال�سيادة ،وبني تكوين �آلية دولية فعالة
الن�سان من أ�ن حتمى من الدولة ،و إ�ذا كان
الن�سان .إ�ذا مل يكن بد حلقوق إ
حلماية حقوق إ
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ال و�ضع بع�ض القيود على الدولة لهذه الغاية ،فلي�س املق�صود هو إ��ضعاف الدولة ،فهذا
مقبو ً
الن�سان ،خا�صة يف ظل التحديات اخلطرية التي
أ�خطر ما ميكن أ�ن يقع بالن�سبة إ�ىل حقوق إ
الن�سان كمربر للتدخل من قبل الدول
تطرحها العوملة .وخوف ًا من ا�ستخدام ق�ضية حقوق إ
الكربى يف ال�شئون الداخلية للدول ال�صغرى ،نادت املنظمات غري احلكومية بتحديد معايري
الن�سان ،إ�ال
دولية ال�ستخدام �آليات احلماية الدولية يف حتقيق أ�هداف تخ�ص ق�ضية حقوق إ
أ�نه مل يتم إ�ىل آ
الن التو�صل إ�ىل توافقات وا�ضحة بهذا ال� أش�ن.

ال�شكاالت الذاتية
إ
ال ندري إ�ذا كان من اجلائز احلديث عن وجود حركة حقوق إ�ن�سان يف �سوريا ،رغم
الطار .لكن من البديهي
أ�نه أ��صبح لدينا اليوم العديد من املنظمات التي تعمل يف هذا إ
الن�سان ال يعني بال�رضورة وجود حركة حقيقية حلقوق
القول إ�ن وجود منظمات حلقوق إ
الن�سان .فكل املنظمات التي ت�شكلت يف �سوريا تواجه أ�زمات حادة داخلها ،وتعر�ضت
إ
أ
جميعها حلاالت انق�سام وت�رشذم ،ب�سبب الظروف ال�سيا�سية والمنية ال�صعبة التي تعمل
�ضمنها ،أ�و ب�سبب اجلهل بامليدان احلقوقي ومتطلباته الثقافية واملهنية والعملية ،أ�و ب�سبب
عدم وجود �آليات عمل وا�ضحة متميزة ومهارات إ�دارية حقيقية وبناء م�ؤ�س�سي حقيقي ،أ�و
ب�سبب اخلالفات ال�شخ�صية والذاتية.
كان ميكن لهذه املنظمات أ�ن تتطور لو ت�سنى لها احل�صول على امل�رشوعية القانونية،
فهي مهددة ب�شكل دائم يف وجودها ذاته ،ويجري الت�ضييق على كوادرها يف منا�سبات
عديدة.
وارتباط ًا بامل�رشوعية القانونية هناك م�س أ�لة إ�غالق الباب أ�مام التمويل املحلي ،أ
المر
الذي ي�شل حركتها وفاعليتها ،خا�صة يف ظل رف�ضها املبدئي للتمويل اخلارجي من الهيئات
الن�سان.
الدولية غري احلكومية املعنية بق�ضايا حقوق إ
ال�شكاالت احلا�رضة بقوة داخل هذه املنظمات إ��شكالية الوعي ال�سائد فيما يخ�ص
من إ
الن�سان ب�شكل قانوين حم�ض،
الن�سان ،إ�ذ يجري التعامل مع مبادئ حقوق إ
ق�ضايا حقوق إ
أ
دون مو�ضعتها يف ال�سياق الثقايف وال�سيا�سي ،ومنها حمدودية عملها يف �و�ساط وا�سعة،
إ�ذ تقت�رص على الطيف ال�سيا�سي املعار�ض ،ومنها اال�سرتاتيجيات املوجودة التي تقت�رص
على ر�صد االنتهاكات يف املجال ال�سيا�سي وح�سب دون العمل على جبهة آ
الليات الوقائية.
ونق�ص الكوادر الثقافية التي ميكن أ�ن تلعب دور ًا يف جمال تو�سيع أ�فق العمل يف جمال
الن�صار أ
ال�سا�سية جتنيد أ
الن�سان ،إ�ذ لي�ست املهمة أ
والع�ضاء ،بل خلق الو�سائط
حقوق إ
الن�سان ،وهي مهمة أ�كرث
والبيئات االجتماعية القادرة على حمل الر�سالة اليومية حلقوق إ
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ال من البيانات ونداءات اال�ستغاثة على أ�هميتها .لذلك على احلركة أ�ن تويل عناية
�شمو ً
فائقة للت�ضاري�س الثقافية واالجتماعية وال�سيا�سية يف املجتمع الذي تعمل فيه ،وخلق كوادر
ملمة بالبيئة املحلية والدولية ومدركة خل�صو�صية بالدها وقادرة على ا�ستخال�ص أ
الولويات
الن�سان.
وال�سيا�سات املالئمة دون االنتقا�ص من مبد أ� عاملية حقوق إ

من العنا�رص أ
الن�سان االلتزام
ال�سا�سية على ال�صعيد العملي يف جناح منظمات حقوق إ
الن�سان كمهنة؛ «املهنية « �رضورية من أ�جل ت�شكيل
باملهنية؛ مبعنى العمل يف جمال حقوق إ
الن�سان على أ��س�س مو�ضوعية ،والتطوعية الكفاحية
إ�مكانية احلكم على ن�شاط حركة حقوق إ
�رضورية أ�ي�ض ًا من أ�جل احليلولة دون ت�شكيل منظمات بليدة .لكن املهنية ما زالت غائبة
الن�سان يف �سوريا أل�سباب عديدة.
عن منظمات حقوق إ

العنا�رص ال�رضورية أ
الخرى هي :احلياد ،وال�صدق ،وعدم االنخراط أ�و التعاطف
مع تيار �سيا�سي أ�و أ�يديولوجي ،و�رضورة إ�بقاء حوار مفتوح مع احلكومة ،فبدونه ال
ميكن لها القيام بعملها ،لكن �رشيطة عدم الوقوع �ضحية ملحاوالت التدجني أ�و االحتواء،و
الن�سان ،إ�ذ من البديهي القول إ�ن الذين
إ�عادة ت أ�هيل كوادرها مبا ين�سجم مع ثقافة حقوق إ
الن�سان
مل يعيدوا قراءة جتاربهم احلزبية
قراءة نقدية ،وانتقلوا للعمل يف جمال حقوق إ
ً
حتت رد الفعل تارة ،أ�و طلب ال�شهرة تارة أ�خرى ،غري قادرين على بناء منظمة حقوق
إ�ن�سان.

جانب �آخر غائب هو التن�سيق بني املنظمات املوجودة ،فالتن�سيق على امل�ستوى الوطني
هو اللبنة أ
ال عند ت أ��سي�س
الوىل للتن�سيق على امل�ستوى العربي والعاملي .مل يحدث تن�سيق مث ً
الن�سان ،ومل يحدث تن�سيق عند ت أ��سي�س ما ي�سمى فرع املنظمة العربية
جمعية حقوق إ
الن�سان ،ومل حتدث مبادرات إ�يجابية ملمو�سة للمنظمات جتاه بع�ضها البع�ض.
حلقوق إ
وهذا يهدد ق�سط ًا مهم ًا من جهودها ويخد�ش نبل ر�سالتها ،إ�ال إ�ذا كان الهدف هو ال�سعي
لت أ��سي�س جمموعة دكاكني يتناف�س أ��صحابها على الزبائن.

رغم هذه الظواهر وغريها ،فال يجوز التقليل من قيمة اجلهود الفعلية التي بذلت،
الن�سان يف �سوريا يف جمال
الن�سان وجمعية حقوق إ
خا�صة من جلان الدفاع عن حقوق إ
الن�سان .إ�ال أ�ن هذه املنظمات بحاجة ألن تراكم
إ�نعا�ش الفعل املناه�ض النتهاكات حقوق إ
اليوم تدريجي ًا يف اجتاه املرور إ�ىل مرحلة أ�كرث فاعلية ونوعية.
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الف�صل اخلام�س

املجتمع املدين فى �سورية
ودوره فى التغيري
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مقدمة
تبد أ� عادة أ�ي مقاربة من قبل املثقفني ال�سوريني (والعرب عموماً) ملفهوم املجتمع
املدين ودوره باحلديث عما يثريه هذا املفهوم من إ��شكاليات نظرية والتبا�سات و�صعوبات
معرفية ،ثم ت�سري يف اجتاه ا�ستعرا�ض تاريخية املفهوم يف أ�وروبا وع�رص أ
النوار ،وتكاد
الطار ،لتنتهي املقاربة يف املح�صلة إ�ىل
ال ترتك ا�سم ًا ملثقف أ�و فيل�سوف إ�ال وحت�رشه يف هذا إ
ال�شيء ،أ�و أ
بالحرى إ�ىل نتائج غري وا�ضحة أ�و غري مفيدة يف ال�سياق العملي.

ال �شك أ�ن هناك فائدة ملعرفة تاريخية املفهوم وحتديد عنا�رصه ودالالته املعرفية
أ
واليديولوجية ،فهي حت�سن من ثقافتنا ومعرفتنا آ
بالخر ،وترفع من إ�ح�سا�سنا بنق�ص
مفاهيمنا وثقافتنا ومعرفتنا .لكن االنتقال من اجرتار املفاهيم أ
والفكار نحو خلقها وابتكارها
حملي ًا واال�ستفادة منها يف الواقع العملي ،يقت�ضي مقاربة من نوع �آخر .تنطلق من النظرية
أ
والفكار من جهة أ�وىل ،وتنظر إ�ىل الواقع العياين ومدى قابليته لتقبل ما هو جديد ،أ�و
العقبات التي يطرحها من جهة ثانية ،ولت�صل يف امل�آل إ�ىل إ�براز عدد من أ
الفكار املحددة
التي ت�شكل بو�صلة ال�ستنباط ا�سرتاتيجيات و�آليات عمل حقيقية.

البقاء على معادلة “فكر – واقع” يف الذهن لدى أ�ي مقاربة من هذا النوع يجنبنا
إ
الوقوع يف فخ التحول إ�ىل عبيد للن�صو�ص املقد�سة ،وي�ساعدنا يف اخلروج من �رشك
التجريب الدائم و إ�نتاج أ
الخطاء إ�ىل ما ال نهاية.
ثمة �رضورة للعمل على امل�ستوى املفاهيمي لت أ��صيل وتبيئة املفهوم من خالل إ�عادة
�صياغته وحتديد مدلوالته النظرية والعملية ،وهو أ
المر الذي ال بد أ�ن مير مبحاولة
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ا�ستك�شافه والعودة إ�ىل الف�ضاء الزماين /املكاين الذي �شهد والدته ،ور�صد املالمح العامة
للتطورات والتحوالت والتمف�صالت واالنقطاعات يف الداللة واملعنى التي طر أ�ت عليه
منذ ذلك الوقت عرب �سريورته املتقطعة ،وهذا �رضورة بالقدر الذي يزودنا بالقدرة على
الو�صول ال�ستخال�صات عامة تفيدنا يف االقرتاب من الواقع وتفهمه فهم ًا نقدياً.
التناول الفكري �رضوري ،ألن كل عمل بال�رضورة يت�ضمن الفكر ،وكل خط أ� يف
املمار�سة ي�ستدعي على أ
القل مراجعة فكرية ،و�رضوري أ�ي�ض ًا عندما نالحظ أ�ن مفهوم
املجتمع املدين يتمتع بو�ضوح �شديد يف أ�ذهان املواطنني يف أ�وروبا و أ�مريكا ،ولكنه يقابل
بالن�سان العادي.
بالغمو�ض يف ذهن املثقف العربي ،فما بالنا إ

ال�شكاليات
ثمة �رضورة أ�ي�ض ًا لقراءة الواقع ال�سوري وما�ضيه القريب ،وبحث إ
التي يثريها مفهوم املجتمع املدين و�رضورة حتديد وحتليل العقبات والعوائق املعرفية
أ
واليديولوجية ،وعلى امل�ستويني النظري واالجتماعي ،التي حتول دون حتوله إ�ىل جزء
ع�ضوي من ثقافتنا ،و إ�ىل واقع معا�ش.
ثمة �رضورة أ�خرية هي اال�ستفادة من القراءة النظرية املعرفية للمفهوم ودالالته،
ومن قراءة الواقع ال�سوري يف بعديه ال�سيا�سي واالجتماعي على أ
الخ�ص ،يف حتديد
اال�سرتاتيجيات و�آليات العمل املنا�سبة .إ�دراك هذا الرتابط والتجادل بني الفكر والواقع
وا�سرتتيجيات العمل أ��سا�سي لكل مقاربة جادة يف التعامل مع مفهوم املجتمع املدين ودوره
ووظائفه.

أ� ً
وال :فى مفهوم املجتمع املدين ودالالته
 -1الدولة الوطنية واملجتمع املدين:
ن� أش�ت الدولة ال�سيا�سية احلديثة ( أ�و الدولة الوطنية  /القومية) بالتالزم مع ظاهرة املجتمع
املدين يف كنف الثورة الربجوازية التي قامت يف أ�وروبا كتتويج ل�سريورة ع�رص النه�ضة
وال�صالح والتنوير .من هنا ارتبط مفهوم الدولة احلديثة منذ ن�شوئه مبفهوم املجتمع املدين
إ
يف امل�ستوى االجتماعي ،والذي يعترب التج�سيد العياين أ
للمة ،أ�و احليز العملي لتعبري ثقايف
المة .وهذا يعني أ�ن الدولة احلديثة ال تلتقي إ�ال مع مفهوم املواطنني أ
هو أ
الحرار واملجتمع
املدين ،يف حني أ�ن الدولة ما قبل ال�سيا�سية تلتقي مع مفاهيم الرعايا واملجتمع التقليدي.
ثمة إ�ذ ًا تالزم منطقي وتاريخي بني الدولة الوطنية واملجتمع املدين ،وال ميكن بالتايل
تناول املجتمع املدين مبعزل عن مفهوم الدولة احلديثة ،فهما طرفان جدليان ال يقوم وال
ي�ستقيم أ�ي منهما إ�ال آ
بالخر .ومبعنى ٍ
ثان هناك ات�صال وانف�صال يف �آ ٍن معا بني الدولة
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واملجتمع املدين ،فا�ستقاللية املجتمع املدين عن الدولة هي ا�ستقاللية ن�سبية ولي�ست مطلقة
وميكانيكية ( .)1الدولة ال�سيا�سية ،باعتبارها أ�هم معامل احلداثة يف م�ستواها ال�سيا�سي ،هي
�شكل الوجود ال�سيا�سي للمجتمع ،أ�و هي التعبري القانوين  /احلقوقي أ
للمة مبعناها احلديث
الذي يحيل على املجتمع املدين .لذلك يرتبط املجتمع املدين باملجتمع ال�سيا�سي (الدولة)
ارتباط امل�ضمون بال�شكل واحلرية بالقانون ،على اعتبار أ�ن املجتمع املدين هو ف�ضاء احلرية
والدولة هي مملكة القانون .املجتمع املدين م�رشوط إ�ذ ًا بالدولة الوطنية ،متام ًا كما احلرية
م�رشوطة بالقانون ،وبتعبري أ�و�ضح ال وجود للمجتمع املدين دون وجود دولة وطنية ،إ�ذ
ال حرية دون �سيادة القانون(.)2
املجتمع املدين� ،سواء يف حقل النظرية الفل�سفية ،أ�و يف حقل التاريخ االجتماعي
الواقعي ،يت�ضمن التعدد واالختالف والتناق�ض والتنازع ،وهو أ�ي�ض ًا ميدان ال�رصاع
الطبقي واملواجهات بني امل�صالح االقت�صادية املختلفة ،يف حني تت�ضمن الدولة احلق والوحدة
ال موفق ًا للجدل
واالن�سجام ،لذلك كانت هذه الثنائية اجلدلية (دولة وطنية – جمتمع مدين) ح ً
والتوتر الدائم بني النظام واحلرية ،أ�و بني القانون والتعددية.
والنتاج الذي ينتج الطبقات والفئات
من جهة ثانية املجتمع املدين هو جمتمع العمل إ
االجتماعية وامل�صالح املتعار�ضة ،وما ينجم عن كل ذلك من عالقات وتنظيمات اجتماعية
وعالقات متبادلة و إ�نتاج ثقايف وقيم ومعايري خمتلفة ،وهو لكل ذلك ميدان التالقي
والتعاون والتناف�س ،أ�ما الدولة فهي متثل امل�صلحة العامة أ�و العمومية (.)3
لذلك ت�صبح الوظيفة أ
ال�سا�سية للمجتمع املدين لجَ ْ م الدولة حني حتاول اخلروج عن م�سار
دولة القانون وامل�ؤ�س�سات ومواجهة حماوالت �سلطة ما الحتالل كل الف�ضاءات يف الدولة
واملجتمع ،وال�ضغط عليها إليجاد احللول للت�شوهات واالنتهاكات التي قد تنجم يف بع�ض
أ
الحيان عن ممار�ساتها واملنطق التع�سقي لها .يف حني ت�صبح وظيفة الدولة احلفاظ على
امل�صلحة العمومية وعلى طابعها العام امل�شرتك وعلى �صياغة العالقات القانونية واملحافظة
على بقاء جميع م�ؤ�س�ساتها م�ؤ�س�سات وطنية عامة .فالدولة الوطنية هي التي تعرب عن الكل
االجتماعي ،دولة احلق والقانون ،التي يكون فيها القانون ذاته �ضامن ًا أ��سا�سي ًا للحرية،
وتغدو احلرية م�ضمون هذا القانون وغايته.
يختزل البع�ض اليوم املجتمع املدين إ�ىل “ال�سوق االقت�صادية” ،وهي الر ؤ�ية التي تلتقي
مع توجهات الليربالية اجلديدة .إ�ذ يجري النظر للمجتمع املدين باعتباره جمرد بنية فوقية
النتاجي أ�و للقاعدة االقت�صادية ،وتكون نتيجة ذلك هي امل�ساواة بني مفهوم احلرية
للنمط إ
الن�سان وبني احلريات واحلقوق التجارية واالقت�صادية.
وحقوق إ
يبدو اختزال ميادين احلياة االجتماعية املختلفة إ�ىل جمرد هوام�ش لل�سوق أ�مرا غري
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منطقي ،ألنه ما زال من غري املمكن قيام ال�سوق دون الدولة ،وحتى ما ي�سمى “ال�سوق
العاملية” ال تزال تعتمد ب�شكل أ��سا�سي على وجود الدول (.)4
املجتمع املدين حقل متمايز ،لكنه مرتبط جدلي ًا بالدولة وال�سوق ،ومن هنا جتري ت�سميته
بالقطاع الثالث يف املجتمع ،وهو يعمل إللزام كل من الدولة وال�سوق مبمار�سات �صحيحة
تقوم على احرتام قواعد دولة احلق والقانون ،و إ�يجاد احللول للت�شوهات واالنتهاكات
الناجمة عن املنطق التع�سفي يف بع�ض أ
الحيان لكل من ال�سلطة ور أ��س املال.

 -2املجتمع املدين واملجتمع أ
الهلي:
لعل أ�كرث االلتبا�سات �شيوع ًا يف الثقافة العربية تلك التي حتاول املوازاة بني املجتمع
املدين واملجتمع أ
الهلي .ال�سبب يف ذلك رمبا ب�سبب قرب تعبري املجتمع املدين من اخلربة
أ�و التجربة العربية احلديثة التي عرفت “املجتمع أ
لليحاءات الدينية
بال�ضافة إ
الهلي” ،إ
ال�سالمية لهذا أ
الخري.
إ

ت�شتمل عالقات املجتمع أ
الهلي على ال�سمات التي متيز املجتمعات التقليدية ،من عائلية
وع�شائرية وقبلية وطائفية ،كما تنطوي على الرتاتبات االجتماعية الكال�سيكية التي تنظم
وت�ضبط العالقات بني الب�رش ،وهي عالقات اجتماعية تراتبية ق�رسية ت�ستند إ�ىل روابط
القرابة واجلوار .املجتمع أ
الهلي أ�و املجتمع الطبيعي الع�ضوي يقوم أ��سا�س ًا على الروابط
والعالقات املوروثة أ�و أ
الولية (العالقات الع�ضوية أ�و رابطة الدم ،التي ينتمي إ�ليها الفرد
حلظة والدته دون توافر حرية االختيار.
تعرب عالقات وروابط املجتمع أ
الهلي عن وجود حالة من الت�ضامن االجتماعي امل�ستند
إ�ىل جمموعة من التقاليد أ
والخالقيات االجتماعية التي ت�ستمد فاعليتها من ر�سوخها يف حياة
الرث الثقايف
اجلماعة ،ومن أ��صولها الدينية التي يعاد إ�نتاجها عرب عملية الرتبية ونقل إ
املخزون يف الذاكرة اجلماعية .ي�ضاف أل�شكال التما�سك االجتماعي هذه أ�ي�ض ًا روابط
النتاج
أ�خرى كانت جتمع أ�هل احلرف واملهن ،وتنظم العمل والعالقات داخل قطاع إ
احلريف الذي عرفته مدن عربية عديدة يف فرتات متباينة من تاريخها ،فاالنتظام احلريف
( أ�و ما ي�سمى الطوائف احلرفية) اعتمد تراتبية مماثلة للروابط التقليدية القرابية ،ابتداء من
“املريد” إ�ىل “ال�صانع” إ�ىل “املعلم” إ�ىل “�شيخ احلرفة” إ�ىل “�شيخ ال�سوق” ،وهذه املراتب
تقوم على أ�عراف وطقو�س و أ�خالقيات متيز بني مرتبة و أ�خرى يف املعرفة والقيمة ،أ�ي
وفق ًا لدرجات حت�صيل أ�و معرفة “�رس املهنة” (.)5
متيز املجتمع أ
الهلي عرب التاريخ با�ستقالل ن�سبي عن الدولة التقليدية التي كانت قائمة يف
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فرتة ال�سلطة العثمانية ،مما �سمح له القيام ب أ�دوار التنظيم االجتماعي ،كتقدمي بع�ض اخلدمات
التعليمية الدينية وبع�ض اخلدمات ال�صحية واالجتماعية من خالل م�ؤ�س�سات متجذرة يف
التاريخ ،كالزكاة والوقف والزوايا الدينية والتكايا وامل�ست�شفيات .هذا اال�ستقالل الن�سبي
وتلك أ
الدوار التي قام بها عرب التاريخ �سمحت للبع�ض بالقول إ�ن يف تاريخنا ما يوازي
املجتمع املدين الذي ن� أش� يف الغرب.
هذا الت�شابه يف ال�شكل وبع�ض الوظائف بني املجتمع أ
الهلي واملجتمع املدين ال يعني
التطابق وال يربر التماثل بينهما ،فاملجتمع املدين يتجاوز املجتمع الطبيعي الع�ضوي،
وينتقل بالروابط إ�ىل م�ستوى العالقة ال�سو�سيولوجية ،حيث حتل الروابط املدنية احلديثة
(الطبقة ،احلزب ،الثقافة ،النقابة ،اجلمعية ...إ�لخ) حمل رابطة الدم الع�ضوية ،وتنبني
الرادة الطوعية واالختيار احلر .من هنا تختلف منظمات املجتمع املدين
هذه الروابط على إ
عن منظمات املجتمع أ
الهلي يف كونها تقوم على مبد أ� “املواطنة” والوالء للوطن كانتماء
أ��سا�سي ،وكبديل لالنتماءات التقليدية الرتاتبية ب أ��شكالها املختلفة.
ال�سالمي للبحث عن أ��شكال وتنظيمات
من هنا نقول :إ�ن العودة للتاريخ العربي – إ
ميكن ت أ�ويلها على أ�نها متظهرات لوجود املجتمع املدين ،ال ت�ؤدي إ�ال إ�ىل املزيد من االلتبا�س
والت�شوي�ش ،وتت�سبب يف منو إ��شكاليات جديدة على �صعيد الر ؤ�ية الفكرية ،كما على �صعيد
الواقع التطبيقي.

 -3املجتمع املدين ع�ضو فى م�صفوفة فكرية حديثة:
املجتمع املدين ،مبا ينطوي عليه من دالالت ثقافية و�سيا�سية اقت�صادية واجتماعية
و أ�خالقية ،ظاهرة أ�وربية املن� أش� ،رافقت بزوغ الربجوازية كطبقة �صاعدة على أ�نقا�ض
القطاعي ،وال ميكن ف�صلها عن التحوالت العميقة التي طالت بنى املجتمع يف
النظام إ
والنتاج ،كما يف م�ستويات الثقافة والفكر والفل�سفة ،وذلك منذ البواكري
م�ستويات االقت�صاد إ
ؤ
الوىل لع�رص أ
أ
النوار وما قدمه من ر�يا وت�صور جديد للعامل والتاريخ والطبيعة .ثم ما
تال ذلك من إ�جنازات على �صعيد منو العقالنية والتفكري احلديث ،والتعزيزات امل�ستمرة
ال�شكال أ
ال إ�ىل أ
أ
الوىل
لل�س�س التي ا�ستندت إ�ليها العلمنة يف �رصاعها مع الكني�سة ،و�صو ً
من الدميقراطية الليربالية التي ت أ��س�ست على أ�نقا�ض امللكيات املطلقة ،والتي أ�علنت بداية
الن�سان باعتباره احلقيقة أ
الوىل.
ع�رص جديد يف النظر إ�ىل إ

هذه التحوالت أ�فرزت أ�مناط ًا جديدة من العالقات ،وترتب عليها تدريجي ًا إ�يجاد
جمعيات وم�ؤ�س�سات ومنظمات نا�شطة يف امليادين كافة ،ومن ثم منا ر أ�ي عام يف املجتمع
الن�سان
له أ�همية ،بدء ًا من اللحظة التي طرحت فيها ق�ضية االنتخابات الدميقراطية وحقوق إ
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واملواطن.
الن�سان  /الفرد ،ت�شكلت منظومة
خالل �صريورة النمو هذه ،ومع منو ظاهرة إ
الن�سان،
فكرية فل�سفية �سيا�سية وا�سعة ومتما�سكة ،ت�ضم إ�ىل جانب مفهوم املجتمع ملدين :إ
املواطن ،أ
المة ،ال�شعب ،العلمانية ،العقالنية ،الدميقراطية ،املواطنة ،الدولة احلديثة،
الر أ�ي العام ،االنتخابات ،الوطن ،امل�شاركة ال�سيا�سية ،امل�ساواة أ�مام القانون ،ال�رشعية
الد�ستورية ...إ�لخ ،لي�صبح من اال�ستحالة النظرية والعملية التعامل مع أ�ي من هذه املفاهيم
دون أ
الخرى .لذلك نقول إ�ن املحاوالت الفكرية ال�ساذجة التي حاولت و�ضع أ��سئلة فكرية
ال املجتمع املدين أ�م الدميقراطية ؟ من ي�سبق من ؟ هي إ��شكاليات
�سيا�سية على �شاكلة :أ�يهما أ�و ً
زائفة ولي�س لها من وظيفة فكرية أ�و عملية �سوى بث املزيد من الفو�ضى الفكرية والتخبط
العملي.
املجتمع املدين بال�رضورة هو جمتمع علماين تتاح فيه احلرية جلميع أ
الديان واملذاهب
أ
واليديولوجيات يف التعبري عن نف�سها والفعل والت أ�ثري ،لكن تبقى دولته ال�سيا�سية حمايدة
جتاه اجلميع ،وت�ستمر معربة عن الكل االجتماعي ،أ
المر الذي ي�سمح لنا باال�ستنتاج أ�ن
املجتمع املدين ال يلتقي أ�و يتوافق مع دولة اال�ستبداد وحكم الفرد ودولة احلزب القائد للدولة
واملجتمع ودولة الع�شرية ودولة الفئة أ�و الطغمة �سواء أ�كانت دينية أ�م علمانية.
ال يعار�ض املجتمع املدين الدين أ�و املتدينني ،لكنه يعار�ض �سلطة رجال الدين ،وال
يتوافق مع دولة دينية ،كما ال ي�ضع املجتمع املدين نف�سه يف مواجهة الروابط والعالقات
أ
الولية ،وال ينفيها نفي ًا �سلبياً ،لكنه بحكم عالقاته وروابطه احلديثة ينفيها نفي ًا جدلياً ،أ�ي
يجعل أ
الولوية واملحورية لالنتماءات احلديثة وللروابط التي تفر�ضها ،والتي ت�ستند على
�شكلني من العالقات :العالقات ال�رضورية ،أ�ي العالقات االقت�صادية ،وعالقات عملية
النتاج االجتماعي وامل�صالح واملنافع املتبادلة ،والعالقات االختيارية أ�و القائمة على
إ
()6
ؤ
الرادة احلرة ،كاالن�ضمام أ
للحزاب واجلمعيات وامل��س�سات املختلفة .
إ

يف املجتمع املدين يعاد بناء االنتماءات أ
الولية (كاالنتماء إ�ىل أ��رسة معينة أ�و إ�ىل دين
حمدد أ�و إ�ىل جماعة إ�ثنية أ�و لغوية أ�و ثقافية) من جديد ،وهذا أ�مر طبيعي ،فاالنتماءات
اجلديدة ( أ�ي االنتماء إ�ىل الوطن أ�و الدولة ال�سيا�سية أ�و املجتمع املدين أ�و أ
المة) حتتوي
االنتماءات ال�سابقة وترتقي عليها ،بحكم أ�نها انتماء للكل الذي يك�سب االنتماءات اجلزئية
م�ضامني جديدة غري معيقة للتطور .بهذا املعنى يكف الوطن عن كونه قطعة أ�ر�ض أ�و
جغرافيا ،وتكف الدولة عن كونها جمرد حدود �سيا�سية معرتف بها ،وي�صبح مفهوم
الوطن أ�و الدولة ذا حمتوى �سيا�سي اقت�صادي اجتماعي ،بل وثقايف و أ�خالقي وقانوين.
لي�س هناك جتربة دميقراطية ناجحة يف ظل عدم وجود جمتمع مدين أ�و دون جمتمع
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امل�ؤ�س�سات ،كما ال ميكن ت�صور وجود جمتمع مدين نا�ضج وفاعل يف ظل حكم ا�ستبدادي
مطلق أ�و يف ظل مناخ غري دميقراطي ،فالدميقراطية واملجتمع املدين متالزمان ومرتابطان،
� أش�نهما يف ذلك كالعالقة اجلدلية التي تربط بني املجتمع املدين والدولة ال�سيا�سية.

 -4منظمات املجتمع املدين:
إ�ن التعامل اجلاد واملو�ضوعي مع مفهوم املجتمع املدين يقت�ضي حتريره من الرغبات
وال�شحنات أ
اليديولوجية التي حلقت به ،و إ�عادته إ�ىل ميدان التاريخ والواقع ،أ�ي �رضورة
قراءة املفهوم يف ظرفيته التاريخية ،و�ضمن معطيات �سيا�سية واقت�صادية واجتماعية معينة،
الحاطة بدالالته ال�سيا�سية واالقت�صادية واملعرفية أ
والخالقية ،أ�ي ال بد
فهناك فقط ميكن إ
أ
من النظر للمفهوم بو�صفه �صريورة تاريخية لها تعييناتها يف الزمان واملكان .من هنا ت�تي
ال على أ�ن التعريفات مربكة
ال�صعوبة يف �صياغة تعريف حمدد ملفهوم املجتمع املدين ،ف�ض ً
عموم ًا يف احلقلني النظري وال�سيا�سي.
التعريفات املتداولة يف ال�ساحة الثقافية العربية هي تعريفات إ�جرائية تتناول متظهرات
وجتليات املجتمع املدين ،ففي ندوة «مركز درا�سات الوحدة العربية»  1992اتفق ح�شد
من املثقفني العرب على تعريف إ�جرائي للمجتمع املدين« :امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية والثقافية التي تعمل يف ميادينها املختلفة يف ا�ستقالل ن�سبي عن �سلطة الدولة
لتحقيق أ�غرا�ض متعددة ،منها أ�غرا�ض �سيا�سية ،كامل�شاركة يف �صنع القرار على امل�ستوى
الوطني والقومي ،ومثال ذلك أ
الحزاب ال�سيا�سية ،ومنها أ�غرا�ض نقابية كالدفاع عن
م�صالح أ�ع�ضائها ،ومنها أ�غرا�ض ثقافية كما يف احتادات الكتاب واملثقفني واجلمعيات
الثقافية التي تهدف إ�ىل ن�رش الوعي الثقايف ،وفق ًا الجتاهات أ�ع�ضاء كل جماعة ،ومنها
لل�سهام يف العمل االجتماعي لتح�سني التنمية .وبالتايل ميكن القول
أ�غرا�ض اجتماعية إ
إ�ن العنا�رص البارزة مل�ؤ�س�سات املجتمع املدين هي :أ
الحزاب ال�سيا�سية ،النقابات العمالية،
االحتادات املهنية ،اجلمعيات الثقافية واالجتماعية» (.)7

على العموم ت�ساق تعاريف إ�جرائية عديدة للمجتمع املدين وهي جميع ًا ال ت�ستنفد معاين
ومدلوالت وتعيينات املجتمع املدين .ميكن القول إ�جرائيا وعمليا إ�ن املجتمع املدين هو جملة
القنوات وامل�سارب والتنظيمات واجلمعيات وامل�ؤ�س�سات التي يعرب فيها ومن خاللها املجتمع
احلديث عن م�صاحله وغاياته ،وتتكون ب�شكل طوعي واختياري ،وتعمل يف ا�ستقالل ن�سبي
عن الدولة مب�ؤ�س�ساتها و أ�جهزتها (اجلي�ش ،ال�رشطة ،أ
المن ،)....ولذلك فهو يحتوي
على أ
اليديولوجيا مبكوناتها املتعددة (الفل�سفات ،الثقافة ،الدين ،احل�س امل�شرتك،)...
ال�شكال املختلفة من الروابط احلديثة أ
وعلى أ
(الحزاب ال�سيا�سية ،النقابات والنوادي

193

واالحتادات ،الهيئات الثقافية ،احلركات االجتماعية ،غرف التجارة وال�صناعة،
التنظيمات احلرفية واملهنية ،اجلمعيات التعليمية وال�صحية ،اجلمعيات التي تعنى ب�شئون
الن�سان ...إ�لخ) ،وهذه التنظيمات التطوعية
البيئة واملر أ�ة وال�شباب والطفل وحقوق إ
تن� أش� لتحقيق م�صالح أ�ع�ضائها أ�و لتقدمي امل�ساعدات واخلدمات للمواطنني أ�و ملمار�سة أ�ن�شطة
إ�ن�سانية متنوعة ،أ�و للدفاع عن املجتمع يف مواجهة الطغيان والتغول املحتملني للدولة،
والدارة
وهي تلتزم يف وجودها ون�شاطها بقيم ومعايري االحرتام والت�سامح وامل�شاركة إ
ال�سلمية للتنوع واالختالف من خالل التفاو�ض والتحكيم والرتا�ضي وامل�ساومة والت�صويت
واالنتخابات.
ميكن القول بالتايل إ�ن أ�هم خ�صائ�ص ومميزات تنظيمات املجتمع املدين هي (:)8

 -1الطوعية أ�و امل�شاركة االختيارية احلرة ،وهي متيزها عن خمتلف التكوينات
والروابط االجتماعية املفرو�ضة أ�و املتوارثة يف املجتمع التقليدي أ�و املجتمع الديني (ولي�س
املجتمع املتدين ،ذلك أ�ننا جند جمتمعات مدنية �سكانها متدينون) ،وعن تلك املبنية على
الرتاتبية والطاعة العمياء واالن�ضباط ال�صارم يف املجتمع الع�سكري (اجلي�ش) ،لذلك
تكون العالقات يف املجتمع املدين أ�فقية ،ولي�ست ر أ��سية أ�و عمودية مثل العالقة بني �شيخ
الع�شرية و أ�تباعه ،أ�و بني أ
الجري وامل�ؤجر ،أ�و بني ال�ضابط والع�سكري ،أ�و بني رجل
الدين ومريديه ،أ�و بني رئي�س احلرفة وال�صانع.
يف منظمات املجتمع املدين تلتقي احلرية الفردية مع احلياة اجلمعية ،فمن جهة لكل فرد
احلق يف أ�ن يدخل أ�و يرتك أ�ية رابطة من الروابط التي ي�شارك فيها طوعاً ،ومن جهة
ال من أ��شكال جتاوز املفهوم ال�سلبي للفردية .لعل من أ�هم
ثانية ي�شكل االنتماء جلمعية ما �شك ً
التطورات التي يقدمها املجتمع املدين هي العالقة بني الفرد واملجتمع ،انطالقا من قاعدة
ترى يف تطور وازدهار حرية الفرد أ�مرا ال يتعار�ض مع اجلماعة ،فاجلماعة ال�صحية
هي تلك التي تتيح ألفرادها أ�و�سع قدر من احلرية ،يف الوقت الذي ترى فيه أ�نه ال وجود
جلماعة �صحية تعامل أ�فرادها كرعايا أ�و ك أ�رقام ال حول لها وال قوة.
 -2اال�ستقاللية الن�سبية عن الدولة ،وهي ما ت�سمح بتكون ر أ�ي عام غري ر�سمي ،أ�ي ال
يخ�ضع ل�سلطة الدولة ح�سب تعبري غرام�شي ( ،)9فهذه املنظمات تختلف عن تلك املوجودة يف
املجتمع ال�سلطوي أ�و يف املجتمع ال�شمويل اال�ستبدادي ،حيث الب�رش ال ر أ�ي لهم.
 -3امل�ؤ�س�سية :العمل امل�ؤ�س�سي هو أ�حد مميزات تنظيمات املجتمع املدين ،وي�شري إ�ىل
عالقات تعاقدية حرة يف ظل �سيادة القانون.
 -4التخ�ص�ص املرتبط بالغاية والدور ،إ�ذ تت�شكل هذه التنظيمات ح�سب امليول
والرغبات أ
والهداف وامل�صالح.

194

رغم أ
الهمية الكربى ملنظمات املجتمع املدين ،ورغم قناعتنا ب أ�ن حيوية املجتمع املدين ال
تتجلى يف �شيء أ�كرث مما تتجلى يف إ�ن�شاء تنظيمات طوعية غري حكومية ،م�ستقلة ومتنوعة،
جوهرها اخليار الدميقراطي ،وغايتها دولة احلق والقانون التي ت�صون احلريات العامة،
ف�إنه من ال�رضوري أ�ن مييز الفكر النظري على أ�قل تقدير بني مفهوم املجتمع املدين و�شبكة
اجلمعيات غري احلكومية ،فاملفهوم يف دالالته التاريخية واالقت�صادية وال�سيا�سية وارتباطاته
الفل�سفية باملفاهيم أ
الخرى ،أ�و�سع من أ�ن ي�ستنفد يف �شبكة من اجلمعيات واملنظمات.

ً
ثانيا :الدولة واملجتمع فى �سورية
 -1هل املجتمع ال�سوري جمتمع مدين ؟
مع االنفراج اجلزئي يف أ�واخر عام  2000و�رشوع قطاعات من املجتمع ال�سوري
باالنتظام يف هيئات وجمعيات متنوعة ،انربى عدد من مثقفي ال�سلطة للهجوم على هذه
املبادرات ،وكانت النقطة الرئي�سة التي يحاولون إ�ي�صالها هي أ�ن �سوريا (دولة وجمتمعاً)
وال�صالحات هنا وهناك.
كاملة املوا�صفات ،وال حتتاج إ�ال لبع�ض الرتو�ش إ
يقول رئي�س احتاد الكتاب العرب يف دم�شق يف بحث له من�شور يف جملة “املوقف
أ
الدبي” ( )10حتت فقرة (لدينا يف �سوريا)“ :لدينا يف �سوريا هياكل جمتمع مدين متما�سك،
حتتاج منا إ�ىل تعزيز وترميم وتفعيل و إ��ضافة”“ ،لدينا نقابات مهنية حتتل مواقع مهمة
يف كل قطاع من قطاعات املجتمع ...وذات خ�صو�صية وح�ضور و أ�همية ،وتقوم
بدور اجتماعي وثقايف و�سيا�سي“ ،“ ...لدينا منظمات �شعبية كثرية وكبرية ...ت�ساهم
يف التكوين ال�سيا�سي واالجتماعي والرتبوي والثقايف ..منها احتاد الفالحني ...واحتاد
العمال“ ،”...لدينا احتاد الطلبة ،واحتاد ال�شبيبة ،وهما تنظيمان ي�ضمان عدد ًا كبري ًا من
املواطنني ي�شكلون م�ستقبل الدولة واملجتمع “ ،ولدينا أ�ي�ض ًا احتادات“ :احلرفيون ،الن�سائي
العام ،الريا�ضي العام ،ومنظمة الطالئع.”...
أ�ما عن نوع ودور ووظائف هذه اجلمعيات والنقابات واالحتادات فهي جميع ًا – كما
يقول – “تنظيمات تدخل يف �صميم بنية املجتمع املدين ،وتقوم بخدمة أ�هدافه العامة وب أ�داء
خدمات اجتماعية وثقافية و�سيا�سية واقت�صادية كبرية و�رضورية ،وواقع أ
المر أ�نها
منظمات مفتوحة لكل ال�شعب وتقدم خدماتها لكل من يت�صل بها من النا�س ...فهي لي�ست
للحزب القائد وال للحزبيني فقط ( أ�ي البعثيني) وال ألحزاب اجلبهة التقدمية.”...
ويخل�ص إ�ىل القول “ :إ�ن املجتمع الذي و�صلنا إ�ليه ونعي�ش فيه هو جمتمع مدين يف إ�طار
نوع من املمار�سة الدميقراطية” ،ومن أ�جل أ�ن تبقى أ
المور على هذا االزدهار يرى أ�نه
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“على الدولة أ�ن تراعي هذه الهيئات و أ�ن تراقبها وت�ضبط أ�داءها لتبقى �ضمن القانون ويف
ظله ،و�ضمن االلتزام االجتماعي والوطني والقومي ويف إ�طاره؛ حتى ال تنحرف عن
الن�سانية العامة ،أ�و تقع تلك الهيئات يف متناول أ�ي ٍد أ�جنبية ،و أ�و حتيد كلي ًا أ�و
أ�غرا�ضها إ
جزئي ًا عن أ
الهداف العامة أ
للداء الذي يتطلبه كيان الدولة و أ�هداف املجتمع ومتطلبات
الدفاع عن هويته ووجوده وم�صاحله وق�ضاياه العادلة و�سالمة بنيته و أ�هدافه التي وجدت
تلك املنظمات والتنظيمات من أ�جل تعزيزها”.
مل يكن عر�ض هذه املقتطفات لرئي�س احتاد الكتاب العرب بدم�شق بهدف الرد أ�و تفنيد
ما جاء فيها ،بل بالدرجة أ
الوىل إلظهار كيف أ�ن ال�سلطة بهيمنتها على الدولة واملجتمع
قد أ�لغت وجودهما ووظائفهما ،ولندرك حجم املمانعة الواقعية لتحول الدولة ال�سورية
إ�ىل دولة دميقراطية ،واملجتمع ال�سوري إ�ىل جمتمع مدين حقيقي ،فالهياكل املوجودة مل
تكن طوال أ�ربعة عقود إ�ال هياكل فارغة دون وظائف حقيقية إ�ال فيما يخ�ص حتولها إ�ىل
م�ؤ�س�سات لل�ضبط االجتماعي ،متنع أ�ي حركة أ�و تنف�س يف املجتمع ،وجميعها ملحقة قانوني ًا
وواقعي ًا باحلزب احلاكم الذي أ�ُفرغ هو آ
الخر من م�ضمونه ،وحتول ألداة لل�سيطرة بيد
الجهزة أ
أ
المنية.
بعد هذه املقتطفات ،هل ألحد ب أ�ن يقتنع أ�ن “احتاد الكتاب العرب يف دم�شق” هو منظمة
مدنية ؟ إ�ال إ�ذا كان متوافق ًا مع ر أ�ي رئي�سه ب�رضورة “ أ�ن تراقب الدولة” :احتاد الكتاب،
والثقافة أ
والدب والق�صيدة ال�شعرية ،و”ت�ضبط أ�داءها”حتى “ال تنحرف” عن م�سارها
و”تقع يف متناول أ�ي ٍد أ�جنبية” !!.
بد أ� انقطاع �صريورة منو الدولة احلديثة واملجتمع املدين يف �سوريا منذ ال�ستينات مع
“ثورة الثامن من �آذار” عندما أ�علنت حالة الطوارئ التي مازالت م�ستمرة إ�ىل يومنا،
وبعدها ت أ��س�ست “اجلبهة الوطنية التقدمية” يف ال�سابع من �آذار  ،1972وجاءت املادة
الثامنة من د�ستور عام  1973لت�ؤكد أ�ن “حزب البعث العربي اال�شرتاكي هو احلزب القائد
للدولة واملجتمع ،ويقود جبهة وطنية تقدمية ،تعمل على توحيد طاقات جماهري ال�شعب
يف خدمة أ
المة العربية” ،وت�شكلت هذه اجلبهة من عدة أ�حزاب قومية و�شيوعية بقيادة
حزب البعث ،و أ�دت تدريجياً ،بحكم ميثاقها و�آلياتها ،إ�ىل �شلل كامل يف احلياة ال�سيا�سية
واملجتمعية واالقت�صادية.
لقد راهنت جميع القوى �آنذاك مبختلف أ�طيافها على ال�رشعية الثورية االنقالبية يف
وجه ال�رشعية الد�ستورية ،وحماوالت بناء جمتمع “ا�شرتاكي” م أ�خوذ عن منوذج
ا�شرتاكي �شمويل وا�ستبدادي ،وبالقفز على معطيات و إ�مكانيات الواقع ومراحل التطور
االجتماعي ،وتدريجي ًا حتولت الدولة النا�شئة إ�ىل دولة ت�سلطية ،عملت على تدمري خمتلف
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الفئات االجتماعية ،و أ�لغت �سائر أ��شكال الت�ضامن االجتماعي ،وحولت املجتمع ال�سوري
إ�ىل �سدمي ب�رشي مفكك ومهلهل ،و إ�ىل أ�فراد منعزلني ال مبالني وحما�رصين باخلوف
والرعب من ال�سلطة و أ�جهزتها أ
المنية ،وجرى تخفي�ض مفهوم املواطنة إ�ىل م�ستوى
الوالء احلزبي أ�و ال�شخ�صي ،ومفهوم ال�شعب إ�ىل م�ستوى “الرعية” التي ينح�رص دورها يف
التطبيل والتزمري ،و إ�ىل جانب ذلك ارتفع الف�ساد يف الدولة إ�ىل م�ستوى القانون (ك�إ�ضفاء
امل�رشوعية على منح عالمات إ��ضافية للمنتمني الحتاد ال�شبيبة وحزب البعث احلاكم) ،أ
المر
الذي ال ي�ؤدي إ�ال إ�ىل إ�ف�ساد ال�ضمائر وااللتحاق بركب ال�سلطة .إ�ىل جانب ذلك تخلفت
النتاج التقليدية ،مع دخول عالقات إ�نتاج ر أ��سمالية
القوى املنتجة ،ا�ستمرت عالقات إ
حديثة غري متجذرة يف البنية االجتماعية ،وزاد التعليم ب�ؤ�س ًا بتحوله للدعاية للحزب القائد
و�شخ�صنة ال�سلطة ،ون� أش�ت حالة من أ
المية ال�سيا�سية ،خا�صة عند ال�شباب ،وهو ما �ساعد
العالم كافة ،وت أ�ميم
أ�ي�ضا يف الو�صول إ�ىل هذه احلالة من �سيطرة الدولة على و�سائل إ
العالمي وحجب احلقائق ال�سيا�سية أ
أ
الفكار آ
والحداث
والراء ،وممار�سة �سيا�سة التعتيم إ
الواقعية.
أ�دى ذلك تدريجي ًا إ�ىل انت�شار الف�ساد جنب ًا إ�ىل جنب مع إلفقار املتزايد لل�سوريني ،ليطال
التهمي�ش كل قطاعات املجتمع التي ارتدت إ�ىل م�ستوى املتطلبات الدنيا ،وليتقل�ص االهتمام
بال� أش�ن العام ،ولت�صبح ال�سيا�سة � أش�ن ًا خا�صاً ،وا�ست�رشى االنغالق على العائلة والع�شرية
والطائفة ،وتف�شي التع�صب واجلنوح نحو اخلال�ص الفردي.
كل ذلك يجعلنا نقول إ�نه ال يوجد يف �سوريا “دولة” باملعنى احلديث للكلمة ،إ�منا هناك
�سلطة هيمنت على الدولة و أ�لغت وظائفها و أ�دوارها ،وحولتها إ�ىل أ�خطبوط مهيمن على
احلياة ال�سيا�سية والتعليمية والثقافية واالجتماعية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين والنقابات ،وهذا
انتهى باملجتمع إ�ىل حالة من ال�سلبية طالت الفرد وامل�ؤ�س�سة ،و�صار ال�سوريون الهثني وراء
والحباط ،ومل يجدوا إ�زاء ذلك �سوى العودة إ�ىل م�ؤ�س�سات
لقمة العي�ش وحماطني بالعجز إ
املجتمع أ
الهلي ،ك�صناديق العائلة و إ�حياء العالقات الع�شائرية والقبلية واالنغالق الطائفي،
ومن البديهي القول بعد ذلك ،ويف ظل عدم وجود دولة حديثة ،إ�ن املجتمع ال�سوري لي�س
جمتمع ًا مدنياً.

 -2التجربة ال�سورية فى ميدان اجلمعيات أ
الهلية والنقابات املهنية
تكفل املادة  38من الد�ستور ال�سوري للمواطنني «احلق يف التعبري وامل�شاركة يف الرقابة
والنقد الب َّناء ب�شكل ي�صون �سالمة البنى املحلية والقومية ويقوي النظام اال�شرتاكي» ،ومتنح
املادة  39املواطنني احلق يف االجتماع والتظاهر ال�سلمي «وفقا ألحكام القانون» ،كما يحق
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النتاجية»
«للقطاعات ال�شعبية ت أ��سي�س النقابات واملنظمات االجتماعية واملهنية والتعاونيات إ
مبوجب املادة  48من الد�ستور .وتق�ضي املادة  49ب أ�ن على تلك املنظمات العمل على بناء
املجتمع اال�شرتاكي العربي وحماية النظام القائم ،وعليها امل�شاركة يف تخطيط االقت�صاد
اال�شرتاكي ويف توجيهه ،وفر�ض الرقابة ال�شعبية على أ
الجهزة احلكومية.
ال
ال يوجد يف الد�ستور ال�سوري �ضمانات حقيقية لهذه احلقوق ،فهي حمدودة أ�و ً
ب أ�يديولوجية احلزب احلاكم و أ�هدافه كما جاء يف الد�ستور ،وثاني ًا نالحظ أ�ن معظم بنود
الد�ستور املتعلقة بحقوق املواطنني حتيل تف�صيل احلقوق و أ�وجه التمتع بها وحمايتها إ�ىل
ال لغة ف�ضفا�ضة وغري دقيقة ،وتبع ًا
القوانني ،وثالث ًا ألن اللغة امل�ستخدمة يف الد�ستور إ�جما ً
لذلك فهي عر�ضة للتف�سري والت أ�ويل.
ال يقف أ
المر عند هذا احلد ،إ�ذ ي�سمح قانون الطوارئ (و�سل�سلة أ�خرى من القوانني
اال�ستثنائية) لل�سلطة بالت�رصف على هواها يف جماالت عديدة بذريعة احلفاظ على أ
المن،
وهو أ
المر الذي يجعل من الد�ستور ذاته حرب ًا على ورق.
لي�س غريب ًا بالتايل أ�ن ي�ؤدي هذا الو�ضع القانوين ،إ��ضافة للواقع ال�سيا�سي ال�سوري
على مدار أ�ربعة عقود ،إ�ىل أ�ن ت�صبح �سوريا أ�قل دولة عربية ت�شهد منو ًا يف “اجلمعيات
أ
الهلية” التي ال يتجاوز عددها اليوم  650جمعية مرخ�صة ،يف الوقت الذي يوجد يف �سائر
الدول العربية نحو  223أ�لف منظمة غري حكومية.
ح�سب إ�ح�صاءات وزارة ال�شئون االجتماعية والعمل يبلغ عدد اجلمعيات  4089جمعية
لعام  ،1994لكن هذا الرقم م�ضلل ،إ�ذ إ�نه ي�ضم جميع أ��شكال اجلمعيات ،احلكومية و�شبه
احلكومية أ
ال ن�سبي ًا عن
والهلية .أ�ما العدد الفعلي الذي ي�شمل اجلمعيات التي متلك ا�ستقال ً
الدولة (لكن معظمها يعمل حتت إ��رشاف الوزارة) فهو  625جمعية لعام  ،1998وتتوزع
على النحو التايل (:)11
الكرب من جمموع اجلمعيات أ
 اجلمعيات اخلريية :وهي ت�شكل الن�سبة أالهلية ،وعددها
 240جمعية ،وتقوم على توزيع املنح وامل�ساعدات املادية.
والدبية والعلمية وجمعيات حمو أ
 اجلمعيات والنوادي الثقافية والفنية أالمية،
وعددها  127جمعية.
 النوادي والروابط واالحتادات االجتماعية ،مثل جمعيات رعاية أاليتام واملعوقني
وجمعيات رعاية امل�سنني وح�ضانة أ
الطفال ،ويبلغ جمموعها  203جمعية.
 جمعيات الرعاية ال�صحية وعددها  26جمعيات. -جمعيات تعاونية تعمل حتت إ��رشاف وزارة ال�شئون االجتماعية والعمل ،وعددها
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 29جمعية.
هذا النمو البطيء يف عدد اجلمعيات أ
الهلية يف �سوريا يعود إ�ىل منط احلكم القائم على
ا�ستحواذ ال�سلطة على الدولة واملجتمع مع ًا ب�شكل أ��سا�سي ،و أ�ي�ض ًا ب�سبب أ
النظمة البالية،
بال�ضافة
خا�صة أ�ن قانون اجلمعيات يف �سوريا (القانون رقم  )93يعود إ�ىل عام  ،1958إ
“الطار العام” امل�ؤلف من  13بند ًا الذي �صدر يف عام  1974و أ�وجب على اجلمعيات
إ�ىل إ
العمل مبوجبه ،وهو أ
المر الذي أ�وقف الرتاخي�ص املمنوحة للجمعيات ملدة  20عاماً،
وذلك على الرغم من أ�ن أ�ول جمعية خريية ت أ��س�ست يف دم�شق عام  ،1880وهي جمعية
“ميتم قري�ش اخلريية” (.)12
هذه احلال مل متنع ظهور بع�ض املبادرات املجتمعية الب�سيطة التي عربت عن وجودها يف
هيئة أ�ندية وجمعيات غري مرخ�صة (مثل جمعية املر أ�ة العربية اخلريية يف املنطقة ال�رشقية،
أ�و بع�ض اجلمعيات اخلريية التي قامت مل�ساعدة الفقراء املحتاجني على يد بع�ض ال�صناعيني
والتجار ال�سوريني) ،لكن على العموم يبقى الدور اخلريي ب�سيطاً ،فهو جمرد دور و�سيط
بني املانح واملمنوح ،ويكتفي بتقدمي امل�ساعدات إ�ىل املحتاجني ،وهذا ال ي�سهم يف معاجلة
م�شكلة الفقر أ�و البطالة أ�و أ
المية.
أ�ما بالن�سبة للنقابات املهنية ،فقد بد أ� ت�شكيل النقابات يف �سوريا أ�واخر ع�رشينيات القرن
املا�ضي ،وقد قامت منذ ت�شكيلها وحتى مطلع عام  1980بدور مهم� ،سواء على �صعيد
م�صالح أ�ع�ضائها أ�و على �صعيد امل�صلحة الوطنية واملجتمعية ،ورغم أ�ن هذا الدور مل يكن
أ
المثل أ�و امل أ�مول ،إ�ال أ�نه بالطبع يتجاوز الدور الهام�شي الذي برز يف فرتة ما بعد عام
.1980
قامت ال�سلطة يف ني�سان عام  1980بحل النقابات املهنية ،واعتقلت عدد ًا من أ�ع�ضائها
النا�شطني يف نقابتي املحامني واملهند�سني ،وذلك ب�سبب اطالعها مب�سئولياتها الوطنية،
الحكام العرفية و إ�طالق احلريات العامة كمخرج من أ
ومطالبتها ب�إلغاء حالة أ
الزمة التي
ع�صفت بالبالد يف ذلك الوقت.
هذا أ
المر �شل النقابات و أ�وقف عملها ،إ�ىل أ�ن أ�عادتها ال�سلطة يف منت�صف عام ،1981
ولكن بعد إ�لغاء قوانينها التنظيمية ونظمها ال�سابقة التي �صدرت يف عام  ،1973وبعد التخل�ص
من عنا�رصها الن�شيطة ،وجاءت بقوانني جديدة متخلفة عن �سابقتها تكبل النقابات وت�سمح
لها بتوظيفها ل�صاحلها ،و أ�لغت أ�دوارها الوطنية واملجتمعية واملهنية ،إ�ذ أ�لزمتها بالعمل
وفق ًا ملقررات حزب البعث احلاكم ،وحتت رقابة املكتب املخت�ص يف القيادة القطرية،
ويكفي قراءة القوانني املنظمة للعمل النقابي يف خمتلف النقابات الكت�شاف تلك الهيمنة حتى
يف التفا�صيل واجلزئيات ،خا�صة عندما نعلم أ�نه من حق رئي�س جمل�س الوزراء ،بناء
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على تقديراته ،حل أ�ي نقابة بقرار غري قابل للمراجعة أ�و الطعن .مل يقف أ
المر عند هذا
احلد ،بل عملت تلك القوانني ال�صادرة ،إ��ضافة للتدخل املبا�رش لل�سلطة و أ�جهزتها أ
المنية يف
عمل النقابات على تهيئة أ
الجواء وال�سماح بظهور القيادات الفا�سدة يف النقابات التي زادت
أ
المور �سوءاً ،كما أ�وكلت للنقابات وظائف أ�منية بهدف �ضبط إ�يقاع أ�ع�ضائها لتتحول
بالتايل ،عو�ض ًا عن خدمة أ�ع�ضائها ،نحو تهديدهم بو�سائل عي�شهم وحما�رصتهم مهنياً.
حدث ذلك ،ومازال ،رغم أ�ن ال�رشائع الدولية قد كفلت جميعها حق املواطنني يف بلد
ال�سهام يف احلياة ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،و أ�كدت على حق
ما يف إ
املواطنني يف إ�قامة التنظيمات واجلمعيات النقابية املهنية امل�ستقلة.

 -3مفهوم املجتمع املدين ودالالته يف الثقافة ال�سيا�سية ال�سورية
ميكن القول بوجود خط ناظم للثقافة ال�سيا�سية يف �سوريا ،ك�سائر البلدان العربية
أ
الخرى ،ينتظم فكر وممار�سة خمتلف التيارات والقوى ال�سيا�سية ،وتبدو احلاالت النوعية
يف الفكر واملمار�سة حمدودة ومعزولة .إ�ذ مازالت م�س أ�لة العالقة مع الغرب واملوقف من
ثقافته و�سيا�سته ت�شكل املحور أ
ال�سا�سي الذي تبني عليه معظم القوى والتيارات خطابها
وفكرها ال�سيا�سيني ،وهي امل�س أ�لة التي �شكلت حمور جداالت ع�رص النه�ضة العربية،
و أ�نتجت يف امل�آل تيارات فكرية �سيا�سية مازالت م�ستمرة يف املنطقة العربية ب أ��شكال و�صور
متعددة.
عند طرح أ�ي مفهوم أ�و ظاهرة تتعلق بالغرب تعود هذه التيارات وت�ستح�رض تراثها
الفكري ،وما مييز تعاملها مع هذه املفاهيم والظواهر غلبة املعرفة الدفاعية وغياب املعرفة
النقدية .ميكن حتديد بع�ض مناذج تناول مفهوم املجتمع املدين يف �سوريا فيما يلي:
 -1تنظر بع�ض التيارات الدينية ملفهوم املجتمع املدين بتوج�س ،ا�ستنادا ملرجعيتها
لل�سالم قبل
الن�صية غري القابلة لالجتهاد وحتت �ضغط أ�حالمها يف ا�ستعادة التجربة الذهبية إ
أ�كرث من  14قرناً .فهي تنطلق من أ
اليديولوجيا والن�ص وتهمل النظر يف الواقع وحاجاته،
وترف�ض آ
الخر جملة وتف�صيال وال تقبل بالتعامل مع إ�نتاجه الفكري ال�سيا�سي ،وتعتقد أ�ن
هذا الرف�ض أ
للفكار واملفاهيم واملعرفة الغربية هو رف�ض للهيمنة الغربية بكل أ�بعادها
وم�ستوياتها ،وتلعب هذه الر ؤ�ية دور ًا يف املعاو�ضة الوهمية للعجز الذاتي وعقدة النق�ص
الخر ،وحم�صلتها تعزيز نزعة اال�ستغناء عن آ
جتاه آ
الخر.
 -2ترى بع�ض التيارات الدينية والقومية التقليدية أ�ن املجتمع املدين يف املنطقة العربية
لي�س ظاهرة جديدة ،بل هو ظاهرة قدمية ،إ�ذ ميكن أ�ن جند لها أ�جنة أ�و �صور ًا أ�ولية يف
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الع�صور الو�سطى ،ويذكرون هنا م�ؤ�س�سات الوقف والزكاة والطرق ال�صوفية والطوائف
احلرفية .هذه آ
اللية معروفة ومتكررة ،إ�ذ تعود هذه التيارات عادة إ�ىل التاريخ العربي
النتاج املعريف والعلمي للغرب،
ال�سالمي ،وحتاول البحث عن وجود ما يوازي إ
إ
ال مفهوم املجتمع أ
ال من املجتمع املدين ،وال�شورى عو�ض ًا عن
الهلي بد ً
فت�ستدعي مث ً
ال من املواطن ،أ�ي
الدميقراطية ،واجلماعة أ�و القوم عو�ض ًا عن املجتمع ،وامل�ؤمن بد ً
يجري البحث عن مفاهيم وم�صطلحات بعيدة عن دالالت املفاهيم احلديثة ،ولكنها أ�قرب
ال�سالمي.
املخيل االجتماعي والوعي اجلمعي العربي إ
إ�ىل َّ

ال بد من االعرتاف ب أ�ن مفهوم املجتمع املدين مفهوم حديث ،وبالتايل لي�س من املفيد
لتربير مطلب املجتمع املدين البحث يف املا�ضي العربي البعيد جتنب ًا ملقارنات ومقاربات
تع�سفية بني املفاهيم أ�و الظواهر .مفهوم الدولة أ�ي�ض ًا هو مفهوم حديث يف أ�دبيات الفكر
ال�سيا�سي العربي ،وال يعني �شيئ ًا ورود كلمة «الدولة» يف الن�صو�ص القدمية ،ألنها جاءت
مب�ضمون ال عالقة له مبفهوم الدولة احلديثة ،فامل�س أ�لة لي�ست البحث عن كلمة ،إ�منا عن
ظواهر �سيا�سية اقت�صادية.

الر ؤ�ية املقابلة تدعو إ�ىل �سحب كل ما هو أ�وروبي على واقعنا وتبنيه .هذه الر ؤ�ية تفتقد
املعرفة النقدية التي ت�ستوعب آ
الخر وتعيد إ�نتاجه حملي ًا ح�سب ظروف املنطقة .الر ؤ�ية
أ
الكرث �سالمة باعتقادنا هي تلك التي تنطلق من حقيقة أ�ن العامل يف املح�صلة وحدة م�شرتكة
وتاريخ واحد ،إ�ذ ثمة قوانني وجتارب كونية تفر�ض وجودها على اجلميع ،وهو أ
المر
الذي يعني ح�رص «اخل�صو�صية» يف �آليات التطبيق ومداخله و إ�بداع أ
ال�شكال اجلديدة
حمليا.
 -3ينظر اخلطابان القومي ال�سلطوي وال�شيوعي ال�ستاليني ملفهوم املجتمع املدين باعتباره
مفهوم ًا برجوازي ًا باملعنى ال�سيئ أ�و التحقريي للو�صف ،ويعتربونه ح�صان طروادة الذي
ي�ستخدمه الغرب لغزو جمتمعاتنا ثقافي ًا و إ�حكام قب�ضته علينا ،ويتخذون موقف ًا �سلبي ًا من
الن�سان
منظماته وينظرون إ�ليها كمخفر متقدم للهيمنة الغربية (خا�صة جمعيات حقوق إ
واملر أ�ة) ،لذلك يرف�ضونه ويعتربونه مفهوم ًا وافداً ،وين�سون أ�ن مرجعياتهم الفكرية
ال�سالمية.
القومية واملارك�سية هي نتاج الغرب ،ال نتاج الثقافة العربية إ
 -4ينطلق بع�ض مثقفي ال�سلطة يف مواجهة الدعوة التي منت يف �سوريا إلحياء املجتمع
املدين بالقول « :إ�ن بلد ًا أ�ر�ضه حمتلة ويتعر�ض لال�ستفزاز والتهديد أ
ول�شكال احل�صار
من عدوه ومن حلفاء ذلك العدو ،تختلف نظرته يف معظم أ
المور أ�و فيها كلها عن بلد
ال يعاين من هذه الظروف ،»...لذلك – ح�سب قولهم – « إ�ذا كان ال بد من إ�حياء لبنى
املجتمع املدين ف�إن ذلك يجب أ�ن يتم يف إ�طار الدولة و�ضمن ا�سرتاتيجيتها و أ�هدافها وتوجهها
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العام ،ألنه إ�ذا مل يكن كذلك ف�إنه �سي�ؤدي إ�ىل تغيري أ
الهداف واال�سرتاتيجيات والثوابت
القومية والوطنية والن�ضالية ......،وبالتايل �سنكون أ�مام حالة من اال�ضطراب
والفو�ضى .»...من هنا فقد نظروا لظاهرة تنامي املجتمع املدين يف �سوريا ما بعد عام
 2000على أ�نها« :حركة احتجاج �سيا�سية ،اجتماعية ،اقت�صادية ،تطرح م�س أ�لة ال�سلطة
و�سيلة وال�سلطة غاية ،وت�سلك إ�ىل بلوغها م�سالك منها :حماولة و�ضع املثقفني وال�شعب يف
حالة ت�ضاد مع ال�سلطة القائمة ،لي�ؤدي ذلك إ�ىل إ�رباك ال�سلطة وعزلها و إ��ضعافها والت أ�ليب
عليها ومن ثم إ��سقاطها .»...وبالتايل« :هل متلك الدولة حني تغلب على أ�مرها ويتم النيل
من �سيادتها ومن توجهاتها الوطنية والقومية ،وت�ستهدف هويتها وم�صاحلها العليا� ،سوى
أ�ن تتخذ قرارات قا�سية �ضد مثل هذه اجلمعيات املمولة من اخلارج التي تعمل يف خدمة
ا�سرتاتيجيات وبرامج وخطط وم�صالح املمولني ؟ إ�نها تغدو جمربة على ذلك عندما تفعله
أ�و مطالبة به لتحمي الوطن واملواطن وامل�صالح الوطنية والقومية» (.)13

لقد ركزت حركات التحرر الوطني العربية على حماربة املحتل ونيل اال�ستقالل ،وما
ارتبط به من الدفاع عن الهوية الثقافية ،ومل تطرح �سمات املجتمع املن�شود ما بعد حتقيق
اال�ستقالل ،لذلك مل يكن مفهوم املجتمع املدين وما يرتبط به من مفاهيم حديثة على أ�جندتها.
بعد حركات التحرر جاءت أ
النظمة التي قامت على مبد أ� «ال�رشعية الثورية» و»الدميقراطية
ال�شعبية» و»بناء النظام اال�شرتاكي» ،ويف الواقع العملي قامت مب�صادرة احلياة ال�سيا�سية
وال�سيطرة على املجال االقت�صادي وع�سكرة املجتمع ،وحولت املجتمع إ�ىل �سدمي ب�رشي
والجهزة أ
غري من�سجم وعاجز عن التعبري واحلركة وحما�رص باخلوف أ
المنية ،وخلقت
حولها �رشيحة من امل�ستفيدين والفا�سدين .اليوم تنتحل هذه أ
النظمة «خطابا وطنيا» زائفا
يف مواجهة تعبريات املجتمع املدين والتوجهات الدميقراطية ،رغم أ�ن التجارب أ�و�ضحت
ا�ستحالة بناء «اال�شرتاكية» على قاعدة قرو�سطية أ�و ا�ستبدادية �رشقية ،و أ�نها ممكنة فقط بعد
بناء دولة ال�رشعية القانونية ومتلك الدميقراطية الليربالية ون�ضج املجتمع ملدين.
 -5يرى البع�ض (�سواء من مثقفي ال�سلطة أ�و غريهم) أ�ن املجتمع املدين نقي�ض للدولة
ودعوة لتقوي�ضها ،وهذا يتم ب�سوء نية عند البع�ض ،وب�سبب النق�ص املعريف عند البع�ض
آ
الخر .لقد أ�و�ضحنا �سابقا أ�ن املجتمع املدين والدولة احلديثة مفهومان متالزمان
ومتكامالن ،فال ميكن أ�ن ينمو املجتمع املدين من دون دولة احلق والقانون ،كما أ�نه من
ال�صعب أ�ن نت�صور دولة وطنية قوية معربة عن الكل االجتماعي من دون جمتمع مدين،
و إ�ال ف�إنها تتحول بال�رضورة إ�ىل دولة معزولة وحتتكم إ�ىل القوة والعنف يف ا�ستمرارها،
وعندما تنهار ت�ؤدي بال�رضورة إ�ىل انهيار املجتمع.

 -6يرى البع�ض يف املجتمع املدين ما يوازي أ�و يعادل حرية ال�سوق فقط و أ�يديولوجيتها
التي تركز على قيم التناف�س والربح واال�ستهالك ،لذلك يختزلون املجتمع املدين إ�ىل

202

جمموعة من اجلمعيات غري احلكومية املرتابطة مع ال�سوق ،ويعتربونها فقط جزء ًا من
جمتمع مدين عاملي بد أ� يت�شكل تدريجياً ،والتي يراد لها أ�ن حتل حمل الدولة الوطنية
ب أ�دوارها كافة ،لذلك يح�رصون وظائفها يف معاجلة وتلطيف امل�شاكل االجتماعية الناجمة
عن تطبيق برامج التكيف الهيكلي ،دون االنتباه لوظائفها ال�سيا�سية والوطنية ،أ�و لدورها
يف طرح ر ؤ�ية بديلة للتنمية تعاك�س منطق الليربالية اجلديدة.
 -7الفو�ضى الفكرية (وبال�رضورة يف الواقع العملي) يف التعامل مع مفهوم املجتمع
ال إ�مكانية -باال�ستناد إ�ىل عزمي ب�شارة (-)14
املدين يف �سوريا ال تنتهي ،إ�ذ يرى البع�ض مث ً
قيام جمتمع �سيا�سي دميقراطي بال جمتمع مدين ،و إ�مكانية جت�سيد دولة وطنية بال جمتمع
مدين .وهي أ�فكار مثرية لال�ستغراب واال�ستهجان ،ألنها تلغي ذلك التالزم املنطقي
والتاريخي املجتمع املدين والدولة الوطنية احلديثة.
البع�ض آ
الخر ي�ستنكر أ�ن يكون ملنظمات املجتمع املدين دور �سيا�سي ،ويرون أ�ن هذه
الن�سان )..يجب أ�ن تكون م�ستقلة عن ال�سيا�سة ،وتبتعد
املنظمات (خا�صة جمعيات حقوق إ
عن أ�ي عالقة مع القوى ال�سيا�سية .هذا يف تقديرنا فهم خاطئ لدور منظمات املجتمع املدين
ولل�سيا�سة يف �آن معاً .ميكن تف�سري هذه الر ؤ�ية بطغيان ثنائية (املجتمع املدين – الدولة) يف كل
نقا�ش يتناول دور ووظائف املجتمع املدين ،حتى أ��صبحت الدولة لديهم معادلة لل�سيا�سة.
الدولة هي املجتمع ال�سيا�سي ح�سب تعبري غرام�شي ،أ�ما ال�سيا�سة فهي ال� أش�ن العام امل�شرتك
الذي يهم جميع املواطنني .بالتايل هل ميكن الدفاع عن املجتمع املدين وعن ا�ستقالليته جتاه
املجتمع ال�سيا�سي (الدولة) ما مل يكن ملنظماته دور و أ�ثر �سيا�سي باملعنى العام للكلمة ؟.
هذه الر ؤ�ية ال تخدم إ�ال املزيد من تهمي�ش ال�سلطة للمنظمات املدنية االجتماعية (كالنقابات
الن�سان )...أ
وللحزاب ال�سيا�سية على حد �سواء.
وجمعيات حقوق إ
 -8بع�ض القوى ال�سيا�سية املعار�ضة تت�رصف بطريقة م�شابهة آلليات عمل ال�سلطة
ال�سيا�سية يف �سوريا ،خا�صة عندما تن�شئ منظمات مدنية ملحقة بها ،أ�و عندما ت�سعى للهيمنة
احلزبية أ
واليديولوجية على هيئات مدنية موجودة بق�صد تثبيت وزيادة نفوذها ال�سيا�سي.

بع�ض أ�هل املعار�ضة يواجهون «اخلطاب الوطني» الزائف لل�سلطة بخطاب عاجز
عندما يف�رسون أ�و ي�ضطرون لتف�سري �رضورة « إ�حياء املجتمع املدين» و»الدميقراطية»
عن طريق عر�ض التحديات اخلارجية املحدقة بالبلد وحجم املواجهات املفرو�ضة عليه،
ويجري ن�سيان اجلوهر ،أ�ي ما ي�سوقه «الداخل ال�سوري» من �رضورات وحاجات
حقيقية وملحة إلحياء املجتمع املدين وا�ستعادة دوره.
بع�ض النا�شطني واملثقفني يتعاملون مع مفهوم املجتمع املدين باعتباره مفهوم ًا خال�صي ًا
ال جلميع م�شاكلنا ،مما يحوله إ�ىل �شعار و أ�يديولوجيا جديدين جاعلني منه جواب ًا لكل
وح ً
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�س�ؤال ،وو�صفه لكل علة دون إ�دراك ملعاين املفهوم ودالالته ،ودون تقدمي ت�صورات
واقعية وعملية.

 -4بني معوقات التغيري و�ضرورته
ال دون االنتقال الدميقراطي
لي�ست الدولة الت�سلطية هي العامل الوحيد الذي يقف حائ ً
أ
أ
وحتول املجتمع ال�سوري إ�ىل جمتمع مدين ،و إ�ن كانت هي العقدة ال�سا�سية والكرث
�رضاوة يف الدفاع عن نف�سها ،ف أ�نظمة اال�ستبداد ال ت�سلم وال تتنازل وتنظر ألي تغيري مهما
كان ب�سيط ًا على أ�نه تهديد لوجودها ول�سلطتها ،وال تقبل به إ�ال إ�ذا خدمها يف اخلروج من
أ�زمة متر فيها أ�و �ضغط خارجي عليها.
العوامل أ
الخرى املعيقة عديدة ،منها ما يتعلق بالثقافة ال�سيا�سية ال�سائدة ،ومنها بالقوى
ال�سيا�سية املوجودة على ال�ساحة ال�سورية ،ومنها ما ي أ�تي من املجتمع ذاته:
 القوى أال�سالمية أ�و القومية أ�و ال�شيوعية أ�و الليربالية ،التي متتلك
ال�صولية� ،سواء إ
ر ؤ�ى ال تقبل آ
الخر وال ت�ؤمن باحلوار ،فهي مل تغادر بعد م�رشوعياتها الثورية املوروثة
من املرحلة املا�ضية ،ومل جتدد يف أ��ساليب عملها ون�شاطها ،وما زالت معار�ضة للنظام
من أ
الر�ضية ذاتها التي ي�ستند إ�ليها ،وتطرح جدول أ�عمال ال يلتقي مع اعتبار التحول
الدميقراطي م�س أ�لة مركزية ،بل إ�نها ت�ؤجل ذلك ل�صالح التعبئة والتح�شيد ملقاومة ال�ضغوط
اخلارجية.
 ما مييز املجتمع ال�سوري (واملجتمعات العربية عموماً) هو جنينية املجتمع املدين،ووجود عوائق حقيقية يف املجتمع ذاته أ�مام التغيري ،ت�ؤخر تطوير أ�مناط من الروابط
العقالنية واالختيارية يف املجتمع ،ووجود ثقافة معادية للتجديد بحكم �آليات اال�ستبداد التي
هيمنت على املجتمع ،إ�ال أ�ن معظم الفئات االجتماعية يف �سوريا ميكن أ�ن تتفاعل ب�إيجابية
مع اجلديد عندما تعتقد أ�ن اجلديد �سي أ�تي لها بفوائد حياتية مبا�رشة.
 حوامل التغيري ما زالت �ضعيفة ،ومل ت�ستطع بعد إ�نتاج برامج حقيقية أ�و إ�قامة عالقاتوثيقة مع املجتمع بحكم عوامل عديدة ،على الرغم من أ�ن بع�ض التيارات قامت بخطوات
إ�يجابية على �صعيد جتديد خطابها وممار�ساتها.
تبقى على العموم العقبة املركزية تتعلق بنمط احلكم القائم ألنها املفتاح للذهاب نحو
جتاوز العقبات والعراقيل أ
الخرى ،من هنا كانت �صريورة حتول املجتمع ال�سوري إ�ىل
جمتمع مدين هي ذاتها �صريورة حتول الدولة ال�سورية من دولة ت�سلطية إ�ىل دولة وطنية
حديثة ،أ�ي هي ذاتها م�س أ�لة االنتقال الدميقراطي.
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إ�ن الت أ�كيد على مطالب “التغيري الدميقراطي” و” إ�حياء املجتمع املدين” لي�س مو�ضة
فكرية أ�و جمرد قناعة ب أ�فكار نظرية ،بل هي طروحات ل�صيقة أ
بالزمات احلقيقية التي
تعاين منها �سوريا .ف�إذا ما ا�ستح�رضنا يف ذهننا جممل معاناة ال�سوريني� ،سنجد أ�ن بناء
دولة احلق والقانون جنب ًا إ�ىل جنب مع تنمية املجتمع املدين ،ت�شكل مداخل إ�جبارية إ�ذا
ما أ�ريد لهذه املعاناة أ�ن تنتهي .يحتاج املجتمع ال�سوري إ�ىل التغيري الدميقراطي والتحول
باجتاه املجتمع املدين من أ�جل إ�عادة تكوين �رشوط إ�نتاج إ�ن�سانيته وحترره من الت�شوهات
أ
الن�سان احلر والقادر والعفوي
الخالقية وا�سرتجاع وعيه و إ�راداته وثقته بنف�سه وبناء إ
وال�سعيد ،وليتحول إ�ىل ذات حا�رضة وفاعلة بعد عقود من إ�ق�صائه وتهمي�شه.
الدولة احلديثة واملجتمع املدين ي�شكالن مع ًا حاجة �سوريا واقعية إلجناز جملة من
ال�صالحات الهيكلية أ
ال�سا�سية وال�رضورية يف العملية االقت�صادية �شبه املتوقفة وملكافحة
إ
الف�ساد والبطالة والفقر ،وخمرج ًا من اال�ستقرار ال�سيا�سي البليد والف�شل االجتماعي
ال وحيد ًا لالرتقاء باملناهج التعليمية والرتبوية القادرة على بناء أ
الفراد
املزمن ،و�سبي ً
امل�ؤهلني للتعامل مع الثورة العلمية والتكنولوجية وحتدياتها.
أ��صبحت املعرفة /الثقافة يف عامل اليوم إ�حدى أ�هم مظاهر القوة والنفوذ ،فتوافرها ي�شكل
�ضمانة لعدم تهمي�ش �سوريا وخروجها من دائرة املجتمع الب�رشي .إ�نها ال�رشط أ
ال�سا�سي
لدخول عامل الغد وامل�شاركة الفاعلة فيه ،وكي يكون هناك إ�بداع معريف  /ثقايف ال بد
أ�ن يكون املجتمع احلا�ضن له جمتمع ًا مدنياً ،إ�ذ إ�ن املجتمع املدين هو الف�ضاء احلر الذي
يتيح للمعرفة /الثقافة إ�حداث الرتاكم ال�رضوري وارتياد �آفاق البحث واجرتاع احللول
املنا�سبة.
ال بديل عن االنغالق والعنف وم�شاريع احلرب أ
الهلية إ�ال املجتمع املدين والدولة
الوطنية ،فهما يعيدان إ�نتاج ال�سيا�سة يف املجتمع على ح�ساب البنى التقليدية ،املذهبية
والع�شائرية والطائفية ،وي�سمحان باالنتقال من املجتمع ال�سدميي وجمتمع الدولة الت�سلطية
إ�ىل جمتمع املواطنني أ
الحرار.
يف العراق مل يكن هناك دولة حديثة وجمتمع مدين ،بل دولة طغمة وجمتمع من العبيد
واخلائفني ،ولذلك عندما �سقطت الطغمة� ،سقطت الدولة وانهار املجتمع .يف فل�سطني املحتلة
ا�ستطاع املجتمع املدين أ�ن يقوم ب أ�دوار ووظائف عديدة عند حما�رصة ال�سلطة الفل�سطينية
وتعطيل أ�جهزة الدولة من قبل االحتالل.
بناء املجتمع املدين يف �سوريا �رضورة واقعية بحكم الوظائف أ
والدوار املنوطة
مب�ؤ�س�ساته وجمعياته وتنظيماته التي ترتكز يف :أ�والً :تعميم و إ��شاعة الثقافة الدميقراطية
الن�سان ،وثاني ًا  :حل ال�رصاعات والتناق�ضات املجتمعية
وقيم ومبادئ احرتام حقوق إ
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ال �سلمي ًا وتوافقياً ،وثالثا ً :إ�مناء ثقافة املبادرة وجتميع امل�صالح ،ورابع ًا  :الدور التنموي
ح ً
وامل�ساهمة يف حل امل�شاكل االقت�صادية وحت�سني أ
الحوال املعي�شية ،وخام�س ًا  :إ�ف�ساح الطريق
أ�مام بروز الكوادر والقيادات اجلديدة التي ت�سهم يف تقدم املعرفة والدور ال�سيا�سي (.)15

ً
ثالثا :أ�فكار لالنطالق نحو مرحلة جديدة
أ� -التجربة النا�شئة و�إمكانياتها امل�ستقبلية
تعاين املعار�ضة ال�سيا�سية يف �سوريا من إ��شكاالت غري قليلة على �صعيد الر ؤ�ية
واخلطاب ،ومن تكل�سات على �صعيد الفكر وال�سيا�سة ،وال تزال املحركات أ
اليديولوجية
هي أ
ال على البنى التنظيمية ال�ضعيفة واملرتهلة .أ�ما على
ال�سا�س يف نظرتها وخطابها ،ف�ض ً
�صعيد أ
الفراد واملثقفني ،فلي�س هناك من خط ناظم ،وا�ضح املعامل ملجهوداتهم ،كتلك
اخلطوط التي �سمعنا عنها يف أ�وروبة يف ع�رص النه�ضة ،بل على العك�س خالفاتهم أ�كرب من
توافقاتهم ،وهو ما يعني أ�ن احلوار الدائر داخل هذا الطيف كان ا�ستمرار ًا إلعادة إ�نتاج
عاهاتنا ذاتها ،ولي�س كما ي�ؤمل منه ،أ�ي إ�نتاج أ
الفكار والت�صورات.

الن�سان مل يحدث حتى آ
الن متايز وا�ضح وملحوظ على
على �صعيد منظمات حقوق إ
�صعيد العقلية واملمار�سة عن أ
الحزاب ال�سيا�سية ،فكل منظمة من هذه املنظمات تعاين،
ال على الظروف املعقدة املحيطة بها ،إ��شكاالت ذاتية معيقة لتقدمها بدء ًا من حلظة
ف�ض ً
الت أ��سي�س ،ومرور ًا بعدم وجود �آليات عمل وا�ضحة متميزة ومهارات إ�دارية حقيقية
وبناء م�ؤ�س�سي حقيقي وانتهاء بالربامج أ
والهداف والر ؤ�ى والت�صورات املوجودة حول
الن�سان.
العمل يف جمال حقوق إ

الن�سان
الن�سان يف �سوريا (جمعية حقوق إ
على الرغم من وجود عدة جمعيات حلقوق إ
الن�سان
الن�سان � /سوا�سية ،جلان الدفاع عن حقوق إ
يف �سورية ،املنظمة ال�سورية حلقوق إ
الن�سان/
الن�سان ،اللجنة الكردية حلقوق إ
واحلريات الدميقراطية ،اللجنة ال�سورية حلقوق إ
الن�سان ،فقد ت�شكلت أ�غلب هذه
ماف) ف�إنه ال ميكن القول إ�ن هناك حركة حقيقية حلقوق إ
املنظمات ما بعد عام  ،2000ومازالت حتتاج إ�ىل الكثري من اجلهد الفكري واخلربات
وتثبيت توجهاتها و�آليات عملها.
مازالت �آليات العمل الدارجة يف هذه املنظمات �آليات منفعلة ،فهي تتحرك بعد وقوع
الدانة واال�ستنكار ونداءات اال�ستغاثة ،أ�ما جانب العمل
االنتهاكات مكتفية ب�إ�صدار بيانات إ
الن�سان والقيم الدميقراطية فمازال �ضعيف ًا وحمدوداً.
الوقائي ،أ�ي ن�رش ثقافة حقوق إ
احل�سا�سية املفرطة لهذه اجلمعيات جتاه ال�سيا�سة والعمل ال�سيا�سي ،على الرغم من أ�ن
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معظم كوادرها كانوا ينتمون ألحزاب �سيا�سية ،قد ت�ؤدي بها للعمل خارج دائرة الفعالية
الن�سان �سيا�سي بال�رضورة
واحلقل العام .على العك�س إ�ن جوهر عمل منظمات حقوق إ
(باملعنى العام لل�سيا�سة ولي�س باملعنى احلزبي) ،بالتايل لو جاز احلديث عن ا�سرتاتيجية عامة
لعملها ف�إنها ينبغي أ�ن ترتكز قبل كل �شيء على الدفع باجتاه االنتقال الدميقراطي .وهذا
ميكن أ�ن يكون من خالل م�شاريع تقدمها اجلمعيات وتطرحها على أ
الحزاب ال�سيا�سية
والر أ�ي العام مثل :تقدمي م�شاريع مقرتحة حول «النظام الدميقراطي املن�شود» ور ؤ�يتها لـ
الن�سان وال�رشعة الدولية،
«االنتخابات البلدية والت�رشيعية» باال�ستناد إ�ىل مبادئ حقوق إ
إ��ضافة لتقدمي م�شاريع لقوانني دميقراطية وع�رصية تتعلق بال�صحافة واملطبوعات والعمل
الهلي ،كما ميكن أ�ن تعيد قراءة أ
أ
النظمة الداخلية والربامج ال�سيا�سية أ
للحزاب ال�سيا�سية،
مبا يدفع هذه أ
الحزاب لتجديد فكرها و إ��شاعة القيم آ
والليات الدميقراطية داخلها.
على ال�صعيد العملي يبدو أ��سلوب اجلمع بني املهنية والتطوعية الكفاحية هو أ
الف�ضل،
الن�سان،
فاملهنية توفر فر�صة للحكم ب�شكل مو�ضوعي على ن�شاط جمعيات حقوق إ
والتطوعية الكفاحية حتول دون حتولها إ�ىل جمعيات بليدة ومغلقة على أ�ع�ضائها .العنا�رص
ال�رضورية أ
الن�سان والقيم
الخرى هي إ�عادة ت أ�هيل كوادرها مبا ين�سجم مع ثقافة حقوق إ
الدميقراطية ،والتزامها باحلياد وامل�صداقية وعدم االنخراط أ�و التعاطف مع حزب �سيا�سي
أ�و تيار أ�يديولوجي معني ،و�رضورة إ�طالق حوار مفتوح مع جميع أ
الطراف والقوى
ال�سيا�سية على قاعدة املحافظة على ا�ستقالليتها واالحرتام املتبادل.

أ�ما بالن�سبة جلمعية جلان إ�حياء املجتمع املدين ،فبعد �صدور «بيان  »99املطالب ب أ�ولوية
ال�صالح االقت�صادي واالجتماعي ،بد أ� املثقفون
ال�صالح ال�سيا�سي مدخ ً
ال وحيدا إلطالق إ
إ
أ
ال�سوريون ن�شاطهم بت�شكيل حلقات ثقافية ومنتديات تناق�ش �حوال البالد والنظام ال�سيا�سي
والواقع ال�سوري و أ�همية التغيري الدميقراطي ،ثم تبلور ن�شاطهم يف ت�شكيل «جمعية أ��صدقاء
املجتمع املدين» التي حتولت فيما بعد إ�ىل «جلان إ�حياء املجتمع املدين» التي أ��صدرت وثيقتني
ت أ��سي�سيتني ،جرى الت أ�كيد فيهما على أ�ولوية البنية املجتمعية واملدنية يف الن�شاط وفتح أ
البواب
للحوار ،و أ�كدت الوثيقة الرئي�سة (وثيقة أ
اللف) التي حملت تواقيع أ�لف مثقف و�سيا�سي
على جمموعة من التفاهمات والتوافقات العامة للن�شاط امل�شرتك التي جرى التو�صل إ�ليها
ب�صعوبة بالغة ،خا�صة يف ظل امل�شارب الفكرية أ
واليديولوجية املختلفة ،واملرجعيات
ال�سيا�سية واحلزبية املتنوعة للم�شاركني يف �صياغتها (.)16
لقد بدت �صيغة « إ�حياء املجتمع املدين» أ�كرث مقاربة للواقع ال�سوري ،و أ�كرث ان�سجام ًا
من الناحية الفكرية مع الق�ضية الرئي�سة التي ت�شغل بال املثقفني ال�سوريني ،والعرب
عموماً ،وهي « إ�حياء فكر ع�رص النه�ضة العربية» ب�شعاراته :التنوير والعقالنية والتقدم
واحلداثة ،فهذا الفكر هو العمق التاريخي احلقيقي للثقافة الوطنية املعا�رصة التي تتمحور
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الن�سان» .لكن اللجان
حول �صيغة ثالثية م�ؤلفة من «املجتمع املدين والدميقراطية وحقوق إ
حتولت كغريها من امل�ؤ�س�سات املدنية النا�شئة ،بحكم عوامل ذاتية و أ�خرى مو�ضوعية ،إ�ىل
جزيرة معزولة تقت�رص على عدد حمدود من أ
الفراد ،وخارج دائرة الفعل املجتمعي،
حتى أ��صبحت هي ذاتها بحاجة إ�ىل إ�حياء.
على العموم ميكن و�ضع عدد من االنتقادات على م�سرية الن�شاط املدين وال�سيا�سي يف
اليجابية املبذولة من قبل جميع
�سوريا خالل ال�سنوات اخلم�س املا�ضية ،إ�ذ رغم اجلهود إ
امل�ؤ�س�سات والتنظيمات واجلمعيات التي ت أ��س�ست خالل تلك الفرتة ،قيا�س ًا بالظرف الداخلي
املعيق ،ف�إن هناك ظواهر �سلبية و أ�خرى ب�سبب العجز ونق�ص اخلربة والتمر�س والوعي
برزت يف �سياق العمل:
 -1ما زال الن�شاط املدين وال�سيا�سي يعاين ما تعانيه كل احلركات االجتماعية
اجلديدة ،يف ظل أ�و�ضاع انتقالية �صعبة ،ويف ظروف و�ضغوط أ�منية م�ستمرة ،ولعل
أ�برز أ
ال�شد أ
الزمات التي مر ومير بها هي أ�زمة الهوية التي بقيت أ
والكرث �سجاالً ،وهذا
ترك أ�ثره على �شكل وم�ضمون اخلطاب امل�ستخدم ،ففي الغالب أ
العم كان هذا اخلطاب
أ�يديولوجي ًا وغري دميقراطي ،وال يتنا�سب مع الع�رص ،وي�شرتك يف الكثري من عنا�رصه

مع خطاب ال�سلطة.

 -2على الرغم من االنت�شار الوا�سع للندوات احلوارية خالل ال�سنة أ
الوىل من العهد
اجلديد ،ف�إن احلوار احلقيقي ظل مفتقد ًا داخل امل�ؤ�س�سات احلزبية واملدنية واحلقوقية،
أ
المر الذي أ�ف�سح املجال لربوز اخلالفات املعيقة للعمل ،إ��ضافة للحوار الغائب فيما بني
ال من التكاتف والتنظيم ،أ
المر الذي منع إ�ىل حد
هذه امل�ؤ�س�سات ،إ�ذ حتولت إ�ىل التناف�س بد ً
ما تبلور خط عام من�سجم داخل طيف املعار�ضة ال�سورية ،ليقت�رص العمل على ال�شعارات
والجنازات ،ففي حلظة �سيا�سية يحاول فيها املجتمع ا�ستعادة دوره من
بد ً
ال من املبادرات إ
أ
جديد ،ظهرت بع�ض الطروحات احلادة واال�ستفزازية غري املربرة �و املجدية.
 -3يقف على ر أ��س بع�ض هذه امل�ؤ�س�سات أ�فراد ال ميتلكون الكفاءات النظرية وال�سيا�سية
املطلوبة ،فقد و�صلوا إ�ىل هذه املواقع بال�صدفة أ�و بحكم دعم إ�عالمي خارجي (بال�رضورة
العالم غري مدرك لتفا�صيل الداخل) أ�و نتيجة توازنات فر�ضتها ثالثون �سنة من ال�شلل
هذا إ
ال�سيا�سي ،ومال ه�ؤالء إ�ىل إ�براز أ�نف�سهم و�شخو�صهم أ�كرث من االهتمام بالعمل اجلدي.
 -4ت�شكلت أ�غلب اجلمعيات والتنظيمات ما بعد عام  2000بطريقة اعتباطية
فر�ضتها الدرد�شات أ�كرث من املعايري ال�سيا�سية الوا�ضحة ،وهذا يف�رس عدم توافرها على
ا�سرتاتيجيات حمددة وبرامج و�آليات عمل وا�ضحة وغياب احل�ضور الوازن للقانون
آ
والليات الدميقراطية داخلها ،واقت�صار ن�شاطاتها على بع�ض الق�ضايا الب�سيطة كالبيانات
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واالعت�صامات ،وهي ن�شاطات ال تراكم ما مل ت�ستند ال�سرتاتيجيات وا�ضحة.
 -5ال توجد عالقة ت�شبيك قوية بني هذه اجلمعيات واملجتمع الذي تعمل فيه ،ويالحظ
ذلك بب�ساطة من خالل غياب ال�شباب عن جميع هذه امل�ؤ�س�سات ،ولهذا أ
المر أ��سبابه العديدة
التي تتجلى أ��سا�س ًا باخلوف املوروث ،ولكن أ�ي�ض ًا بالرف�ض ال�ضمني لتلك امل�ؤ�س�سات خطاب ًا
وممار�سات و�شخو�ص ًا و�آليات عمل.

ب -خال�صات وا�سرتاتيجيات عمل
الرادة والواقع املو�ضوعي:
 -1عامل إ
ثمة مع�ضلتان تعيقان العمل الواقعي ،أ
الوىل تتعلق بالعالقة اجلدلية بني العامل الذاتي
والعامل املو�ضوعي يف التغيري ،والثانية تتعلق بالعالقة بني الفكر والواقع.
من البديهي القول إ�ن حتول املجتمع ال�سوري إ�ىل جمتمع مدين ،وحتول الدولة ال�سورية
إ�ىل دولة وطنية حديثة ،ال يتم بالتغا�ضي عن احلقائق الواقعية وبالقفز عن مراحل التحول
ال�سيا�سي واالقت�صادي واالجتماعي ،ألن ذلك من � أش�نه أ�ن يحول ر ؤ�يتنا إ�ىل أ�يديولوجية
زائفة حتجب الواقع ،باعتبارها ال تعرب عن الواقع يف زمان ومكان حمددين بقدر ما تعرب
عن رغباتنا و�آمالنا و أ�هدافنا.
إ�ن التحوالت الكربى هي عمليات مو�ضوعية ذات منطق خا�ص بها ،وتلعب عوامل
عديدة يف هذا التحول ،منها ما هو داخلي ،ومنها ما هو خارجي .هذا يعني أ�ن دور الوعي
للرادة
بالمكانيات التي يف�صح عنها الواقع .لكن ميكن إ
والرادة والذات �سيبقى حمدود ًا إ
إ
أ
ي�رسعا من عملية التحول ،خا�صة إ�ذا كانا يعمالن يف �سياق ظروف مو�ضوعية
والوعي �ن ّ
تخدم هذا التحول .دون إ�دراك ذلك لن يتجاوز عملنا طرح ال�شعارات واالندفاعات
احلما�سية العار�ضة.
يف م�ستوى العالقة بني الفكر والواقع ،ميكن القول إ�نه ال توجد �صورة نهائية واحدة
ومكتملة للمجتمع املدين ميكن و�ضعها يف اعتبارنا أ�ثناء العمل الواقعي ،فاملجتمع املدين
يخ�ضع لقوانني التحول والتبدل ،وترتبط معانيه ودالالته ب�رشوط الزمان واملكان ،لذلك
ميكن االنطالق من أ��س�س عامة ومقاربتها مع الواقع ال�سوري ،فالتجربة الواقعية هي التي
�ست�صقل وتعدل من ت�صوراتنا ومفاهيمنا ،لنكون يف املح�صلة أ�مام جتربة �سوريا خا�صة يف
التحول إ�ىل جمتمع مدين.
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 -2املجتمع املدين والدولة الوطنية والتحول الدميقراطي:
ثمة ترابط جديل بني العمل من أ�جل التحول نحو جمتمع مدين وبني بناء الدولة
الوطنية احلديثة /الدولة الدميقراطية ،أ�ي أ�ن التحول نحو جمتمع مدين ميثل عملية تطور
الدميقراطية ذاتها وعملية بناء الدولة ال�سيا�سية (دولة احلق والقانون) ،إ�ذ ال وجود للمجتمع
املدين خارج إ�طار هذه الدولة الدميقراطية التي تقوم على التعددية ال�سيا�سية وتداول ال�سلطة
الن�سان .من جهة ثانية ي�شكل
وحرية ت�شكيل التنظيمات ال�سيا�سية واملدنية واحرتام حقوق إ
املجتمع املدين البيئة املنا�سبة التي تنمو فيها الدميقراطية وتتطور م�ؤ�س�ساتها و�آلياتها.
لذلك يبدو أ�ن هدف ا�ستعادة الدولة الوطنية احلديثة و إ�عادة بنائها ،ينبغي أ�ن يكون
على جدول أ�عمال أ
الن�سان وخمتلف منظمات الن�شاط
الحزاب ال�سيا�سية وجمعيات حقوق إ
املدين النقابية وال�سيا�سية والثقافية ...إ�لخ .ولهذا مداخله أ
الولية التي تت�ضمن تعزيز الطابع
الوطني للدولة لتكون دولة الكل االجتماعي ،ال دولة طغمة أ�و فئة أ�و طائفة أ�و دولة احلزب
احلاكم ،وحتويلها من دولة أ�منية ت�سيطر فيها أ�جهزة أ
المن على خمتلف مناحي احلياة إ�ىل
دولة حديثة غري مهيمنة على مفا�صل احلياة ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية.
تاريخي ًا متت عملية االنتقال للدميقراطية من خالل مناذج أ�ربعة رئي�سة (:)17
النموذج أ
الول هو التطور التلقائي الذي تتداخل فيه عوامل عديدة للتحول االجتماعي.
وعملية التطور هذه ارتقائية وت�ستجيب لنمو القاعدة االجتماعية وال�سيا�سية املدعمة والراغبة
يف منوذج احلكم الدميقراطي.
أ�ما النموذج الثاين فهو انبثاق الثورة الدميقراطية يف وجه اال�ستبداد والطغيان .ولد
هذا النموذج يف كنف الثورة الفرن�سية ،وقد أ��شاع اعتقاد ًا غري �صحيح ب أ�ن الدميقراطية
ال تولد بغري ثورة .فالعنف املت�ضمن يف هذا ال�شكل قد ي�ؤدي إ�ىل نقي�ضه ،إ�ىل م�سار غري
ال بالنك�سات.
م أ�مون وغري م�ضمون ورمبا يكون حاف ً
النموذج الثالث لالنتقال مت من خالل انت�صار �سيا�سي للحركة الد�ستورية الدميقراطية.
ال يعني ذلك أ�ن اال�ستبداد قد يتنازل عن م�صاحله ب�سهولة ،فهذا ال يحدث أ�بدا ،غري أ�ن
هناك حاالت كثرية يرغم فيها اال�ستبداد على ذلك ب�سبب عجزه يف حلظة ما عن إ�يجاد
قاعدة مدنية واجتماعية له ،و إ�فال�سه الروحي واملعنوي ،وانتقال مزاج النا�س إ�ىل ال�شكل
الدميقراطي للحكم ،وتنامي �ضغط أ�خالقي وثقايف ومعنوي كبري لرت�سيخ ال�ضمانات
الد�ستورية والقانونية للحريات أ
ال�سا�سية.
وهناك منوذج رابع لالنتقال مت عرب حروب دموية أ��شاع فيها املنت�رص تلقائي ًا أ�و بالقوة
ال يف أ�عقاب احلرب العاملية الثانية بعد انت�صار
منوذجه «الدميقراطي» �شكلياً .وقد مت ذلك مث ً
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الواليات املتحدة على اليابان وو�ضع أ
المريكيني لد�ستور «دميقراطي» لهذا البلد .وهناك
القليمية والعاملية.
أ�مثلة عديدة للنموذج نف�سه �سواء يف احلروب الثنائية أ�و احلروب إ
ال يوجد خالف كبري حول تف�ضيل النموذج الثالث ،الذي ميكن ت�سميته بنظرية املجتمع
املدين ،فالنمو أ
الخالقي وامل�ؤ�س�ساتي والثقايف للمجتمع املدين الذي تعرب عنه واقعيا املنظمات
غري احلكومية ،ميكن أ�ن يف�ضي إ�ىل انت�صار معنوي للنموذج الدميقراطي ،و إ�ىل أ
الخذ به
تلقائياً.

� -3ضرورة الفكر والثقافة:
الن�سان وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين
إ�ن مظاهر ال�ضعف والعجز لدى منظمات حقوق إ
والقوى الدميقراطية ال تعود فح�سب إ�ىل الظروف ال�سيا�سية والتاريخية الواقعية ،بل تعود
يف جزء كبري منها إ�ىل الفقر املعريف والثقايف.

الن�سان أ�والً ،ويف أ
ال�سا�س ،امل�ساهمة
يعني العمل يف جمال تنمية الدميقراطية وحقوق إ
للن�سان والطبيعة واملجتمع والتاريخ،
يف عملية اال�ستيعاب التاريخي والنقدي لر ؤ�ية جديدة إ
وهي الر ؤ�ية امل�ساوقة ملواد وبنود املواثيق الدولية (.)18
الن�سان
هناك �رضورة لربط العمل يف ميدان الدميقراطية واملجتمع املدين وحقوق إ
للن�سان والطبيعة والتاريخ ،ومن دون
بالعمل الفكري الرامي إ�ىل دعم املنظور احلداثي إ
هذا الربط �سنظل منار�س عمليات اخللط الفكري والت�شوه املعريف وتركيب املفارقات على
�صعيد املمار�سة .هذا يعني أ�ن �س�ؤال احلداثة �سيظل مطروح ًا على جدول أ�عمالنا ،ويرتبط
بهذا ال�س�ؤال �رضورة القيام بجهود فكرية تنويرية ت�ساهم يف إ�عداد أ
الر�ضية املالئمة النغرا�س
الن�سان والقيم الدميقراطية يف ف�ضائنا الفكري وال�سيا�سي (.)19
أ�ف�ضل ملبادئ حقوق إ
دون ذلك �ستبقى دعوات التغيري جتري يف م�ستويات �سطحية ال تطال الثقافة التقليدية
املعيقة ،مما ي�ؤدي إ�ىل تفريغ كل املفاهيم احلداثية واال�ستمرار بالدوران يف املكان ذاته،
و إ�عادة إ�نتاج عاهاتنا و أ�مرا�ضنا ب أ��شكال جديدة.

 -4املجتمع املدين واملجتمع أ
الهلي:
مازالت امل�ؤ�س�سات التقليدية املعروفة يف �سوريا م�ؤثرة يف الواقع ال�سيا�سي االقت�صادي
ومتثل مركز ًا أ��سا�سي ًا يف وعي وحياة الكثري من ال�سوريني ،كالع�شرية والقبيلة والطائفة،
حتى إ�نها تتحكم بطبيعة االنتماءات أ
الخرى لهم والتي بقيت هام�شية وغري م�ؤثرة ،لذلك
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يغدو من الهام الولوج لهذه امل�ؤ�س�سات والتعامل املبا�رش مع قيمها وممار�ساتها أ
والقطاب
امل�ؤثرة فيها ،وحماولة ن�رش القيم احلديثة داخلها.
على الرغم من التمايز املعروف بني املجتمع املدين واملجتمع أ
الهلي ،ف�إن هذا ال يفرت�ض
خلق عالقة ت�ضاد حمتومة بينهما ،فانغالق م�ؤ�س�سات املجتمع أ
الهلي وع�صبويتها يعودان
بال�ضافة إ�ىل أ�ن
أ��سا�س ًا لل�سلطة اال�ستبدادية وممار�ساتها التي منعت تطورها وانفتاحها ،إ
املطلوب من ن�شطاء املجتمع املدين هو النفاذ إ�ىل البنية االجتماعية ،ولي�س حتويل املفاهيم
احلديثة (املجتمع املدين ،الدميقراطية )..إ�ىل �شعارات أ�يديولوجية يجري بناء عليها ت�صنيف
الب�رش و إ�ق�صا ؤ�هم .ثمة إ�مكانية لزعزعة احلالة الراكدة يف امل�ؤ�س�سات التقليدية وجمعيات
املجتمع أ
الهلي عن طريق اجرتاع احللول ألزماتها والتقدم مبقرتحات إ�يجابية لتطوير
�صيغ التكافل أ
الهلية و أ��شكال التنظيم ،لكن ذلك يحتاج إ�ىل الكثري من اجلهد وال�صرب.
ميكن ذلك من خالل دعم هذه اجلمعيات والدفاع عنها واملطالبة بتحديث القوانني
الناظمة للعمل أ
الهلي ،مبا يتوافق مع امل�ستجدات االقت�صادية واالجتماعية ،ويكفل
الدارة والتنظيم ور�سم اال�سرتاتيجيات ،وتقدمي م�رشوع
للمنظمات ا�ستقال ً
ال وا�سع ًا يف إ
جديد يتجاوز القانون  93لعام  1958يركز على ت�سهيل الرتخي�ص للجمعيات عرب اعتماد
وال�شهار ولي�س طلب الرتخي�ص.
�آلية الت�سجيل إ

 -5املجتمع املدين والربجوازية الوطنية:
يف التجربة العربية غالب ًا ما يجري متويل م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ب أ�موال امل�ساعدات
الغربية ،فهذه امل�ؤ�س�سات غري قادرة على القيام ب أ�دوارها ووظائفها أ�و حتى ا�ستمرار
وجودها ذاته دون وجود م�صادر للتمويل .العون املايل الغربي بحد ذاته لي�س مدعاة
لل�شجب أ�و اال�ستنكار ،خا�صة عندما يكون يف العلن ووفق اعتبارات مدرو�سة ومن م�صادر
مدنية م�شابهة .لكن بالطبع يف�ضل اللجوء إ�ىل م�صادر التمويل املحلية ،أ�ي من الربجوازية
الوطنية ،فهذا أ�حد امل�ؤ�رشات للداللة على قدرة م�ؤ�س�سات املجتمع املدين على النفاذ إ�ىل
البنية االقت�صادية واالجتماعية ،وعلى وجود ت�شبيك حقيقي معها ،وعلى قدرتها أ�ي�ضا على
إ�نتاج نف�سها مادياً .لذلك يغدو من مهام امل�ؤ�س�سات املدنية النا�شئة يف �سوريا اليوم دعوة
القطاع اخلا�ص لتحمل م�سئولياته جتاه املجتمع وامل�شاركة يف ت أ�مني م�صادر التمويل.

� -6إ�شكالية العمل ال�سيا�سي والعمل املدين:
ينتمي العمل ال�سيا�سي احلزبي والعمل يف اجلمعيات ذات االهتمامات املتنوعة كالهما إ�ىل
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حقل ال�سيا�سة بو�صفها � أش�ن ًا عاماً ،رغم وجود فوارق يف آ
الليات والتوجهات ،فاجلمعيات
ال ألية �سلطة قائمة ،وال ت�سعى للو�صول إ�ىل ال�سلطة ،فيما يعترب
عموما ال تطرح نف�سها بدي ً
ال�سعي نحو ال�سلطة أ�حد مربرات وجود احلزب ال�سيا�سي.
ال مدى التقاطع ،وال نقول التطابق ،بني أ�هداف برامج جمعيات حقوق
لقد ر أ�ينا مث ً
الن�سان يف �سوريا وجلان إ�حياء املجتمع املدين ،وحتى اجلمعيات املتخ�ص�صة يف �شئون
إ
املر أ�ة ،وبني برامج أ
الحزاب ال�سيا�سية املعار�ضة ،ففي بلد مثل �سوريا من الطبيعي أ�ن
يكون هناك ت�شابك وا�سع بني جميع هذه الربامج ،فجمعيات املر أ�ة ي�صعب أ�ن تعمل يف ظل
قانون الطوارئ ،ويف ظل عدم ح�صولها على الرتخي�ص ومنعها من التظاهر واالعت�صام
و إ��صدار الن�رشات اخلا�صة بها ،كما ي�صعب وجود جمعية حقوق إ�ن�سان تهتم بحريات
الجهزة أ
الفراد مبعزل عن طرح ر ؤ�يتها وقيامها بدور يف ت�رشيح جتاوزات أ
أ
المنية
واملمار�سات اال�ستبدادية.
أ�حزاب املعار�ضة ي�صعب أ�ن تتطور يف خطابها ال�سيا�سي ويف وجودها وقوتها دون أ�ن
يكون لها مداخل على اجلمعيات النقابية وال�شبابية وغريها ،و إ�ال ف�إنها �ستتحول -كما هو
حا�صل -إ�ىل تكتالت �ضعيفة ومعزولة عن م�شاغل النا�س واهتماماتهم ،وهذا أ
المر يختلف
بالطبع عن حتويل النقابات واجلمعيات إ�ىل لواحق أ
للحزاب ال�سيا�سية.

الفكرة اجلوهرية هنا هي أ�ن خمتلف أ��شكال الن�شاط االجتماعي تنتمي يف املح�صلة إ�ىل
حقل ال�سيا�سة ،على الرغم من كونها قابلة للف�صل أ�و التمييز إ�ىل جماالت خمتلفة بدرجة
ال بينها ،وبدون هذا الفهم ال ميكن للعالقة بينها أ�ن ت�ستقيم.
معينة ،أ�ي أ�ن ثمة ربط ًا وف�ص ً

إ�ن قوة هذه احليزات كافة ( أ�حزاب ًا وجمعيات) يقدم فائدة للجميع ،ويف املح�صلة لعملية
التغيري الدميقراطي و إ�طالق �صريورة التحول نحو جمتمع مدين .وهذا يبد أ� بانفتاح
اجلمعيات على جميع أ
الطرف والتنظيمات ال�سيا�سية وفتح قنوات ات�صال دائمة والبحث
عن حقول م�شرتكة معها على قاعدة االحرتام املتبادل .هنا ي�صبح فهمنا لال�ستقاللية فهم ًا
إ�يجابياً ،مبا تعنيه من حيدة �سيا�سية جتاه اجلميع من جهة ،والتي ال تتوج�س من وجود ما
ميكن ت�سميته «تقاطعات» أ�و «م�شرتكات « مع آ
الخرين ،فاخل�صائ�ص املختلفة واالختالفات
ال ميكن فهمها دون وجود حد أ�دنى من «التوافقات».

 -7التو�سع واالنت�شار -النقابات كنموزج:
إ�ن �صريورة حتول املجتمع ال�سوري إ�ىل جمتمع مدين ،واالنتقال من دولة ت�سلطية
إ�ىل دولة دميقراطية ،هي �صريورة معقدة وتنطوي على �صعوبات عديدة ،وتتطلب
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جمهودات عظيمة على خمتلف ال�صعد وامل�ستويات ،مثلما تتطلب بال�رضورة مناخ ًا عام ًا
وظروف ًا إ�قليمية ودولية مواتية ودافعة باجتاه التغيري كي تثمر.

لقد بقيت جميع املنظمات املدنية يف املنطقة العربية على هام�ش الفعل والت أ�ثري ال�سيا�سيني،
ولهذا أ
المر أ��سباب عديدة ،ال تكمن فح�سب يف قمع ال�سلطات لها ،إ�منا يف خطاب و�آليات
وممار�سات هذه املنظمات أ�ي�ضاً .وهكذا ف أ�غلب هذه اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات (ال�سيا�سية
واحلقوقية وغريها) ظلت تعمل خارج العملية ال�سيا�سية ،ويف أ�و�ساط القلة أ�و النخبة،
مما أ�دى يف الواقع العملي ل�ضياع وتبدد أ�دوارها ووظائفها يف عملية التغيري الدميقراطي
والتحول نحو املجتمع املدين.
ميكن أ�ن ت�ساهم املنظمات املدنية النا�شئة يف �سوريا يف هذه التحوالت ،ولكن لهذه
امل�ساهمة وجمموعة من ال�رشوط التي تعتمد على هذه املنظمات أ��سا�ساً.
 -1جتديد الفكر :حتتاج عملية التغيري يف �سوريا لتجديد الفكر ،وزعزعة املحركات
اليديولوجية وحتديث الثقافة ال�سائدة عند النخبة املثقفة أ
أ
والحزاب ال�سيا�سية واجلمعيات
املدنية على ال�سواء ،مبا ي�سمح ب�إطالق �صريورة ت�شكل ثقافة وطنية دميقراطية .ويف �سياق
هذا التجديد تبدو مهمة تبيئة أ
الفكار واملفاهيم احلديثة ،كمفهوم املجتمع املدين والتغيري
الدميقراطي ،مهمة مركزية من أ�جل حتويلها لعنا�رص حقيقية يف الواقع ال�سوري ،ولي�س
فح�سب على �صعيد النخبة والن�شطاء.

ال�صالح الديني بالتعاون مع بع�ض رجال الدين
هنا تربز أ�همية إ�عادة إ�حياء م�رشوع إ
ال�سالمي ال�سائد و�آلياته يف التفكري ،مبا
املتنورين ،ودعم جهودهم يف جمال نقد العقل إ
الن�سان قلبه
يهدف إلعادة بناء امل�رشوع النه�ضوي ،بحيث ت�شكل الدميقراطية وحقوق إ
وحمتواه.
 -2الن�رش والرتويج :جتديد الفكر وتبيئته يحتاجان إ�ىل جتديد اخلطاب املوجه نحو
املجتمع ،و إ�ىل ن�رش وترويج أ
الفكار والقيم احلديثة ،وحتويلها إ�ىل حمور إ�جماع وا�سع
المكان ،ومبا ي�ساعد على بدء تبلور قوى اجتماعية جديدة ت�شكل كتلة متما�سكة
قدر إ
ومتجاوزة لالنق�سامات أ
اليديولوجية وال�سيا�سية والتقليدية وغريها ،ودافعة باجتاه التغيري
الدميقراطي.
هذه القوى اجلديدة ال تتولد فح�سب بطاقة الفكر واخلطاب ال�سيا�سي ،إ�منا أ�ي�ض ًا بالظروف
القليمي واملجتمع الدويل ،لكن يبقى للفكر
ال�سيا�سية واالقت�صادية داخل �سوريا ويف املحيط إ
واخلطاب دور أ��سا�سي يف تعديل اجتاهات القوى املتولدة وت�رسيع أ�و إ�بطاء ت�شكلها .دون
هذه القوى اجلديدة �سوف تبقى أ
الحزاب ال�سيا�سية واملنظمات املدنية تدور حول نف�سها إ�ىل
أ�ن تت�آكل وتنتهي .ميكن أ�ن تقوم أ�جنة املجتمع املدين يف �سوريا يف هذا ال�صدد مبا يلي:
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الن�سان
أ� -وظيفة « إ��شاعة الثقافة الدميقراطية» ،أ�ي ن�رش وترويج مبادئ حقوق إ
والقيم الدميقراطية وثقافة الت�سامح ونبذ العنف واحرتام التعددية والتنوع وحق
االختالف ،وتعميم مفهوم «املواطن املت�ساوي» دون النظر إ�ىل انتمائه القومي أ�و الديني
أ�و الع�شائري ،من خالل الن�رشات التعليمية املب�سطة التي ت�ستخدم لغة قانونية وحقوقية
مفهومة لدى العامة ،وعقد ال�سهرات احلوارية والندوات امل�صغرة واملو�سعة ،وا�ستخدام
العالم املتاحة أ�و املمكنة ،يف تعميم أ
الفكار يف البيت
النرتنت وخمتلف و�سائل إ
مواقع إ
أ
واملدر�سة واجلامعات وبيوت الدين والنقابات والحزاب ال�سيا�سية وغريها.

الن�سان ون�رشها ،مبا يهدف لتعريف
والعالنات الدولية حلقوق إ
ب -تب�سيط املواثيق إ
املواطنني بحقوقهم ،وتنمية الوعي القانوين والتعريف بال�ضمانات الد�ستورية والقانونية
حلقوق أ
الفراد واجلماعات ،بجميع الو�سائل املتاحة ،كا�ستخدام املل�صقات والبو�سرتات
البداع أ
الدبي والفني مبا له من إ�مكانيات االنت�شار
وال�صور الكاريكاتورية ،ومن خالل إ
الوا�سع ،وقدرته على توفري عمق �شعبي للمفاهيم احلديثة.
ج -ن�رش ثقافة املبادرة ودعم املبادرات العفوية يف املجتمع وتقويتها ،وحتفيز املواطنني
لالنتظام يف هيئات وجمعيات ومنتديات وم�ؤ�س�سات ذات اهتمامات متنوعة ،وهي ما
ميكن ت�سميتها بوظيفة «جتميع امل�صالح».
 -3قطاعات غائبة عن ال�ساحة :هناك قطاعات اجتماعية أ�و �سيا�سية أ�و مهنية مل
تظهر أ�و تتواجد بفعالية خالل ال�سنوات اخلم�س املا�ضية ،ولكل منها خ�صو�صيته املعروفة
التي تكونت بحكم ظروف عديدة مرت بها �سورية ،وهي قطاعات حيوية وا�سعة يتطلب
دخولها إ�ىل �ساحة امل�شاركة والفعل مبادرات وحوارات و�آليات جديدة يف العمل:

الطالق أ�ن يكون هناك أ�ي عمل
 -1قطاع ال�شباب (كفئة اجتماعية) :ال يتوقع على إ
إ�حيائي أ�و مدين حقيقي دون عودة ال�شباب إ�ىل دائرة امل�شاركة والفعل ،وهذا يتطلب بحث
أ
والح�سا�س
ال�سباب الكامنة وراء غياب ال�شباب والتي تتجلى أ��سا�س ًا باخلوف املوروث ،إ
بعدم القيمة أ�و اجلدوى ،وبالرف�ض ال�ضمني جلميع امل�ؤ�س�سات املوجودة خطاب ًا وممار�سات
و�شخو�ص ًا و�آليات عمل.

ال�سالمي (كتيار إ�يديولوجي أ�و �سيا�سي) ،وقطاع املواطنني ال�سوريني
 -2التيار إ
أ
الكراد (ك أ�قلية قومية لها خ�صو�صيتها وكتيار �سيا�سي) :لقد طال اال�ستبعاد جميع تيارات
ال�سالم ال�سيا�سي أ
وفئات املجتمع ال�سوري خالل العقود أ
والكراد
الربعة املا�ضية ،إ�ال أ�ن إ
على وجه اخل�صو�ص – كقطاعني �سيا�سيني اجتماعيني أ��سا�سيني يف بلدنا – كانت لهما جتربة
خا�صة يف عملية اال�ستبعاد ،ولذلك فم�س أ�لة إ�عادتهما إ�ىل �ساحة املجتمع وال�سيا�سة وال� أش�ن
العام على أ��س�س جديدة ووا�ضحة ت�صبح إ�حدى الق�ضايا أ
الحيائي.
ال�سا�سية للدور إ
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 -3قطاع النقابات (كقطاع مهني) :النقابات م�ؤ�س�سات مدنية تعر�ضت إلحلاقها بال�سلطة
وانتهاك ا�ستقالليتها ،وهي ميدان غني للعمل املدين.
 -4املر أ�ة :قامت عدة مبادرات للدفاع عن حقوق املر أ�ة يف �سورية ،لكنها مل تكن
جدية وفاعلة ،ومل تتجاوز إ�طار النخبة يف حركتها ون�شاطاتها ،كما كان اخلطاب امل�ستخدم
ال من التفافهم حوله.
قا�رص ًا وا�ستفزازي ًا ويدفع املواطنني لالبتعاد عنه بد ً
 النقابات املهنية والعمل النقابي:النقابة تنظيم أ�و جتمع يقوم على أ��سا�س املهنة والعمل ،إ�ذ ين�ضوي حتت لوائها جمموع
أ
الفراد الذين يعملون يف قطاع معني ،ولذلك تعترب من القنوات املنظمة الهامة للعمل
اجلماعي وامل�شاركة يف إ�يجاد احللول املنا�سبة للم�شاكل والعقبات التي تعرت�ض طريق
أ�ع�ضائها� ،سواء يف �سعيهم للنهو�ض ب أ�و�ضاعهم املعنوية واملادية أ�و يف �سعيهم لالرتقاء
الداب أ
ال على تنظيم ممار�سة املهنة وو�ضع آ
والخالقيات اخلا�صة
مبجتمعهم ووطنهم ،ف�ض ً
بها.
تهدف النقابات ب�شكل أ��سا�سي إ�ىل رفع �سوية املن�ضوين فيها والدفاع عن حقوقهم،
وتدعيم الروابط املهنية واالجتماعية فيما بينهم بو�سائل و�آليات عديدة ومتنوعة .ميكن أ�ن
يكون ذلك على ال�صعيد العلمي واملهني من خالل إ�قامة اجلمعيات العلمية املتخ�ص�صة يف
جمال معني من املهنة ،وتكوين املكتبات العلمية واقتناء املراجع احلديثة ،وتوفري �سبل تبادل
البداعية ،و إ��صدار املجالت والن�رشات العلمية ،وتنفيذ الدورات
الدرا�سات والن�شاطات إ
العلمية التدريبية يف جمال املهنة ،و إ�تاحة الفر�ص للم�شاركة يف امل�ؤمترات والندوات يف
الداخل واخلارج ،وامل�ساهمة يف عملية تطوير املناهج الدرا�سية املرتبطة بها يف اجلامعات
واملعاهد وحتديثها.
ال�سا�سية للنقابات أ�ي�ض ًا االهتمام أ
من الوظائف أ
بالو�ضاع املادية ألع�ضائها وتوفري
فر�ص العمل املنا�سبة لهم ،واالهتمام ب أ�و�ضاعهم املعي�شية ،وتنظيم أ�و�ضاع املتقاعدين،
ال
وت أ�مني �ضمانات نهاية اخلدمة من خالل إ�يجاد �صناديق التوفري وال�ضمان ال�صحي ،ف�ض ً
على متابعة أ
الداء املهني أ
للع�ضاء يف املجتمع ،و إ�يجاد أ�جواء مهنية �سعيدة ب�إن�شاء النوادي
االجتماعية واالهتمام باملواهب الفنية أ
والدبية أ
للع�ضاء.
 النقابات املهنية والدولة وال�سلطة:النقابة املهنية و�سيط أ��سا�سي ،وقناة ات�صال حمورية بني أ�ع�ضائها وم�ؤ�س�سات الدولة
املختلفة .يف أ�جواء احلرية وتوافر املناخ الدميقراطي ،ميكن للنقابات أ�ن ت�ساهم يف تطوير
الدولة وم�ؤ�س�ساتها ،وذلك باعتبار وجود حدود فا�صلة بني الدولة وال�سلطة احلاكمة ،إ�ذ
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ميكن للنقابات أ�ن تقوم بدور فعال يف ا�ستيعاب التقدم العاملي يف جمال العلوم والتكنولوجيا،
ال على أ�ن ذلك ي�ؤدي إ�ىل تطور النقابات ذاتها،
الدارة ،ف�ض ً
واالرتقاء ب أ��ساليب ونظم إ
ويحولها إ�ىل حمطات رئي�سة يف حياة أ�ع�ضائها .أ�ما عندما يتم فر�ض الو�صاية والهيمنة
على النقابات من قبل ال�سلطة احلاكمة ،و إ�حلاقها بحزب معني ،وتقييد ن�شاطها والتحكم
بعملها و إ�دارتها ،وفر�ض القيادات الفا�سدة أ�خالقي ًا ومادي ًا عليها ،ف�إنها تتحول إ�ىل جمرد
و�سائل جلباية أ
الموال من أ�ع�ضائها ،و إ�ىل مراكز للت�ضليل على أ�ع�ضائها؛ وعلى املجتمع
عرب الت أ�كيد الدائم على �سالمة أ�و�ضاع البالد والعباد ،والت�سرت على أ
الو�ضاع الفا�سدة
واملزرية ،ولتتحول أ�ي�ض ًا ملجرد قنوات ت�صدر بيانات الت أ�ييد والوالء .هذا الو�ضع يفقد
أ
الع�ضاء التزامهم بالنقابة ،وي�ضمر أ�و ينعدم ح�ضورها يف حياتهم ،فال يذكرونها إ�ال يف
الجهزة أ
املنا�سبات التي تقت�ضيها حاجاتهم اخلا�صة ،أ�و اتقاء ل�رشها ول�رش أ
المنية الراب�ضة
خلفها ،ويف املح�صلة تفقد النقابة وظيفتها و أ�هدافها ،فال ارتقاء يحدث يف املهنة ،وال دفاع
نهو�ض بالبلد.
عن م�صالح أ�ع�ضاء النقابة ،وال
َ
للنقابات دور �سيا�سي باملعنى العام للكلمة ،أ�ي االلتزام بالق�ضايا الوطنية الكربى،
والدفاع عن م�صالح جمموع املواطنني يف املجتمع ب�شكل عام ،وعن م�صالح أ�ع�ضائها

ب�شكل خا�ص .وتتحدد هذه الق�ضايا الكربى بال�سعي إلقامة نظام دميقراطي ي�صون احلريات
ويحفظ احلقوق ،وي�ؤكد �سيادة القانون وا�ستقالل الق�ضاء ،وذلك ألن هذه الق�ضايا ت�ؤثر
يف جممل احلياة العامة للمجتمع ،وتطال �سائر أ��شكال الن�شاط االجتماعي ،ومنها العمل
النقابي.
ال ي�ضري النقابات وال ي�سيء إ�ليها وجود أ�ع�ضاء م�سي�سني يف �صفوفها ،يحملون أ�فكار ًا
ور ؤ�ى خمتلفة ،وذلك كونها جتمع أ
الفراد ا�ستناد ًا ملعايري مهنية ،وهذا يجعل ح�ضور
العمل ال�سيا�سي مبعناه املبا�رش والتف�صيلي �ضامراً ،ولكن يبقى اهتمام أ
الع�ضاء حا�رض ًا
بالق�ضايا ال�سيا�سية العامة ،بحكم انتماء أ�ع�ضائها للمجتمع والوطن ،وت أ�ثرهم وت أ�ثريهم يف
هذه الق�ضايا ،إ�ال أ�ن ما ي�سيء للنقابات ،وي�سيء للوطن يف �آن معاً ،هو حتويلها مللكية
خا�صة حلزب �سيا�سي معني وفر�ض الو�صاية عليها من قبل ال�سلطة احلاكمة ،أ
المر الذي
ي�شل قدرتها ويحولها إ�ىل م�ؤ�س�سة كاريكاتورية.
 النقابات املهنية واملجتمع:النقابة املهنية موجودة داخل املجتمع ،ولي�ست خارجه ،ولذلك ف�إنها تت أ�ثر باملجتمع
وت�ؤثر فيه يف �آن معاً ،وكونها إ�حدى التنظيمات املدنية يف املجتمع ،يجعل منها واحدة من
القنوات التي تهدف إليجاد روابط حديثة بني أ�فراد املجتمع ا�ستناد ًا ملعايري تتجاوز الروابط
التقليدية أ
ال�رسية والع�شائرية وغريها.
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ميكن للنقابات أ�ن تقوم بدور إ�يجابي يف جمتمعها ،عرب اال�ستجابة حلاجات املجتمع
يف املهن املختلفة ،وتقدمي اخلدمات املجانية لقطاعات اجتماعية معينة ،و إ�قامة امل�شاريع
اال�ستثمارية املتنا�سبة مع احلاجات االقت�صادية للمجتمع ،وتوفري فر�ص عمل إ��ضافية يف
جماالت حمددة ،كما ميكن لها أ�ن ت�ساهم يف رفع م�ستوى التعليم واملناهج الدرا�سية يف
املعاهد واجلامعات ،وو�ضع اخلطط االقت�صادية ،بالتعاون مع أ�جهزة الدولة املعنية ،التي
ت�سمح با�ستيعاب اخلريجني اجلدد والتخفيف من حدة البطالة.
هذه الن�شاطات والفعاليات مرهونة بتوافر ظروف ت�سمح بانطالق مبادرة النقابات
املهنية وبناء عالقة وثيقة مع جمتمعها ،و إ�ال ف�إنها �ستبقى خارج حاجات املجتمع ،وعلى
هام�ش حياة أ�ع�ضائها.
 العمل النقابي امل�ستقل:ال يخفى على أ�حد أ�ن أ�و�ضاع النقابات يف �سوريا اليوم �سيئة .فال هي قادرة ،يف ظل
أ
الو�ضاع غري ال�صحية املقيدة لعملها ،على خدمة أ�ع�ضائها والدفاع عن حقوقهم ،وال هي
ب�إمكانها الت أ�ثري إ�يجابي ًا يف حياة املجتمع ،أ�و القيام بدور �سيا�سي ل�صالح الق�ضايا الوطنية
أ
ال�سا�سية.
النقابات هي إ�حدى تلك التنظيمات أ
ال�سا�سية التي ميكن أ�ن تكون مراكز فعالة للعمل
اجلماعي ،والتدرب على املواطنة ،وامل�شاركة يف إ�يجاد احللول املنا�سبة لق�ضايا املجتمع،
ولذلك عليها ال�سعي نحو إ�عادة ترتيب أ�و�ضاعها ب�إلغاء القوانني املقيدة لن�شاطها وعملها،
وال�رضاب
وت أ�كيد ا�ستقالليتها عن ال�سلطة واحلزب احلاكم ،و�ضمان حق االعرتا�ض إ
ال�سلميني ،وا�ست�صدار قوانني تنظيمية جديدة تتنا�سب مع الع�رص ،مبا فيها تعديل نظم
االنتخاب ورف�ض القوائم املحددة �سلفا ،و إ�ر�ساء ثقة أ�ع�ضائها بها من خالل انتخاب
القيادات النقابية امللتزمة مب�صاحلهم ،وا�ستبعاد القيادات النقابية الفا�سدة التي أَ�ث َْرت على
ح�ساب النقابات واملجتمع ،أ
المر الذي ي�سنح بربط دورها مب�صالح وحقوق أ�ع�ضائها من
جهة ،ومب�ستلزمات وحاجات املجتمع ال�سوري إ�ىل التقدم من جهة ثانية ،ويف املح�صلة
امل�شاركة ب�صورة فعالة يف خطط التنمية االقت�صادية واالجتماعية ،والقيام بدور إ�يجابي يف
تهيئة الدولة واملجتمع لتحمل مهام القرن الواحد والع�رشين.

 -8تطوير �آليات العمل التنظيمي:
لقد أ�ف�ضت هيمنة ال�سلطة على الدولة واملجتمع يف �آن معاً ،وعلى جممل مفا�صل احلياة
ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية ،إ�ىل حالة من الفقر يف الكوادر ال�سيا�سية والنقابية

218

واحلقوقية ،و إ�ىل �ضعف معظم و�سائل و�آليات العمل احلزبية واملدنية يف �سورية ،وكانت
املبادرات املجتمعية خالل ال�سنوات اخلم�س املا�ضية حماوالت ال�ستعادة زمام املبادرة،
لكنها باملقابل كانت جتارب �سطحية ال ت�سندها ر ؤ�ى وا�ضحة ومنتجة يف التوجهات و�آليات
العمل.
هذه احلقائق الواقعية تتطلب من جميع أ�مناط العمل اجلماعي املدين (احلزبية واحلقوقية
والنقابية والتنموية ....وغريها) االنطالق نحو مرحلة جديدة جتري فيها اال�ستفادة من
التجارب املا�ضية� ،سعي ًا لتجاوز ال�سلبيات العديدة التي �شابت عملها ،ولعل أ�هم امل�سائل التي
ينبغي التعامل معها ومعاجلتها هي:
 -1حتديد التوافقات أ
والهداف اجلامعة يف كل م�ؤ�س�سة ب�شكل أ�كرث دقة ،ومبا يخفف
الت أ�ويالت املختلفة حولها ،وي�سمح يف الوقت ذاته بحرية احلركة خارج دائرة التوافقات.
 -2بناء احلياة الداخلية على أ��س�س دميقراطية ،فهذه امل�ؤ�س�سات احلاملة للهم الدميقراطي
يفرت�ض بها أ�ن تن�سجم مع نف�سها يف إ��شاعة القيم آ
والليات الدميقراطية داخلها واحرتام
التعددية والر أ�ي آ
الخر وتوطيد �سيادة القانون امل�ؤ�س�سي .إ�نها ميكن أ�ن تكون م�ؤ�س�سات
ومدار�س للتن�شئة الدميقراطية عن طريق تدريب أ�ع�ضائها على االلتزام ب�رشوط الع�ضوية
وحقوقها وواجباتها وامل�شاركة يف الن�شاط العام والتعبري عن الر أ�ي واحرتام الر أ�ي آ
الخر
وامل�شاركة والت�صويت على القرارات ويف االنتخابات الداخلية وقبول نتائجها ،وال�سعي
إلقامة عالقة متوازنة بني حرية الفرد  /الع�ضو و�ضوابط العمل اجلماعي وامل�ؤ�س�سي.

� -3رضورة االنتقال من أ��سلوب العمل «الهالمي» غري املحدد إ�ىل أ��سلوب عمل أ�كرث
حتديدا أ
للهداف وامل�س�ؤوليات واملهام ،أ�ي التوجه نحو العمل التخ�ص�صي ،واالنتقال من
حالة الع�ضوية غري الفاعلة إ�ىل الع�ضوية الفاعلة ،أ
المر الذي يعني التحول من احلالة ال�سلبية
التي يعمل وين�شط فيها عدد �ضئيل من أ�ع�ضاء اللجان ،إ�ىل حالة إ�يجابية يعمل وين�شط فيها
اجلميع.

 -4أ�همية االنتقال من منط العمل الالمركزي (امل�صبوغ برد الفعل على التجارب
الفا�شلة ال�سابقة التي أ�نتجتها املركزية) إ�ىل عمل يجمع بني املركزية والالمركزية ،وهذا
يعني «التن�سيق على أ�ر�ضية عدد من التوافقات» ،ويعني أ�ي�ضا «حرية احلركة يف إ�طار
نواظم قانونية مرنة يتفق عليها».
 -5إ�يجاد �آليات تن�سيق بني جميع أ��شكال امل�ؤ�س�سات داخل �سوريا (احلزبية وغري
احلزبية) ت�ستند إ�ىل التوافق وال�صدقية واجلدية والفعالية وال�شفافية ،وت�شبيك عالقاتها على
ال�صعيد املحلي ،ومع ال�سوريني املقيمني يف اخلارج ،والتعاون مع املنظمات واملراكز
العربية واال�ستفادة من خربتها والت�شارك معها يف حل امل�شاكل امل�شرتكة ،وبناء �شبكة

219

عالقات دولية لتبادل املعلومات واخلربات.

كلمة أ�خرية:
كان لهذه الدرا�سة مقا�صد عديدة ،بد أ�ت مبحاولة ر�سم بع�ض املعامل النظرية الرئي�سة
يف تطور مفهوم املجتمع املدين ،وناق�شت بع�ض ال�ضبابية التي تكتنف هذا املفهوم ومدى
ه�شا�شة الت�صورات ال�سائدة حوله بني املثقفني والن�شطاء وال�سيا�سيني يف �سوريا ،لت�ضع يف
امل�آل بع�ض املحددات واال�سرتاتيجيات التي ميكن أ�ن ت�ساهم يف إ�طالق �صريورة التغيري
الدميقراطي يف �سوريا وبناء الدولة الوطنية والتحول نحو جمتمع مدين.
لكن الدرا�سة رغم ذلك تعي ق�صورها ،وتدرك أ�ن إ�عادة بناء املفهوم على امل�ستوى
الثقايف والتخفيف من غمو�ضه والتبا�ساته ،وحتويله إ�ىل واقع متحرك وديناميكي يتطور
بفعل العوامل املحلية من ثقافية و�سيا�سية واجتماعية واقت�صادية ،يحتاج إ�ىل الكثري من
احلوار واملبادرات ،ففي �سياق احلوار والعمل اجلادين فقط ميكن إ�عادة بناء املفهوم
ودالالته و إ�عادة إ�نتاجه يف الواقع ال�سوري.

220

هوام�ش ومراجع
 -1جاد الكرمي اجلباعي «املجتمع املدين والدولة ال�سيا�سية» (�س�ؤال التنوير)
انظر املوقع التايل.WWW.assuaal.com:
 -2جاد الكرمي اجلباعي «الدولة الوطنية واملجتمع املدين» -جملة أ�مارجي-
العدد(� -)4+3ص.55
 -3جاد الكرمي اجلباعي «املجتمع املدين والدولة ال�سيا�سية» -مرجع �سبق
ذكره.
 -4املرجع ال�سابق.
الن�سانية
 -5لال�ستزادة حول هذا املو�ضوع راجع :د.هيثم مناع «املنظمات إ
واخلريية يف الثقافة العربية» ،من كتاب (جندة امل�ست�ضعف)  /م�ؤمتر باري�س
الن�سانية واخلريية -/أ
الهايل للن�رش والتوزيع -ط-2003 / 1
للجمعيات إ
�ص.199
 -6جاد الكرمي اجلباعي «املجتمع املدين والدولة ال�سيا�سية» ،مرجع �سبق
ذكره.
ؤ
 -7املجتمع املدين ودوره يف تطوير الدميقراطية -جمموعة م�لفني -مركز
درا�سات الوحدة العربية -بريوت .1992
 -8عبد الغفار �شكر”اخرتاق املجتمع املدين يف الوطن العربي” -جملة
الطريق -عدد  /5أ�يلول وت�رشين أ
الول � - 2001ص .22
و كذلك راجع :عبد القادر الزغل “مفهوم املجتمع املدين والتحول نحو
التعددية احلزبية” ،من كتاب (غرام�شي وق�ضايا املجتمع املدين) -مركز
البحوث العربية -ندوة القاهرة  -1990دار كنعان للدرا�سات والن�رش-
ط.1991 ،1
 -9د.اجلبيب اجلنحاين “املجتمع املدين بني النظرية واملمار�سة”  -جملة عامل
الفكر(املجلد  -27عدد � - 3آذار � -)1999ص.27
 -10د.على عقلة عر�سان “يف املجتمع املدين”  -جملة الفكر ال�سيا�سي -ال�سنة
اخلام�سة  -العدد  15خريف و�شتاء � - 2002- 2001ص.7
أ
 -11كرمي أ�بو حالوة “التحوالت املجتمعية ودور املنظمات الهلية” ،من
الن�سان والدميقراطية يف �سورية) -من�شورات أ�وراب واللجنة
كتاب (حقوق إ
الن�سان� ،2002 -ص.177
العربية حلقوق إ
 -12د.هيثم مناع ،مرجع �سبق ذكره.
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 -13د.على عقلة عر�سان ،مرجع �سبق ذكره.
 -14عزمي ب�شارة “واقع وفكر املجتمع املدين” ،من كتاب ( إ��شكاالت
تعرث التحول الدميقراطي يف الوطن العربي) -م�ؤ�س�سة مواطن-1997 -
�ص.389
 -15عبد الغفار �شكر ،مرجع �سبق ذكره.
المناء
 -16د.عبد الرزاق عيد (ي�س أ�لونك عن املجتمع املدين) -مركز إ
احل�ضاري /دار الفارابي -بريوت -ط� -2004 1ص.17
 -17حممد ال�سيد �سعيد/عزمي ب�شارة ،مقدمة كتاب ( إ��شكاالت تعرث التحول
الدميقراطي يف الوطن العربي) -م�ؤ�س�سة مواطن� -1997 -ص26
و�ص.27
 -18د .كمال عبد اللطيف “حقوق االن�سان يف العامل العربي” ،جملة عامل
الفكر-املجلد -31العدد� – 2003 -4ص.39
 -19املرجع ال�سابق.
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الف�صل ال�ساد�س

جمدداً
ّ
الدميقر اطية
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احلاجة إلطالق حوار جديد حول الدميقراطية

يخال املرء ،يف املنطقة العربية ،وعلى �صعيد نخبتها الثقافية وال�سيا�سية ،أ�ن الدميقراطية
ما عادت بحاجة لفتح حوار حولها ،أ�و تنظيم الندوات الفكرية ألجلها ،لتتناول الفكرة
الدميقراطية ذاتها ،وتعالج تطورها يف التاريخ ومرتكزاتها و أ�ركانها و�آلياتها وارتباطها
باملفاهيم أ
الخرى.
رمبا كان ال�سبب يف عدم ال�شعور بتلك احلاجة ،كرثة ما كتب وقيل يف الدميقراطية
وعنها ،حتى أ�نها أ��صبحت عنوا ًنا بديهي ًا يف برامج أ
الحزاب ال�سيا�سية كافة ،إ�ن يف ال�سلطة
وال�سالمية
أ�و يف املعار�ضة ،اليمينية والي�سارية منها بالت�صنيفات الدارجة ،القومية
إ
واال�شرتاكية والليربالية ،كما ال يخلو مقال أ�و درا�سة أ�و لقاء ملثقف إ�ال كانت الدميقراطية
املنطلق وامل�ستقر.

تبو أ�ت
إ�ذن ما ال�رس يف عدم جتلّي الدميقراطية واقع ًا وممار�سة ،على الرغم من أ�نها ّ
مركز ال�صدارة كمفردة يف الفكر وال�سيا�سة على �صعيد النخب ؟
اجلواب ال�سهل على هذا ال�س�ؤال يظهر يف إ�عادة ف�شل الفكرة الدميقراطية يف الواقع إ�ىل
ال�سلطات اال�ستبدادية وح�سب.
تتحمل ال�سلطات القائمة بالطبع جزء ًا من امل�سئولية أ�و امل�شكلة ب�صيغتها ال�سيا�سية
املبا�رشة .لكن النخبة ،بثقافتها ور ؤ�اها ،تتحمل وزر أ
المر بال�صيغة اال�سرتاتيجية أ�و غري
املبا�رشة للم�شكلة .مبعنى �آخر :هل يكفي زوال �سلطة ما ،وجميء أ�خرى غريها ،لت�صبح
الدميقراطية واقعا ملمو�س ًا يف الدولة واملجتمع ؟ أ�م أ�ن الثقافة ال�سائدة ،بطبيعتها الراهنة
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ومرتكزاتها وعنا�رصها ،عند النخبة ويف املجتمع ،هي ثقافة مولدة لال�ستبداد ،وال تقي من
ظهور ا�ستبدادات أ�خرى يف ال�سطح ال�سيا�سي ؟
ال�شواهد على ذلك كثرية ،ويف م�ستويات متعددة ،داخل أ
الحزاب ال�سيا�سية ،ويف
عالقة أ
الحزاب ببع�ضها بع�ضاً ،وحتى يف حوارات املثقفني ،ويف املوقف من آ
الخر
واملر أ�ة والطفل ...إ�لخ.
“غزوة بريوت” و”غزوة غزة” �شاهدان يفق�آن العني على �ضمور الر ؤ�ية الدميقراطية
وانح�سارها ،وو�ضعها على الرف عند اتخاذ املواقف ال�سيا�سية.

مل يتعر�ض اجتياح حزب الله لبريوت ألية إ�دانة ،بل على العك�س أ�علنت أ�حزاب
قومية وي�سارية وتيارات وا�سعة عن ت أ�ييدها ودعمها ،وبع�ضها آ
الخر ذهب باجتاه ا�ستنها�ض
جميع التربيرات لهذا االجتياح ،أ
حياء طالب بعدم ا�ستخدام ال�سالح يف الداخل،
والكرث
ً
لكن دون نقد من ا�ستخدمه.
أ
المر ذاته ح�صل يف فل�سطني املحتلة .فا�ستيالء حركة حما�س على غزة ،و�سلوكها يف
ا�ستئ�صال حركة فتح ،مل يتعر�ضا ألي نقد جدي أ�و �رصيح.
نقد و إ�دانة ال�سلوكيات غري الدميقراطية ال يعني أ�ننا نقف بال�رضورة مع اجلانب آ
الخر
يف اخلالف ال�سيا�سي� ،سواء يف حالة حزب الله أ�و يف حالة حركة حما�س .نناق�ش أ
المر هنا
من زاوية الر ؤ�ية الدميقراطية وح�سب ،بغ�ض النظر عن االتفاق ال�سيا�سي مع هذا الطرف
أ�و ذاك .فاملواقف ال�سيا�سية امل�ستندة إ�ىل قاع دميقراطي ال تتبع قانون “الكل أ�و ال �شيء”،
إ�ما أ�ن نكون مع هذا الطرف جملة أ�و تف�صيالً ،و إ�ما أ�ن نكون مع ذاك الطرف يف املطلق.
املواقف الدميقراطية تف�صيلية ،وتنحو بعيد ًا عن الر ؤ�ى الكالنية والت�صنيفية.
يربره ،أ�و ي�صمت عن نقده
نحن نعتقد أ�ن من يبارك ال�سلوك غري الدميقراطي ،أ�و ّ
الدانة.
و إ�دانته ،ال يحق له أ�ن يتوجه لل�سلطات القائمة بالنقد أ�و إ
أ�ال يحق لنا أ�ن نت�ساءل حول أ
الر�ضية التي تقف عليها املعار�ضات ال�سيا�سية ،يف طول
املنطقة العربية وعر�ضها ،يف معار�ضتها لل�سلطات القائمة ومطالبتها بالدميقراطية ،إ�ذا
كان الو�ضع احلايل ي�شري إ�ىل أ�نه ال فروق جوهرية ،يف الر ؤ�ى واملنطلقات ،بني من
يحكمون ومي�سكون بزمام أ
المور ،وبني من ال يحكمون؟

نتجر أ� على القول إ�ن الفارق الوحيد هو امتالك
املمار�سات واملواقف الواقعية جتعلنا
ّ
و�سائل القوة والقدرة على القمع ،ف�إذا ما توافرت هذه الو�سائل ،فال مكان عندها آ
للخر
والدميقراطية .يعني ذلك أ�ن املعار�ضات ال�سيا�سية القائمة ،على ما يبدو ،لن ترتدد أ�و
تق�صرّ يف ا�ستخدام ال�سالح �ضد خمالفيها عندما يتاح لها.
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“غزوة بريوت” و”غزوة غزة” ال تختلفان يف اجلوهر عن “غزوتي نيويورك
ووا�شنطن” .وهذه الغزوات جميع ًا ال تختلف أ�ي�ض ًا عن غزوتي العراق و أ�فغان�ستان.
منطق الغزوة ال يلتقي مع منطق الدميقراطية ،فالغزوة – من أ�ي �شكل وحتت أ�ي م�سمى
– جوهرها واحد وثابت ،ويتكثف يف عدم االعرتاف آ
بالخر ،وبوجوده ،وبحقه يف
االختالف.
كرثة احلديث عن الدميقراطية ال تعني بال�رضورة وجود إ�ميان عميق بها ،فاجلميع
– إ�ال ما ندر – يطمح للعب دور احلزب الوحيد أ�و احلزب القائد ،وما الدميقراطية –
ال من أ��شكال أ�و عمليات جتميل الربامج ال�سيا�سية العفنة
كما يظهر يف املمار�سة – إ�ال �شك ً
والبليدة.
بهذه املعاين والدالالت ،تكت�سب إ�عادة فتح احلوار حول الدميقراطية والتحول
الدميقراطي أ�همية كربى.

ثالث هزائم فى الواقع والفكر
كانت هزمية حزيران � 1967رضبة موجعة �سيا�سي ًا وع�سكري ًا للم�رشوع القومي
الناه�ض على يد عبد النا�رص ،فا�ستعا�ضت تيارات وا�سعة ،ثقافية و�شعبية ،عن القومية
ال�سالمية ،ثقافي ًا و�سيا�سي ًا
ال�سالم ،لتنمو بعدها وتت�سع دائرة احلركات إ
العربية برفع لواء إ
ال�سالم يف وجهها.
و�شعبياُ ،معلنة إ�فال�س احلركة القومية العربية ،ورفع راية إ
هزمية  1991التي جاءت أ
بالمريكان إ�ىل املنطقة ب�شكل مبا�رش ،تزامنت أ�و �سبقها
بوقت قليل تفكك االحتاد ال�سوفيتي ،لتكون احل�صيلة على �صعيد الثقافة وال�سيا�سة ،إ�عالن
إ�فال�س التجربة اال�شرتاكية ورفع الليربالية بن�سختها أ
المريكية يف مواجهتها.

هزمية ني�سان  ،2004التي أ�علنت �سقوط بغداد بيد أ
المريكان ب�سهولة غري متوقعة
لدى أ��صحاب الر أ��س احلامي من ال�سا�سة واملثقفني ،كانت نتيجتها على �صعيد الفكر إ�دارة
ال�سالمية خيار ًا واحد ًا و�آلية ثابتة
الظهر للدميقراطية وللثقافة الغربية ،و إ�عالن املقاومة إ
يف التعامل مع آ
الخر.

ال�سالم ال�سيا�سي ،أ�ما هزمية
هزمية  1967إ�ذ ًا أ�علنت وفاة القومية العربية و�صعود إ
 1991فقد ثبتت نهاية اال�شرتاكية ومطالب العدالة االجتماعية ،و�صعود ما ي�سمى الليربالية
اجلديدة ،أ�ما هزمية  2004فقد أ�علنت نهاية اخليارات الدميقراطية ،وارتفاع أ��سهم املقاومة
واملمانعة والرف�ض مبعانيها ال�سلبية.
اخلليط القائم اليوم ،يف الفكر وال�سيا�سة ،ال يختلف عما هو موجود يف الوعي ال�شعبي
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ال�سالم أ
ال�صويل والليربالية اجلديدة وثقافة الرف�ض واملمانعة باملنطق
العام ،إ�نه مزيج من إ
ال�سائد .هذه العنا�رص الثالثة تكاد تقتل اليوم كل بذور العقالنية واخليارات الدميقراطية
وال�سلمية والتنويرية ،وهي جميعها ت�شرتك بكون اال�ستبداد يع�ش�ش يف ثناياها ،أ�و أ
بالحرى
هذه اخليارات ماهي إ�ال جتل لدوام اال�ستبداد يف ال�سطح ال�سيا�سي و إ�لغاء الثقافة وال�سيا�سة
يف املجتمع.
هذا اخلراب يف الفكر وال�سيا�سة ،يعرب عن نف�سه ب�شكل مكثف يف حالة اال�ستقطاب احلادة
يف الر ؤ�ى والت�صورات ،التي تفتقد إ�ىل عن�رصين منهمني هما :الثقافة والدميقراطية ،فكل
الر ؤ�ى ال�سائدة تفتقر إ�ىل ر ؤ�ى ثقافية حقيقية وعميقة ت�سندها ،وجميعها تنمو باالنطالق من
الكلمات وال�شعارات ،ومتار�س واقعي ًا ممار�سات غري دميقراطية.
فاال�ستبداد ال يرى إ�ال نف�سه وال يخدم إ�ال ا�ستمراره ،والليربالية اجلديدة ال تنطق إ�ال
با�سم القابع يف البيت أ
وال�سالم ال�سيا�سي يكفر
البي�ض ،مهما بدت خياراته ال عقالنية ،إ
أ
وتخون كل من ال
المم والب�رش �رشق ًا وغرباً ،واملقاومة ال تعرتف إ�ىل بوطنية �سالحها،
ّ
يدمن رائحة البارود.
حالة اال�ستقطاب احلادة التي اجنر إ�ليها ال�سا�سة واملثقفون وال�شعوب ،تعرب عن نف�سها
يف كل حدث ومثال .ف�إما أ�ن تكون مع �سلطات م�ستبدة احتلت �شعوبها وبالدها و أ�معنت
يف ممار�سة القمع والنهب ،أ�و أ�ن تكون مع ليربالية متوح�شة وعرجاء أ�معنت يف انتهاك
والن�سانية ،وال ت�شتم إ�ال رائحة النفط وامل�صالح املبا�رشة .إ�ما أ�ن تكون مع
القوانني الدولية إ
أ
حركة فتح بف�ساد بع�ض �قطابها ،ومع ا�ستمرارها واحتكارها للخيار الفل�سطيني على مدار
 40عام ًا ونيف ،أ�و أ�ن تكون مع ظالمية حما�س وال عقالنيتها و�ضيق أ�فقها وا�ستبدادها
أ�ي�ضاً .إ�ما أ�ن تكون مع احلكومة العراقية بف�ساد بع�ض أ�ركانها ،وطائفية البع�ض آ
الخر،
أ�و أ�ن تكون مع مقاومة بدائية تفتقر إ�ىل أ�ب�سط املقومات العقلية التي جتعلها ت�ضع ت�صور ًا أ�و
ال على إ�جرام وال إ�ن�سانية بع�ض أ��شكالها ،و إ�ميانها
م�رشوع ًا وا�ضح ًا لعراق امل�ستقبل ،ف�ض ً
بالعنف ر ؤ�يةً و�سلوك ًا ونهج ًا وهدفاً .إ�ما أ�ن تكون مع جماعة � 14آذار وت�ؤمن بخيارات
غري قابلة للتطبيق يف واقع احلال ،وتتبنى خيار الدولة املثلوم ،واملفتقر لبعده العلماين
ال�رضوري ،أ�و أ�ن تكون مع دولة حزب الله التي تعني يف امل�آل الالدولة ،أ�و دولة
الطائفة املرتبطة مب�رشوع خارج لبنان والعرب على حد �سواء.
هذا اال�ستقطاب احلاد ،وهذه الرغبة يف البحث الدائم عن كلمات أ�و �شعارات لعبادتها،
آ
الكلمات-اللهة -جتعلنا نقر ب�رضورة إ�طالق حوار جديد
و إ�ىل جانبها الرغبة يف دفن تلك
حول الدميقراطية يخرجنا من الطرق امل�سدودة التي و�صلنا إ�ليها.
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الدميقراطية :طلب �شديد وب�سط منعدم
كما قلنا �سابقاً ،يكاد ال يخلو خطاب أ�و برنامج حلزب �سيا�سي ما من دعوة إ�ىل
الدميقراطية ،كما ال يخلو مقال أ�و درا�سة ملثقف ما من ت أ�كيد �رضورة الدميقراطية و أ�ولويتها،
لكن ال�س�ؤال هو متى وكيف ومن؟ أ�ي هل الواقع العربي جاهز لتلقف القيم الدميقراطية،
ومن أ�ين وكيف نبد أ� بتطبيق أ��س�س الدميقراطية ؟ هل أ
الولوية يف التطبيق تكون يف امل�ستوى
ال�سيا�سي أ�م االجتماعي ؟ ومن هم الذين �سيقومون برفع أ�ركان الدميقراطية� ،سواء يف
بالجناز الدميقراطية أ�م املعار�ضات،
ال�سيا�سة أ�و املجتمع ،هل ال�سلطات هي التي �ستقوم إ
أ�م اخلارج ؟.
هل يتطلب التحول الدميقراطي حتوالت اقت�صادية �سابقة له أ�و ميكن أ�ن تكون متزامنة
معه ،أ�م أ�ن هذه التحوالت رهن بانطالق �صريورة التحول الدميقراطي ؟
تفتقر كل دعوة للدميقراطية من حماوالت ب�سطها يف واقع معني وزمن حمدد ،وال�سائد
هو لغة الدعوة وال�سحر ،يف مقابل أ�ن ما نحتاجه هو منطق الواقع .ميكن ت�سمية الب�سط
الواقعي املطلوب با�سرتاتيجية التحول الدميقراطي ،التي تنطلق من القيم الدميقراطية
العاملية وحتاول ب�سطها يف واقع وزمن حمددين .تنطلق من أ
ال�س�س العامة وتر�سم
خطة عملية وزمنية يف الواقع الذي تعاجله ،لتقوم ب�إنتاج جتربة دميقراطية ت�شرتك يف
أ��س�سها العامة مع الدول واملجتمعات التي عرفت النظام الدميقراطي ،وتختلف عنها ببع�ض
اخل�صائ�ص التي يفر�ضها الواقع القائم والب�رش أ
والحياء وتوازنات القوى ودرجة التقدم
وممانعة ال�سلطات وامل�ستوى االقت�صادي يف الدولة أ�و املجتمع املعني.
االنتقال من حيز الدعوة الدميقراطية إ�ىل حيز ب�سط الفكرة الدميقراطية يتطلب االنتقال
اليديولوجية إ�ىل الفكر واملعرفة .الدعوة أ
على ال�صعيد الثقايف من أ
اليديولوجية ال تتجاوز
منطق التبجيل والر ؤ�ية ال�سحرية واملعجزة .متام ًا كما كانت الدعوة اال�شرتاكية أ�و الدعوة
القومية يف ال�سابق .فالدميقراطية يف خطاب الدعوة هي الدواء ال�شايف من كل داء ،وهي
مفتاح حلل جميع امل�شكالت واملع�ضالت ،وهي الفكرة املعجزة التي �ستنقلنا من حال الرتدي
إ�ىل ع�رص ذهبي متخيل.
لغة الفكر تتجاوز لغة الدعوة إ�ىل درا�سة منطق الواقع واجتاهاته وميوله و إ�مكانياته،
وت أ�خذ بعني االعتبار الب�رش وطاقاتهم و أ�فكارهم والعقبات القائمة آ
والليات املنا�سبة ،وال
تنظر إ�ىل اخليار الدميقراطي مبنطق احلتمية العلمية أ�و التاريخية ،فقد ال تكون الدميقراطية
خيار الب�رش ،وقد ال تتنا�سب مع الواقع يف حلظة زمنية معينة .أ
بالحرى إ�نها ،أ�ي لغة
الفكر ،تنظر إ�ىل اخليار الدميقراطي ك أ�حد ممكنات الواقع العديدة.
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أ
اليديولوجيا تبحث دوم ًا عن منا�ضلني و أ�نبياء خمل�صني للفكرة وي�ضحون بحياتهم من
أ�جلها ،بغ�ض النظر عن الواقع ،فيما الفكر يبحث عن ب�رش واقعيني ،وعن ممكنات واقعية،
وا�سرتاتيجيات ،ومراحل ،و�سيا�سيني ي�ؤمنون بالتدرج والتفاو�ض والت�سويات.

الثقافة ال�سائدة والثقافة الدميقراطية
ميكن القول بوجود وحدة عامة يف الثقافة ال�سيا�سية عند أ�غلب املعنيني بالفعل العام
يف ال�ساحة العربية من مثقفني و�سيا�سيني ،يف ال�سلطات واملعار�ضات ،على الرغم من
االختالفات الظاهرة يف أ
الهداف والتوجهات ال�سيا�سية .العنا�رص اال�سا�سية يف هذه الوحدة،
أ�ي العنا�رص امل�شرتكة ،هي التي ت�صوغ ر ؤ�ى ووجدان اجلميع ،مبا يجعل التباينات بني
الهمية ،أ�و �شكالنية ال تطال اجلوهر أ
هذه امل�ستويات حمدودة أ�و قليلة أ
وال�سا�س املحرك.
الغريب أ�ن هذه العنا�رص امل�شرتكة هي ذاتها التي تنتظم وعي ال�شارع ال�شعبي أ�ي�ضاً،
مما يعني عدم وجود فوارق جوهرية اليوم يف الفكر وال�سيا�سة ،لدى أ�ولئك املعنيني،
ال من
متمايزة عما ينطق بها الب�رش العاديون يف احلياة اليومية ،وهذه أ�زمة كبرية ،إ�ذ بد ً
أ�ن تكون ال�سيا�سة والثقافة رافعة للح�س ال�شعبي ،اندرجتا يف حالة االنحطاط والرتدي التي
و�صلت إ�ليها دولنا وجمتمعاتنا.

ح�صيلة ذلك كله وجود خط عام م�شرتك ناظم للر ؤ�ى أ
والفكار واالرتكا�سات يف
ال�سلطات واملعار�ضات واملجتمعات واحليزات الثقافية ،أ
ولل�سف ف�إن جميع عنا�رص هذا
اخلط الناظم لهذه امل�ستويات ال تن�سجم مع الثقافة الدميقراطية.
إ��شكالية �ضعف الثقافة الدميقراطية يف املجتمع العربي إ�ذ ًا لي�ست إ��شكالية هذا التيار أ�و
ذاك ،أ�و إ��شكالية حزب �سيا�سي بعينه ،أ�و إ��شكالية أ�يديولوجية ما دون أ
اليديولوجيات
أ
الخرى ،أ�و إ��شكالية �سلطات م�ستبدة وح�سب ،بل هي إ��شكالية عامة ،أ�و داء عام يطال
والحزاب .إ�نها أ
واليديولوجيات أ
جميع التيارات أ
بالحرى إ��شكالية جمتمع ،وثقافة �سائدة
م�ضادة للقيم واملبادئ آ
والليات الدميقراطية.
أ
يفتقر البنيان أ
والحزاب كافة إ�ىل القيم التي تتوافق مع
اليديولوجي للتيارات
ال عنها قيم م�ضادة وطاردة للمبادئ أ
وال�س�س الدميقراطية ،ال
الدميقراطية ،وي�سود بد ً
�سيما ما يربز يف الثقافة ال�سائدة من قيم إ�نكار الفرد وعدم االعرتاف آ
بالخر ،و�شيوع
العنف كناظم للعالقات ال�سيا�سية واالجتماعية على حد �سواء.
مل ت�شكل الدميقراطية ،رغم مرور وقت طويل على احتكاكنا بالغرب وثقافته ،تراث ًا
أ�و تقليد ًا مندجم ًا يف ثقافتنا ،بل بقيت جمرد مواقف ذهنية عند بع�ض أ
ال�شخا�ص ،ومل ت�صل
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إ�ىل مرحلة وعي قائم بذاته ميار�س كعن�رص ثقايف ،وهذا يعود بالت أ�كيد إ�ىل تلك العنا�رص
املوجودة يف ثقافتنا ال�سائدة ،والتي ت�شكل حاجز ًا كتيم ًا لعبور القيم واملبادئ الدميقراطية.
إ�ن ال�ضعف القاتل يف ثقافتنا ال�سائدة ،من زاوية الدميقراطية ،يكمن يف ت�ضافر وتكامل
أ�ربعة عنا�رص ،جندها يف جوهر و أ��سا�س كل موقف أ�و �سلوك أ�و ر أ�ي غري دميقراطي.
الن�سان كقيمة عليا ،ل�صالح منو حالة
العن�رص االول هو إ�نكار الفرد و�ضمور مفهوم إ
“كتلية” أ�و “جماعية” أ�و “بطريركية” ،وهذه تتوافق مع التكوينات الع�شائرية والقبلية
ال�سائدة ،وتنمي حالة “جماهريية” يف ال�سلوك ال�سيا�سي ،بارتكازات غرائزية وانفعالية
وحادة إ�زاء أ
الحداث والظواهر والتغريات .وال يقت�رص ذلك على ال�ساحة املجتمعية،
إ�منا ين�سحب على املظاهر احلديثة من التجمعات ،أ
كالحزاب ال�سيا�سية واملنظمات ملدنية،
وغريها ،حتى إ�ننا نكاد ال نفرق �سلوك حزب �سيا�سي ما ،أ�و منظمة حقوق إ�ن�سان معينة،
عن �سلوك قبيلة تغلب وم�رض وبني كالب ،وغريها يف �شبه اجلزيرة العربية ،وك أ�ننا
مازلنا نعي�ش يف �صحرائها ونتنف�س هواءها ون أ�كل مترها.
الخر ورف�ضه ،والرغبة يف إ�لغاء وجوده وحتطيمه .آ
العن�رص الثاين هو إ�نكار آ
الخر
على خط أ� دائم ًا و أ�بداً .هذا العن�رص يرتبط ،على مايبدو ،بتاريخنا القدمي حول “امللة
الناجية” ،ففريق واحد هو على الطريق القومي ،أ�ما بقية الفرقاء فهم يف النار ،والتظاهرات
احلديثة من رف�ض آ
الخر لها عالقات قدمية باملوروث الثقايف ،الذي �صنف الب�رش ت�صنيف ًا
“مانوياً” بني م�ؤمنني وكفار ،وبني أ��صحاب اجلنة و أ��صحاب النار.
ال�سلطات اليوم ت�ضع جميع معار�ضيها يف ال�سجون ،أ
واليديولوجيات جميعها ،قومية
و إ��سالمية ومارك�سية وليربالية ،ال ي أ�تيها الباطل من أ�مامها أ�و خلفها ،واحلقيقة عند اجلميع
واحدة وثابتة ،وهذا يف�رس يف كثري من االحيان ف�شل أ�غلب التحالفات والتجمعات ال�سيا�سية،
فكل حزب يريد للتحالف أ�و التجمع أ�ن يكون على �صورته ،وكل أ�يديولوجية تنزع نحو
فر�ض ر ؤ�يتها يف كل موقف وحركة.
العالقة املتوترة أ�و املري�ضة يف التعامل مع الثقافة الغربية ،هي أ
الخرى �شكل من
أ��شكال إ�نكار آ
الخر ورف�ضه ،وهي التي حكمت ،وال تزال ،الفكر العربي ،منذ ات�صالنا
بالغرب ألول مرة ،و أ�نتجت تيارات فكرية �سيا�سية جت�سدت يف أ�حزاب وقوى �سيا�سية ال
تزال م�ستمرة حتى آ
الن ،كالتيارات ال�سلفية والتوفيقية والقومية ،فهذه جميعها حمكومة
الن بالعالقة املر�ضية مع آ
حتى آ
الخر.
العن�رص الثالث هو �شيوع العنف يف احلياة االجتماعية وال�سيا�سية على حد �سواء ،فالنزعة
إلنكار آ
الخر والنزعة امل�ضادة للتعددية يف الثقافة العربية ،جتدان امتدادهما يف النزعة
إ�ىل العنف والرغبة بتحطيم آ
الخر ب أ��شكال وو�سائل عديدة� ،سواء عرب زج املعار�ضني يف
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ال�سجون وممار�سة االقتالع ال�سيا�سي أل�صحاب الر أ�ي املختلف ،أ�و عرب حجب امل�رشوعية
الخر ،أ�و بوا�سطة العنف أ
العلى ،أ�ي اال�ستئ�صال البدين ،وقد �شاعت يف آ
عن آ
الونة
أ
الخرية تعابري فاقعة يف هذا ال� أش�ن ،لي�س فح�سب يف امل�ستوى ال�سيا�سي ،بل يف امل�ستوى
االجتماعي أ�ي�ضاً ،كالذبح ،والقتل ،وقطع الر ؤ�و�س ،وجز الرقاب....،وغريها.
العالء من � أش�ن احلياة يف آ
الخرة على ح�ساب تبخي�س وحتقري
العن�رص الرابع هو إ
احلياة الدنيا ،التي تو�صف علناً ،أ�و ينظر إ�ليها يف باطن الفكر ،ب أ�نها قذرة وم�ؤقتة وهام�شية
وال ت�ستحق العناء .هنا ال نناق�ش وال نتعر�ض لت�صورات دينية أ�و لن�صو�ص مقد�سة ،إ�منا
نتناول واقع ًا فكري ًا واجتماعي ًا يفق أ� العني.
أ�ال تقبع هذه النظرة يف عمق ال�سلوك ال�شائع اليوم ،واملمتدح �سيا�سي ًا واجتماعي ًا يف
قطاعات عري�ضة ،أ�ي «الرغبة يف املوت» وعبادة «العدم والال�شيء» وحالة «الالدولة».
كيف ميكن لثقافة ما أ�ن تكون مواتية للدميقراطية يف الوقت الذي ت�ضمر فيها الروح
والنتاج والبناء ؟
الن�سان وحب احلياة والعمل إ
الن�سانية ومفهوم إ
إ
هذه العنا�رص أ
الربعة يف الثقافة ال�سائدة ،تعود وتتفاعل فيما بينها ،فهي متداخلة
ومرتابطة ،وكل منها ي�ؤدي إ�ىل أ
الخريات ب�شكل أ�و ب�آخر ،وجميعها تتكثف يف داخل
كل منها ،م�شكلة وحدة ثقافية متما�سكة ،لكنها معيقة وم�ضادة بالت أ�كيد لنمو القيم واملبادئ
الدميقراطية.

من البديهي القول إ�ن الثقافة الدميقراطية تنه�ض على عنا�رص وم�ستويات نقي�ضة ملا هو
موجود أ�و �سائد يف ثقافتنا .الثقافة الدميقراطية تعرتف بكينونة الفرد و أ�ولويته وا�ستقالليته،
وجدارته بحقوق ل�صيقة به ك�إن�سان ،وتقر له بحقوق ووظائف و أ�دوار مكت�سبة له كمواطن،
لذلك جتعل من حماية حقوقه و�ضمان الوفاء بها إ�حدى أ�هم وظائف الدولة الدميقراطية.
ومتتاز الثقافة الدميقراطية ب أ�نها ت�سمح للفرد مبمار�سة تلك احلقوق أ
والدوار يف ف�ضاء
اجتماعي وا�سع ت�رشف عليه الدولة ،يف حني أ�ن الثقافات غري الدميقراطية أ�و امل�ضادة
لها تعرتف بالفرد يف ف�ضاء اجتماعي �ضيق للغاية أ
(ال�رسة ،الع�شرية ،القبيلة ،الطائفة
الدينية ...،إ�لخ) أ�و يف إ�طار قيود ثقيلة حترمه من طائفة وا�سعة من احلقوق (ال�سلطة
امل�ستبدة).
الن�سان،
الدميقراطية هي ابنة الفل�سفة الفردية ،فعندما يغيب الفرد ،وي�ضمر مفهوم إ
أ
الفرد/الن�سان ،نكون �قرب
كما يف الثقافات التي تعبد «احلالة اجلماعية» على ح�ساب
إ
وال�صوليات أ
ما يكون إ�ىل احلالة «القطيعية» .الدكتاتوريات أ
واليديولوجيات ،جميعها
متحو الفروق بني أ
الفراد ل�صالح ما ي�سمى ،مكر ًا أ�و جهالً« ،امل�ساواة» ،التي ال تعني يف
الرادات يف
هذا امل�ضمار إ�ال «الت�سطيح» و»الت�سوية» ،أ�ي إ�ذابة الفروق وجتميع أ�و �صهر إ
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�سلوك جمعي قطيعي واحد ..كتل ب�رشية هائمة تنحو يف حلظة ما باجتاه واحد ،ت�شجب،
تندد ،تبكي ،تولول ،ت�رصخ ..جموع هائلة أ�و م�سوخ ب�رشية ت�شكل ر�صيد ًا وخزان ًا دائم ًا
إلنتاج اال�ستبداد والتطرف والعدمية والفو�ضى.

أ�ال يجدر باالنتليجن�سيا العربية هنا أ�ن تتحرر من وهم و�سحر مقولة «اجلماهري» ،التي
ال تعني يف جمتمع مت أ�خر �سوى النظر للفرد بو�صفه رقم ًا يف قطيع كبري ،ل�صالح تنمية
والبداع ؟
الن�سانية وبقدرته على املبادرة واخللق إ
ا�ستقالليته الفردية و إ�ح�سا�سه بالكرامة إ

تقوم الثقافة الدميقراطية على م�رشوعية التنوع واالختالف وعلى ن�سبية احلقيقة
واحتمال خط أ� الذات ،فال�سلوك الفردي أ�و اجلماعي امل�ستند إ�ىل هذه الثقافة يعرب عن نف�سه
يف االعرتاف آ
بالخر واحرتام حريته وحقوقه والقبول به كما هو ،وكما يريد أ�ن يكون.
لذلك يح�رض فيها بقوة مفهوم ال�شعب بو�صفه �شعب االختالف ،ال اجلمهور الواحد املن�صهر
واملندمج ،وتقوم فيها احلياة ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية على فكرة أ
الحزاب
املختلفة ،امل�صالح املختلفة ،آ
الراء واخليارات املختلفة� ،رصاع امل�صالح واالحتماالت
أ
والفكار يف ظل �سيادة قانون عام ي�شارك فيه اجلميع ب�شكل أ�و ب�آخر ،من خالل م�ؤ�س�سات
الدولة الدميقراطية التي تكون حمايدة وعامة جتاه املنازعات واخل�صومات .كما تنمي
الثقافة الدميقراطية النزعة للتنظيم وبناء م�ؤ�س�سات تتمتع بحركية داخلية وخارجية
(نقابات ،جمعيات ،)...،خمتلفة عن م�ؤ�س�سات الثقافات غري الدميقراطية التي غالب ًا ما
تن� أش� على تق�سيمات عمودية ،وتكون ثابتة وجوهرية.
الثقافة الدميقراطية تفاو�ضية بطبيعتها ،وثمة ا�ستقرار ن�سبي ملبد أ� الت�سوية ال�سلمية
ال
للمنازعات وال�رصاعات ،فهي ت�شجع بدون حدود التفاو�ض و إ�عادة التفاو�ض و�صو ً
إ�ىل التوافق واحللول الو�سط .النقي�ض لهذا املبد أ� هو ح�ضور العنف يف ال�سيا�سة واملجتمع،
وحالة حرب اجلميع �ضد اجلميع.
من البديهي القول إ�ن هذه العنا�رص يف الثقافة الدميقراطية ال تتوفر بال�رضورة يف
أ�ي جمتمع دميقراطي ،إ�ذ غالب ًا ما تتفاوت الدول واملجتمعات يف مدى االعرتاف بالفرد
ونطاق احلريات وم�ستوى االعرتاف آ
بالخر ،وقوة النزعة للتنظيم أ�و النزعة للتفاو�ض
والت�سوية والتوافق.

الدميقراطية والنخبة..
التبا�س مفاهيم ومتظهرات غري دميقراطية
لعل االلتبا�س هو ال�سمة أ
الهم اليوم للخطاب ال�سيا�سي وثقافة النخبة العربية ،وهذا
وال�شكال يف املفاهيم واملنظورات ال�سيا�سية والثقافية ،جلب اخلراب والكوارث
االلتبا�س إ
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على م�ستوى املمار�سة الواقعية ،بعد أ�ن مار�س الت�ضليل والتعمية على امل�ستوى العام.
مفهوم الدميقراطية ،وطبيعتها ومقوماتها وعالقتها باملفاهيم أ
الخرى ومدى الرتابط
الكرث التبا�س ًا و إ��شكاالً ،على الرغم أ�نه أ
والتالزم بينها ،يبقى أ
ال يف العقدين
الكرث تناو ً
املا�ضيني بعد انهيار االحتاد ال�سوفياتي.
غالب ًا ما طرحت الدميقراطية منزوعة من جذورها الفل�سفية ،ومن ف�ضائها التاريخي
العلماين ،لتتحول يف الغالب أ
العم إ�ىل حم�ض �آلية انتخابية عددية مفرغة من م�ضمونها
الليربايل.
وجدت الن�سبة أ
الكرب من النخبة يف هذا املنحى االختزايل واالنتقائي ،خمرج ًا للتن�صل
من مرتكزات الثقافة الدميقراطية وعنا�رصها وموجباتها التي حتدثنا عنها .فالدميقراطية
ال ثقافة ،و إ�ن تب�سيطها وت�سطيحها إ�ىل جمرد �آليات
لي�ست جمرد �صيغة للحكم ،بل هي أ�و ً
�شكالنية فوقية من �شانه أ�ن مينع أ�ي تغيري حقيقي يف أ
الو�ضاع ال�سائدة .فاالنتقال من
نظام �شمويل أ�و ا�ستبدادي إ�ىل نظام دميقراطي ال يحتاج فقط إ�ىل إ��صالحات أ�و تغيريات
ال�سا�س أ
�سيا�سية ود�ستورية ،و إ�منا يف أ
والهم إ�ىل نه�ضة ثقافية ،لذلك ال تكمن وظيفة
النخبة الثقافية وال�سيا�سية يف ممار�سة أ�دوار ومواقف �سيا�سية معار�ضة وح�سب ،بل تكمن
ال و أ��سا�س ًا يف إ�عادة ت أ�هيل فكرها وممار�ساتها لتتوافق مع القيم واملبادئ الدميقراطية،
أ�و ً
وثاني ًا القيام بدورها يف تعميم الثقافة الدميقراطية يف املجتمع ،ألن الدميقراطية يف أ
ال�سا�س
ظاهرة جمتمعية ،فهي نظام للمجتمع إ�ىل جانب كونها نظام ًا للدولة.
ال�سائد هو رفع �شعارات ذات �صلة بالعملية الدميقراطية على م�ستوى نظام احلكم،
كالتداول ال�سلمي لل�سلطة واال�ستقالل الن�سبي لل�سلطات واالنتخابات الت�رشيعية ،وغريها،
وهي الق�ضايا التي تقف ال�سلطات بوجهها ب�شكل حاد ومبا�رش ،يف حني مل تهتم النخبة ب�إعادة
ت أ�هيل ذاتها ،وال بالعقبات املجتمعية التي تقف يف وجه الثقافة الدميقراطية.
واحدة من امل�سائل أ
ال�سا�سية تكمن يف تباين حجم املهمة وعدم تب�سيطها يف إ�جراءات
�شكالنية ،على أ�هميتها ،فعندما تكون ال�سلطات واملجتمعات واجلزء أ
الكرب من النخبة،
جميعها �ضد آ
الليات والثقافة الدميقراطية ،ندرك حجم اجلهود املطلوبة فكرياً ،فال ن�ستهني
بها وال نقلل من � أش�نها.
من ال�صعب ،كما هو موجود لدى جزء من النخبة ،القبول آ
بالليات الدميقراطية يف
امل�ستوى ال�سيا�سي ،والتخلي عنها يف الثقافة والعالقات املجتمعية ،إ�ال إ�ذا كنا مغرمني بهذه
احلالة الف�صامية ال�سائدة يف الفكر وال�سيا�سة.
هذه الف�صامية تزيد من ظالمية ال�صورة الواقعية ،فاملعار�ضات ال�سائدة ال تواجه
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ال�سلطات ال�شمولية وامل�ستبدة من مواقع دميقراطية حقيقية ،بل تقف على أ
الر�ضية ذاتها
التي تعطي لل�سلطات م�رشوعية احلكم واال�ستمرار ،هذا إ�ذا مل ترتكز أ�جزاء منها أ�و تنطلق
من منطلقات مذهبية وطائفية.
ال تقف أ�مرا�ض النخبة الثقافية وال�سيا�سية عند حدود الفهم املبت�رس للدميقراطية ،بل
تتمظهر يف أ��شكال و�آراء ومواقف متنوعة يف الواقع.
يجدر بنا أ�ن نلحظ �سوء الفهم ال�شائع لدى قطاعات وا�سعة من النخبة يف النظر
لليديولوجيات أ
للدميقراطية بو�صفها أ�يديولوجية بديلة أ
الخرى ،فهذا الفهم خطري من
حيث إ��شاعة ر ؤ�ية �سحرية للدميقراطية تراها النظام أ
المثل الذي ال ت�شوبه �شائبة ،وبيدها
مفاتيح حللول جميع امل�شاكل املرتاكمة واملزمنة.
إ�ذا كانت الر ؤ�ية االختزالية خطرية يف الفكر والواقع ،ف�إن الر ؤ�ية ال�سحرية واخلال�صية
للدميقراطية أ�خطر ،ألنها تتحول �آنذاك إ�ىل جمرد �شعار ،ويكفي أ�ن نتبناها يف م�ستوى
ال�شكاليات والعقبات ونقيم اجلنة على أ
الر�ض.
نظام احلكم حتى حتل جميع إ

والحزاب أ
الدميقراطية ف�ضاء عام حمايد إ�زاء الب�رش أ
واليديولوجيات .الدميقراطية
لي�ست أ�يديولوجية معلبة ومغلقة أ�و ر ؤ�ية نهائية متكورة على ذاتها .هذا يتطلب من
منا�رصيها التحول من دعاة و أ�نبياء ومنا�ضلني إ�ىل ب�رش و�سيا�سيني ومثقفني ،فالنبوة
والن�ضال ال يتوافقان إ�ال مع التب�شري أ
باليديولوجيات اخلال�صية وت�سويق ال�شعارات وبيع
أ
الوهام.
علينا أ�ن ن أ�خذ الدميقراطية يف �سياقها التاريخي والفكري ،ولعل أ
ال�سا�سي يف هذا ال� أش�ن
هو النظر للدميقراطية يف �صالتها وعالقاتها مع مقوالت ومفاهيم أ�خرى ن� أش�ت بالتزامن
الن�سان ،العقالنية ،العلمانية ،املجتمع املدين ،الدولة
مع ظهورها ،كمقوالت حقوق إ
الوطنية ،أ
المة ،وغري ذلك .فهذه املفاهيم واملقوالت ت�شكل بنية متكاملة واقعي ًا وفكرياً.
الن�سانية
الن�سان والدميقراطية ،فكرتان مرتابطتان ،فقد لعبت فكرة احلقوق إ
حقوق إ
حام حلقوق
دور ًا كبري ًا ومركزي ًا يف فل�سفة الدميقراطية .أ�لي�س النظام الدميقراطي خري ٍ
الن�سان ،أ
والخرية هي الرتبة اخل�صبة التي تنمو فيها الدميقراطية وتتعزز .كذلك
إ
أ
أ
الدميقراطية والمة مفهومان مرتابطان ،ال �مة بدون دميقراطية ،وال دميقراطية بدون
الن�سان أ��سا�ساً ،قبل وفوق حقوق املواطن ،كما ال ميكن
جمتمع مدين حر ،بدون حقوق إ
الكالم أ�ي�ض ًا عن الدميقراطية بدون مفهوم الدولة ،وال احلديث عن الدولة الدميقراطية
ال و أ��سا�ساً.
بدون دولة احلق أ�و ً
هذا يعني �رضورة طرح الدميقراطية يف جملة عالئقها مع املقوالت واملفاهيم أ
الخرى،
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يف �سياق م�رشوع نه�ضوي متكامل يهدف إ�ىل نقل البالد والعباد من احلال القرو�سطية إ�ىل
أ�عتاب الع�رص احلديث.

الدميقراطية والعالقة مع آ
الخر
منذ بداية ع�رص النه�ضة العربية ،ومع احتكاكنا بالغرب ،تغلب الفكر الدفاعي على
ال من معرفة الذات ،ومنذ
الفكر النقدي ،و أ��صبح هدف املعرفة درء اخلطر عن الذات ،بد ً
ذلك الوقت كانت نظرتنا إ�ىل أ�نف�سنا و إ�ىل تاريخنا و إ�ىل آ
الخر والعامل نظرة خاطئة تقوم
على احلاجة ال�شديدة لتعوي�ض ال�شعور بالنق�ص إ�زاء الغرب الذي فر�ض نف�سه علينا بتفوقه
وعلمه وثقافته.
المر على كل موقف له �صلة بالغرب� ،سواء يف حقل الثقافة أ
ين�سحب هذا أ
والخالق أ�م
يف حقل العلم والتكنولوجيا ،وال ميكن إ�زاء ذلك أ�ن نتوقع نه�ضة أ�و تغيري ًا دون جتاوز هذا
املوقف الدفاعي ،والذهاب نحو التعامل النقدي مع الثقافة الغربية و إ�جنازاتها بدون عقد
النق�ص التي مازالت تتحكم بنا.
ي�ضاعف من �شعور النق�ص املرتاكم إ�زاء احل�ضارة الغربية ،الهزمية العربية امل�ستمرة،
يف امليادين كافة ،ال�سيا�سية واالقت�صادية والعلمية ،وحتى الثقافية أ
والخالقية ،التي تدفعنا
رغم أ�نوفنا نحو خيار املهمة أ
العلى واملقد�سة ،املتمثلة باالنت�صار على الغرب الذي ي�شعرنا
يف كل حلظة بهزميتنا وخوائنا وانك�شافنا .لذلك ي�سود ،لدى جزء غري قليل من النخبة الثقافية
وال�سيا�سية ،خطاب هوية مر�ضي ،أ�حادي ومغلق ،قائم على ر ؤ�ية متوج�سة وو�سوا�سية
إ�زاء العامل ،ترف�ض التفاعل اخلالق مع الثقافات أ
الخرى ،ليكون امل�آل االنكما�ش على
الذات القومية أ�والدينية ،أ�و تغليظ احلدود بيننا وبني آ
الخرين ،أ�و إ�ثارة الكراهية واخلوف
النظمة الثقافية واملجتمعية أ
من جميع أ
الخرى.
خطاب الهوية أ
الحادي يعني �ضمن ًا أ�ن الهوية �ساكنة وقطعية وثابتة ،ال تتغري وال
تتطور ،تكونت ملرة واحدة يف املا�ضي ،وما علينا �سوى الدفاع عنها كما ولدت ،أ�ما
احلا�رض وامل�ستقبل فال وجود لهما ،وال أ�ثر لهما على هذه الهوية .هذا الفهم ال يلتقي مع
الثقافة الدميقراطية التي تنظر للهوية باعتبارها كائن ًا متجدد ًا على الدوام ،وينبغي إ�عادة
بنائها يف كل حلظة ،بداللة حاجات احلا�رض و�آمال امل�ستقبل.
بالتالزم مع خطاب الهوية أ
الحادي ،وبداللته ،ي�شيع خطاب اخل�صو�صية ،وهو
آ
الخر خطاب دفاعي حمركه عقدة النق�ص جتاه الغرب واخلوف منه ،ويكاد يكون هذا
اخلطاب ل�سان حال جميع القوى الكابحة للتقدم التي تريد إ�قناعنا يف امل�آل أ�ن إ�ن�ساننا خمتلف

236

عن �سائر الب�رش ،وجتربتنا التاريخية فريدة وال ت�شرتك مع �سائر جتارب أ�مم أ
الر�ض
بعنا�رص عامة.
بداللة خطاب الهوية أ
الحادي وخطاب اخل�صو�صية ال�ضيق ،يجري النظر للثقافة
الدميقراطية بو�صفها نتاج ًا لثقافة الغرب وتعبري ًا عن هيمنته ،وال تنا�سب جمتمعاتنا وثقافتنا،
وحتمل خطر إ�لغاء هويتنا وحتطيمها.

يحمل خطاب اخل�صو�صية �رصاحة أ�و �ضمن ًا افرتا�ض أ�ن الثقافات بنى �ساكنة ال يطالها
التغيري .هذا االفرتا�ض باعتقادنا ال تاريخي ،ينظر للثقافات كجزر معزولة وللهويات
كحواجز ثابتة ال تتغري .الثقافات كائنات حية تنمو وتتطور وت�ؤثر وتت أ�ثر ،وتكت�سب
�صفات وعنا�رص جديدة على الدوام ،على الرغم من أ�نها تتمايز وتختلف فيما بينها.
اخل�صو�صية مبد أ� �صحيح ،ويتوافق مع التعددية الثقافية ،لكن ال ميكن فهمها ب�شكل
إ�يجابي إ�ال مبنظار جديل يف عالقتها مع العاملية أ�و الكونية التي تقر ب أ�ن أ�ي إ�جناز ثقايف أ�و
علمي ،هو يف املح�صلة نتاج تاريخ طويل ،وتفاعل خ�صيب بني ثقافات وح�ضارات العامل
املختلفة .بالتايل ف�إن اخل�صو�صية التي يجب االحتفاء بها هي تلك املنفتحة على العامل والفكر
والتجدد ،ال اخل�صو�صية اخلائفة واملرتبكة واملنغلقة على نف�سها.
احلداثة الغربية بكل ما حتمله من أ�فكار ومناهج وقيم و أ�دوات ،إ�ىل جانب ما أ�نتجته يف
ال�سياق املادي والعلمي ،أ��صبحت ثقافة كونية تخ�ص جميع الب�رش والثقافات .لذا فالثقافة
الدميقراطية لي�ست خا�صة بالغرب وحده ،إ�منا هي ذات طابع كوين و إ�ن�ساين ،والذين
يرف�ضونها باعتبارها غربية وال تنا�سب جمتمعاتنا عليهم أ�ال ين�سوا أ�نهم أ�قبلوا بنهم على
منتجاتها واخرتاعاتها ،وعلى ا�سترياد علمها ودرا�سته وتدري�سه ،فهل من املنطقي قبول
ثمار ومنتجات هذه الثقافة ورف�ض مناهجها وقيمها ومبادئها يف الفكر والفل�سفة وال�سيا�سة
والعلم ؟
لعل أ�حد أ��سباب ف�شل النخب ال�سيا�سية والثقافية اليوم يف إ�جناز أ�ية خطوة حقيقية على
ال�صالح ،هو كونها نخب ًا تقليدية ما زالت م�شبعة بالعقائد التي ال ي أ�تيها الباطل .إ�نها
طريق إ
�ضد احلداثة يف امل�آل ،مهما تلونت ق�شورها أ
اليديولوجية ،ومهما احتوت براجمها على
مقوالت حديثة.
من هنا ي أ�تي هذا الت�شوي�ش إ�زاء امل�س أ�لة الدميقراطية التي ال تنف�صل بالت أ�كيد عن ق�ضية
ٍ
مبعان ومدلوالت تقليدية .هي
احلداثة ذاتها .النخب تتبنى هذه املقوالت احلديثة ،ولكن
مل تقرتب بعد من ه�ضم وا�ستيعاب ومتثل هذه املقوالت مب�ضمونها احلديث ،والدميقراطية
واحدة منها .أ�حيان ًا تقاربها من مدلوالت «ال�شورى» ،و أ�حيان ًا أ�خرى تختزل إ�ىل �آليات
�شكلية كاالنتخاب وحكم أ
الكرثية وح�سب.
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ميكن القول إ�ن هذه النخب ،يف أ
ال�سا�س والعمق ،ترف�ض احلداثة ومبادئها و أ�فكارها
وقيمها ،وتهرب منها باجتاه مزاوجة التقنيات أ�و املفاهيم احلديثة مع املوروث الثقايف
التقليدي يف مركب واحد عاجز عن ال�سري خطوة واحدة إ�ىل أ
المام.

ال�شعوب املت أ�خرة بحاجة ألن تكت�سب نخبها ال�سيا�سية والثقافية وعي ًا كوني ًا ي�ؤمن بوحدة
الن�ساين ،وبحاجة ألن تن أ�ى بنف�سها عن اختزال الغرب املنتج للثقافة والعلوم
التاريخ إ
واحلداثة إ�ىل ا�ستعمار وح�سب ،متهيد ًا لرف�ض القيم واملبادئ الدميقراطية ،ومن ثم ال�سعي
ال�ستح�ضار ثقافتنا الراكدة وحماربته من خاللها.

ال�س�ؤال املنتج يف الفكر والواقع ،الذي ينبغي أ�ن تطرحه النخب على نف�سها يف جمتمع
مت أ�خر ،هو كيف ميكن إ�عادة إ�نتاج م�رشوع احلداثة والتنوير أ
الوروبي يف �ضوء الواقع
الراهن ومعطيات الع�رص ،ومن خالل نقد احلداثة ذاتها ،بعد ا�ستيعابها وه�ضمها ومتثلها
يف دائرة الفكر ؟
آ
الليات الفكرية التقليدية ال�سابقة (خطاب الهوية ،خطاب اخل�صو�صية ،رف�ض
احلداثة )..جتد م�ستند ًا لها يف الواقع يف كل موقف �سيا�سي له عالقة آ
بالخر /الغرب.
الن�سان واحلداثة
يف العمق تنظر فئات وا�سعة من النخبة العربية للدميقراطية وحقوق إ
بو�صفها أ�داة لهيمنة الغرب علينا ،وكجزء من م�ساعيه لل�سيطرة على ال�شعوب أ
الخرى.
ت�ستثمر هذه الظاهرة من جانب احلكومات العربية والنظم ال�سيا�سية ا�ستثمار ًا ماهر ًا عرب
ممار�سة اخلداع والتالعب بالعقول لرف�ض لي�س ال�سيا�سات الغربية فقط ،و إ�منا ثقافته
وحداثته والقيم واملبادئ آ
الن�سان ،وذلك من أ�جل
والليات الدميقراطية ومنظومة حقوق إ
تكري�س اخل�ضوع لقيم �سيا�سية �شمولية ولنظم ت�سلطية.
ال�سلطات متار�س هنا الت�ضليل ،لكن أ�جزاء وا�سعة من النخبة الفكرية ال�سيا�سية متار�س
اجلهل عرب اجنرارها إ�ىل أ�ر�ضية ال�سلطات ذاتها ،ويف احلالتني يجري ا�ستح�ضار قيم
ال�سيادة والنخوة الوطنية والعاطفة القومية لتعميم حالة من العداء اخلال�ص واملطلق واملري�ض
لكل ما له �صلة بالغرب.
الغرب بدوره ،ومن خالل �سيا�سات الهيمنة والنهب وممار�سة ازدواجية ال�سلوك
والكيل مبكيالني ،يعمق هذا اال�ستثمار ال�سيئ النية أ�و غري الربيء من قبل ال�سلطات ،ويكر�س
جهل قطاع وا�سع من النخبة الفكرية ال�سيا�سية التي تذهب كرد فعل نحو التقليد واحلفاظ
البقاء على أ
الو�ضاع املرتدية ،رغم
على الرتاث والثقافة واخل�صو�صية ،ويف املح�صلة إ
ال�صالح والتغيري والتطوير يف ال�ساحة الفكرية ال�سيا�سية.
كرثة �شعارات إ

قطاع �آخر من النخبة يذهب نحو القبول آ
بالليات الدميقراطية يف امل�ستوى ال�سيا�سي
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وح�سب من خالل ر ؤ�ية �شعبوية ،كي ال ي�صطدم مع املجتمع وثقافته ،ومع ذلك ينهك
نف�سه أ�مام ال�سلطات يف �سوق املربرات وامل�سوغات ألهمية آ
الليات الدميقراطية من أ�جل
مواجهة اخلطر اخلارجي ،أ�و باعتبارها مقدمة لتحرير أ
الر�ض وطرد الغزاة .وال يخفى
ال عما ي�شوبها من
علينا أ�ن هذه الر ؤ�ية حتتوي على خليط غري متما�سك أ�و متجان�س ،ف�ض ً
ال�سالمية
انتهازية ،فهي تريد أ�ال تغ�ضب املجتمع ب�إقرارها املحافظة على الثقافة العربية إ
كما هي ،وتريد احل�صول على ت أ�ييده �شعبوي ًا (االنتخابات) ،وتريد يف الوقت ذاته جتنب
ا�ستفزاز ال�سلطات ،عرب اللعب على وتر تذكريها أ
بالخطار اخلارجية ،ويف املح�صلة تريد
«التغيري الدميقراطي» ،الذي ال يعني ،يف ظل هذا اخلليط ،إ�ال تغيري �سلطة ب�سلطة أ�خرى،
تقف على أ
الر�ضية ذاتها التي تقف عليها ال�سلطة القائمة.
القطاع احلداثي من النخبة ،وهو أ
القل ح�ضوراً ،يكاد ال يجد أ�ذن ًا أ�و �ساحة له يف خ�ضم
اخللطات والت�شوهات الفكرية وال�سيا�سية الدارجة ،حتى أ�نه أ��صبح متهم ًا يف وطنيته،
خا�صة مع احل�ضور الكثيف للخارج ب�سيا�ساته و أ�طماعه و أ�يديولوجياه يف املنطقة ،و أ��صبح
المربيالية والغرب
مطلوب ًا منه كلما أ�راد احلديث عن الدميقراطية أ�ن يقرن كلمه ب�شتم إ
الميان بعدم االرتباط أ�و
وال�صهيونية ،و أ�ن ي�ستهل أ�ي حديث عن احلداثة بحلفان أ�غلظ إ
العمالة للغرب وتوابعه.
يربر هذا الت�ضييق على القطاع احلداثي ،وجود قطاع من النخبة مل ي�ستطع متييز
ال ّ
احلداثة والدميقراطية عن الليربالية اجلديدة ،فا�ستحوذت هذه أ
الخرية على اهتمامهم،
خا�صة أ�ولئك املولعني باالنتقال من مذهب إ�ىل �آخر بي�رس و�سهولة ،فبعد أ�ن كانوا متطرفني
يف املارك�سية واال�شرتاكية ،حتولوا إ�ىل متطرفني أ�ي�ض ًا يف الليربالية اجلديدة ،و�سيا�ساتها
الالعقالنية ،وهو ما يدلل على أ�ن منهج التفكري واحد يف جميع االنتقاالت ،وهو امل�شكلة
أ
ال�سا�س.
حتى يف هذا القطاع من النخبة ال يجوز الت�شكيك يف وطنيته أ�و إ�زاحته أ�و حرمانه
من التعبري والوجود .ميكن نقده ،لكن باال�ستناد إ�ىل ر ؤ�ية عقالنية حديثة ،ولي�س بالت أ�كيد
انطالقا من خطاب الهوية واخل�صو�صية واخلطر اخلارجي.
املقاومة وثقافتها ،هي أ
الخرى بحاجة إ�ىل النقد ،وال�صمت عن هذا النقد �شكل من
أ��شكال التواط�ؤ �ضد احلقيقة .املقاومة حق م�رشوع ،هذا ال جدال فيه .لكن يجب االنتقال
من الدفاع عن الكلمات أ�و االتفاق عليها ،إ�ىل إ�دراك مدلوالتها .أ�ن نكون مع املقاومة ال
يعني تقدي�سها ،ونقدها يف �صاحلها و�صالح امل�رشوع الدميقراطي ،وال يجوز الذهاب نحو
المربيالية وال�صهيونية.
خطاب االبتزاز الدارج بو�ضع كل نقد للمقاومة يف خدمة إ

درجت فئات وا�سعة من النخبة ،منذ العدوان أ
المريكي على العراق ،قومية و إ��سالمية
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ومارك�سية ،على متجيد كل فعل للمقاومة التي جتابه االحتالل ،رغم انطالق هذه املقاومات
من أ�ر�ضيات مذهبية ودينية ،ورغم كون براجمها ور ؤ�اها طاردة أ�و نافية ألي م�رشوع
�سيا�سي يهدف لبناء الدولة الوطنية الدميقراطية.
أ
الر�ضية الثقافية للمقاومات الدارجة هي أ�ر�ضية حمافظة ت�ستند إ�ىل املوروث الثقايف
الديني يف �شكله أ
الكرث تطرف ًا وا�ستبداداً ،وهي بال�رضورة ال تتوافق مع قيم الفرد وحقوق
الن�سان والثقافة الدميقراطية وم�رشوع الدولة الوطنية ،ويحكمها عداء جوهري مطلق
إ
وخال�ص �ضد آ
الخر وثقافته� ،سواء أ�كان طرف ًا خارجي ًا أ�م داخلياً.
اعتقاد املقاومات بوجود �شيء ا�سمه عدو خال�ص وجوهري ،يعني عدم إ�دراكها لكنه
العدو ال�سيا�سي ( إ�ذا كان من حتاربه طرفا خارجيا) وملعنى اخلالف ال�سيا�سي ( إ�ذا كان
هذا الطرف أ�حد مكونات الداخل) ،ويعني يف امل�آل اغرتابها عن املعنى ال�سيا�سي أ
للمور
والحوال واحلروب أ
اليديولوجيا والنهائيات واملطلقات أ
وال�شياء ،وغرقها يف أ
أ
البدية
يف الداخل واخلارج .وبحكم ا�ستنادها ألر�ضيات مذهبية مغلقة ،ف�إنها تزيد من احتماالت
حدوث الفو�ضى واحلرب أ
الهلية وجر جمتمعاتنا ودولنا إ�ىل مزيد من التف�سخ والتعفن.
املقاومة التي يجب االحتفاء بها هي تلك التي تنطلق من إ�ميان را�سخ مب�رشوع الدولة
الوطنية الدميقراطية ،وتنطلق من اعتبارات وطنية �ساعية نحو إ�جماع وطني عليها،
وتكون عمومية خمرتقة جلميع أ
الديان واملذاهب واالنتماءات ،ومنفتحة يف ثقافتها ور ؤ�اها
على العامل آ
والخر.
ثقافة املقاومة ال�سائدة وثقافة الليربالية اجلديدة يف امل�آل وجهان لعملة واحدة ،ومنطقهما
اال�ستبدادي واحد (من لي�س معنا فهو �ضدنا) ،فكلتاهما حمكومتان بر ؤ�ية العقالنية
ومتطرفة إ�زاء آ
الخر ،واحدة تنطلق من عداء جوهري خال�ص للغرب املختزل إ�ىل
ا�ستعمار و�صهيونية و إ�مربيالية ،أ
والخرى ترى فيه اخلري كله ،لتدور بوعي أ�و دون
وعي ،يف فلك �سيا�سات الغرب و أ�ولوياته.
اال�ستقطاب أ�و الفرز ال�سائد اليوم هو إ�زاء اخلارج ،وهو ا�ستقطاب حاد يوزع وي�صنف
النخب والقوى يف كانتونات مغلقة ومتحاجزة ومتعادية ،وتدفع أ�طرافه ثمن ًا باهظاً ،بحكم
ال�سا�س واجلوهر ،أ�ي ال�صفة أ
أ�ن هذا الت�صنيف ال�سطحي يطال أ
ال�سا�سية :الوطنية.
باعتقادنا إ�ن امل�رشوع الذي ي�ستحق أ�ن يحدث اال�ستقطاب والفرز على أ��سا�سه هو ق�ضية
احلداثة ،ليظهر بو�ضوح من مع نه�ضة أ
المة وتقدمها ،ومن مع املحافظة على ت أ�خرها
وفواتها وتعفنها ،وما مل تنت�رص ق�ضية احلداثة يف فكرنا و�سيا�ساتنا ،فال خري يرجتى من أ�ي
فعل يف دائرة ال�سيا�سة أ�و الثقافة أ�و املقاومة.
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الدولة الوطنية والدميقراطية
مل ت�شهد املجتمعات العربية قيام الدولة باملعنى ال�سيا�سي املعا�رص .هي تعي�ش حالة ما قبل
الدولة ،أ�و و�ضعية الدولة ما قبل ال�سيا�سية أ�و حالة ال�سلطة فقط ،ورمبا لذلك يفتقر قطاع
وا�سع من النخبة إ�ىل التمييز بني مفهوم الدولة ومفهوم ال�سلطة.

إ�عادة طرق مو�ضوع الدولة من زاوية فكرية لي�س أ�مر ًا للرتف الثقايف ،بل هو
مو�ضوع �شديد الل�صوق مب�س أ�لة التحول الدميقراطي ،وبت�شوهات اخلطاب ال�سيا�سي يف
تناوله للم�س أ�لة الوطنية.
ن� أش�ت الدولة ال�سيا�سية احلديثة ( أ�و الدولة الوطنية/القومية) يف كنف الثورة البورجوازية
وال�صالح والتنوير ،وهي من أ�هم
التي قامت يف أ�وربا كتتويج ل�سريورة ع�رص النه�ضة إ
معامل احلداثة يف م�ستواها ال�سيا�سي ،وال ميكن ف�صلها عن التحوالت التي طالت بنى املجتمع
والنتاج ،كما يف م�ستويات الثقافة والفكر والفل�سفة.
يف م�ستويات االقت�صاد إ
الدولة هي �شكل الوجود ال�سيا�سي للمجتمع ،أ�و هي التعبري القانوين/احلقوقي أ
للمة
مبعناها احلديث الذي يحيل على املجتمع املدين.

املجتمع املدين يت�ضمن التعدد واالختالف والتناق�ض والتنازع والتناف�س والتالقي
النتاج الثقايف والقيم واملعايري املختلفة .إ�نه �ساحة حرة للتنظيمات
والتعاون ،وجمال إ
االجتماعية املتنوعة ،وهو ميدان التفاعل والتناف�س بني امل�صالح االقت�صادية املختلفة ،يف
حني تت�ضمن الدولة القانون والوحدة واالن�سجام ،فهي متثل امل�صلحة العامة أ�و العمومية،
لذلك تكون وظيفتها أ
ال�سا�سية احلفاظ على طابعها العام امل�شرتك ،وعلى بقاء جميع
م�ؤ�س�ساتها م�ؤ�س�سات وطنية عامة.
من هنا ف�إن الدولة ال�سيا�سية أ�و الدولة الوطنية هي التي تعرب عن الكل االجتماعي،
أ�ي دولة احلق والقانون ،والعالقة بني الدولة الوطنية واملجتمع املدين هي عالقة جدلية،
إ�ذ ال يقوم وال ي�ستقيم أ�ي منهما إ�ال آ
بالخر ،كعالقة ال�شكل بامل�ضمون وكارتباط القانون
باحلرية ،باعتبار املجتمع املدين هو ف�ضاء احلرية ،والدولة هي مملكة القانون.
إ�ن بناء املجتمع املدين ميثل عملية تطور الدميقراطية ذاتها ،على اعتبار أ�ن الدميقراطية
هي النظام الذي يوفر الف�ضاء العام للحريات .هنا ي�صح القول إ�ن الدميقراطية هي
م�ضمون الدولة الوطنية احلديثة التي ي�شعر جميع مواطنيها باالنتماء إ�ليها ،ويحرتمون
قوانينها ويدافعون عنها ،و إ�ذا مل تفهم الدميقراطية على أ�نها امل�ضمون ال�سيا�سي والثقايف
واالقت�صادي واالجتماعي للوطنية ،ف�إنها تتحول إ�ىل جمرد �آليات دميقراطية �شكالنية.
هذا يعني أ�ن الدولة احلديثة ال تلتقي إ�ال مع مفهوم املواطنني أ
الحرار واملجتمع املدين،
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يف حني أ�ن الدولة ما قبل ال�سيا�سية تلتقي مع مفاهيم الرعايا واملجتمع التقليدي .ال�صفة أ
ال�سا�س
أ�و اجلوهرية يف الدولة احلديثة ،هي “العمومية” ،واملفهوم املعادل لها “الوطنية” ،وهذه
أ
الخرية لي�ست �صفة أ�خالقية أ�و حكم قيمة ،كما هو �شائع ،إ�منا هي ماهية الدولة احلديثة،
ويجري التعبري عنها من خالل �سيادة القانون ،من حيث هو عام وم�شرتك� ،سواء من
حيث إ�نتاجه (�سيادة ال�شعب) أ�و تطبيقه (امل�ساواة يف احلقوق والوجبات بني أ
الفراد).

املعنى اجلوهري للوطنية إ�ذ ًا هو “العمومية” ،مبعنى أ�ن الدولة الوطنية لي�ست دولة
فرد أ�و طغمة أ�و طائفة أ�و دولة احلزب احلاكم ،بل هي دولة الكل االجتماعي .من هنا
تكون الدولة الوطنية ال� أش�ن العام الوحيد ،الذي يحظى بت أ�ييد جميع املواطنني وقبولهم،
مهما اختلفت م�شاربهم وانتماءاتهم ،ومهما تنوعت م�صاحلهم أ�و تعار�ضت ،يف حني أ�ن
الجماع.
أ�ي �سلطة حاكمة ال حتظى بالت أ�كيد مبثل هذا إ

ال�سائد يف أ�و�ساط عديدة هو التبا�س مفهوم الوطنية ،حتى أ��صبح ما يحيط به من �سوء
الفهم والوهم واخللط م�صدرا لكثري من اخلالفات وال�شقاق ،و أ��سا�سا للت�صنيفات ال�سهلة
وال�ساذجة.

لعل أ�ول هذه االلتبا�سات يظهر يف اخللط بني مفهوم الوطنية ،املعادلة لعمومية الدولة،
ومفهوم القطرية ،املرادف للتجزئة واالنعزال .رمبا ب�سبب ذلك مل ِ
تول النخبة الدول
القائمة أ�ي اهتمام ،ونظرت إ�ليها على الدوام باعتبارها منتجات ا�ستعمارية كريهة ،ومل تر
فيها إ�ال حاالت م�ؤقتة �ستزول باال�ستناد إ�ىل أ�يديولوجية قومية بالذهاب نحو دولة الوحدة
ال�سالمية،
العربية ،أ�و باال�ستناد إ�ىل أ�يديولوجية إ��سالمية والذهاب نحو دولة اخلالفة إ
الممية اال�شرتاكية باال�ستناد إ�ىل أ
ال م�ؤقتة على طريق بناء أ
اليديولوجية
أ�و حتى دو ً

اال�شرتاكية.

بع�ض دعاة الفكر القومي يواجهون مفهوم الوطنية (املرذول يف هذا ال�سياق) بالقومية،
فالوطنية مكروهة والقومية ممتدحة .والزاوية التي ينظر منها هنا رمبا هي زاوية امل�ساحة،
وامل�ساحات الكربى مف�ضلة على ما يبدو ،يف دائرة الدول .بالن�سبة لنا ال جند أ�ي فرق
على امل�ستوى الفكري بني الوطنية والقومية ،فالدول احلديثة تتطابق فيها ال�صفتان ،أ�ما يف
ال�شكال.
منطقتنا وبحكم التجزئة ح�صل هذا إ

ال�شارة ألي فعل مناه�ض للخارج ،لذلك
االلتبا�س الثاين هو ا�ستخدام �صفة الوطنية يف إ
أ
تكون ال�صفة امل�ضادة للوطنية هنا هي «الالوطنية» أ�و «العمالة»� ،ي ت�ستخدم ال�صفة الوطنية
الطار كمعيار أ�خالقي وكحكم قيمة لت�صنيف آ
الخرين بني وطنيني وعمالء ،لذا
يف هذا إ
ت�صبح الوطنية يف هذا الفهم معادلة متام ًا للموقف التمايزي والعدائي من آ
الخر.
االلتبا�س الثالث يربز من خالل بناء الهوية الوطنية انطالق ًا من خطاب اخل�صو�صية
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أ�و خطاب الهوية أ
الحادي ،لتكون الوطنية يف املح�صلة معادلة لالنغالق على الذات
واملحافظة على املوروث الثقايف ورف�ض احلداثة.
االلتبا�س الرابع هو يف مفهوم االنتماء الوطني الذي ينح�رس يف االنتماء لقطعة أ�ر�ض
وح�سب ،مبا يعني أ�ن الوطن هو حم�ض جغرافيا ،وماهيته حددت مرة واحدة و إ�ىل أ
البد
منذ أ�ن تكونت جغرافيته و أ�دركنا حدوده.
االلتبا�س اخلام�س يتحدد باالنطالق من أ
اليديولوجية يف حتديد ال�صفة الوطنية ،فال
أ�حد يتخيل الوطن والوطنية مف�صولني عن أ
اليديولوجية ،إ�ذن كل أ�يديولوجية ،قومية أ�و
إ��سالمية أ�و مارك�سية ،تر�سم �صورة ما للوطن والوطنية ،وتنظر بالتايل ملن ال ي�شرتكون
معها ب أ�نهم �ضد الوطن وال يتوافرون على �شيء من الوطنية ،أ
المر الذي يلغي نظري ًا
وعملي ًا املعنى العميق للوطنية ،أ�ي العمومية.
ت�ضيف احلكومات والنظم ال�سيا�سية إ�ىل هذا الطني الفكري معايريها اخلا�صة للوطنية
التي تتنا�سب مع ا�ستمرارها وم�صاحلها ،فتجعل منها ،ب�شكل أ�و ب�آخر ،معادلة للوالء لها،
ولت�صبح كل حركة معار�ضة لها خارج ال�رسب الوطني.
هذه االلتبا�سات تعني يف احلقيقة أ�ن امل�رشوع الوطني الدميقراطي غائب يف �ساحة
الفكر .وبال�رضورة تعني أ�نه ال توجد خطوات جادة نحوه يف الواقع ،رغم كرثة احلديث
الحزاب ال�سيا�سية والنخب من جميع أ
عنه ،ورغم كونه يف قائمة برامج أ
اليديولوجيات
واالنتماءات.
امل�رشوع الوطني الدميقراطي غائب ألن مفهوم الدولة احلديثة أ�و الدولة الوطنية غائب
يف �ساحة الفكر ،أ
ولن النخب تعاملت مع الدولة القائمة (الدولة القطرية أ�و الدولة اخلطيئة)
ال�سالمية أ�و
باعتبارها غري �رشعية وغري موجودة ،ب�صالح الدولة املتخيلة (القومية أ�و إ
أ
الممية) ،لذلك مل يكن يف براجمها و أ�ولوياتها هدف ا�ستعادة الدولة الوطنية وبنائها على
أ��س�س حديثة .رمبا ألن كل طرح يتناول هذا أ
ال ب�شكل أ�و ب�آخر لطم�س
المر يعترب معاد ً
الهوية القومية والتقاع�س عن املهمات الكربى كتحرير فل�سطني ودحر امل�رشوع أ
المريكي
ال�رسائيلي يف املنطقة.
إ

احتكار ال�صفة الوطنية با�ستنادات أ�يديولوجية أ�و �سيا�سية أ�و دينية هو ال�سائد ،رغم أ�ن
بالفراد والهيئات أ
الوطنية �صفة للدولة احلديثة ،ولذلك تلحق أ
والحزاب النتمائها للدولة.
مبعنى �آخر :الوطنية هي االنتماء إ�ىل الدولة ال�سيا�سية احلديثة ،وتت أ��س�س على مبد أ� املواطنة
الذي يعني الت�ساوي يف املواطنة (ت�ساوي املواطنني يف احلقوق والواجبات ومتتعهم
باحلريات أ
ال�سا�سية ب�شكل مت�ساوٍ ) ،ويعني أ�ي�ض ًا الت�ساوي يف الوطنية .بالتايل ال ميكن
نزع �صفة الوطنية عن أ�حد أ�و احتكارها من قبل طرف ،ولي�س هناك من هو أ�قل أ�و أ�كرث
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وطنية من آ
الخرين .الوطنية إ�ذ ًا �صفة ل�صيقة باملواطن ،ف�إذا ما جرى الت�شكيك فيها أ�و
ال للدولة التي ننتمي إ�ليها ،أ�و
التقليل منها ،ف�إمنا يعني حالة من عدم االعرتاف بانتمائه أ��ص ً
إ�نه غري مت�ساو معنا يف احلقوق والواجبات والع�ضوية يف الدولة.
مرجع الوطنية هو الدولة الوطنية احلديثة ،وطاملا ال يوجد دولة وطنية ال ميكن القول
ب�إمكانية و�ضع حمددات أ�و تو�صيفات حقيقية للوطنية ،أ�ما الدولة الوطنية فهي دولة الكل
االجتماعي ،ودولة الد�ستور الدميقراطي ودولة القانون وا�ستقالل الق�ضاء ،وهي الدولة
التي ميكن من خاللها فقط و�ضع معايري وتعبريات قانونية وا�ضحة لتو�صيف العمالة
واخليانة الوطنية.
االنتماء الوطني امل�شوه ،القائم على فهم �سكوين ثابت ومغلق للهوية ،يتعامل مع
اخلارج ب�شكل انغالقي أ�و متوج�س أ�و عدائي خال�ص و�رصف ،والوطنية ال�سوية تنطلق
من ،وتت أ��س�س على ،أ�ر�ضية إ�ن�سانية ،وتتوجه يف امل�آل إ�ىل غايات و أ�هداف إ�ن�سانية.
الن�سانية هي وطنية م�شوهة وانعزالية وعدائية .لذا ،يف الدولة الوطنية
الوطنية بدون إ
الن�سان .حقوق املواطن ال
احلديثة ،تت أ��س�س حقوق املواطن على ،وتنطلق من ،حقوق إ
الن�سان ،بل هي تف�صيالت تطال انتماء الفرد إ�ىل دولة معينة لها
تتعار�ض مع حقوق إ
خ�صائ�صها اجلغرافية والتاريخية وال�سيا�سية واالقت�صادية.
الن�سان ،فهي أ
ال�سا�س لي�شعر
املفهوم اجلديد للوطنية يتحدد مبدى احرتام حقوق إ
ال �ساذج ًا هو :يف
املجتمع برمته ب أ�ن الدولة دولته ،و أ�ن الوطن وطنه .ي�س أ�ل البع�ض �س�ؤا ً
الن�سان ،فلمن تكون أ
الولوية ؟ هذا ال�س�ؤال ينطلق،
حال تعار�ض الوطنية مع حقوق إ
نظري ًا على أ
الن�سان .ال�س�ؤال
القل ،من وجود تعار�ض مبدئي بني الوطنية وحقوق إ
ال�صحيح باعتقادنا هو :هل ميكن أ�ن يكون هناك وطن ،أ�و هل ميكن فهم الوطنية خارج
الن�سان ؟!
احرتام حقوق إ

امل�شروع الوطني الدميقراطي وامل�سارات املحتملة
إ�ن حتول الدولة اال�ستبدادية إ�ىل دولة وطنية دميقراطية ،وانتقال املجتمع لي�صبح
جمتمع ًا مدني ًا حديثاً ،ال يتم بالتغا�ضي عن احلقائق الواقعية ،أ�و بالقفز فوق مراحل التحول
ال�سيا�سي واالقت�صادي واالجتماعي ،ألن ذلك من � أش�نه أ�ن يحول ر ؤ�يتنا إ�ىل أ�يديولوجية
زائفة حتجب الواقع ،باعتبارها ال تعرب عن هذا الواقع يف زمان ومكان حمددين ،بقدر ما
تعرب عن رغباتنا و�آمالنا و أ�هدافنا.
التحوالت الكربى عمليات مو�ضوعية ذات منطق خا�ص بها ،وتلعب عوامل عديدة
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يف هذا التحول ،منها ما هو داخلي ،ومنها ما هو خارجي .هذا يعني أ�ن دور الوعي
للرادة
بالمكانيات التي يف�صح عنها الواقع .لكن ميكن إ
والرادة «الذات» �سيبقى حمدود ًا إ
إ
أ
أ
آ
ي�رسعا من عملية التحول� ،و ي�ساهما يف تخفيف �المها ،خا�صة إ�ذا كانا يعمالن
والوعي �ن ّ
يف �سياق ظروف مو�ضوعية تخدم هذا التحول .دون إ�دراك ذلك لن يتجاوز عملنا طرح
ال�شعارات واالندفاعات احلما�سية العار�ضة .لذا على النخب الثقافية وال�سيا�سية التحلي
والقرار بعدم قدرة الفكر وال�سيا�سة على الفعل والت أ�ثري إ�ال مبقدار ما ت�سمح به
بالتوا�ضع إ
أ
معطيات الواقع ،لكن ذلك ال يقلل من �هميتها ودورها.
من أ
ال�سا�سي إ�ذ ًا ت�شخي�ص الواقع كما هو ،ال كما نرغب ،ومعرفة م�ساراته املحتملة،
ومقومات امل�رشوع الدميقراطي يف امل�ستويات كافة.
احلال الراهنة لبلدان املنطقة تقودنا إ�ىل م�سارات ال تختلف من حيث م�آلها أ
الخري
عن بع�ضها .امل�سار أ
الول هو املزيد من تف�سخ الدولة واملجتمع ،خا�صة يف ظل إ��رصار
ال�صالحية التي
ال�سلطات على ال�سري وفق �ساعتها الزمنية اخلا�صة ،وباال�ستناد إ�ىل ر ؤ�يتها إ
الو�ضاع أ
تذهب نحو إ��صالح أ
بالدوات آ
والليات الفا�سدة ذاتها التي أ�نتجتها.
امل�سار الثاين ا�ستمرار توالد الهويات اجلزئية ما قبل الوطنية ،واملفهومة ب�شكل انعزايل
وعدائي جتاه آ
الخرين ،مهددة بالو�صول إ�ىل حالة من االنفجار الداخلي والفو�ضى .أ�ما
امل�سار الثالث فهو احتمال حدوث تدخل خارجي يف أ�كرث من بلد عربي ،أ
فالبواب التي
يدخل منها اخلارج عادة جاهزة وم�رشعة و�سهلة بالنظر إ�ىل ه�شا�شة هذه البلدان.

جميع هذه امل�سارات ت�صل يف امل�آل أ
الخري ،و إ�ن اختلفت من حيث ال�شكل ،إ�ىل النتائج
ذاتها من حيث امل�ضمون ،أ�ي نهاية الدولة واملجتمع مبعناهما احلديث ،والتحول إ�ىل حالة
الالدولة والتذرر املجتمعي.
يعني ذلك أ�ن م�سار التغيري الدميقراطي لي�س حتمي ًا أ�و م�ؤكداً ،لكن ميكن النظر إ�ليه
القل حظ ًا أ
ك أ�حد امل�سارات املمكنة ،و إ�ن كان امل�سار أ
والكرث تطلب ًا للجهود والعمل.
ال يوجد ر�صيد واقعي اليوم للدميقراطية يف املنطقة العربية ،فال ال�سلطات ،وال
املعار�ضات ،وال اخلارج ،وال املجتمعات ،يتوافر لديهم الرغبة أ�و القناعة أ�و القدرة
إلطالق �صريورة م�رشوع دميقراطي حقيقي.
ال دون هذا االنتقال ،و إ�ن كانت هي العقدة
لي�ست الدولة الت�سلطية فقط هي ما يقف حائ ً
ال�سا�سية أ
أ
والكرث �رضاوة يف الدفاع عن نف�سها.
احلقيقة التي يجب االعرتاف بها هي أ�ن املجتمع �ضد الدميقراطية .اال�ستبداد أ��صبح
لغة عامة اليوم ،لعبت ال�سلطات الدور أ
ال�سا�سي يف ت�صيريه ثقافة �سائدة ووحيدة ،إ�ىل
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جانب العنا�رص ال�سلبية يف موروثنا الثقايف ،التي منت وترعرت على ح�ساب القيم واملعاين
اليجابية.
إ

ما مييز جمتمعات املنطقة أ�ي�ض ًا هو جنينية م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ،مما أ�خر
تطوير أ�مناط من الروابط العقالنية واالختيارية يف املجتمع ،وحافظ بالتايل على القيم
واالنتماءات امل�ضادة للثقافة الدميقراطية .حوامل التغيري مازالت ه�شة ،والنخب الثقافية
وال�سالمية
وال�سيا�سية ممزقة بني القدمي واجلديد ،وجميعها بتلويناتها املختلفة ،القومية إ
وال�شيوعية والليربالية ،ت�ستند إ�ىل ثقافات ال ت�ؤمن باحلوار وال تقبل آ
الخر ،ومل تغادر
بعد م�رشوعياتها الثورية ،ومل جتدد يف أ��ساليب عملها ون�شاطها ،وتعار�ض أ
النظمة من
أ
الر�ضية ذاتها التي ت�ستند إ�ليها ،وتنظر لل�سيا�سة بو�صفها و�سيلة لال�ستيالء على ال�سلطة ،ال
بو�صفها فاعلية جمتمعية.
ي�ضاف إ�ىل ذلك كله عدم وجود فئات اجتماعية حديثة ومنتجة ووازنة لها م�صلحة
حقيقية يف امل�سار الدميقراطي .فالدميقراطية يف أ�وروبا كانت ح�صيلة م�سرية طويلة،
تزامن فيها التنوير الديني واحلداثة والثقافة الدميقراطية ،مع تغريات اقت�صادية وا�سعة
ون�شوء فئات اجتماعية جديدة لها م�صلحة حقيقية يف الدميقراطية وحملت على عاتقها تغيري
الواقع.
من هنا حتتاج بلدان املنطقة إ�ىل ا�سرتاتيجية متكاملة للتحول الدميقراطي ،وهي
ا�سرتاتيجية لو ركزت فح�سب على بع�ض التغيريات وال�سيا�سية ،دون أ�ن ت�ضع يف اعتبارها
أ�همية التغيريات االقت�صادية والثقافية واالجتماعية ،ف�إن م�سرية التحول الدميقراطي �ستكون
ال�صالح الدميقراطي ،ال فرق ،هو جزء من م�رشوع �شامل
متعرثة وفا�شلة .فالتغيري أ�و إ
للنه�ضة ،وال ينبغي ح�رصه يف احليز ال�سيا�سي وح�سب .إ�نه عمل تاريخي يحتاج إ�ىل وقت
غري ق�صري ،ينه�ض به املجتمع ب أ�كمله ،يف جوانب وم�ستويات و أ�بعاد متعددة.
يحتاج م�رشوع التغيري الدميقراطي من النخب إ�ىل إ�عادة ت أ�هيل نف�سها ،لتن�سجم مع
قيم ومبادئ هذا امل�رشوع ،مثلما يحتاج إ�ىل قيامها ب�إعادة النظر يف ثقافتها وبراجمها
وت�صوراتها حول امل�رشوع الدميقراطي وو�سائل إ�طالق �سريورته.
لي�س لهذا امل�رشوع أ�ي حظوظ يف الواقع ،دون ثقافة دميقراطية ،أ�ي دون قيام النخب
والقرار باحلقائق الواقعية ،و إ�دراك حجم الدور
بعملية إ�عادة ت أ�هيل الفكر وال�سيا�سة ،إ
الذي ميكن أ�ن تلعبه يف الواقع ومداه وم�ستواه.
التاريخ الواقعي الذي عا�شته املنطقة يدلل على عقم االنقالبات الع�سكرية يف إ�جناب
نظم الدميقراطية ،حتى لو حملت هذه االنقالبات م�شاريع وطنية حتديثية ،ويدلل أ�ي�ض ًا
على عقم الثورات الكلية امل�ستندة إ�ىل أ�يديولوجيات �شمولية ،وعلى ف�شل احلركات العنفية

246

امل�سلحة ،ال�رسية والعلنية ،ألنها حركات م أ�زومة يف بنيتها وفكرها ،وغالب ًا ما تقيم �سلطات
أ�كرث ا�ستبداد ًا من ال�سلطات التي تواجهها.
إ�طالق امل�رشوع الدميقراطي عرب فتح املجال للخارج للتدخل الع�سكري املبا�رش هو فعل
يائ�س وواهم يف �آن معاً .إ�نه تغيري عايل الكلفة ،وغري م�ضمون العواقب ،وال ميكن أ�ن يتم
بال�صورة التي نر�سمها للم�رشوع الدميقراطي.
على �صعيد النخب ال بد اليوم من إ��سقاط �شعارات إ��سقاط ال�سلطات ،ال�رصيحة منها
ال�صالحات الدميقراطية التدريجية ،فهذا هو املتاح
وال�ضمنية ،ل�صالح رفع مطالب إ
ال على كونه أ
الكرث أ�مانا وموثوقية.
واملمكن ،ف�ض ً
إ��سقاط ال�سلطات ،بفعل داخلي أ�و خارجي ،هو عمل باهظ التكلفة ،فرتاكب ال�سلطة
والدولة ال�شديد يعني �سقوط الدولة يف حال �سقوط ال�سلطة ،والحق ًا بالت أ�كيد �سقوط املجتمع.
ال على عدم جدوى هذا الفعل من حيث إ�نتاج التقدم يف الدولة واملجتمع .ألنه ال يعني
ف�ض ً
يف مثل جمتمعاتنا املت أ�خرة ،إ�ال ا�ستبدال أ�فراد م�ستبدين ب�آخرين على نهجهم ،أ�و ا�ستبدال
حكم طائفة بحكم أ�خرى ،أ�و طغمة ما بتو أ�م لها ،مبا يعني اال�ستمرار بالدوران يف املكان
ذاته.
هذه الر ؤ�ية قد تخدم اال�ستبداد وا�ستمراره .هذا �صحيح ،لكن الواقع ال ي�سمح بغري
ذلك ،ومهمة النخب اليوم هي الت أ��سي�س الطويل املدى للوقاية من ا�ستبدادات م�ستقبلية
ب أ��شكال خمتلفة ،ألننا إ�ذا كنا غري قادرين على معاجلة ظاهرة اال�ستبداد اليوم ،فعلى أ
القل
القيام بعمل وقائي للخروج من هذه الدائرة املغلقة على نف�سها.
العمل آ
ال�صالح الدميقراطي التدريجي ،هو التقوية التدريجية
الخر املمكن ،إ�ىل جانب إ
للمجتمع املدين الذي ي�شكل ال�سند الواقعي للفكرة الدميقراطية ،من خالل نقل مزاج الب�رش
إ�ىل تف�ضيل النموذج الدميقراطي يف احلكم ،عرب النمو أ
الخالقي وامل�ؤ�س�ساتي والثقايف
للمجتمع املدين ،الذي تعرب عنه واقعي ًا املنظمات غري احلكومية ،أ
المر الذي ميكن أ�ن
يف�ضي إ�ىل انت�صار معنوي للنموذج الدميقراطي على ح�ساب اال�ستبداد الذي �سيعجز �آنذاك
الفال�س املعنوي
فقط عن إ�يجاد قاعدة مدنية واجتماعية له ،بحكم و�صوله إ�ىل حالة من إ
والواقعي.
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الف�صل ال�سابع

جتديد الفكر ال�سيا�سي..
حول �إ�شكالية العالقة بني الداخل واخلارج
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مقدمة..
ع�صر بدون مقد�سات يعيد ا�صطفاف القوى والب�شر
مع انهيار االحتاد ال�سوفيتي بد أ�ت مالمح نظام دويل جديد بالتكون ،ثم جاءت أ�حداث
احلادي ع�رش من أ�يلول لتت�ضح هذه املالمح أ�كرث ف أ�كرث ،ولتقوم على �سيطرة �شبه كلية
للواليات املتحدة التي اجتمعت لديها جميع عنا�رص مركب القوة :القدرات ال�سيا�سية
والدبلوما�سية ،االقت�صاد الهائل ،التطور التكنولوجي والقوة الع�سكرية ،وامل�ساحة
الوا�سعة ،والعدد الكبري ن�سبي ًا من الب�رش ،والتما�سك أ
اليديولوجي.
هذا التحول ال�سيا�سي رافقه تغري نوعي وا�سع يف العلوم والتكنولوجيا وو�سائل االت�صال،
و أ�دى هذان العامالن (التحول ال�سيا�سي والتطور العلمي) إ�ىل انخفا�ض تدريجي يف درجة
�سيادة جميع الدول مب�ستويات خمتلفة ،لدرجة أ��صبحت معها ال�سيا�سة أ
المريكية حا�رضة
داخل كل دول العامل ،وتتحدد إ�زاءها املع�سكرات واال�ستقطابات ال�سيا�سية واالقت�صادية.

أ��صبحت ،نتيجة ذلك ،العالقة بني الداخل واخلارج م�س أ�لة مركزية داخل كل دولة
من الدول ،وحتكم مو�ضوعي ًا جميع القوى املجتمعية ،ال�سيا�سية واالقت�صادية� ،سواء
اعرتفت بذلك أ�و أ��شاحت بوجهها عن هذه العالقة .كما حتولت هذه العالقة إ�ىل إ��شكالية
ممزقة للج�سد ال�سيا�سي ،وهي لذلك واقعية ،ولي�ست زائفة كما يرى البع�ض ،إ�ذ إ�نها تعيد
اليوم ت�شكيل القوى ال�سيا�سية ،وتعيد ا�صطفافها من جديد ،وتلغي حتالفات طويلة أ
المد،
وحتطم ت�سميات و�صفات عديدة الزمت العديد من القوى ،خا�صة يف املنطقة العربية،
ومنها �سوريا.

251

هذا أ
ال�شكالية ،يجعل منها مو�ضوع ًا أ��سا�سيا من مو�ضوعات احلوار
الثر الكبري لهذه إ
ً
والخر والعامل ،و إ�ذا كان البع�ض ينظر لهذا أ
و إ�عادة بناء ر ؤ�انا وت�صوراتنا للذات آ
المر
بو�صفه من املحرمات التي ينبغي عدم تناولها ،أ�و ي�سبغ �صفة القدا�سة على ر ؤ�اه التي
اعتادها يف املا�ضي ،خا�صة فيما يتعلق بالت�صنيف ال�سهل للب�رش إ�ىل مع�سكر أ�عداء و�آخر
أ
لل�صدقاء ،ف�إننا نرى أ�ن أ�هم �سمة لهذا الع�رص هي أ�نه يعلن لنا يومي ًا نهاية املقد�سات من
جهة ،ويخربنا أ�ن مناهجنا ال�سابقة وطرائقنا ال�سابقة ما عادت قادرة على حتليل ما يحدث
أ�و اال�ستفادة منه.
بد أ� هذا الع�رص مع انهيار االحتاد ال�سوفيتي والغزو أ
المريكي للعراق يف العام ،1991
وترافقت هذه البداية يف املنطقة العربية مع أ�وىل حماوالت خرق املقد�سات واقعياً ،أ�ي
فكرة عدم جواز احلرب بني العرب أ�و بني امل�سلمني ،بحكم م�ؤثرات دينية وقومية يف
ثقافتنا ال�سيا�سية ال�سائدة ،وقد جاء هذا اخلرق على يد �سلطات عربية عديدة .بعده جاء
اخلرق من قبل املعار�ضة ال�سيا�سية يف العراق عندما ا�ستعانت بالقوى اخلارجية إلنهاء
النظام اال�ستبدادي يف العراق ،وبعد أ�ن كان ما كان انفتحت املنطقة املغلقة لعقود على
�سل�سلة من التغريات التي مازالت يف بدايتها ،ولتنطرح إ��شكالية العالقة مع اخلارج بقوة
يف جميع دول املنطقة.
ال�شكالية امل�س أ�لة املركزية التي �ستعيد ترتيب وا�صطفاف
يف �سوريا تكاد ت�صبح هذه إ
القوى من جديد ،فمع بدء احلراك ال�سيا�سي كانت القوى ال�سيا�سية يف املعار�ضة مليئة
بال�شكوك وبحالة من عدم الثقة فيما بينها ،وتدريجي ًا (بعد خما�ضات وحوارات عديدة
وبت أ�ثري جتارب عربية أ�خرى) بد أ�ت هذه القوى تعتاد على ما مل تعتد عليه يف املا�ضي ،إ�ذ
اقرتبت القوى الدينية والعلمانية من بع�ضها البع�ض ،واقرتبت القوى الليربالية من القوى
ذات التوجه اال�شرتاكي ،واقرتبت القوى القومية العربية من القوى القومية الكردية،
وهو بالطبع اقرتاب �سيا�سي بني هذه التيارات املختلفة أ�يديولوجياً ،ولعل حمركاته تكمن
يف حدوث تطور جزئي ن�سبي عند جميع القوى التي اقتنعت بعد جتارب م أ��ساوية عديدة
ال�شكالية الباقية
ب أ�ن كال منها لوحدها ال ميكن لها أ�ن تدعي متثيل ال�شارع ال�سوري .أ�ما إ
يف ال�ساحة فهي إ��شكالية العالقة بني الداخل واخلارج ،وهي التي �ستحدد ،على ما يبدو،
اال�صطفافات اجلديدة.
نعلم يف البداية ما يكتنف مقاربة هذا املو�ضوع من خماطر ،أ�قلها التعر�ض التهامات
بالعمالة أ�و اخليانة الوطنية ،ومن جهات عديدة قد ال تلتقي فيما بينها إ�ال حول هذا املو�ضوع.
لي�س هناك م�شكلة يف املح�صلة يف هذه االتهامات ،فهذا ميكن مناق�شته والتعاطي معه،
وميكن أ�ن يحدث تعديل أ�و تغيري يف آ
الراء واملواقف من خالل احلوار ،أ�و قد ال يحدث،
العدام املرافق لالتهام عندما يحدث خالف يف الر أ�ي حول هذا
لكن امل�شكلة هي يف قرار إ
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املو�ضوع ،والذي قد يكون إ�عداما أ�خالقي ًا أ�و وطني ًا أ�و �سيا�سياً ،أ�و حتى ج�سدياً.

تغريات ال�سيا�سة أ
المريكية والنظام العاملي
ميكن القول إ�ن ال�سيا�سة اخلارجية أ
المريكية خالل فرتة ما بعد احلرب العاملية الثانية،
وحتى �سقوط االحتاد ال�سوفياتي ،ون�سبي ًا خالل الفرتة االنتقالية ما بني عامي -1991
الول دعم أ
 ،2001قد ارتكزت يف املنطقة العربية على حمورين أ��سا�سيني ،أ
النظمة
ال�سالمية املتطرفة ،من أ�جل احلفاظ على جمموعة
اال�ستبدادية ،والثاين ت�شجيع التيارات إ
م�صاحلها الوا�ضحة ،واملتمثلة يف منع أ�ي حالة وحدوية يف املنطقة من الت�شكل والتكون،
وقطع الطريق على املد ال�شيوعي يف املنطقة ،وت أ�مني النفط ،واحلفاظ على وجود إ��رسائيل
و أ�منها.
المريكية� ،سواء ما تعلق منها أ
هذه الثوابت يف ال�سيا�سة أ
بالهداف أ�و الو�سائل ،بد أ�ت
تتعر�ض لتغري ن�سبي بعد �سقوط االحتاد ال�سوفياتي ،لكنها بد أ�ت بالتبلور فيما بعد أ�حداث
«الرهاب» إ�ىل قوة عاملية م�ؤثرة يف حياة املجتمعات
احلادي ع�رش من أ�يلول ،عندما حتول إ
الرهاب» إ�ىل ذريعة أ�مريكية تبتز من خاللها
والدول .وعلى الرغم من حتول «مكافحة إ
«الرهاب» ،أ
الدول ،إ�ال أ�ن ذلك ال ينفي حقيقة اخلوف أ
المر الذي
المريكي من ظاهرة إ
يف�رس و�ضع مكافحته ك أ�حد مرتكزات ال�سيا�سة اخلارجية أ
المريكية .اال�ستبداد الذي حمته
ورعته الواليات املتحدة يف املنطقة طوال ن�صف قرن ،أ�فرز الكثري من الغ�ضب والكراهية
والرهاب وال�سبب الرئي�سي يف تفجره
للغرب وح�ضارته ،وكان احلا�ضنة احلقيقية للعنف إ
ومنوه وانت�شاره ،أ
المر الذي جعل التخل�ص من اال�ستبداد أ�حد و�سائل مكافحة وحما�رصة
ال على احلاجة االقت�صادية إ�ىل فتح أ
ال�سواق العاملية التي ال تلتقي مع وجود
الرهاب ،ف�ض ً
إ
اال�ستبداد.
حتولت ال�سيا�سة اخلارجية أ
المريكية إ�ذاً ،على �صعيد التوجه العام ،يف بع�ض مناطق
العامل ،من دعم اال�ستبداد نحو ال�سري يف تقوي�ض دعائمه ،والهدف يف احلالتني واحد هو
والمن القومي أ
امل�صالح اال�سرتاتيجية للواليات املتحدة أ
المريكي ،على الرغم من أ�ن هذه
ال�سيا�سة مازالت ،يف مناطق أ�خرى من العامل ،تدعم اال�ستبداد طاملا أ�نه يوفر لها �ضمانات
أ�كرث مل�صاحلها من أ�ي حالة أ�خرى.
يف مرحلة دعم اال�ستبداد �ساندت الواليات املتحدة �شكلني من أ
النظمة العربية ،أ�و
أ
بالحرى �شكلني من اال�ستبداد ،اال�ستبداد املوايل أ�و املتوافق معها �رصاحة وعالنية،
واال�ستبداد املعار�ض لها ،أ�و الذي يتوهم أ�نه معار�ض لها أ�و الذي يعار�ض يف العلن
ويوافق يف ال�رس.
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هل يعني هذا التحول من دعم اال�ستبداد إ�ىل ت�سهيل التخل�ص منه ،أ�ن ال�سيا�سة اخلارجية
أ
المريكية أ��صبحت مع نقي�ضه ،أ�ي مع الدميقراطية ؟.
بداهة ال ميكن أ�ن تكون أ�مريكا مع دميقراطية متوافقة مع ت�صوراتنا ،لكن ميكن القول
إ�نها تقف مع �شكل ما من الدميقراطية يتوافق مع «التعددية ال�سيا�سية» ،وهذه أ
الخرية �رشط
للدميقراطية ،لكنها ال تتماثل معها ،وهي حمكومة بدرجة أ�و ب أ�خرى باملانح أ�و املعطي
وعر�ضة لال�ستغالل من قبله ،لكنها من جانب �آخر قابلة للتطور واالغتناء ،وحمكومة
ب�رشوط ومعطيات الداخل.
يوجد اليوم إ�ذا تقاطع حمدد وحمدود بني امل�صلحة أ
المريكية يف املنطقة ومطالب
املعار�ضات الدميقراطية ،وهذا يحدث دون �سعي أ�و ت أ�ثري هذه أ
الخرية .التوافق أ�و
التقاطع يف بع�ض امل�صالح ال يعني التطابق ،كما ال يعني بال�رضورة حدوث تن�سيق أ�و
تعاون بني الطرفني.
من البديهي القول إ�ن امل�رشوع أ
المريكي يف املنطقة أ�كرب من دعم دمقرطتها وحتقيق
التعددية .إ�نه أ�كرب م�ساحة وحجم ًا وامتداداً ،وهو لي�س من أ�جل �سواد عيون �شعوب املنطقة،
لكن ينبغي االعرتاف أ�نه مهما كانت �صدقية اخلطاب الدميقراطي أ
المريكي ،ومهما كانت
الدوافع أ
المريكية ،ف�إن لهذا االلتزام العلني أ�ثر ًا كبري ًا يف �شق جدار اال�ستبداد ،ويف خلق
مناخات منا�سبة للتحول الدميقراطي ،لكن لي�س هناك حتمية يف حدوث ذلك ،فهو رهن
بنخب املنطقة و�شعوبها التي قد ت�ستطيع حتويل «الدميقراطية العرجاء» إ�ىل دميقراطية
حقيقية ،أ�و قد ال ت�ستطيع إ�ذا اندرجت يف خطابات و�سيا�سات دوغمائية.

مهما كانت القدرات أ
المريكية� ،سلب ًا أ�و إ�يجاباً ،ف�إنها تبقى حمكومة ب�رشوط الداخل،
مبا يعني أ�نها لي�ست كلية القدرة .من هنا نقول إ�ن تعميم التجارب خط أ� �سيا�سي فادح ،فقد
ت�شرتك التجارب يف بع�ض العنا�رص ،ولكنها بال�رضورة ال ميكن أ�ن تكون ذاتها يف كل
ال على ال�سيا�سة أ
المريكية اخلرقاء يف العراق ،لكن هذه ال�سيا�سة
مرة .ي�رضب البع�ض مث ً
تعاملت ،أ�و أ
بالحرى كانت مرغمة على أ�ن تتعامل ،ب�شكل خمتلف يف لبنان ،كما كانت
خمتلفة أ�ي�ض ًا يف التعاطي مع ليبيا ،و�ستكون مرغمة على التعامل ب�شكل �آخر يف مناطق
أ�خرى .أ�ي ًا يكن فعل اخلارج ،ف�إنه �سيبقى حمكوم ًا باملكونات الواقعية املختلفة من مكان
آلخر من جهة ،وبتنوع م�صاحله واختالفها من منطقة ألخرى.
قد ي�س أ�ل أ�حدنا :هل يعقل أ�ن تكون الواليات املتحدة مع التوجه الدميقراطي يف املنطقة،
يف الوقت الذي ميكن لهذا التوجه أ�ن ينقلب �ضدها ؟ .لقد دعمت أ�مريكا يف ال�سابق اال�ستبداد
الذي حقق لها العديد من امل�صالح ،ومنع �شعوب املنطقة من التطور و أ�بقاها على هام�ش
الرهاب ،أ�مام امل�رشوع
العامل واقت�صاده ،لكنه حتول يف امل�آل إ�ىل منتج ألهم عقبة ،أ�ي إ
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العاملي للواليات املتحدة يف دمج اقت�صاديات العامل .ودعمت الواليات املتحدة يف ال�سابق
ال�سالمية املتطرفة ،ومل تكن تدر أ�ن هذه أ
الخرية �ستحول �سالحها �ضدها يف
التيارات إ
يوم من أ
اليام .إ�ن جممل هذه ال�سيا�سات ،مبا فيها �سيا�ستها الداعمة للتوجهات الدميقراطية
اليوم تتوافق مع الفهم ال�صائب للممار�سة ال�سيا�سية بو�صفها من أ�قل أ
الفعال الب�رشية وثوقاً،
وبو�صفها تت�ضمن العديد من املراهنات على امل�ستقبل ،ورمبا من جانب �آخر تريد الواليات
ا�ستغالل موجة التحول الدميقراطي يف املنطقة والتحكم بها بعد أ�ن ت أ�كدت مالحمها وظهرت
أ�جنتها يف مرحلة ما بعد �سقوط االحتاد ال�سوفياتي .من جانب ثالث يبدو هدف دمج العامل
يف وحدة اقت�صادية حمورها الواليات املتحدة ،أ�نه يتقبل وجود �شئ من املعار�ضة ل�سيا�سة
الكرب أ
القوة أ
والعظم ،الواثقة من نف�سها ومن قدراتها على التحكم بها عند احلاجة ،خا�صة
أ�ن الدميقراطية ت�سمح بوجود قوى معار�ضة �سلمية على ح�ساب القوى العنفية املعار�ضة
ل�سيا�سة الهيمنة أ
المريكية.
لكن هذا ال�س�ؤال يقودنا إ�ىل �رضورة مقاربة الت�صورات ال�سائدة حول الواليات املتحدة
الطار
يف الذهن ال�شعبي ،أ�و لدى النخب ال�سيا�سية والفكرية يف منطقتنا التي ال تختلف يف إ
العام عنه .عندما نتحدث عن الواليات املتحدة أ��شعر على الدوام وك أ�ننا نتحدث عن �شبح
ال مالمح له ،غري معروف بالن�سبة لنا ،وال ن�ستطيع التقاط أ�بعاد �سيا�ساته ،وتغرياته بني
حلظة �سيا�سية و أ�خرى.
ال�صورة ال�سائدة تت�ضمن كل عيوب ت�صوراتنا عن خمتلف الق�ضايا ،فهي �صورة
اختزالية وا�ستالبية و�سكونية ومطلقة وخرافية يف �آن معاً .فالواليات املتحدة ،دائم ًا و أ�بد ًاً،
لدى جميع التيارات الفكرية ال�سيا�سية ،مع جتزئة الدول وتق�سيمها من أ�جل إ��ضعافها ونهب
خرياتها ،وهي ال تتورع عن اللعب بالتباينات املجتمعية و إ�ثارة النعرات الطائفية.
بالطبع ال تتوانى أ�مريكا عن القيام مبثل هذه ال�سيا�سات ،لكن هذه ال�سيا�سات لي�ست
المريكية .الثابت يف ال�سيا�سة أ
ثابتة ،وال ت�شكل قواعد أ�بدية يف ال�سيا�سة أ
المريكية هو
امل�صلحة أ
المريكية ،وهذه امل�صلحة قد تكون يف حلظة معينة مع احلفاظ على وحدة منطقة
معينة ،كما ميكن أ�ن تكون امل�صلحة أ
المريكية يف حلظات أ�خرى مع احلفاظ على ال�سلم
أ
الهلي بني الطوائف والتكوينات املجتمعية يف منطقة ما.

يف حلظة من اللحظات ال�سيا�سية أ�طلق عبد النا�رص �شعار ًا �سيا�سي ًا مفاده أ�ننا نعرف أ�ن
�سيا�ستنا �صائبة و أ�ننا ن�سري يف الطريق ال�صحيح عندما تنتقدنا أ�مريكا أ�و عندما تقف �ضدنا.
هذه اللحظة ال�سيا�سية �سحبت ميكانيكي ًا على جميع اللحظات ال�سيا�سية ،لن�صبح اليوم فاقدين
ألي ر ؤ�ية �سيا�سية جتاه الواليات املتحدة ،ر ؤ�ية جديرة بالتعامل ،وما هو �سائد فهم �ساذج
وب�سيط وم�سطح ،ي�صل لدرجة رف�ض أ�ي �شيء ي�صدر عن الواليات املتحدة ،حتى لو كان
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يف �صالح جمتمعاتنا ،وبغري ق�صد منها .تقول أ�مريكا (ولو على �سبيل اخلطاب ال�سيا�سي
فقط) إ�نها مع إ��شاعة احلريات والدميقراطية يف املنطقة العربية ،فيخرج البع�ض علينا
برف�ض الدميقراطية .تقول أ�مريكا إ�نها تقف �ضد نظرية احلزب الواحد ،يخرج علينا بع�ض
امل�ؤمترين يف امل�ؤمتر أ
الخري للبعث ليف�رس بقاء املادة  8من الد�ستور التي تبيح حلزب البعث
ال « إ�لغاء هذه املادة مطلب أ�مريكي ولذلك فهو مرفو�ض».
حق قيادة الدولة واملجتمع قائ ً
ولو قالت أ�مريكا إ�ن ال�شم�س ت�رشق من ال�رشق ،ف�سيخرج علينا أ�مني عام حلزب �سيا�سي،
أ�و داعية قومي ،يحذرنا وي�ؤكد لنا أ�ن ال�شم�س ت�رشق من الغرب ،ول�سوف ت�صفق له
جموع هائلة من �شعوب املنطقة.
هذه الت�صورات لها عالقة وثيقة بت�صور خرايف عن آ
الخر يلب�سه كل �رشور الدنيا،
وهذا ت�صور �سهل ،ألنه رمبا عندما يت�رصف هذا آ
الخر ت�رصف ًا إ�يجابي ًا من زاوية م�صاحلنا
الوطنية ،ف�إنه يرتكنا يف حرية من أ�مرنا ،وي�سبب لنا أ�زمة �سيا�سية و أ�خالقية يف �آن معا.

يف العراق تعاملت أ�مريكا مع مكونات و�رصاعات خفية منذ �آالف ال�سنني ،وهي مل
تخلقها ،بل خلقها ب�رش املنطقة و�ساهم يف تذكيتها اال�ستبداد ب�إلغائه للهوية الوطنية اجلامعة،
لتنمو التق�سيمات الطائفية والدينية والع�شائرية على ح�ساب العراق/الوطن ،أ�ي أ�ن أ�مريكا
تعاملت مع واقع موجود ،وكانت حمكومة به.
الت�صور اخلرايف موجود أ�ي�ض ًا يف ال�ضفة أ
الخرى ،أ�ي عند ذلك التيار الذي يرى يف
آ
الخر ،أ�ي أ�مريكا ،اخلري كله ،فهذا الت�صور أ�ي�ضاً ،و إ�ن اختلف ظاهره ،إ�ال أ�نه ي�ستند إ�ىل
النهج ذاته ،ومن البديهي القول إ�ن هذا النهج غري قادر على و�ضع �سيا�سات فاعلة وم�ؤثرة
وقادرة على ا�ستيعاب ما يحدث والتعامل معه ب�إيجابية .هذا النهج يذكرنا بتلك الثنائيات
املطلقة التي متتلئ بها �صفحات فكرنا ال�سيا�سي يف ق�ضايا عديدة جرى تو�صيفها على أ�نها
�رش مطلق أ�و خري مطلق .ال ميكن أ�ن تكون أ�مريكا اخلري كله أ�و ال�رش كله ،فهي لي�ست
الرب أ�و ال�شيطان .هي دولة معقدة الرتكيب و�شبكة وا�سعة من امل�صالح وكتلة متحركة
من ال�سيا�سات واخليارات املتبدلة ا�ستناد ًا للظرف وامل�صالح أ
المريكية العليا والر أ�ي العام
المريكي وجماعات ال�ضغط ومراكز أ
أ
البحاث العديدة واملختلفة.
ال�صور االختزالية ال�شائعة ألمريكا يف الفكر ال�سيا�سي العربي عديدة ،فهي يف
ت�صور التيارات ال�شيوعية « إ�مربيالية عاملية فقط» قائمة من أ�جل نهب خريات ال�شعوب
وا�ستغاللها وح�سب ،وهي عند التيارات القومية ا�ستعمار معاد لق�ضية القومية العربية
ال�سالمية أ
ال�صولية منط انحاليل غري أ�خالقي،
وداعم إل�رسائيل ،وهي عند التيارات إ
ونهج مادي ال يقيم وزن ًا أ�و اعتبار ًا للروحانيات ،أ�و هي جميع هذه ال�صور االختزالية
مع ًا عند جميع التيارات .ي�شار أ
للمريكان أ�ي�ضا عند جميع التيارات ب أ�نهم قرا�صنة وجتار
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حروب ومرتزقة وجمتمع هجني ويفتقدون أ
ال�صالة التي منتلكها نحن العرب .يف الثقافة
ال�سالمية امل�ستندة أل�صول بدوية ،آ
الخر جن�س ويفتقد لكل عالمات «الطهارة»
العربية إ
أ
أ
التي منتلكها ،لذلك ميتلئ ر��سنا ب�شعارات على �شاكلة« :ظلم �هل البيت وال ظلم الغريب»
أ�و «نار البلد وال جنة اخلارج» ،حتى لو كان ظلم أ�هل البيت أ��شد وط أ�ة ،وعلى الرغم من
الن�سان� ،سواء من قبل أ�بناء جلدته أ�و
أ�ن النتيجة واحدة يف احلالتني ،وهي انتهاك كرامة إ
من اخلارج.

بالخر الذي هو الوجه آ
هذه ال�صور اجلزئية واالختزالية تنم عن عدم دراية آ
الخر
لعدم الدراية بالذات ومبالحمها وحاجاتها و أ�هدافها ،وهي جميعها �صور خرافية حتول
ال�صفات الن�سبية إ�ىل مطلقات.
هذه ال�صور والر ؤ�ى اخلرافية غري كافية ،وم�ضللة ،وال تقدم أ�ي فائدة ،من أ�جل
ت أ��سي�س �سيا�سات ناجعة مع الواليات املتحدة ،كما أ�ن أ
الدوات املعرفية املعتمدة عند جميع
التيارات مل تعد قادرة على حل م�شكلة �سيا�سية أ�خالقية متفاقمة يف تعاملنا مع هذا آ
الخر،
أ�مريكا.

التحوالت العميقة يف النظام العاملي ،واملعطيات التكنولوجية وال�سيا�سية واالقت�صادية
اجلديدة ،تقرتح تغيري أ�فكارنا وتعديل �سيا�ساتنا ،ألنه ما عاد من املمكن التعامل معها بعقل
ال من املقبول عاملي ًا أ�ن يقوم نظام �سيا�سي ما بنهب �شعبه وظلمه
و�آليات املا�ضي .مل يعد مث ً
واال�ستبداد به حتت �سمع وب�رص العامل ،كما مل يعد من املمكن أ�ن يقف العامل متفرج ًا ال حول
له وال قوة با�سم احرتام ال�سيادات الوطنية ،وهناك اليوم جدل وا�سع داخل أ
المم املتحدة
حول هذا ال� أش�ن ،أ�ي بخ�صو�ص و�ضع معايري للتدخل من أ�جل أ��سباب إ�ن�سانية.
الهيمنة واال�ستغالل موجودان يف ال�سيا�سة أ
المريكية ،ويف النظام الر أ��سمايل العوملي،
لكن جتاوز هذا النظام أ��صبح غري ممكن إ�ال بجهد ب�رشي عاملي من جهة ،ومن داخل
نظام العوملة ذاته من جهة ثانية ،إ�ذ إ�ن مقاومته وم�صارعته من خارجه بخلق نظام م�ضاد
أ��صبحت أ�مر ًا خيالياً ،وت أ�تي بالكوارث أ�كرث من الفوائد ،فقد ذهبت �آليات حركة عدم
االنحياز وبناء القطب اال�شرتاكي إ�ىل غري رجعة .عوملة النظام الر أ��سمايل أ��صبحت واقع ًا
يفر�ض نف�سه يف العلم واالقت�صاد والتجارة واالت�صاالت ،وغريها ،لذلك علينا أ�ال ن�رصف
الوقت واجلهد يف مقاومته من خارجه معتقدين أ�ننا بذلك ندفعه عنا إ�ىل أ
ال على
البد ،ف�ض ً
أ�ن ما ينق�ص جمتمعاتنا حقا هو املزيد من التطور الر أ��سمايل ،رغم كل خماطره و�سيئاته
املعروفة ،ولي�س العك�س.
نظام العوملة الر أ��سمالية ي�سمح ،وتلك من �صميم طبيعته و�آلياته ،مبقاومته من داخله،
أ�ي من جهة يت�ضمن هذا النظام الهيمنة واال�ستغالل والتقدم العلمي والتقني ،ومن جهة ثانية
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العالم ،أ
الحزاب ،التظاهر ال�سلمي ،الربملان ،االنتخاب،
يت�ضمن �رشوط جتاوزه :إ
املعار�ضة ...إ�لخ ،يف حني أ�ن ظاهرة اال�ستبداد اجتثاثية وا�ستئ�صالية ال ت�سمح بتكون أ�ي
�شكل من أ��شكال املعار�ضة والتجاوز ،وت�سلب أ�ي جمتمع جميع أ��شكال الدفاع املدين،
ال على افتقادها بعد التقدم ،أ�ي ال�سري باملجتمع أ
للمام.
ف�ض ً

�إ�شكالية العالقة بني الداخل واخلارج فى تاريخ املنطقة
إ��شكالية العالقة بني الداخل واخلارج لي�ست إ��شكالية حديثة العهد ،وهي لي�ست وليدة
اللحظة ال�سيا�سية الراهنة ،رغم أ�نها تعمقت وازدادت وو�ضوح ًا خالل ال�سنوات أ
الخرية
بعد أ�حداث احلادي ع�رش من أ�يلول ،والتغريات النوعية التي تلتها يف ال�سيا�سة أ
المريكية.
ال�شكاليات التي طرحت على
إ�نها إ��شكالية قدمية وعميقة اجلذور ،وتذكرنا بتلك إ
العرب يف ع�رص النه�ضة إ�بان ا�صطدامهم بالكائن اجلديد املتفوق ،أ�ي الغرب ،مثل إ��شكالية
أ
ال�شكاليات
والميان» إ�لخ ،...وهي إ
«ال�صالة واملعا�رصة»« ،النقل والعقل» ،و»العلم إ
أ�و الثنائيات التي ما زال الفكر العربي يدور يف أ�فقها ويتحرك يف إ�طارها .وال نبالغ إ�ذا
قلنا إ� نها أ�بعد غورا من ذلك ،فهي ترتبط ،ب�شكل أ�و ب�آخر ،بنظرة ثقافتنا عموما آ
للخر،
التي تتكئ على م�صدرين أ��سا�سيني ،أ�حدهما قبلي-بدوي ،آ
والخر ديني.
يف امل�ستوى املعريف إ��شكالية الداخل واخلارج اليوم ذات عالقة وثيقة ب�إ�شكاليات ع�رص
النه�ضة ،والتي ت�صب جميعها يف ب�ؤرة واحدة أ�و م�شكلة واحدة ،هي العالقة مع آ
الخر
املختلف بقيمه ور ؤ�اه وت�صوراته و�سيا�ساته .وقد طرحت عدة طرق للتعامل مع ذلك آ
الخر
منذ ذلك الوقت ،ومازالت تعرب عن نف�سها يف تيارات فكرية �سيا�سية ،ويف قوى و أ�حزاب
�سيا�سية ،وقد حتددت تلك الطرق عرب ثالثة م�سارات ،أ
الول هو التعامل مع آ
الخر من
خالل معرفة دفاعية تنحو باجتاه التمحور على الذات والعودة إ�ىل الرتاث ورف�ض آ
الخر
كليا ،وقد أ�دى هذا االجتاه تدريجي ًا إ�ىل ن�شوء تيارات و أ�حزاب �سيا�سية إ��سالمية أ��صولية،
والثاين اجتاه التماهي مع آ
ال دون أ�ي اعتبار للمعطيات
الخر والقبول به جملة وتف�صي ً
الواقعية املحلية ،وقد عرب عن نف�سه يف �صيغة أ�حزاب وقوى �سيا�سية ليربالية ،واجتاه ثالث
توفيقي ،هجني ،عرب عن نف�سه يف �صيغة أ�حزاب قومية ،أ�و يف �صيغة طريق ثالث يجمع
انتقائيا بني االجتاهني ال�سابقني.
العالقة اجلدلية بني الداخل واخلارج ثابتة عرب التاريخ ،وقد جت�سدت يف الع�صور
احلديثة يف �صيغة العالقات بني الدول التي تفاوتت يف م�ستواها بح�سب اللحظة ال�سيا�سية
وقوة الدول وموقعها .لكن هذه العالقة اجلدلية ازدادت حدتها وكثافتها بعد التطورات
والتغريات املذهلة يف العلوم والتكنولوجيا وو�سائل االت�صال.
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كنا نقول يف ال�سابق إ�ن م�ستوى ت أ�ثري اخلارج يف الداخل يعتمد أ�و يتوقف على مدى
متا�سك الداخل وقوته ومنعته ،وهذا ال يزال �صحيحاً ،لكن ي�ضاف له عن�رص جديد ،بحكم
التغريات العاملية الوا�سعة وحتول العامل إ�ىل قرية �صغرية كما يقال ،وهو أ�ن مدى ان�سجام
هذا الداخل مع منطق العامل وثقافته املعممة أ�و املقبولة عاملياً ،أ��صبح يلعب دور ًا كبري ًا يف
بال�ضافة ملدى قدرة هذا الداخل بثقافته و�سيا�ساته
تخفيف حدة الت أ�ثري اخلارجي
ّ
املمزق ،إ
على الت أ�ثري يف اخلارج ،إ�ذ على الرغم من وجود ع�رشة ماليني عربي يف الواليات
املتحدة ،ف�إننا نكاد ال ن�سمع لهم ت أ�ثري ًا يذكر يف ال�سيا�سة أ
المريكية ،يف الوقت الذي يجد فيه
اللوبي اليهودي �آذان ًا �صاغية على الدوام ،بحكم انتمائه للثقافة أ
المريكية ذاتها ،أ�ي الثقافة
العاملية ،وبحكم ت�شابك امل�صالح واملنافع.
عند معاجلة إ��شكالية العالقة بني الداخل واخلارج ينبغي يف البداية نقد �آليات تناولها
ال�سائدة يف ثقافتنا ال�سيا�سية ،إ�ذ ي�صل اخللط الفكري أ�حيان ًا لتحديد معان خمتلفة ومتباينة جتاه
املق�صود باخلارج ،وهذا يعني �رضورة حتديد م�ضمون املفهوم يف كل مرة يتم تناوله،
فهناك أ�كرث من داخل و أ�كرث من خارج ،و إ�ن تناول املو�ضوع ب�شكله العام ي�ساهم يف تعميق
حالة الت�شظي والبلبلة الفكرية ،أ�كرث مما ي�ساهم يف إ�يجاد احللول واملخارج الوا�ضحة.
لدى البع�ض اخلارج هو القوى الوطنية الدميقراطية املوجودة خارج بلدها ،ولدى
غريهم اخلارج هو املعار�ضة املوجودة خارج بلدانها واملدعومة من الغرب عموماً،
والواليات املتحدة ب�شكل خا�ص ،ولدى البع�ض آ
الخر اخلارج هو املنظمات املدنية
واحلقوقية العاملية ،ولدى �آخرين هو أ
المم املتحدة ،ولدى غريهم أ�وروبا أ�و الواليات
املتحدة أ�و العامل ب أ��رسه.
تتطلب مقاربة هذا املو�ضوع أ�ي�ض ًا حتديد م�ستوى التناول أ�ي�ضاً ،فالتناول املعريف
الثقايف له قد ال ي�ؤدي إ�ىل النتائج ال�سيا�سية ذاتها ،رغم وجود عالقة وثيقة بني احليزين
املعريف وال�سيا�سي ،إ�ذ إ�ن امل�ستوى ال�سيا�سي حمكوم بعدد من العنا�رص امل�ؤثرة ،إ�ىل جانب
العن�رص املعريف الثقايف ،ومنها عن�رص امل�صلحة ال�سيا�سية والتكتيك ال�سيا�سي وتوازن القوى
وغريها ،و أ�حيان ًا تغيب العنا�رص أ
الخرية الواقعية جميعها ل�صالح اجلانب املعريف الثقايف
الغلب يف �صيغة العمى أ
الذي يتجلى على أ
اليديولوجي الذي يتعامل مع أ�حداث ووقائع
�سيا�سية راهنة عرب معيار أ�يديولوجي ال يقود إ�ال إ�ىل املزيد من أ
الخطاء ال�سيا�سية.
لل�شكالية يتطلب الكثري من التفتح الذهني والتحلي
م�ستوى التحليل التاريخي إ
أ
باملو�ضوعية ،فقراءة التاريخ تتطلب حتييد العواطف وامل�شاعر ،وحتييد اليديولوجيات
واملواقف ال�سيا�سية .ال ينق�ص من كرامتنا �شيء القول إ�ن البالد العربية ما كان لها أ�ن
ال ب أ�طماعه وو�سائله احلديثة،
تعرف أ�زمنة حديثة ن�سبي ًا لوال جميء الغرب (نابليون) حمم ً
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فار�ض ًا علينا ،رغم أ�نفنا ،إ�عادة التفكري ب أ�و�ضاعنا ونظمنا وقناعاتنا ،مع أ�ننا نعلم أ�ن
م�صاحله هي التي دفعت به إ�لينا.
ال يهتم التاريخ كثري ًا بالقيم أ
والخالق واملواقف «الوطنية» ،فهي لي�ست املحرك
أ
ال�سا�سي له .التاريخ كاملدحلة التي جترف كل �شيء وال تعنى يف املح�صلة إ�ال بالنتائج،
�سواء تلك التي ت�ساهم يف تقدم الب�رشية أ�و التي ت�ؤدي إ�ىل تراجعها ،والتقدم الب�رشي قد
الخالقية أ
يلتقي أ�و ال يلتقي مع قيمنا وقناعاتنا أ
واليديولوجية .كانت قيم الر�سول حممد
ونابليون ومارك�س وغريهم مرفو�ضة ،وال تلتقي مع قيم ع�رصهم ،وما كنا لن�سمع بهم
المام ،وهذا ال�سري إ�ىل أ
لوال أ�نهم يف املح�صلة وامل�آل �ساروا بالب�رشية إ�ىل أ
المام هو ما جعل
لقيمهم اجلديدة معنى.
مل يخجل هيجل من خماطبة نابليون الذي جاء م�ستعمر ًا لبلده أ�ملانيا قائالً « :أ�رى العقل
ممتطي ًا جواداً» ،يف الوقت الذي كان فيه «الوطنيون» أ
الملان يقارعون نابليون مدافعني
عن بالدهم ،وعلينا أ�ال نخجل من االعرتاف مثال بخط أ� فتوى أ
الزهر التي ق�ضت بعدم
التعامل مع املنجز أ
الوروبي ،أ�ي املطبعة ،الذي حمله نابليون إ�لينا.

جميعنا يف اليمني والي�سار ،يف ال�سلطة واملعار�ضة ،ننظر لل�سيا�سة أ
المريكية يف
عهد إ�دارة بو�ش االبن ،على أ�نها �سيا�سة ال عقالنية ،لكن املو�ضوعية والقراءة ال�صائبة
للتاريخ تقت�ضي االعرتاف ب أ�ن هذا الثور أ
المريكي الهائج والباحث عن م�صاحله ونفطه
واالحتفاظ بحكم العامل ألطول فرتة ممكنة ،قد قدم للمنطقة على �صعيد إ�براز ت أ�خرها يف
جمال احلريات أ�كرث من كل أ�نظمتها و أ�حزابها ومثقفيها ،وتلك هي قاطرة التاريخ العمياء،
الدارة
وذلك رغم كل ما يقال ،وهو �صحيح ،عن القهر االقت�صادي الذي حتمله هذه إ
للمنطقة.

هذا يعني أ�ن ت أ�ثري اخلارج لي�س إ�يجابيا على الدوام ،فقد يكون �سلبي ًا ومدمراً .املهم
أ�نه موجود دائماً ،وال ميكن إ�نكاره ،أ�و التعامل على أ��سا�س أ�نه غري موجود ،أ�ما املعيار
الن�سان،
القيمي الذي يحدد إ�يجابية أ�و �سلبية أ�ي فعل ب�رشي ،خارجي أ�و داخلي ،فهو إ
ف أ�ي فعل أ�و م�رشوع ي�ؤدي إ�ىل �سعادته وحترره من �سائر أ��شكال القهر واال�ستغالل،
ال أ�و م�رشوع ًا إ�يجابياً.
ينبغي النظر إ�ليه بو�صفه فع ً

الداخل واخلارج فى الثقافة ال�سيا�سية ال�سائدة
عمليات التغيري والتحديث متت يف املنطقة العربية خالل ن�صف القرن املا�ضي يف
م�ستويات ق�رشية و�سطحية مبعزل عن التعر�ض ألمناط ونظم الثقافة القدمية أ�و التقليدية

260

التي �سارت جنبا إ�ىل جنب مع عنا�رص الثقافة احلديثة ،و أ�دى هذا الو�ضع إ�ىل تفريغ كل
(الن�سان ،الفرد ،الوطنية ،الدميقراطية ،ال�ساحة العمومية ،ال�شعب،
املفاهيم احلداثية إ
أ
القانون ،العقل ،إ�لخ )...من م�ضامينها ال�صلية ،إ�ذ ح�رض ال�شكل وغاب اجلوهر يف
خ�ضم تلك العالقة التجاورية ال�شاذة ،ولذلك لي�س من الغريب بعد هذه امل�سرية أ�ن «ال�شعب»
بقي القبيلة ،واحلزب ال�سيا�سي قبيلة م�صغرة ،والفرد عبداً ،والقانون �رشيعة الدين أ�و
ال�سلطات ...إ�لخ.

أ� -عقدة النق�ص جتاه الغرب واخلوف منه:
الوروبيون أ
مل ي�شكل العثمانيون عقدة للعرب ،كما �شكلها أ
والمريكيون ،ال من حيث
الوىل ا�ستتب أ
اخلوف منهم ،وال من حيث �شعور النق�ص جتاههم ،إ�ذ بعد املعارك أ
المر
وتعاي�ش العرب والعثمانيون ،وال�سبب وا�ضح ،وهو الثقافة الواحدة للطرفني.
منذ أ�ن جاء الغرب إ�ىل املنطقة العربية على �شكل حمالت ا�ستعمارية ،بدءا من حملة
نابليون على م�رص عام  ،1798والذات العربية تعاين م�شاعر الدونية والنق�ص جتاه هذا
الكائن اجلديد ،وهذا أ�ثر بطبيعة احلال على طريقة تعامل الذات العربية مع هذا الكائن
ال�صالح الديني
املتفوق علم ًا وتكنولوجيا وح�ضارة ،حتى على �صعيد املثقفني وزعماء إ
يف بداية ع�رص النه�ضة العربية ،أ�ما طريقة التعامل مع الغرب فمهما اختلفت وتنوعت
اجتاهاتها وقناعاتها ،ف�إن جذرها كان على الدوام هو م�شاعر الدونية والنق�ص جتاه كائن
غريب ومتفوق.
الوروبي أ�و أ
الن�سان أ
المريكي يعك�س نف�سه ب أ��شكال
�شعور الذات العربية بالنق�ص جتاه إ
خمتلفة ،إ�ال أ�نها كلها حمقرة للذات ولقيمتنا جتاه أ�نف�سنا ك أ�فراد وكجماعات ،ولعل أ�برز هذه
أ
ال�شكال حماوالت كتابنا ومفكرينا منذ بداية هذا القرن أ�ن يربهنوا على عظمة الرتاث
وال�سالمي ومدى ت أ�ثريه يف احل�ضارة أ
الوربية وتطورها .وما هذه املحاوالت
العربي إ
من الوجهة ال�سيكولوجية غري تعبري عن هذا ال�شعور بالنق�ص وحماولة التعوي�ض عنه
ب�إيجاد �صلة م�رشفة تربطنا بالغرب وجتعلنا جزء ًا منه ولو من زاوية تاريخية جمردة.
إ�ننا يف تفاخرنا على الغرب وتبجحنا بعطائنا احل�ضاري له إ�منا ن�ؤكد رغبتنا اخلفية يف أ�ن
نكون مثله لنحظى بقبوله و إ�عجابه .وهذا ال�شعور بالنق�ص هو الذي يدفعنا أ�ي�ض ًا يف االجتاه
املعاك�س ،أ�ي إ�ىل الطعن يف كل ما هو غربي و إ�ىل التعلق أ
العمى بالرتاث والتقاليد ،فمنذ
بداية ع�رص النه�ضة ،غلبت املعرفة الدفاعية والفكر الدفاعي على املعرفة النقدية والفكر
النقدي ،ف أ�خذ مثقفونا ير�سمون لنا �صور تاريخنا وح�ضارتنا وجمتمعنا ب�شكل تربيري،
ال من
يف وجه �سيطرة الغرب ونفوذه ،و أ��صبح هدف املعرفة درء اخلطر عن الذات ،بد ً
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معرفة الذات ،من هنا كانت نظرتنا إ�ىل أ�نف�سنا و إ�ىل تاريخنا و إ�ىل العامل نظرة خاطئة تقوم
على احلاجة النف�سية إ�ىل تعوي�ض ال�شعور بالنق�ص.
الذات العربية م�صابة برتجرج ،وقلق ،وتخلخل يف القيم ،واجنراح يف م�شاعر أ
المن
واالنتماء ،إ�نها الذات املنجرحة إ�زاء آ
الخر املتفوق ،لذلك فهي تلج أ� إ�ىل عمليات و�سلوكيات
�سمتها العامة النكو�ص إ�ىل الداخل ،الرتاث ،التقاليد ،املا�ضي ،ويف مثل هذا ال�سلوك جتد
�سبيلها إ�ىل خف�ض التوتر وت أ�مني �شيء من التوازن االنفعايل للذات كي ت�ستطيع اال�ستمرار
يف الوجود.

موقف الذات العربية هذا ين�سحب على كل موقف له �صلة بالغرب تتعر�ض له �سواء
أ�كان متعلق ًا أ
بالخالق أ�م بالعلم أ�م بالتكنولوجيا أ�م بالثقافة ...وال ميكن أ�ن نتوقع نه�ضة
دون جتاوز هذا املوقف الدفاعي وال�سعي للتعامل النقدي مع الفكر الغربي و إ�جنازاته دون
عقد النق�ص التي ما زالت تتحكم بنا.
الن�سان
ينظر التيار القومي عموم ًا لدعاية الواليات املتحدة بخ�صو�ص حقوق إ
والدميقراطية بقدر كبري من التوج�س والريبة ،بل وب�سبب تاريخ طويل من الكيل مبكيالني
وازدواجية ال�سلوك والقرارات وال�سيا�سات ،غالب ًا ما تو�صف الدميقراطية ومنظومة
الن�سان نف�سها ك أ�داة للهيمنة ،وكجزء ال يتجز أ� من م�ساعي القوى الكربى ،وعلى
حقوق إ
ر أ��سها الواليات املتحدة ،لل�سيطرة على ال�شعوب أ
الخرى ،وفر�ض أ�مناطها الثقافية
اخلا�صة بو�سائل القوة عليها.
وي�ضاعف من خطر هذه الظاهرة أ�نها ت�ستثمر ا�ستثمار ًا ماهر ًا من جانب احلكومات
والنظم ال�سيا�سية العربية والقوى ال�شمولية العاملة بن�شاط يف ال�ساحة ال�سيا�سية والثقافية
العربية .وي�ستهدف هذا اال�ستثمار التالعب بالعقول من أ�جل تكري�س اخل�ضوع لقيم �سيا�سية
�شمولية ولنظم �سيا�سية ت�سلطية ،وذلك بالقول إ�ن هذه النظم وهذه القيم ت�شكل احلماية
املالئمة لل�شعوب العربية �ضد حماوالت اخرتاق �سيادتها.
الن�سان
وبالتايل ف�إن التالعب االنتهازي من جانب الواليات املتحدة بقيم حقوق إ
ميثل تربير ًا لنوع �آخر من التالعب من جانب القوى املحلية ،ونعني بذلك التالعب
املحلي بقيم ال�سيادة وبالقيم الوطنية ،بهدف مترير انتهاكات خطرية للحقوق .إ�ن الدعاية
املكثفة لل�سلطات ال تكف عن إ�ثارة النخوة الوطنية والعاطفة القومية؛ بهدف تربير كل من
الن�سان  .
امل�صادرة امل�ستمرة للدميقراطية وحقوق إ
الن�سان عالقة يحكمها التوج�س والريبة ،وهناك
عالقة هذا التيار مثال مبنظمات حقوق إ
حكومات عربية عديدة وحركات �سيا�سية معار�ضة انتحلت خطاب ًا وطني ًا يف مواجهة حقوق
الن�سان على مذبح الن�ضال �ضد املحتل والعدوان اخلارجي .وب�شكل ما يتهم املدافعون عن
إ

262

الن�سان ب أ�نهم عمالء للغرب وللواليات املتحدة ،ولي�س أ�دل على ذلك من اجتماع
حقوق إ
وزراء الداخلية العرب يف اجتماعهم يف يناير  1997بتون�س على اعتبار املنظمات العربية
الن�سان خطر ًا على أ
المن القومي.
حلقوق إ

لقد وظف ه�ؤالء جميع ًا عقدة اخلوف من الغرب توظيف ًا انتهازي ًا و�سيئ النية حيناً،
وب�سبب اجلهل ومتحور الثقافة ال�سيا�سية حول الفكرة القومية ك�شكل عدائي جتاه آ
الخر حينا
الن�سان وا�ستمرار اال�ستبداد.
البقاء على أ�و�ضاع حقوق إ
�آخر ،واملح�صلة كانت إ

إ�ن ال�رصاع ال يدور ب�إطالق بني العرب والغرب ،فالغرب يظهر دائما كف�ضاء بالغ
التنوع ،لي�س من الناحية الثقافية وح�سب ،بل ومن الناحية ال�سيا�سية أ�ي�ضاً ،ولت�ؤكد أ
الحداث
ال�سيا�سية يوما بعد يوم أ�ن �رصاعنا مع الواليات املتحدة هو �رصاع �سيا�سي �رصف ،وال
الن�سان يف
� أش�ن له ب�رصاع احل�ضارات والثقافات .االحتجاجات املدنية وحركات حقوق إ
الغرب أ�و�ضحت كذلك هزالة ما حاولت تيارات فكرية �سيا�سية قوله من وجود دوافع ثقافية
وراء احلملة أ
المريكية املعادية للعامل العربي وثقافته ،وبالتايل مل يعد من املمكن الدفاع
عن خطاب الهوية أ
الحادي الذي دفع جمتمعاتنا ق�رس ًا لر ؤ�ية متوج�سة إ�زاء العامل ترف�ض
التفاعل اخلالق مع الثقافات أ
الخرى ،ليكون امل�آل االنكما�ش على الذات القومية أ�و الدينية
الخرين أ�و إ�ثارة الكراهية واخلوف من جميع أ
أ�و تغليظ احلدود بيننا وبني آ
النظمة الثقافية
واملجتمعية أ
الخرى.

ب -خطاب الهوية �إزاء خطر اخلارج:
يطرح الفكر القومي التقليدي (البعث ،النا�رصية) دائم ًا و أ�بداً ،وعلى الدوام ،أ�هداف ًا
�سيا�سية �ساخنة ،على الرغم من أ�ن الهزمية تع�ش�ش منذ وقت بعيد ،ومازالت ،يف
العظام.
ينتظم هذا الفكر م�س أ�لتان ،أ
الوىل �ضعف م�ستواه احلداثي ،والثانية عقدة إ�هانة كبرية
ب�سبب الهزائم املتكررة ،يعرب عنها باهتزاز وت�صدع كل أ�رجاء ال�شخ�صية والوجدان.
الهانة يتم التم�سك بجدول أ�عمال يدور أ��سا�سا حول الهوية القومية ،أ�و
حتت ت أ�ثري عقدة إ
ً
أ
بالحرى حول أ�جندة عمل قومية،وهو �سلوك �سهل ال يتطلب الكثري من التفكري ،يعتمد
البحث عن العنا�رص القادرة على التعبئة والتح�شيد والتجيي�ش ،ويكفي أ�ن نقول «ال �صوت
يعلو فوق �صوت املعركة» حتى تنتابنا م�شاعر الن�رص ون�صل إ�ىل ال�سماء ،ومن ثم لرتمينا
احلقائق الواقعية للهزمية رمي ًا على أ
الكرة من جديد.
الر�ض،و يا ليتنا ن�صحو ،بل نعيد َّ
والهانة امل�ضمرة التي ي�شكلها لنا وجود هذا الكائن القوي،
العجز الواقعي عن الفعل ،إ
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أ�ي الغرب ،يجري جمابهتها والتعوي�ض عنها مبواقف إ�ن�شائية كالمية ،وبقدرات بالغية
هائلة ،ال�ستنفار املخزون الروحي ،ولكنها أ
لل�سف ال تت�ضمن أ�ي إ�مكانية للتج�سيد على
الن�شاء ،وكلما كان ح�ضور اخلارج كثيف ًا يجري
أ�ر�ض الواقع ،وكلما زاد العجز زاد إ
الرتكيز على ق�ضية الهوية وال�سيادة ،مبعنى ت�سخري كل �شيء من أ�جل احلفاظ على الهوية
وال�سيادة.

هذه أ
الجندة القومية ،دائمة احل�ضور ،رغم عمق الهزائم ،ت�ؤدي إ�ىل ت�شوه ثقايف عام
يف الثقافة ال�سيا�سية ،إ�ذ ت�صبح املهمة أ
العلى واملقد�سة هي االنت�صار على آ
الخر أ�و اخل�صم،
الن�سان
وبالتايل إ�لقاء مهام إ�عادة البناء الداخلي ،وما يرتبط به من ا�ستحقاقات كحقوق إ
والدميقراطية إ�ىل الهام�ش.
ال�سباب أ
ا�ستمرار هذا الوعي من أ
ال�سا�سية حلالة ال�شلل على �صعيد البناء الداخلي،
الن�سان والدميقراطية باعتبارها
وطاملا ا�ستمر هذا الت�شوه الفكري �سيظل ينظر لثقافة حقوق إ
و�سيلة الخرتاق جمتمعاتنا ،أ�و على أ
القل ت أ�جيلها ل�صالح التعبئة والتجيي�ش ال�رضوريني
ملعركة الن�رص �ضد إ��رسائيل و أ�مريكا والغرب عموماً ،يف الوقت الذي مل حتدث حالة تعبئة
الن�سان يف املنطقة العربية،
وجتيي�ش طوال ن�صف القرن املا�ضي �ضد أ�ي انتهاك حلقوق إ
واملثال القريب نظام �صدام ح�سني ال�سابق الذي نال ب�شكل مبا�رش أ�و غري مبا�رش كل التح�شيد
والتعبئة با�سم أ�جندة العمل القومي الراهنة دائماً،يف الوقت الذي مل حتدث من قبل تيار
أ
الن�سان.
«الجندة القومية» أ�ي حركة احتجاج �ضد انتهاكاته الفظيعة حلقوق إ

ت أ�خذ «الهوية القومية» يف هذا الوعي طابع ًا و�سوا�سي ًا جتاه آ
الخر ،و�شكل تعيينات
قطعية ،مغلقة وثابتة ،وهذا الفهم ال�سكوين ،ب�شكل أ�و ب�آخر ،يعيق ا�ستقبال العنا�رص
اليجابية يف الثقافات أ
الخرى؛ ب�سبب �سيطرة هواج�س وو�ساو�س الغزو الثقايف .الهوية،
إ
هوية أ�ي فرد أ�و جمموعة ب�رشية ،هي كائن متجدد على الدوام ،وينبغي إ�عادة بنائها يف
كل حلظة من أ�فق امل�ستقبل ،ولي�س النظر إ�ليها باعتبارها �شيئ ًا تكون يف املا�ضي وانتهى.

المم ،إ�ال أ�ن تيار أ
يقولون :الهزائم تعلم أ
الجندة القومية ال يتعلم ،وهو م�ستعد لتكرار
الهزائم إ�ىل ماال نهاية طاملا بقيت مرتكزاته ومقوالته ثابتة ال يطالها أ�ي تغيري ،فبعد أ�ن أ
مل
هذا التيار الف�ضائيات العربية بتحليالته وتوقعاته ووعيه الزائف وامل�ضلل بنهاية أ
المريكان
أ�و املغول اجلدد على أ��سوار بغداد ،وبعد انك�شاف الهزمية وال�سقوط ال�سهل لبغداد ،نام
قرير العني على اعتبار أ�ن خيانة كربى قد حدثت ،ومن ثم ترب ؤ�وا من �صدام ح�سني،
مع أ�ن هذا أ
الخري مل يكن إ�ال جت�سيد ًا فاقع ًا حلركة قومية تقليدية ه�شة وغري دميقراطية وال
إ�ن�سانية ،ومل يكن وحده مهزوم ًا بل التيار القومي التقليدي برمته.
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هذا التيار اكتفى عندما أ�علن عن ت�شكيل جمل�س احلكم االنتقايل يف العراق بتو�صيفه
بالعمالة واخليانة .وهذا تو�صيف �سهل،لكن يبقى من الواجب أ�ن نت أ�مل يف أ
ال�سباب
والدوافع التي قادت �آالف النا�س من اجتاهات �سيا�سية عديدة للوقوف مو�ضوعي ًا يف �صف
العدوان ،إ�ذ ال ميكن أ�ن نختزل املو�ضوع بهذا التو�صيف ،ويجب أ�ن نلتقط بجدية أ
ال�سباب
التي دفعتهم إ�ىل هذا املوقف ،والتي تكمن أ��سا�س ًا يف أ�ن اال�ستبداد الطويل قد َم َّز َق العراق
و�شوه تياراته ال�سيا�سية ،حتى مل يعد من ال�سهل تو�صيف الوطنية والالوطنية ا�ستنادا إ�ىل
ًّ
هذا املوقف  .
ال�رسائيلي ،واخلطر
أ�و�ضح ما يعرب عن هذا التيار هو ر ؤ�يته لل�رصاع العربي – إ
اخلارجي الذي متثله إ��رسائيل على العرب ،خا�صة عندما و�ضع هذا التيار «الق�ضية
الفل�سطينية» ،ومازال ،كق�ضية مركزية للعرب ،وبالتايل متحور وعيه ووعي ال�شارع
الن�سان ،وما
ال�شعبي حولها .باعتقادنا إ�ن ق�ضية العرب املركزية هي الدميقراطية وحقوق إ
عداها ،على أ�هميته�،سيجد مكانه الالئق عندما تعود للمواطن ثقته بذاته وبوطنه وبق�ضاياه
القومية.
الق�ضية املركزية واملهمة احلارة هي إ�عادة البناء الداخلي على أ��س�س الدميقراطية وحقوق
الن�سان ،وهذا لي�س إ�نكار ًا مل�رشوعية العمل القومي و�رضورة إ�زالة الظلم القومي الواقع
إ
الن�سان والدميقراطية على اعتبار
على العرب ،لكننا ندرك هذه املهمة من منظور حقوق إ
أ�ن إ�جنازها رهن بتحديث و إ��صالح املجتمع وال�سيا�سة والثقافة يف أ
القطار العربية ،أ�كرث
مما هي مرهونة بالو�سائل الع�سكرية والتعبوية والتح�شيد وا�ستغالل العواطف القومية.

الحداث ال�سيا�سية خطاب أ
لقد ف�ضحت أ
المن القومي العربي الذي ا�ستخدم لتربير قمع
احلريات العامة ،فعندما �آن أ�وان الدفاع عن الوطن أ�و مناه�ضة العدوان أ
المريكي على
العراق مل تقم أ
النظمة العربية بواجبها ،وتواط أ� بع�ضها ب�صورة �سافرة مع العدوان،
وقامت هذه أ
النظمة جميعها بقمع التحركات ال�شعبية القليلة واملتوا�ضعة للت�ضامن مع ال�شعب
العراقي و إ�دانة العدوان أ
المريكي .حتى املعار�ضات ال�سيا�سية عندما تطالب بالدميقراطية
الن�سان ،ف�إمنا ت�ؤكد عليها من أ�جل مواجهة اخلطر اخلارجي وح�سب ،ولي�س
وحقوق إ
ألن أ�هل البلد ي�ستحقونها ويحتاجونها إلعادة احرتام أ�نف�سهم والثقة بذواتهم والتعبري عن
إ�ن�سانيتهم.
ما ي�صدق على تيار أ
الجندة القومية ،ي�صدق أ�ي�ض ًا على التيار الي�ساري الذي و�ضع
الن�سان على مدى
اال�شرتاكية ك أ�جندة راهنة ،لتكون يف مواجهة الدميقراطية وحقوق إ
ن�صف القرن املا�ضي من تاريخ املنطقة العربية.
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ج -خطاب «اخل�صو�صية» فى مواجهة اخلارج:
يكاد يكون خطاب «اخل�صو�صية» يف املنطقة العربية ومنها �سوريا ل�سان حال جميع
ال�سالمي أ
ال�صويل أ�و لدى
القوى الكابحة للتقدم ،إ�ن كان لدى احلكومات أ�و لدى التيار إ
الفكر القومي التقليدي ،ما يوحي ب أ�ن جمتمعاتنا ال تنتمي إ�ىل جمتمعات الب�رش ،و إ�ن�ساننا لي�س
من أ�بناء أ
الر�ض ،بل من املريخ.
ن� أش� خطاب «اخل�صو�صية» مع بدء احتكاكنا بالغرب على �شكل خطاب دفاعي حموره،
كما قلنا ،عقدة النق�ص جتاه الغرب واخلوف منه ،وهو ما زال حا�رض ًا بقوة يف فكر
وخطاب جميع القوى والتيارات ال�سيا�سية والفكرية املوجودة يف ال�ساحة ،لذلك ما زالت
الن�سان والدميقراطية غري أ��صيلة ،إ�ذ ينظر لها بو�صفها نتاج ًا لثقافة الغرب
النظرة حلقوق إ
وتعبري ًا عن هيمنته ،وهي بالتايل نقي�ض لثقافتنا وهويتنا.
يحمل خطاب اخل�صو�صية �ضمن ًا أ�و �رصاحة افرتا�ض أ�ن الثقافة ،أ�ي ثقافة� ،ساكنة
وحتمل خ�صائ�ص ال يطالها التغيري .هذا التف�سري باعتقادنا ال تاريخي ،ينظر للثقافات
كجزر معزولة ،وللهويات كحواجز ثابتة ال تتغري.
�صحيح أ�ن الثقافات تتمايز ،فهذه حقيقة م�شاهدة ال جدال حولها ،ولكنها أ�ي�ض ًا تتالقح
وتتحاور ،فالثقافات أ�ج�سام حية تنمو وتتطور وت�ؤثر وتت أ�ثر ،ويف م�ضمار هذا التالقح
ت�سقط بع�ض الرتهالت من ج�سدها ،وتكت�سب بع�ض ال�سمات التي مل تكن فيها.
خطاب «اخل�صو�صية» لي�س بريئا على الدوام ،فمما ال �شك أ�ن احلكومات وقطاع ًا
ال�سالم ال�سيا�سي)
وا�سع ًا من النخبة الثقافية وال�سيا�سية (تيار الفكر القومي التقليدي وتيار إ
يرفعون �شعار اخل�صو�صية ك�شعار أ�و واجهة إلخفاء أ
الو�ضاع املرتدية من جهة ،وملواجهة
ال�سالمية.
ثقافة اخلارج بغرائز احلفاظ على الهوية والثقافة إ

ذلك ال مينع أ�لبتة من وجود خ�صو�صيات ثقافية وفكرية واجتماعية ،مبا يف ذلك
املجتمعات الغربية ،غري أ�ن هذه اخل�صو�صيات ال ميكن فهمها إ�يجابي ًا إ�ال بجانب «التطورية»
التي تعيد ت�شكيل تلك اخل�صو�صية .بالتايل ف�إن ما ي�سمى ب «اخل�صو�صية ال�سورية» ال
الن�سان وال�سري يف طريق التحول الدميقراطي ،و إ�منا
يحول دون تطبيق مبادئ حقوق إ
يجب أ�خذها بعني االعتبار عند حماولة ترجمة املبادئ العامة للدميقراطية واقعي ًا يف حلظة
زمنية حمددة ،ولو وقفت الب�رشية عند حدود اخل�صو�صيات ملا تو�صلت إ�ىل جمموعة
العالن العاملي حلقوق
من القيم واملبادئ امل�شرتكة بني جميع الب�رش ،والتي جت�سدت يف إ
الن�سان ومواثيق ال�رشعة الدولية.
إ

يف الوقت الذي تقبلت فيه معظم ال�سلطات امل�سلمات الليربالية الغربية املعا�رصة ،ال �سيما
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اخل�صخ�صة واقت�صاد ال�سوق ،ف�إنها رف�ضت م�سلماته ال�سيا�سية وتبعاتها يف جمال حقوق
الن�سان واحلريات العامة و أ��سا�سيات النظام الدميقراطي ،ويف الوقت الذي مل نتورع منذ
إ
أ
ا�صطدمنا بالغرب يف �واخر القرن التا�سع ع�رش ،وحتى حلظتنا الراهنة ،عن ا�سترياد كل
الن�سان.
�شيء ،ف�إننا نرتدد إ�زاء الدميقراطية وحقوق إ

الن�سان
ال�سالمية على أ��س�س الدميقراطية وحقوق إ
ما مل يتم جتديد الثقافة العربية إ
واحلداثة ،وما مل يتم جتاوز آ
الليات الدفاعية يف الفكر والثقافة وال�سيا�سة� ،ستبقى جميع
املفاهيم احلداثية نبتة غريبة ،تع�صف بها اللحظات ال�سيا�سية املتغرية ،ولن تقدم أ�و ت�ؤخر
يف م�سرية �شعوب املنطقة ،هذا إ�ذا مل نقل إ�نها �ستظل تعيقها وتنقلها من خط أ� �سيا�سي إ�ىل �آخر
يف تعاملها مع العامل اخلارجي.

د -الوطن والوطنية:
الوطن يف تاريخنا وثقافتنا ال�سيا�سية ال�سائدة حمدد مبجموعة من املفاهيم والت�صورات،
ِ
«احل َمى» ،وهذا يعني أ�ن الوطن حم�ض جغرافيا ،أ�و هو
لعل أ�همها عندما ي�شار إ�ليه بـ
أ
والكل والنار وح�سب ،ويت أ��س�س على ذلك تق�سيم العامل إ�ىل
اجلغرافيا احلاوية على املاء
«ف�سطاطني» :أ�هل احلمى والغزاة.
يت أ��س�س على هذا الفهم حتديد �سلبي للوطنية ،لت�صبح معادلة متام ًا للموقف العدائي من
آ
الخر ،أ�ي الغازي أ�و امل�ستعمر ،الذي يحاول انتهاك احلمى .وهذا يف�رس لنا إ�ىل حد ما
ذلك ال�شعور بالنق�ص الذي ينتاب أ�غلب ال�سيا�سيني يف منطقتنا إ�زاء «املقاومة» ،على اعتبار
أ�ن هذه أ
الخرية هي أ�على مراتب الوطنية ،بل وي�شعرون بتفاهة أ�عمالهم ون�شاطاتهم
ال�سيا�سية والثقافية إ�زاء قطرات الدم التي ت�ضحي بها «املقاومة» ذود ًا عن أ
الر�ض واحلمى
واجلغرافيا.
رمبا تكون «املقاومة» مقد�سة أل�سباب أ�خرى أ�ي�ضا ،فالفعل امليكانيكي (الع�ضلي) عموم ًا
يف ثقافتنا ،و أ�دبنا ،ويف الوعي ال�شعبي عموماً ،أ�هم مبا ال يقا�س من الفعل الفكري أ�و الذهني.
هذا أ
الخري رمبا يكون حمتقر ًا عند البع�ض ،ولطاملا أ��شري إ�ىل املفكرين واملثقفني وال�سا�سة
ب أ�نهم أ��صحاب كالم فقط ،بينما جنود احلرب واملقاومة هم أ��صحاب الفعل احلقيقيون .من
الخرى رمبا ألنه يف ثقافتنا وتاريخنا ،أ
ال�سباب أ
أ
ول�سباب بدوية ،و أ�خرى دينية ،املوت
له قد�سية أ�كرب ،وهو مف�ضل على احلياة ،ولذلك ي�شيع يف ثقافتنا ال�سيا�سية اليوم ن�شيد ثقافة
اال�ست�شهاد.

ما زال حتديد الوطنية يتم ب�شكل �سلبي ،أ�ي بداللة آ
الخر أ�و اخلارج ،وباملوقف العدائي
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منه ،ومل يحدث آ
للن بناء الهوية الوطنية انطالق ًا من الذات وحاجاتها و أ�هدافها بالدرجة
أ
الوىل ،ولذلك فهي تتطابق إ�ىل حد ما مع «ال�شوفينية».
خالل فرتة مقارعة اال�ستعمار الغربي تطابق مفهوم الوطنية مع حركة التحرر وطرد
امل�ستعمر ،ومل يكن يف برامج معظم حركات التحرر العربية �سوى نقطة واحدة هي حتقيق
اال�ستقالل.
اجلغرافيا ومقاومة اال�ستعمار هما العامالن اللذان يحددان هوية الوطن والوطنية يف
الثقافة ال�سيا�سية ال�سائدة ،فهل كان هذا الفهم منتج ًا يف أ
الزمنة احلديثة لدى حركات التحرر
العربية والفكر القومي التقليدي ؟ وهل كانت النهايات �سعيدة وم�رشفة ؟ ،وهل ميكن اليوم
حتقيق اال�ستقالل االقت�صادي والتنمية املتمحورة على الذات ،فيما لو مت حتقيق اال�ستقالل
اجلغرايف ؟
نعرف جميع ًا أ�ن عنا�رص الدولة أ�و �رشوط وجودها تتحدد بال�شعب أ
والر�ض وال�سيادة،
لكن هذا التحديد التقليدي للدولة بد أ� يتغري ،وهناك عوامل عديدة لعبت دور ًا كبري ًا يف احلد
ال متفاوتة يف القوة يجعل من
من �سيادة الدولة ،فوجود الدولة يف عامل وا�سع يت�ضمن دو ً
كل دولة بال�رضورة ناق�صة ال�سيادة ،كما أ�ن تطور املجتمع الدويل بعد احلرب العاملية
الثانية خا�صة أ�فقد ال�سيادة مفهومها املطلق ،مثلما ح�صل مع أ�ملانيا عندما منعت من الت�سلح،
وبع�ض الدول منعت من امتالك أ
ال�سلحة النووية ،أ�و حتى من إ�ر�سال جيو�ش إ�ىل اخلارج
(اليابان) ،أ�ما بالن�سبة للبلدان املتخلفة فحاجتها إ�ىل ر ؤ�و�س أ
الموال و أ�زماتها املالية الدائمة
جعل من معظمها خا�ضعة مل�ؤ�س�سات عاملية ،وبالتايل ناق�صة ال�سيادة من خالل ال�رشوط
املو�ضوعة ملنح امل�ساعدات ،خا�صة �ضغوط البنك الدويل وال�رشوط التي ي�ضعها لتقدمي
قرو�ضه.
التطور التكنولوجي ،خا�صة يف ال�سنوات أ
الخرية ،أ�فقد ال�سيادة الكثري من مقوماتها،
وزاد من فعل الدول املتطورة يف جميع �شعوب العامل ،كما اهتز مبد أ� عدم التدخل يف
الخرى ،وهو أ�حد القواعد أ
ال�شئون الداخلية للدول أ
ال�سا�سية للمجتمع الدويل ،على إ�ثر
حرب اخلليج عام  1991عندما أ�قرت أ
الن�ساين.
المم املتحدة حق التدخل إ

هذا ال يعني أ�ن اجلغرافيا غري مهمة ،إ�ذ �ستظل �سيادتنا منقو�صة طاملا بقيت أ�جزاء من
أ�ر�ضنا حمتلة ،لكن ال�س�ؤال املهم هو :هل ال�سبب يف نق�ص ال�سيادة ال�سورية مثال هو فقط
احتالل جزء من أ�ر�ضنا ،أ�ي اجلوالن ،أ�و غريه ؟

نكرر هنا مع غامبيتا زعيم املقاومة الفرن�سية عندما �سئل عن إ�قليم أ
«اللزا�س – لورين»
ّ
الذي ا�ضطرت فرن�سا للتنازل عنه ألملانيا يف عام  ،1871ف أ�جاب «�سنفكر بها دائماً ،لن
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القليم لفرن�سا ،أ�ما يف املنطقة العربية يحدث
نتكلم عنها أ�بداً» ،وبعد نحو خم�سني عام ًا عاد إ
العك�س ،فنتكلم كثرياً ،وال نفعل إ�ال قليالً.

املعروف أ�ن حدود بالدنا حددت من قبل ال�سفري الربيطاين يف الهند يف أ�وائل القرن
املا�ضي ودون ر أ�ي أ�هل املنطقة ،فلنفرت�ض أ�ن هذا التحديد مت بطريقة تختلف ب�ضعة كيلو
مرتات يف أ�ي اجتاه و أ�ي منطقة ،فهل كان ذلك �سيغري من طبيعة فهمنا للوطن وال�شعور
الوطني ؟ .اجلغرافيا هي إ�طار الوطن ،لكن الوطن أ�بعد من اجلغرافيا .أ
ال�سا�س هو ماهية
الوطن ،أ�ي حمتواه وم�ضمونه ،أ�ما احلدود اجلغرافية للوطن فهي نتيجته وتتحدد به.
ال يف تاريخنا ال�سيا�سي ،بل على العك�س ،إ�ذ كانت فكرة
مل يكن اال�ستبداد ال�سيا�سي مرذو ً
«امل�ستبد العادل» جزء ًا رئي�سي ًا من ثقافتنا ال�سيا�سية .لذلك ال جتد تيارات �سيا�سية عديدة أ�ي
حرج اليوم يف الوقوف ب�شكل مبا�رش أ�و غري مبا�رش مع اال�ستبداد يف اللحظات التي تتعر�ض
فيها «ال�سيادة الوطنية» ،أ�و أ
بالحرى «اجلغرافيا الوطنية» ،للتهديد اخلارجي .ي�ؤكد ذلك
أ�ي�ضا احلما�سة التي تبديها �شعوبنا يف مقاومة املحتل ،يف حني تتقاع�س إ�زاء إ�بداء أ�ي حالة
احتجاج �ضد ظاهرة اال�ستبداد.
كثري ًا ما ي�شار للوطن أ�و احلمى ب�صفات املر أ�ة ،ك أ�ن يقال «�سقطت بغداد العذراء»،
و»انتهك الغزاة حرمة البالد» ،وكل هذه التعابري ت�شري إ�ىل أ�همية بعد ال�رشف أ
النثوي
وح�ضوره الطاغي يف ثقافتنا ،فاملجتمع الذي تقوم ثقافته يف جزء كبري منها على «الف�ضيحة
والعار» ال ي�ستثريه �شيء ،كما ت�ستثريه ق�ضايا ال�رشف ،وبدرجة تفوق احلر�ص على
أ
الوطان.
ق�ضايا ال�رشف ي�صبح لها أ�همية ق�صوى عندما ي أ�تي اخرتاقها من «الغريب» أ�و اخلارج،
يف الوقت الذي يتقاع�س فيه الغالبية لدى اخرتاقها من أ�هل البيت ،وي�صمت اجلميع على
ف�ضائح «عدي �صدام ح�سني» وغريه ،ورمبا يكون لهذا أ
المر عالقة مبنطق أ�هل القبيلة
كالبل.
الذين يتقبلون ،أ�و ي�صمتون على �سلوك «�شيخ القبيلة» ،رغم أ�نه ي�سو�سهم إ
إ��ضافة للجغرافيا ومقاومة اال�ستعمار واحلفاظ على ال�رشف ،هناك حمدد رابع للوطن
والوطنية يف الوعي ال�سيا�سي ال�سائد ،هو أ
اليديولوجيا ،فال أ�حد يتخيل الوطن والوطنية
بعيد ًا عن ر ؤ�يته أ
اليديولوجية .فكل أ�يديولوجيا ت�ضع ت�صور ًا أ�و فهم ًا حمدد ًا للوطن
والوطنية ،وي�صبح غري املنتمني لهذه أ
اليديولوجية غري وطنيني بال�رضورة.
كل من هو غري م�سلم ،وب�شكل أ�دق غري «�سني» ،م�شكوك يف وطنيته يف فكر التيارات
ال�سالمية ،وهنا أ�ي�ضا يجري تق�سيم العامل إ�ىل «ف�سطاطني» ،ف�سطاط الكفر وف�سطاط
إ
الميان ،وكل من يحاول اال�ستفادة من علوم الغرب وثقافته بعيد عن الوطنية يف فكر
إ
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للقليات القومية أ
التيارات ال�شيوعية التقليدية ،وكل من ينتمي أ
(الكراد مثالً) هو عميل
للخارج ب�شكل أ�و ب�آخر يف الفكر القومي التقليدي ،فهذه أ
القليات ما هي إ�ال إ��سفني مغرو�س
يف جمتمعاتنا �سي�ستخدمها اخلارج يف النفاذ إ�لينا يف الوقت املنا�سب.

ال�سيادة الوطنية يف قامو�س أ�نظمة اال�ستبداد تعني قانون الطوارئ أ
والحكام العرفية،
العالم
واجتثاث املعار�ضني ،وقطع الطريق على احلريات ،واحتكار ال�سلطة ،و إ�حلاق إ
وم�ؤ�س�سات الدولة بها ،وتخويف الب�رش وامتهان كرامتهم ،رغم أ�ن هذا الفهم مل يحافظ
 -كما ت�شري جتارب عديدة  -على الوطن والوطنية.

ي�ضع النظام اال�ستبدادي معايريه اخلا�صة التي تتنا�سب مع ا�ستمراره وم�صاحله يف
حتديد «الوطنية» ،إ�ذ يجعل منها ،ب�شكل أ�و ب�آخر ،معادلة للوالء له ،ولت�صبح كل حركة
معار�ضة لوجوده وا�ستمراره خارج ال�رسب الوطني ،فهل يعتد بر أ�ي اال�ستبداد يف حتديد
الوطنية ؟
اال�ستبداد من جهة ثانية ي�شوه التيارات ال�سيا�سية واالجتماعية يف املجتمع ،وي�شوه
انتماءها الوطني ،ويقدم فهم ًا �سكوني ًا ثابت ًا ملفهوم الوطن والوطنية ،على عك�س النظام
الدميقراطي الذي ي�سمح يف كل حلظة ب�إعادة اكت�شاف الهوية الوطنية ،باعتبارها هوية
متجددة ،وكائن ًا حي ًا ينمو ويتطور ويتفاعل مع اجلديد واملتغريات ،وهذا يعني أ�نه ال توجد
مالمح للوطن دون الدميقراطية.
ال وطن بال مواطن ،وال حترير أ�و ا�ستقالل بدون حرية املواطن .أ�لي�ست الت�ضحية
الن�سان على قربان «الوطن يف خطر» و»الوطنية» املف�صلة على مقا�س أ�نظمة
بحقوق إ
اال�ستبداد ،هي التي قادت إ�ىل هذه احلالة من «اله�شا�شة الوطنية» وتلك الت�شوهات يف
االنتماء الوطني ؟.
الن�سان ،فهي أ
ال�سا�س
يتحدد املفهوم اجلديد لل�سيادة الوطنية مبدى احرتام حقوق إ
ال �ساذج ًا
لي�شعر املجتمع برمته ب أ�ن الدولة دولته ،و أ�ن الوطن وطنه .ي�س أ�ل البع�ض �س�ؤ ً
الن�سان ،فلمن تكون أ
الولوية ؟ هذا ال�س�ؤال
هو :يف حال تعار�ض الوطنية مع حقوق إ
ينطلق نظري ًا على أ
الن�سان.
القل من وجود تعار�ض مبدئي بني الوطنية وحقوق إ

الن�سان ،فالوطن
يف احلقيقة ال ميكن أ�ن يكون هناك وطن خارج إ�طار احرتام حقوق إ
ال يعني �شيئ ًا دون حمتواه الدميقراطي.

مرجع الوطنية هو الدولة الوطنية ،وهي فقط التي متكننا من و�ضع حمددات أ�و
تو�صيفات حقيقية للوطنية واخليانة ،باعتبارها دولة الكل االجتماعي ودولة القانون
وا�ستقالل الق�ضاء.
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هـ -العوملة وثقافة العوملة:
أ��صبحت ظاهرة «العوملة» اليوم من املوا�ضيع الرئي�سة يف ال�ساحة الثقافية ال�سيا�سية يف
املنطقة العربية التي تقام حولها الندوات املتعددة وجل�سات احلوار املختلفة ،وذلك بحكم
أ
ال�سئلة اجلوهرية التي تطرحها علينا ،والتي ن�ستطيع تكثيفها فيما يلي:
ما مفهوم العوملة ؟ وهل هي ظاهرة جديدة أ�م قدمية ؟ وما امل�ستويات التي و�صلت إ�ليها
اليوم على أ�ر�ض الواقع �سيا�سي ًا واقت�صادي ًا وثقافي ًا ؟
هل العوملة حالة حتمية ال منلك حيالها ك�شعوب وكدول إ�ال أ�ن منيل مع إ�يقاعها ؟ أ�م
ميكن جتاهلها حفاظ ًا على ا�ستقاللنا الذاتي ؟
هل تقت�ضي م�صلحتنا جتنب العوملة ؟ وهل متتلك العوملة جوانب إ�يجابية بالن�سبة لبلداننا
الفقرية واملتخلفة ،أ�م أ�نها ظاهرة �سلبية كلي ًا وب�شكل مطلق غايتها اكت�ساح هذه البلدان
و إ�فقارها املتزايد وتهديد هوياتها ؟

للمركة ؟ وهل تعني بالتايل ال�سعي نحو تعميم النموذج أ
هل العوملة مرادفة أ
المريكي يف
ال يف هذا الطريق أ�م �ستقوده نحو االعرتاف
الن�ساين فع ً
احلياة ؟ وهل �ستقود �آلياتها املجتمع إ
بالتعددية احل�ضارية وتعميقها ؟
هل انتهت اخل�صو�صيات الوطنية والقومية يف ظل ظاهرة العوملة ؟ وهل فقدت هذه
املطالب م�رشوعيتها بالن�سبة للبلدان التي مل تنجز بعد مهامها الوطنية والقومية ؟
هل فقد امل�رشوع اال�شرتاكي بريقه ؟ وهل أ��صبحت الر أ��سمالية بف�ضل قدراتها التجديدية
�سقف التاريخ ونهايته ؟ وهل انتهى دور الدولة ال�سيا�سي  -االقت�صادي ؟ وهل فقد القطاع
العام أ�هميته و�رضورته ؟ وهل ميكن إ�عادة إ�نتاج �سيا�سات اقت�صادية ذاتية التمحور وحتقق
التنمية االقت�صادية ؟

هل من املمكن بالن�سبة لبلداننا أ�ن تواجه العوملة وتقاوم �آثارها ال�سلبية ؟ وما ال�رشوط
ال�رضورية لبلورة ا�سرتاتيجية جمابهة على م�ستوى ما كان ي�سمى ببلدان العامل الثالث أ�و
على م�ستوى القوميات أ
والقطار والقوى ال�سيا�سية ؟
ما املوقف املطلوب من ظاهرة العوملة ؟ وكيف ميكن �صوغ ر ؤ�ية مقاربة لها ولتعاملنا
معها ؟
الوطان أ
ال�سئلة مطروحة للنقا�ش على جميع أ
كل هذه أ
والقطار والقوى ال�سيا�سية يف
خمتلف بقاع العامل ،خا�صة يف الدول الفقرية واملتخلفة كبلداننا العربية ،ولذلك يكت�سب
احلوار حول العوملة أ�هميته و�رضورته .ونحن هنا �سنحاول مقاربة هذه أ
ال�سئلة ،لكن
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بالطبع هي مقاربة غري مكتملة وت�سعى للتفاعل مع �سائر الر ؤ�ى ألجل بلورة موقف نا�ضج
وا�سرتاتيجيات فاعلة وم�ؤثرة وخطاب �سيا�سي رزين وهادئ حيال هذه الظاهرة.

 -1العوملة :م�ستوياتها و�آلياتها
إ�ن الطموح نحو توحيد العامل ودجمه هو طموح قدمي وقد ظهر يف خمتلف أ
الديان
والفل�سفات أ
واليديولوجيات على مر التاريخ ،وظهر مع اال�ستعمار القدمي ور أ��سماليته
ال�صاعدة الطاحمة لتحقيق هذا الهدف ،لكن الفارق الذي يحدث اليوم هو توافر وامتالك
الو�سائل والتقنيات القادرة على حتقيق هذا الدمج.
يقينا إ�ن العوملة اليوم تتجاوز كل ذلك ،من حيث أ�هدافها املر�سومة ،وطموحها إ�ىل
مرحلة أ�عمق من االندماج العاملي ،أ�ي التوجه نحو إ�خ�ضاع جميع املجتمعات لنمط
اقت�صادي واحد وموحد عاملي ًا وقيم و أ�مناط تفكري واحدة .أ�ما امل�ستويات التي و�صلت إ�ليها
اليوم فهي:
 �سوق واحدة لر أ��س املال  /بور�صة عاملية واحدة /على الرغم من تعدد مراكزن�شاطها.
العالمية وو�سائل االت�صال ،أ�ي تعدد القنوات التلفزيونية العابرة للحدود
 التقنيات إالنرتنت ملختلف مظاهر احلياة ون�شاطاتها.
الوطنية واكت�ساح املعلوماتية و�شبكة إ
 -الهند�سة الوراثية وخارطة اجلينات الب�رشية ( أ�و ما ي�سمى الر أ��سمالية البيولوجية).

على ما يبدو ف�إن العن�رص الرئي�سى البارز اليوم يف العوملة هو كثافة انتقال املعلومات
و�رسعتها ،أ�و كما يقال اليوم حتول العامل إ�ىل قرية واحدة .وهذا بالطبع يجعلنا أ�مام مرحلة
جديدة ونوعية خمتلفة عما قبل الت�سعينيات أ�ي مرحلة الدولة القومية واحلدود ال�سيا�سية
واجلغرافية الوا�ضحة للدولة.
إ�ن العوملة اليوم لي�ست ماهية منجزة ونهائية وثابتة ،فهي  -كغريها من الظواهر -
ينطبق عليها منطق ال�سريورة التاريخية ،وبالتايل من املمكن التدخل يف �سريها ،لكن ال
ميكن إ�يقافها ،فهي اليوم الدينامية الرئي�سة أ�و آ
اللية املحورية املحركة للعامل على الرغم من
عدم ناجزيتها وحتققها ،وعلى الرغم أ�ي�ض ًا من وجود معار�ضات لها ومعوقات و�آليات
دافعة وحمركة أ�خرى.
طاملا أ�ن العوملة ظاهرة غري مكتملة ،وطاملا أ�نها يف طور الت�شكل ،على الرغم من
حموريتها ،ف�إنها حتتوي يف ثناياها على جوانب مو�ضوعية حتمية ال ميكن التنكر لها،
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مثلما حتتوي على جوانب ذاتية أ�ي فعل املجتمعات املختلفة وت أ�ثريها فيها .فالعوملة ظاهرة
كلية ،فيها ما هو مو�ضوعي خارج عن نطاق القبول والرف�ض ،وفيها ما يتبع لفعل الذات
وت أ�ثريها ،أ�ي وعي وفعل أ
الفراد واجلماعات.
أ�ما اجلانب املو�ضوعي ،فيتمثل بالثورة العلمية التكنولوجية التي فر�ضت نف�سها على
العامل بقوة ،لذلك يغدو االعرتاف بهذا الواقع املو�ضوعي احلتمي يف ظاهرة العوملة �رشطا
�رضوريا و أ��سا�سيا كبداية للفعل والت أ�ثري فيها ،وذلك ب�رصف النظر عن امل�ستفيد من هذه
الثورة وثمارها.
يف ق�ضية العوملة تنطرح إ�ذ ًا من جديد �رضورة وعي و إ�دراك ديالكتيك العالقة بني الذات
واملو�ضوع ،والتي كثري ًا ما و�ضعنا فيها الذات معار�ضة وجمافية للمو�ضوع .أ�ي ال بد من
فهم طبيعة العالقة التي تربط الذات ،بو�صفها الفاعلية الب�رشية االجتماعية ،باملو�ضوع
بو�صفه املعطى الواقعي – التاريخي .هذه العالقة املعقدة لها م�ستويات متعددة تبد أ� من
اخل�ضوع التام للحركة املو�ضوعية وتنتهي بالت أ�ثري الفاعل وامل�ؤثر واملغري يف م�سار هذه
احلركة املو�ضوعية ل�صالح الذات .أ�ي باخت�صار ثمة �رشطان أ��سا�سيان لفهم ظاهرة العوملة
والت أ�ثري فيها،ال�رشط أ
الول :الت�سليم مبا هو مو�ضوعي فيها ولي�س التغا�ضي عنه ،فحرية
الذات تربز عندما تعرتف مبا هو قانوين يف الطبيعة واملجتمع ولي�س التنكر له وحماربته،
وال�رشط الثاين هو الذات الفاعلة وامل�ؤثرة و�صاحبة الر ؤ�ية وامل�رشوع املتكامل.

 )2أ
المركة والهيمنة ..وبناء املوقف من العوملة
من البديهي أ�ن نقول أ�ن هذه املرحلة من تاريخ الب�رشية ال ميكن فهمها إ�ال على أ�نها
المربيالية ال�سابقة مبا فيها من عالقات هيمنة ،أ�ي أ�ن ما
ا�ستمرار وتعميق للمرحلة إ
و�صلت إ�ليه الب�رشية اليوم هو نتيجة ل�رصاعات �سيا�سية واقت�صادية دولية و�رشكات متناف�سة
وغريها .هذا يعني أ�ن ثمة إ�رادات وم�صالح خمتلفة قادت الب�رشية بالرتافق مع الثورة
العلمية التكنولوجية إ�ىل ظاهرة العوملة.

ال وق�سوة من كل ما
إ�ذ ًا العوملة حتمل من دون �شك إ�مكانية جت�سيد نظام هيمنة أ�كرث �شمو ً
عرفته الب�رشية يف ال�سابق عن طريق امتداد نظام الهيمنة أ
المربيالية
المريكية والعالقات إ
ب�شكل أ�و�سع ،لذلك فهي حتمل معها خماطر الرتكيز الهائل للرثوة املادية والعلمية والثقافية
يف أ�يدي فئة قليلة من �سكان العامل الذين يتوافر لديهم القدرات واملواقع آ
والليات الالزمة
للهيمنة.
هذه الظاهرة ،باعتمادها وارتكازها على حرية املبادالت املطلقة ،وغياب أ�ية عوائق
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المربيايل أ
والطراف ،ورف�ضها لالعتبارات ال�سيا�سية
حتول دون التفاعل بني املركز إ
والخالقية التي حتول دون حرية أ
أ
ال�سواق والتجارة ،حتمل معها خماطر تعميم الفقر
والب�ؤ�س والتهمي�ش اجلماعي لكتل ب�رشية كبرية يف العامل ،وح�رص االختيار عندها و�سد
�آفاق امل�ستقبل ،وتفاقم امل�ضاعفات الناجتة عن هذه ال�سيا�سات ،كانفجار أ��شكال متجددة من
بال�ضافة إ�ىل تعميم الف�ساد والنهب غري امل�رشوع لر أ��س املال
العنف واحلروب الداخلية ،إ
االقت�صادي �ضمن البلدان واملجتمعات ال�ضعيفة ،وفكفكة أ
ال�سوار الوطنية والقومية لهذه
املجتمعات.
كل ما �سبق �صحيح عن خماطر العوملة ،لكن هذا ال يربر الر ؤ�ية ال�سائدة عربي ًا التي
تنظر للعوملة على أ�نها غول أ�و ا�سرتاتيجية إ�مربيالية أ�مريكية وح�سب ،و أ�ن العوملة إ�منا هي
اليقاع بالدول ال�ضعيفة ونهبها و إ�فقارها.
أ�مركة للعامل وح�سب ،ولي�س من هدف لها إ�ال إ
هذا الر أ�ي على الرغم من التقاطه إلحدى آ
الليات املركزية يف العوملة ،إ�ال إ�نه م�ضلل على

�صعيد التعامل مع العوملة ،إ�ذ يخفي البعد املو�ضوعي واحلتمي للعوملة ،ويدفع بالتايل إ�ىل
إ�همال �رضورة العمل على ا�ستيعاب ومتثل اجلوانب التقنية والعلمية واملعرفية ال�رضورية
للبقاء.

من ال�رضوري أ�ن نتفهم أ�ن أ
المركة لي�ست نتيجة للعوملة ،كما أ�ن عملية التو�سع
الر أ��سمايل لي�ست من منتجات العوملة ،ولكن باملقابل ف�إن أ�مريكا هي أ�حد أ
الركان الرئي�سة
النتاج املادي والثقايف والعلمي الذي أ
ميل
للعوملة ،وذلك ب�سبب أ�رجحية م�ساهمتها يف إ
العامل ،و�سيمل�ؤه يف امل�ستقبل أ�كرث بف�ضل ثورة املعلومات امل�ستمرة.
أ�ما الر أ�ي الذي ال يرى يف العوملة إ�ال فر�صة للتحرر واحلرية وح�سب ،أ�ي فر�صة
النتاج العاملي والفوائ�ض املالية ،ف�إنه ر أ�ي
للتخل�ص من اال�ستبداد والتخلف وفر�صة لرفع إ
واهم أ�ي�ض ًا ألنه ينظر لهذه الفر�صة وك أ�نها حمققة يف امل�ستقبل وب�شكل أ�كيد.
هذه الفر�صة للتحرر واحلرية موجودة ،لكنها لي�ست عفوية أ�و تلقائية ،أ�ي أ�ن هذه
الفر�صة لن تتحقق مبعزل عن دور الذات الواعي والفاعل ،الذات التي تتوجه نحو بلورة
ا�سرتاتيجية ميكنها حتويل هذه الفر�صة إ�ىل حقيقة واقعية.

إ�ن الر أ�ي الذي ال يرى يف العوملة إ�ال ا�سرتاتيجية أ�مريكية للهيمنة على العامل يبني موقفه
من العوملة على أ��سا�س ال�صد والرف�ض ،والر أ�ي الذي يرى يف العوملة فر�صة للتحرر
للنتاج املادي يبني موقفه منها على أ��سا�س من االنخراط ال�سلبي بدون ر ؤ�ية
وتثويرا إ
ً
متكاملة أ�و م�رشوع خا�ص.

نقول هنا :إ�ن احتواء العوملة مل�رشوع هيمنة أ�مريكية ال يربر رف�ضها أ�و البقاء خارجها،
فهذه لي�ست أ�ول مرة يعرف فيها العامل ع�رص الهيمنة الدولية .الثورة ال�صناعية مثال حملت

274

معها م�رشوع هيمنة ،لكن هذا مل مينع الدول املتخلفة من اال�ستفادة من إ�يجابياتها ومن
و�ضع م�شاريع وطنية ت�ستفيد من هذه الثورة.
إ�ن رف�ض العوملة (الكالمي بالطبع) واالعتقاد ب أ�ن هذا الرف�ض يقود إ�ىل مقاومتها و�صد
هيمنتها على جمتمعنا ،إ�منا يقود يف الواقع إ�ىل الت�شجيع على اال�ستقالة ال�سيا�سية من العامل
وتعزيز وتعميق الهيمنة بال�رضورة.
إ�ن احتواء العوملة على م�رشوع هيمنة أ�مريكية ال يلغي فوائد االنخراط فيها ،والفر�ص
اليجابية التي حتملها ،كما أ�ن البقاء بعيد ًا عن العوملة ال يعني أ�ننا ال نخ�ضع لقوانينها أ�و
إ
ت أ�ثرياتها ،لكنه يعني حتمل عواقبها ونتائجها ال�سلبية من دون اال�ستفادة من نتائجها
اليجابية.
إ
امل�ستقبل �سيحمل معه بال�رضورة إ�مكانية بقاء بع�ض املجتمعات خارج العوملة الفاعلة،
أ�ي بقائها على هام�ش عامل العوملة ،لكن هذا ال يعني أ�ن هذه املجتمعات ال تخ�ضع لت أ�ثري
العوملة وعواقبها ال�سلبية.
ثمة موقف راف�ض للعوملة يطرح إ�مكانية قيادة «عاملثالثية» (على �شاكلة م�ؤمتر باندونغ)
لعملية اخلروج من نظام العوملة ،أ�ي إ�مكانية ت�شكيل قطب عاملثالثي م�ضاد ومناق�ض لعامل
العوملة واالنتقال نحو عامل ٍ
خال من �آثار الهيمنة.
يف الواقع اليوم ل�سنا حيال اختيار حر بني نظام هيمنة ونظام ا�ستقاليل حترري ،ف�ضال
على أ�نه ال توجد يف الواقع إ�مكانيات لتج�سيد وتكوين مثل هذا القطب امل�ضاد واملناق�ض لعامل
الهيمنة ،هذا إ�ذا مل جنزم بف�شل امل�شاريع ال�سابقة التي ا�ستندت للمنطق ذاته ،إ�ن كان على
�صعيد ت�شكيل قطب عاملثالثي أ�و على �صعيد ت�شكيل قطب ا�شرتاكي من خارج الظاهرة
الر أ��سمالية وم�ضاد لها ،فالتناق�ضات ال تنمو إ�ال بالتدريج ومن داخل الظاهرة ولي�س
بالتخارج معها ،حيث إ�ن النقي�ضني االجتماعيني اجلدليني ال بد أ�ن يكونا يف عامل واحد
ويرتبطان ببع�ض القوا�سم امل�شرتكة.
إ�ن منطق الرف�ض إ�زاء ظاهرة العوملة وتوهم إ�قامة بديل �سلبي م�ضاد ب�شكل مطلق
للعوملة هو منطق واهم ،فالدخول يف العوملة وتقنياتها وحقولها وميادينها هو أ�مر حتمي
ومفرو�ض على كل جمتمع يريد أ�ن يبقى يف دائرة املجتمعات التاريخية ،وال يريد أ�ن
ين�سحب من الفعالية الدولية امل�شرتكة وينعزل ويعي�ش يف عامله اخلا�ص .من ال�رضوري
المكانيات إ�ىل تعديل وتغيري أ�ثرها علينا،
أ�ن نتفهم �آليات الهيمنة اجلديدة و أ�ن ن�سعى بكل إ
و إ�براز إ�مكانية مقاومة الهيمنة و�رشوطها من داخل العوملة ذاتها لتفكيك �آليات الهيمنة
واحلد منها.
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إ�ن رف�ض العرب للعوملة اعتقادا منهم أ�ن هذا الرف�ض �سيبقي على حظوظ أ�كرب لالحتفاظ
مبواقعهم يف املجتمع الدويل هو اعتقاد واهم ،ألن العك�س �سيحدث ،أ�ي اال�ستبعاد املتزايد
والفقار املتزايد واالنهيارات
من الدورة االقت�صادية الدولية ومن �صريورة التغيري العاملي إ
ال�شاملة.
هل املخرج يعني االنخراط يف العوملة والت�سليم بها بدون مرتكزات ذاتية ،أ�و بلورة
ا�سرتاتيجية ما إ�زاءها ؟

ثمة منطقان :منطق االنخراط ال�سلبي يف العوملة الذي ي�ستند إ�ىل طابع قدري أ�و
ت�سليمي ،وال يرى أ�ي دور ممكن للذات يف حت�سني ال�رشوط وتغيري بع�ض ال�سيا�سات
اليجابية وتنحية بع�ض ال�سلبيات .املنطق آ
الخر هو منطق
واحل�صول على بع�ض املكا�سب إ
التمني والرغبة الذي ي أ�مل أ�ن ت�ؤدي العوملة إلنقاذنا بفعل �آلياتها وح�سب من اال�ستبداد
والتخلف والفقر.
ال�شارة إ�ىل خطر االنقطاع عن العوملة ال يعني أ�ن لالنخراط فيها بال�رضورة نتائج
إ�ن إ
إ�يجابية م�ضمونة ،إ�ذ ال بد من توافر دور للذات القادرة على ا�ستثمار إ�يجابيات العوملة.
هذا يعني أ�ن االنخراط يف العوملة دون بلورة ا�سرتاتيجية ذاتية ،ال قيمة له ،وهو ين�سجم
متاما مع منطق الرف�ض وال يفرتق عنه .هنا ي أ�تي املخرج الوحيد :أ�ي الدخول الفاعل يف
العوملة من منطق ال�رصاع من داخلها يف �سبيل حت�سني وتعديل موازين القوى املتحكمة
بها ،وحت�سني فر�ص ال�سيطرة على جزء من �آلياتها ،وبالتايل احلد من الهيمنة أ
المريكية
فيها ،ولي�س القفز فوقها ،أ�و الت�سليم لها.
والدارية
إ�ن التحكم بالقرار العاملي يف ظل العوملة يرتبط بتطوير املهارات التقنية إ
أ
والتكنولوجية� ،سواء تعلق أ
المر ب�شبكات االقت�صاد واملال ،أ�و بال�شبكات ال�سيا�سية� ،و
والعالم واالت�صاالت .وبالتايل ف�إن اكت�ساب التقنية احلديثة واملعلوماتية
ب�شبكة املعلومات إ
ي�شكل هدف ًا رئي�س ًا لكل قوة اقت�صادية متفاعلة مع املنظومة العاملية ،وغري ذلك يعني العي�ش
على هام�ش املجتمع العاملي .بكلمة أ�خرى إ�ن أ
الخذ بتقنيات العوملة �رشط رئي�سى للدفاع عن
الهمال والتخلي عن جزء
البقاء و�ضمان القدرة االقت�صادية والثقافية ،وغري ذلك يعني إ
أ��سا�سي من �آليات االحتفاظ بالفاعلية التاريخية واملقدرة على اال�ستمرار ،لكن اال�ستفادة من
هذه التقنية غري ممكنة دون وجود ا�سرتاتيجية ذاتية مبلورة ،وهنا ت أ�تي مهمة دول املنطقة
المكانات للت أ�ثري على الطابع التقني للعوملة وحتقيق
يف توفري ال�رشوط التي ت�سمح بتفتح إ
منتجات تقنية وعلمية جديدة من جهة ،وبلورة ا�سرتاتيجية ذاتية وخ�صو�صية ت�سعى إ�ىل
ال إ�ىل تنمية حملية م�ستدمية
و�ضع التقدم املو�ضوعي يف خدمة أ�هداف التنمية املحلية ،و�صو ً
وقاب�ضة على مرتكزات العوملة.
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 )3القومية واال�شرتاكية فى �إطار العوملة
إ�ن اال�سرتاتيجية العربية إ�زاء العوملة ،والتي ت�ضع هدفها بالتنمية املحلية امل�ستدمية
والقاب�ضة على مرتكزات العوملة يف املجال التقني والعلمي ،الب ّد لها من توفري ال�رشوط
الالزمة لتحقيق هذا الهدف والتي ت�شكل «الدميقراطية ال�سيا�سية» بكل م�ستلزماتها و أ�ركانها
ال�رشط الالزم لها يف كل بلد عربي ،لكنه بالطبع �رشط غري ٍ
كاف ،وت أ�تي كفايته عرب خلق
�سوق اقت�صادية عربية جديدة ب�آليات حديثة.
هنا يكت�سب العمل القومي م�رشوعيته و�رضورته ،إ�ذ إ�ن دخول أ�مة موحدة يف إ�طار
العوملة ( أ�و على أ�قل تقدير درجة ما من االت�ساق بني أ�ركانها و أ�جزائها) له حظوظه أ
الكرب
يف تعديل املوازين واحلد من الهيمنة يف إ�طار العوملة.

العوملة كما قلنا هي الدينامية املحركة الرئي�سة يف العامل اليوم ،رغم أ�نها مل حتقق بعد
أ�هدافها كاملة ،لكن الوا�ضح أ�ن �سريورتها تتجه نحو مرحلة جديدة يف التنظيم االجتماعي
والن�ساين وخمتلفة عن مرحلة الدولة القومية ،وهذا ال يعني انتفاء دور الدولة القومية،
إ
إ�ذ إ�نها ما زالت قائمة وتلعب دور ًا رئي�س ًا يف ال�شئون الدولية ويف ر�سم �صريورة العوملة
أ�ي�ضاً ،والوا�ضح أ�نها �ستظل تلعب هذا الدور إ�ىل أ�مد بعيد ،فالعوائق أ�مام الدمج والتوحيد
ال على أ�ن اخل�صائ�ص
الن�سانية ما زالت كبرية ومتعددة ،ف�ض ً
اجلغرايف وال�سيا�سي للمجتمعات إ
التاريخية لهذه املجتمعات �ستظل حا�رضة بقوة يف ر�سم ال�سيا�سات العاملية وحتديد م�سارات
العوملة النهائية.

أ�ما بالن�سبة أ
للهداف التي و�ضعتها الب�رشية لنف�سها ،واملتمثلة باملجتمع اال�شرتاكي كبديل
للمجتمع الر أ��سمايل ،ف�إنها أ�هداف م�رشوعة .اال�شرتاكية كفكرة ،كبعد اجتماعي ،كحلم
ب�رشي يف العدالة ،مل تنته ،بل �ستظل الب�رشية تبحث عن الطرق املو�صلة لهذا احللم ،لكن
بالطبع بت�صورات جديدة و�آليات خمتلفة .اال�شرتاكية اليوم بحاجة إلعادة �صياغة وبناء
من داخل إ�طار العوملة ولي�س بالتخارج معها ،وما ميكن حتديده بدقة اليوم هو فقط مطالب
حمددة يف العدالة االجتماعية ،أ�ما اال�شرتاكية كنظام عاملي بديل للنظام الر أ��سمايل ،ال
ميكن بلورتها دون العمل حتت �سقف العوملة ذاتها ،ودون أ�ن تتحدد معامل هذه العوملة
وحدودها ومرتكزاتها على م�ستوى العامل .العوملة الر أ��سمالية ب�آلياتها املعروفة هي التي
تفتح املجال لعوملة أ�خرى بديلة ،ألنها رغم كل أ��شكال الهيمنة فيها حتتوي داخلها على
�آليات جتاوزها.
يرتبط باملفهوم اال�شرتاكي إ�عادة النظر بدور الدولة والقطاع العام احلكومي ،خا�صة
يف دول العامل الثالث التي تبنت اخليار اال�شرتاكي فيما م�ضى .إ�ذ إ�ن هيمنة الدولة على جممل
الفعاليات االقت�صادية يف املجتمع قد قادت إ�ىل أ�زمات اقت�صادية متعددة ،و إ�ىل ف�شل عملية
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والف�ساد .لذلك تربز اليوم �رضورة
التنمية والنهو�ض االقت�صادي ،ف�ض ً
ال على الف�ساد إ
وال�رشايف على البنية االقت�صادية،
احلد من هذه الهيمنة وحتديد دورها بالتخطيط العام إ
مثلما تربز �رضورة إ��صالح القطاع العام أ�و احلكومي ،وحتديد املجاالت االقت�صادية التي
عليه أ�ن ي�ستثمر فيها واملجاالت التي عليه أ�ن يبتعد عنها.
إ�ن الدولة �سوف تظل إ�ىل أ�مد بعيد من مرتكزات عمليات النهو�ض االقت�صادي ،فال
الخرية أ
يجوز القفز إ�ىل املراحل أ
والهداف النهائية التي تطمح إ�ليها العوملة ،واعتبار أ�ن
العوملة بكامل مفا�صلها و أ�ركانها و أ��س�سها قد حتققت،فدور الدولة والقطاع العام مازال
قائم ًا حتى يف ظل البلدان الر أ��سمالية الكربى،خا�صة يف ميادين االقت�صاد الرئي�سة وجمال
اخلدمات وال�ضمانات االجتماعية.

 )5ثقافة العوملة والثقافات املحلية
ثمة مفاهيم أ�خرى درجت يف ثقافتنا ال�سيا�سية على عالقة وثيقة مب�سار العوملة وبالعالقة
مع آ
الخر ،كم�س أ�لة الغزو الثقايف وتهديد الهويات الوطنية والقومية ،وطرح مفهوم
«حوار احل�ضارات وتفاعلها» كمقابل ملفهوم «�رصاع احل�ضارات» .بع�ض هذه املفاهيم ال
ميتلك أ�ي فعل �سيا�سي حمرك �سلبا أ�و إ�يجابا ،كمفهوم «حوار احل�ضارات» فكل الكتابات
العربية حول هذا املو�ضوع مل يكن لها أ�ي ر�صيد واقعي ،أ
وال�سباب معروفة ،فمن جانب
ال يوجد قوى ت�سند هذه الفكرة ،ومن جانب �آخر بقيت طريقة التعاطي مع الفكرة يف حدود
اليديولوجيا أ
أ
والخالق .يف حني ما كتبه �صموئيل هنتغتون عن �رصاع احل�ضارات هو ما
حدث على أ�ر�ض الواقع ومازال يحدث ،ألنه كتب بداللة ال�سيا�سة والتاريخ والواقع.
أ�والً :نقول إ�ن أ�ي تهديد أ�و إ�لغاء للهويات اجلماعية ال ينجم بالت أ�كيد عن تو�سع دائرة
التفاعل والت�شارك والتثاقف بني الثقافات ،إ�منا ينجم عن غياب ا�سرتاتيجيات فاعلة
للمجتمعات أ
القل تطور ًا وللثقافات التي حتملها من أ�جل اال�ستفادة من حالة التفاعل الثقايف
التي تر�سيها العوملة ب�شكل مو�ضوعي .وبالتايل ،ف�إن الطرح الذي ال يرى يف العوملة
إ�ال حماولة لتعميم النموذج أ
المريكي يف احلياة ،إ�منا يعك�س خماوف اجلماعات ال�ضعيفة
أ�و العاجزة من امل�ستقبل أ�كرث مما ي�ساعد يف الك�شف عن تغيري ال�رشوط غري املتكافئة التي
يح�صل فيها هذا التفاعل.

ثانياً :لن يكون لثقافة املجتمعات ال�ضعيفة أ�ي دور أ�و م�ستقبل فعلي ،إ�ال إ�ذا أ�درك
حاملوها طبيعة هذا النمط اجلديد من ال�سيطرة الثقافية و�آلياته ،وقاموا ببلورة اال�سرتاتيجيات
البداعية العاملية ،ولي�س
املنا�سبة التي ت�سمح لثقافتهم القيام بدور فاعل على م�ستوى امل�شاركة إ
البقاء على الهوية الثقافية اخلا�صة بدون أ�ي فعالية أ�و ت أ�ثري عاملي ،ودون إ�عادة
جمرد إ
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بناء �سمة العاملية أ�و الكونية يف الهوية الثقافية املحلية ،وذلك �ضد كل خ�صو�صية منغلقة على
نف�سها.
وثالثاً :إ�ن الثقافات على مر التاريخ قد ُوجدت يف حقل تفاعل وت أ�ثري متبادل ،وقد
حتددت بينها على الدوام عالقات هيمنة وخ�ضوع على درجات متباينة ومتفاوتة،
البداع
بح�سب عوامل متعددة منها القوة االقت�صادية والع�سكرية ،ومنها ما يتعلق مبيادين إ
والثقافة ،وبالتايل قد تكون العالقة ا�ستالبية جتاه الثقافة أ
القوى وامل�سيطرة ،وت�ؤدي إ�ىل
�سحق ثقافة املجتمعات ال�ضعيفة ،وقد تكون الهيمنة جزئية يف أ�حد احلقول فقط كاملجال
العلمي والتقني.
ورابعاً :إ�ن ال�سيطرة املادية ( أ�ي االقت�صادية والع�سكرية وال�سيا�سية) هي العامل احلا�سم
يف ال�سيطرة الثقافية ،أ�ي أ�ن هذه الثقافة ال�سائدة أ�و امل�سيطرة ال ت�سود بال�رضورة ب�سبب
تفوقها القيمي أ
والن�ساين على غريها من الثقافات ،إ�منا ب�سبب حملها من قبل
والخالقي إ
املجموعات الب�رشية املتفوقة أ�و امل�سيطرة مادياً ،ثم ت أ�تي العوامل أ
الخرى لتلعب دور ًا
والبداع املتوا�صل.
إ��ضافي ًا يف ال�سيطرة الثقافية ،كقدرة هذه الثقافة أ�و تلك على التجدد إ
وخام�ساً :من املمكن بلورة ا�سرتاتيجيات فعالة للحد من ال�سيطرة الثقافية ،أ�و االلتفاف
عليها بطريقة ت�سمح لثقافة البلدان أ
البداعات احل�ضارية،
ال�ضعف اال�ستمرار وامل�شاركة يف إ
الوربية يف مواجهة الثقافة أ
كما هو احلال بالن�سبة للثقافات أ
المريكية ،لكن يف حال غياب
هذه اال�سرتاجتيات الفعالة ي�صبح خطر االن�سحاق واال�ستالب والتماهي قائماً .هذا يعني أ�ن
ال�سيطرة الثقافية أ
المريكية لن تكون كلية وثابتة ،فدرجتها تتبع �شكل املجتمعات املتعاملة
معها من جهة ،وتتبع تغري موازين القوى املادية داخل إ�طار العوملة من جهة ثانية .وهذا
التغري عندما يكون ل�صالح املجتمعات ال�ضعيفة �سوف يتيح لها إ�عادة بناء ثقافتها وهويتها
اخلا�صة على أ��س�س ومرتكزات جديدة متكنها من الفعل والت أ�ثري واحلد من الهيمنة.

و�ساد�ساً :ال ميكن إ�ال أ�ن نرى أ�ن ثمة خط ًا وا�ضح ًا لن�شوء ثقافة عاملية ،بحكم املتغريات
الهائلة يف ال�سيا�سة والعلوم واالقت�صاد والتكنولوجيا ،والتي تتناول جميع امل�ستويات ،أ�ي
القيم وال�سلوكيات و أ�مناط التفكري ،وهذا أ�مر مو�ضوعي ال ميكن لنا إ�ال الت�سليم به.

و�سابعاً :إ�ن أ��شكال ال�رصاع بني الثقافات املحلية والثقافة أ
ال متعددة،
القوى تتخذ أ��شكا ً
ف�إما أ�ن ت أ�خذ �شكل التماهي بالثقافة القوية واال�ستالب جتاهها والت�سليم بها من دون �شخ�صية
وال برنامج وال م�شاركة إ�يجابية ،و إ�ما أ�ن ت أ�خذ �شكل االنغالق على الذات و إ�عادة إ�نتاج
ثقافة ما�ضوية ذات طابع هيمني راف�ض وحمتج على ثقافة العوملة وح�سب .ويبقى التوجه
اليجابية يف التفاعل الثقايف من
الثالث الذي ي�شكل املخرج احلقيقي امل أ�مول ،أ�ي امل�شاركة إ
خالل ر ؤ�ية وا�ضحة وبرامج وهويات قابلة للتجدد ومرتافقة مع تعزيز املواقع املادية يف
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إ�طار العوملة.

أ��سئلة العوملة هي ذات أ
ال�سئلة يف اجلوهر التي طرحت يف ع�رص النه�ضة العربية لدى
كونا حولها إ�جابات ترتكز إ�ىل
تعرفنا بالكائن اجلديد �آنذاك ،أ�ي « الغرب املتفوق ،والتي ّ
عقد النق�ص وفقدان الثقة بالذات ،فا�ستبد بنا تارة هو�س الدفاع عن الذات ،فبقينا كما نحن
�سعداء بجهلنا وتخلفنا ،وتارة أ�خرى دوخنا الغرب ب�سحره وثقافته وعلمه حتى ذبنا فيه
وفقدنا مالحمنا وهويتنا ومل ندرك عيوبنا وم�شاكلنا.
إ�ن الدفاع عن هويتنا ال يتحقق من خالل احلفاظ عليها كما هي ،أ�ي عن هوية
املا�ضي ،ولكن من خالل إ�عادة بنائها من أ�فق امل�ستقبل ،ويف إ�طار العوملة والثورة العلمية
التكنولوجية ،أ�ي من خالل بناء العاملية فيها ،واالنتقال من حالتي الرف�ض واال�ستالب
اليجابية يف العاملية ،والعمل
املعيقتني لنمو هذه الهوية وتطورها ،والتوجه نحو امل�شاركة إ
الخرى ،قوى املجتمع املدين العاملي ،على تفكيك ال�سيطرة الثقافية أ
مع القوى أ
الحادية،
و إ�عادة بناء العاملية من أ�فق التعددية الثقافية الكونية ،ويف إ�طار االحرتام والتعاون
والتفاعل املرثي.
إ�نه �رصاع مزدوج� ،رصاع �ضد ال�سيطرة والهيمنة اخلارجية يف إ�طار العوملة،
و�رصاع �ضد �ضعف الذات وعجزها وق�صورها وعيوبها� ،رصاع مزدوج يتجاوز
اال�ست�سالم آ
للليات الراف�ضة والدفاعية التي تقودنا نحو �رصاع خا�رس ،مثلما يتجاوز
ردود الفعل ال�سلبية والتنكر للذات ولدورها.

� )5إ�شكالية الداخل واخلارج فىاملمار�سة ال�سيا�سية
أ� -املنهج واخلطاب ال�سائدان �سيا�سي ًا

غني عن القول إ�ن اخلط أ� ال�سيا�سي أ�مر �شائع ،وميكن جتاوزه يف املمار�سة ال�سيا�سية،
أ�ما النهج ال�سيا�سي اخلاطئ فهو امل�صيبة أ�و امل�شكلة التي تولد على الدوام أ
الخطاء ال�سيا�سية.
أ
لل�سف ،هذا النهج هو ال�سائد يف الثقافة ال�سيا�سية ملختلف التيارات والقوى ال�سيا�سية ،وهو
امل�سيطر يف كل مقاربة أ�و تناول إل�شكالية العالقة بني الداخل واخلارج.

أ
و»الحكام
ال�سائد يف تناول الق�ضايا ال�سيا�سية هو «التعميم واملواقف العامة» و»ال�شلف»
العامة وال�سهلة واملطلقة» و»ال�شعارات أ
اليديولوجية» و»العواطف الوطنية» ،بينما يغيب
«التدقيق يف امل�ستويات واملواقف» ،و»معرفة الفوارق الطفيفة بني أ
ال�شياء واملواقف
والماين أ
وال�سيا�سات» ،و»قراءة الواقع كما هو مبعزل عن الرغبات أ
والهداف» .ما هو
�سائد ين�شد راحة ال�ضمري وعدم التعب وت أ�كيد �سالمة أ
اليديولوجية وبناء مواقف �شعبوية
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قادرة على التجيي�ش والتح�شيد.
تتك�شف �آليات النهج ال�سائد يف املمار�سة ال�سيا�سية لدى بناء املوقف إ�زاء اخلارج ،فهذه
آ
الليات ثابتة ال تتغري ،واخلارج هو اخلارج ال يتغري وال يتحول .املوقف ال�سيا�سي إ�زاءه
ثابت يف كل اللحظات ال�سيا�سية ،وم�شحون بهواج�س اخلوف وال�شك والعجز والنق�ص.
اخلارج عدو مطلق ،وكل ت�رصف أ�و �سلوك ي�صدر عنه ،ال يهدف منه إ�ال إ�ىل �سحقنا
والق�ضاء علينا ،وحتويلنا هباء منثوراً.
هذه املواقف آ
والليات تفتقد املرونة ال�سيا�سية ،وال تعرف م�صطلح التكتيك ال�سيا�سي ،وال
الهداف اال�سرتاتيجية العري�ضة �سيا�سياً ،مما يحول اال�سرتاتيجية أ
كيفية خدمة أ
والهداف
عموم ًا إ�ىل حالة بليدة غري منتجة أ�و مثمرة على أ�ر�ض الواقع .وهذا لي�س غريباً ،فاملنطقة
العربية فقرية بال�سيا�سيني ،أ�ي باملفكرين ال�سيا�سيني ،أ�ولئك الذين يحللون ما يجري على
أ�ر�ض الواقع ،ويبدعون يف خلق اال�سرتاتيجيات املالئمة ،و�صوغ التكتيتات املنتجة
التي حتول اال�سرتاتيجيا إ�ىل واقع معا�ش .املتوافر هم كتاب أ
اليديولوجيا أ�و رجال
ال�شعارات.
ال�شعارات ال�سيا�سية الدارجة التي أ
متل ال�ساحة ال�سيا�سية �رصاخ ًا وعويالً ،تتلخ�ص يف
طرح أ�هداف �سيا�سية حارة يف ظل واقع بائ�س وحما�رص ،فالوحدة العربية أ�مر راهن،
والدميقراطية ميكن أ�ن تكون م�ؤجلة ل�صالح التعبئة العامة ال�رضورية ملقاومة املخططات
المربيالية وال�صهيونية ،و»الوطن يف خطر» ،وهذا يتطلب تكاتف جهود ال�سلطة
إ
المربيالية العاملية
واملعار�ضة ،من أ�جل حل التناق�ض الرئي�سي يف اللحظة الراهنة مع إ
واخلطر اخلارجي ،وفل�سطني هي ق�ضيتنا املركزية ،وما عداها ممكن بعد رحيل إ��رسائيل
أ�و الق�ضاء عليها ،ولذلك من ال�رضوري دعم املقاومة الفل�سطينية باملال وال�سالح ،والدعوة
إ�ىل «تعميم ثقافة اال�ست�شهاد» ،هذا ال�شعار الذي ي�ستند إ�ىل خمزون تراثي هائل ،حتول
بنتيجته الب�رش إ�ىل جمرد دعاة للموت من أ�جل املوت .ومن ال�رضوري أ�ي�ضا جمع التواقيع
على «مواثيق �رشف» ت�ؤكد عدم التفريط باحلقوق الفل�سطينية ،وال بد أ�ي�ضا من و�ضع
ا�سم « إ��رسائيل» دائم ًا و أ�بد ًا بني قو�سني ،ألن هذين القو�سني ،رمبا يف اعتقاد البع�ض،
هما اللذان �سيلجمان إ��رسائيل عن التو�سع ،أ�و �سيبقيانها على قائمة الدول غري املوجودة أ�و
غري املعرتف بها .بل ال بد أ�ي�ضا من تو�سيع �آليات حما�رصة اخلارج و إ�نهاكه عرب دعم ما
ي�سمى «املقاومة العراقية» ب�شتى الو�سائل املمكنة ،أ
فال�سا�س هو طرد االحتالل ،وبعدها
لكل حادث حديث.
جميع أ
الهداف املطروحة فهمت مبعزل عن الدميقراطية .فالوحدة العربية ما هي إ�ال
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جتميع ألجزاء متناثرة ،نتذكر معها ق�صة ذلك الرجل الذي أ�عطى أ�والده عيدان ثقاب
مفردة فك�رسوها ،ثم أ�عطاهم إ�ياها جمتمعة فعجزوا عن ك�رسها .املفهوم ال�سائد للوحدة هو
الفهم امليكانيكي ،والنظرية ال�سائدة يف الفعل الوحدوي هي نظرية ندمي البيطار يف االنتقال
القليم – القاعدة،
من التجزئة إ�ىل الوحدة التي تتطلب ثالثة عوامل لتحقيقها ،أ�ولها إ
وثانيها ال�شخ�صية الكاريزمية التي ت�ستويل على قلوب اجلماهري وتبهرهم ب�سحرها وذكائها
وقدراتها ،وثالثها اخلطر اخلارجي ،أ�ما اجتاه التقدم ،أ�ي الدميقراطية ،فهو غري موجود
يف الفهم الوحدوي ال�سائد .نحن نريد الوحدة لي�س من أ�جلنا ،بل من أ�جل ت�شكيل القوة
الن�سان ال وجود أ�و أ�ثر لهما ،وحتى
الالزمة ملواجهة اخلارج .الدميقراطية وحقوق إ
لو ذكرت ،كما هو حا�صل يف جميع براجمنا ال�سيا�سية ،فهي ال تعدو أ�ن تكون �شكال من
أ��شكال إ�عداد مائدة وفرية بامل�صطلحات احلديثة ،وملا تتحول بعد إ�ىل منطلق و أ��سا�س،
و إ�ىل منهج للر ؤ�ية ال�سيا�سية .عندما ننظر إ�ىل جميع ق�ضايانا وم�شاكلنا ال�سيا�سية (فل�سطني،
لبنان ،العراق ،الوحدة العربية ،النظام االقت�صادي املطلوب ،إ��رسائيل ،م�شكلتنا مع
الن�سان �سوف تختلف ر ؤ�يتنا.
أ�مريكا )...من زاوية أ�و منظار الدميقراطية وحقوق إ
يف فهمنا للوحدة وق�ضية فل�سطني ن�ستح�رض دائما خطر اخلارج ،ونعي�ش حالة أ
المة/
المة املطعونة ،أ
ال�ضحية ،أ
المة التي كذب عليها آ
الخرون و أ�خلفوا وعودهم معها وغدروا
بها ،لذلك يكون ا�ستنفارنا �ضد اخلارج غرائزيا ،ويكون �رصاعنا معه �رصاعا على البقاء،
ولي�س �رصاعا �سيا�سيا.

البع�ض من دعاة الفكر القومي التقليدي فرح عندما اجتاح �صدام ح�سني الكويت ظن ًا
منه أ�ن �صريورة الوحدة العربية قد بد أ�ت ،وخاف أ�ن يوجه انتقاد ًا أ�و ا�ستنكار ًا لفعل
االجتياح خوف ًا من أ�ن حت�سب يف اخلندق آ
الخر ،أ�ي يف خندق الواليات املتحدة .الغريب
أ�ن القوى ال�سيا�سية يف كل مرة متر فيه بلحظة �سيا�سية �شبيهة تقف يف اخلندق اخلط أ� .هذا ال
يعني الوقوف يف خندق الواليات املتحدة ،بل يعني الوقوف يف خندق املواقف وال�سيا�سات
ال�صائبة انطالق ًا من امل�صلحة الوطنية ( أ�و القومية) ،وال يهم عندها إ�ن كان ثمة تقاطع بني
هذا اخلندق وخندق الواليات املتحدة.
تلك هي أ�هم منطلقات ومواقف احلركة ال�سيا�سية يف �سوريا ،ويف ال�ساحة ال�سيا�سية
العربية عموماً ،وهي يف معظمها ثابتة منذ ن�صف قرن تقريباً ،على الرغم من التغريات
النوعية التي �شهدها العامل ،وعلى الرغم من أ�ن الواقع اليوم ال ي�ستجيب ألي منها .أ��سئلة
عديدة تطرح هنا ،أ�ولها :هل خدم و�ضع هذه ال�شعارات والتوجهات على أ�جندة عمل
احلركة ال�سيا�سية الق�ضايا التي قامت أ�و رفعت من أ�جلها ؟ ،وهل خدمت جتارب جميع
حركات التحرر العربية ،وحركات اال�ستقالل ،ق�ضايانا امل�صريية و أ�هدافنا املرفوعة منذ
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ن�صف قرن ،وهل و�صلت بنا إ�ىل وطن حر ومواطن حر و�سعيد ؟
التوهان ال�سيا�سي موجود ،و إ�نتاج أ
الخطاء م�ستمر إ�ىل ما ال نهاية :بع�ض ال�شعارات
املطروحة يف ال�سوق ال�سيا�سية تهدف إ�ىل حتقيق أ�كرب حالة من التح�شيد ،ولذلك العن�رص
الدافع الرئي�سي لتبني هذه ال�شعارات من قبل قوى �سيا�سية عديدة هو مزاج النا�س .ال�س�ؤال
هنا إ�ذا كان حزب ما يبني �سيا�ساته انطالق ًا من مزاج النا�س فما هي �رضورة وجوده
كحزب �سيا�سي ؟ إ�ذا كان احلزب ال�سيا�سي ينطلق من احلد�س واملبا�رش والظاهر كما هو
حال املزاج ال�سائد ،ف أ�ي معنى أ�و دور يبقى لوجوده ؟ إ�ذا مل يكن احلزب ال�سيا�سي رافعة
ال لتطوير مداركهم وتفاعلهم مع أ
الحداث ال�سيا�سية ،فما هي الوظائف
لوعي النا�س ،و�سبي ً
ال�سيا�سية واملجتمعية املتبقية لهذا احلزب ؟
بع�ض ق�ضايانا املحقة (الوحدة العربية ،حترير فل�سطني) ال ميكن خدمتها برفع �شعارات
تطبيقها يف حلظة انك�سار �سيا�سي معمم ،فهذا لن يزيد احلركة ال�سيا�سية ،والب�رش عموماً،
إ�ال إ�حباط ًا وانتكا�ساً ،فالعواطف والرغبات ال مكان لهما يف عامل ال�سيا�سة ،وعلينا أ�ال نعتقد
أ�ن ثمة فائدة ميكن أ�ن تكون يف تكرار احلديث عن الوحدة وفل�سطني ،ويف الت أ�كيد على
التزامنا بهذه الق�ضايا ،فالعربة لي�ست يف الكلمات ،بل يف إ�مكانيات التحقيق الواقعية.

التقييم العام أ
الجمالية ال ي�ؤثران يف الواقع ال�سيا�سي ،وي�ؤديان إ�ىل بالدة
والحكام إ
�سيا�سية ،وفقدان القدرة على التعامل مع الفوارق الطفيفة يف �سيا�سات الدول ،وبالتايل
الت أ�ثري فيها .أ�مريكا قارة مليئة ب أ�نواع وفئات خمتلفة من الب�رش ،وبتيارات �سيا�سية متعددة،
وبقوى جمتمع مدين غاية يف التنوع واالهتمامات والت�صورات املختلفة ،ودون التعامل
بالمكان تغيري �سيا�سات آ
الخرين إ�زاءنا.
مع هذه احلقائق لن يكون إ

دون تغيري فهمنا ال�سيا�سي �سيبقى اخلطاب ال�سيا�سي ،كما هو �شائع ،خطاب ًا ذاتياً،ال
يقتنع به ،وال ي�سمع به ،إ�ال أ��صحابه� .ضعف املعار�ضة ال�سيا�سية يف �سوريا ال يكمن فقط
يف حما�رصة ال�سلطة لها على مدار ثالثة عقود ،بل أ�ي�ض ًا يف خطابها الذي ال ي�ستطيع أ�ن
يجمع حوله حفنة من الب�رش يف الداخل ،وال ي�ستطيع أ�ن يك�سب امل�ؤيدين واملتعاطفني معه
يف اخلارج.
املوقف أ
اليديولوجي والغرائزي للمعار�ضة ال�سورية جتاه اخلارج يقودها إ�ىل إ�لغائه
من ح�ساباتها ومن خطابها ،أ
المر الذي يعني للعامل عموم ًا أ�ن هذه املعار�ضة تريد بناء
وطن خارج هذا العامل ،ومتخارج مع الع�رص ،وليقت�رص خطابها على حماورة نف�سها
أ�و ا�ستجداء النظام ،واللعب على وتر تذكريه أ
بالخطاء املحدقة بالبلد التي تتطلب تكاتف
اللغاء للخارج يقود هذا أ
الخري أ�ي�ض ًا يف
جهود اجلميع .لكن ينبغي االنتباه إ�ىل أ�ن هذا إ
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املح�صلة إ�ىل إ�لغاء املعار�ضة من ح�ساباته ،ولتبقى ال�سيا�سة اخلارجية بالتايل حكر ًا على
ال�سلطة ،ولت�صبح املعادلة ال�سيا�سية الفاعلة هي بني النظام احلاكم واخلارج وح�سب ،وليبقى
الوطن لعبة بيد الطرفني يف حالة غري م�ضمونة العواقب .تعفف املعار�ضة عن احلوار مع
اخلارج مب�ستوياته املتعددة ،ي�شري إ�ىل خوفها الدائم من اتهامها بالعمالة من قبل ال�سلطة
التي تخ�ضع معار�ضيها على الدوام البتزاز معنوي يتج�سد يف إ�نهاكهم ب�رضورة إ�ثبات
ال لزعيم حزب معار�ض
وطنيتهم على الدوام أ�مام ال�سلطات « الوطنية « .ال أ�حد يقول مث ً
يف فرن�سا عندما يزور بلد ًا معيناً ،ك أ�مريكا أ�و بريطانيا ،لي�رشح ر ؤ�اه وت�صوراته ،ب أ�نه
عميل لهذا البلد أ�و ذاك .ويعك�س هذا التعفف أ�ي�ض ًا حالة من عدم الثقة بالذات يف حال جرى
هذا احلوار .ال يعني جمرد احلوار مع اخلارج أ�ننا أ��صبحنا ندور يف فلكه ،و أ�ننا �سن�سري
يف طريقه ون�سلم له م�صائرنا وحياتنا ،بل على العك�س قد يكون بداية لكف يده عنا � .أش�ن
املعار�ضة يف التعامل مع اخلارج كتلك املر أ�ة التي تخاف على بكارتها من كلمة غزل أ�و
مل�سة يد.
ر�ضيت املعار�ضة ،أ�و بع�ض أ�طيافها ،ب�شكل مبا�رش أ�و غري مبا�رش ،التحول إ�ىل أ�حد
أ�ركان ا�ستمرار اال�ستبداد ،فال�سلطة ت�ستثمر خطاب املعار�ضة وتوجهاتها إ�ىل أ�بعد حد،
خا�صة عندما تقول للخارج إ�نها أ�ف�ضل املوجود ،و أ�ن البدائل املمكنة أ�و املتاحة أ�كرث
راديكالية منها.
الوطن يف خطر .هكذا تطرح ال�سلطة ،وهكذا تطرح املعار�ضة .ال�سلطة تقول تبع ًا لذلك
ب�رضورة ال�صمت وكم أ
الفواه ،ألن �صوت املعار�ضة املرفوع يخدم يف ت�شجيع اخلارج
على القدوم إ�لينا وانتهاك �سيادتنا الوطنية .املعار�ضة تقبل أ�حيان ًا وت�صمت قانعة ب أ�ن التناق�ض
المربيالية واال�ستعمار ،أ�و تذهب نحو مطالبة ال�سلطة ب�رضورة تكاتف
الرئي�سى هو مع إ
اجلهود لدرء اخلطر اخلارجي.
تعفف املعار�ضة يبدو،يف كثري من أ
الحيان ،غري �صادق يف العمق ،فالقوى املعار�ضة
التي تطالب دائم ًا بالت أ�كيد على عدم اال�ستقواء باخلارج ،تنتع�ش وتتنف�س ال�صعداء وترفع
�صوتها يف كنف ال�ضغوط اخلارجية ،وتقتات من نعمها .هذا ال يخد�ش وطنية املعار�ضة،
لكن املعيب هو يف اخلطاب املعلن الذي تتعامل من خالله املعار�ضة مع تلك ال�ضغوط ،عرب
الت أ�كيد على رف�ض كل ما ي�صدر عن اخلارج ،حتى �شعاراته حول الدميقراطية وحقوق
الن�سان ،إ�ذ بدل ت أ�كيد املطالب اخلا�صة بهذه ال�شعارات ،يجري مواجهتها مبخزون
إ
أ
المربيالية ،ولت�صب هذه
ال�شعارات املعتادة� ،ي تلك املنادية بتحرير فل�سطني ودحر إ
اللحظة ال�سيا�سية يف املح�صلة يف طاحونة النظام ،وا�ستمرار اال�ستبداد.
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ال�شكالية
ب -النظم احلاكمة وتعاطيها ال�سيا�سي مع إ

أ��صبحت �سيا�سات النظم العربية معروفة للعامة واخلا�صة ،فمن الثوابت الوا�ضحة �سعيها
الدائم إ�ىل ت أ�جيل و�صول أ
الزمات الداخلية إ�ىل حدود انفجارية ،والو�سائل متعددة يف هذه
ال�سيا�سة ،منها اللعب ب أ�وراق إ�قليمية خارجية ،أ
المر الذي ي�سمح لها من جهة باملناورة مع
اخلارج ،و إ�جراء املقاي�ضات الالزمة لكف يده عن التدخل يف ال� أش�ن الداخلي ،ومن جهة
ثانية قطع الطريق على الداخل الذي يطلب منه تقدير و�ضع النظام و»الظروف الدقيقة»
القليمية والدولية املحيطة بالبلد ،وت أ�جيل اال�ستحقاقات الداخلية.
إ
لكن اجلديد هو نهاية ال�سيا�سات املبنية على املقاي�ضة مع اخلارج ،وحتى لو قبل هذا
أ
الخري يف حلظة من اللحظات ببع�ض املقاي�ضة ،فهو قبول م�ؤقت ،فاخلارج أ��صبحت
م�شاريعه أ�كرب من إ�دارة أ
الزمات ،ولرتتكز أ��سا�س ًا اليوم على إ�عادة ت�شكيل املنطقة وفق
النظمة احلاكمة وجها لوجه مع أ
م�صاحله .هذا اجلديد يف املح�صلة جعل أ
الزمات الداخلية
التي راكمتها وغذتها بفعل �سيا�ساتها غري العقالنية على مدار عقود .عندما طرحت الواليات
«ال�صالحي» للمنطقة كان رد فعل أ
«ال�صالح
النظمة العربية هزيالً :إ
املتحدة م�رشوعها إ
يجب أ�ن يكون من الداخل» ،مبعنى أ�ن هذه أ
النظمة التي مل تخرج منها ،طوال ن�صف
«ال�صالح» ،أ�رغمت عملي ًا على طرحه ،أ�ما من حيث طبيعة
قرن ،كلمة واحدة ت�شري إ�ىل إ
الرد ف�إنه مفهوم ،أ�ي �ستقوم به أ
النظمة مبا يتوافق مع ظروفها وم�صاحلها.

من الثوابت أ�ي�ض ًا اتهام النظم احلاكمة ملعار�ضيها بالعمالة للخارج واخليانة الوطنية.
«العميل» يف عرف هذه النظم ،كما هو معروف ،هو كل من يحاول اخلروج على الن�سق
ال�شمويل و�رشعة اال�ستبداد ،ولذلك هي ال تتورع عن توجيه التهم بالعمالة ملثقفي البلد
ولحزاب �سيا�سية معار�ضة ،بل وملجموعات ب�رشية وا�سعة ،أ
أ
كالقليات القومية أ�و بع�ض
الطوائف.
على العموم هذه االتهامات معروفة وم أ�لوفة يف تاريخنا ،إ�ذ كانت ال�سلطات القائمة
تتهم معار�ضيها على الدوام ،بهدف حرقهم و إ�عدامهم اجتماعيا و�سيا�سيا ،ب�إحدى التهم
بالحلاد ،أ�و يتهمون يف أ�خالقهم االجتماعية،
الثالث ،ف�إما يتهمون بالعمالة للخارج ،أ�و إ
وذلك ألنها تدرك أ�ن هذه التهم قادرة على ا�ستنفار الغرائز البدوية والدينية للب�رش
�ضدهم.
هذه االتهامات ،خا�صة يف ظل �ضعف املعار�ضة ،جتعل هذه أ
الخرية ت�سري يف طريق
رد التهم عنها و إ�ثبات وطنيتها ب�شتى ال�سبل� ،سواء من حيث خطاب كيل ال�شتائم للخارج،
ال ومنظمات غري
والت أ�كيد الدائم لرف�ضها له جملة وتف�صيالً� ،سيا�سة وثقافة� ،شخو�ص ًا ودو ً
حكومية ،أ�و من حيث ال�صمت عن نقد أ
النظمة يف اللحظات التي ي�شتد فيها �ضغط اخلارج
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عليها .يف املنطقة العربية عموم ًا تتحمل ال�سلطات ال�سيا�سية م�سئولية التدخالت الفا�ضحة
للخارج أ�ما تيارات املعار�ضة على اختالف تالوينها فال عالقة لها بذلك.
الن�سان ،تنهك املعار�ضات نف�سها،
بد ً
ال من الرتكيز على ق�ضية الدميقراطية وحقوق إ
وت�ستنزف طاقتها ،يف إ�ثبات وطنيتها يف بلد يفتقد ألي معايري قانونية حتدد معنى الوطنية
ومعنى «اخليانة الوطنية» ،و أ�مام أ�نظمة حاكمة �شهادتها جمروحة يف هذا أ
المر ،وحتتاج
إ�ىل �آالف ال�شهادات إلثبات وطنيتها .حتتاج أ
النظمة احلاكمة إ�ىل �شهادة يف احلفاظ على
املال العام وعدم تورطها يف الف�ساد ،و إ�ىل �شهادة يف ح�سن إ�دارة موارد البلد ،و�شهادة
يف احرتام القانون الوطني ،أ�ي الد�ستور ،و�شهادة يف عدم ا�ستغالل املنا�صب احلكومية،
و�شهادة يف احلفاظ على حياة كرمية للمواطنني ،و أ�خرى يف �صون حرياتهم ،و�شهادة يف
ر�سم �سيا�سات ناجحة تخدم احلفاظ على املناعة الوطنية ،وغريها من ال�شهادات.
بع�ض أ
النظمة ال تفتقد ال�شهادات ال�سابقة وح�سب ،بل أ�ي�ضا ل�شهادات تخ�ص عدم
حتولها إ�ىل قنوات �سهلة للم�صالح اخلارجية ،و إ�ىل موظفني �صغار عند ال�سيد أ
المريكي،
للمن القومي أ
و إ�ىل حرا�س خمل�صني أ
المريكي.

 )6اخلروج من النفق امل�سدود
نحن يف احلقيقة أ�مام حالة عجيبة :خارج يريد أ�ن يغري وميتلك القدرة على الفعل،
ولكنه �سيغري انطالق ًا من م�صاحله وعلى هواه ،وهذا مفهوم وطبيعي ،وداخل (حكومات
وقوى �سيا�سية و�شعبية) راف�ض مل�صدر التغيري� .سلطات ال تريد أ�ن تغري أ��صالً ،ولكنها
أ�رغمت على ركوب موجة التغيري ،وهي متتلك القدرة أ�ي�ضا ،لكن أ�ق�صى ما تريده هو
إ��ضفاء تغيريات وحت�سينات جزئية وح�سب ،وب�شكل يتوافق مع ا�ستمراريتها ،بل هي
تتعامل مع «م�س أ�لة التغيري» على أ��سا�س أ�نه بد أ� ،أ�ما وتريته «فال بد أ�ن تتم مبا يتنا�سب
مع ظروف كل دولة»« ،ومع التحديات التي جتابهها» ،و»ب�شكل ال ي�ؤدي إ�ىل زعزعة
اال�ستقرار ال�سيا�سي» ،أ�ي ا�ستقرار أ
النظمة .أ�ما القوى ال�سيا�سية (يف الداخل واخلارج)
فهي عاجزة وم�شتتة.
هذه ال�صورة تتكرر يف بلدان عربية عديدة ،وح�صيلتها يف عامل ال�سيا�سة �صفر.
ال�شكالية يف جميع أ�بعادها وم�ستوياتها،
ال�س�ؤال املركزي بعد حماولة ا�ستك�شافنا لهذه إ
ال�شكالية
وبعد حماولة قراءتنا للوحة ال�سيا�سية بجميع مفرداتها ،هو :كيف ميكن حل هذه إ
وتخفيف حدتها يف ت�شكيل اال�صطفافات وفرز القوى ال�سيا�سية والفئات االجتماعية ،ل�صالح
ح�ضور االعتبارات الداخلية و إ�عادة التكوين بناء على الربامج الداخلية ور ؤ�ية اجلميع
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والليات التي متكننا من حل أ
أ
للهداف آ
الزمات الداخلية ؟.
مبعنى �آخر كيف ميكن إ�عادة توحيد احلقل ال�سيا�سي واملجتمعي ،واخلروج من حالة
الت�شظي والتمزيق احلادث ب�سبب هذا احل�ضور املكثف ،الواقعي ،احلقيقي للخارج يف
جمتمعاتنا ؟ �رشيطة أ�ن يكون هذا التوحيد �صحياً ،ال باال�ستناد إ�ىل دوافع مر�ضية بفعل
ال�شعور باخلطر الذي ميثله اخلارج ،و أ�ن ينطلق هذا التوحيد من مبد أ� أ��سا�سي هو وحدة
ال�سئلة أ�و أ
التنوع ؟ .هل نحلم ونحن نطرح هذه أ
بالحرى الرغبات ؟ ؟
هذه الرغبات تتطلب جهود ًا وحوارات �ضخمة وعميقة حول الفكر العربي والثقافة
العربية ،وهذه جميعها حتتاج إ�ىل بيئة �سيا�سية �صحية ومناخ دميقراطي من جهة ،وحتتاج
ال�شكال الفكري
إ�ىل وقت طويل من جهة ثانية .لكن ينبغي الت أ�كيد على أ�ن حل هذا إ
ال�سيا�سي ،يف هذه اللحظة ال�سيا�سية ،ال بد أ�ن يكون ب أ�دوات ال�سيا�سة و�آلياتها بالدرجة
الوىل ،ولي�س من خالل أ
أ
اليديولوجية التي لن يكون ب�إمكانها تقدمي أ�ي فائدة واقعية أ�و
منتجة يف خلق احللول املنا�سبة.
القوى ال�سيا�سية التي متار�س ال�سيا�سة ممار�سة أ�يديولوجية ال تتبدل مواقفها تبعا للحظات
ال�سيا�سية املختلفة ،وهذا ثبات �سلبي قاتل ،فقد جترنا هذه القوى إ�ىل متاهات عديدة أ�و ت�سري
بنا إ�ىل طرق م�سدودة .أ�ما القوى ال�سيا�سية التي متار�س ال�سيا�سة باال�ستناد إ�ىل املعطيات
الواقعية املتغرية ،ف�إن مواقفها ال�سيا�سية تكت�سي طابعا براجماتيا �صحيا وطبيعيا ،فعندما
نكون يف حالة راحة لنقا�ش عالقة الداخل باخلارج تختلف مواقفنا عن تلك التي ن�صدرها يف
و�ضع أ�و حالة ي�صبح فيها اخلارج موجودا يف الداخل أ�و على أ�بوابه .هذا يفرت�ض �رضورة
ال�شكالية ،ومبا يهدف إ�ىل التقليل من تباينات املواقف
االتفاق على إ�طار عام ملعاجلة هذه إ
ال�سيا�سية لدى خمتلف القوى أ
والحزاب يف اللحظات ال�سيا�سية املختلفة إ�زاء اخلارج
و�سيا�ساته ،أ
المر الذي يعفينا ،فيما لو ح�صل ،من املزيد من الت�شظي للحركة ال�سيا�سية.
ميكن أ
للفكار ال�سيا�سية التالية أ�ن ت�سهم جزئي ًا يف اخلروج من النفق ،و إ�عادة توحيد
بع�ض التيارات والقوى ال�سيا�سية على أ��س�س دميقراطية:
 –1يجب على القوى ال�سيا�سية املتباينة أ�ن تتوافق على برنامج �سيا�سي ي�ستجيب للحظة
الراهنة ،ومبا يحد أ�و يخفف من أ�ثر اخلارج وت أ�ثريه يف �صياغة م�ستقبل أ�وطاننا على هواه،
دون التخوف من حدوث تقاطع أ�و توافق بني هذا الربنامج مع ما يعلن عنه اخلارج أ�و
مع ما يريده �رصاحة .أ�ي ال بد من التو�صل إ�ىل برنامج حقيقي للتغيري الدميقراطي تتقاطع
عنده أ�و�سع القوى على اختالف انتماءاتها أ
اليديولوجية .هذا الربنامج هدفه ت�شكيل قطب
دميقراطي معار�ض وا�ضح املعامل من حيث القوى املن�ضوية فيه وال�ساعية إ�ليه ،ومن حيث
حتديد عنا�رص التغيري الدميقراطي وعناوينه و�آلياته وو�سائله.
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 –2و�ضع ا�سرتاتيجيات عملية تف�صيلية لل�سري يف التغيري الدميقراطي ،أ�ي حتويل
الربنامج املتفق عليه إ�ىل خطوات �سيا�سية تدريجية حم�سوبة ومرتبطة بالزمن.
الن�سان بو�صفها الق�ضية املركزية الناظمة
 -3التعامل مع ق�ضية الدميقراطية وحقوق إ
لعمل جميع القوى والتيارات ،وت أ�جيل ال�شعارات ال�سيا�سية أ
الخرى املطروحة ،على
اعتبار أ�نه من جهة ال ميكن خدمة هذه ال�شعارات �سيا�سي ًا يف هذه املرحلة ،و أ�نها من جهة
أ�خرى ت�صب ب�شكل أ�و ب�آخر يف خدمة ا�ستمرار أ
النظمة اال�ستبدادية التي تدعي خدمة هذه
ال�شعارات.

هناك �شعارات عديدة تطرح يف ال�ساحة ال�سيا�سية ،حيث هناك بع�ض القوى ترى أ�ن
الولوية على ما عداها» ،ولذلك تنتقد القوى أ
«مقاومة اال�ستبداد لها أ
الخرى التي يختلط
المربيالية
عندها الدفاع عن الوطن بالدفاع عن اال�ستبداد ،وهناك قوى ترى أ�ن «مقاومة إ
واخلطر اخلارجي لها أ
الولوية» ،وال تريد أ�ن تكون ،كما يقال ،كامل�ستجري من الرم�ضاء
بالنار ،وقوى أ�خرى تريد مقاومة اال�ستبداد واخلارج معا .احلل لي�س يف هذه التحديدات
القطعية ،و إ�منا بو�ضع مبد أ� عام باال�ستناد لقراءة التاريخ واللوحة ال�سيا�سية ،ثم البحث عن
�آليات خلدمة هذا املبد أ� �سيا�سيا ،دون النظر إ�ىل أ�ي ابتزاز من أ�ي نوع� ،سيا�سيا كان أ�و
أ�خالقيا.
الن�سان» يف منطقتنا .أ�ما كيفية
هذا املبد أ� باعتقادي هو «ق�ضية الدميقراطية وحقوق إ
خدمة هذه الق�ضية ف�إنها تتبع اللحظة ال�سيا�سية ،فلكل حلظة ح�ساباتها ومقت�ضياتها و إ�مكانياتها
وال�سا�س هو الت�رصف على أ��سا�س خدمة هذه الق�ضية أ
الواقعية .املهم أ
ال�سا�سية.
 –4بناء عالقة �صحية مع آ
والهانة
الخر ،أ�ي اخلارج ،خالية من عقد النق�ص إ
واالجنراح احل�ضاري ،و إ�طالق عملية حوار م�ستمرة مع اخلارج بجميع م�ستوياته
وعنا�رصه ،أ�ي احلوار مع منظماته وجمعياته وحكوماته وهيئاته الدولية وغريها .هذا
احلوار ينطلق من أ��س�س عديدة ،أ�ولها الثقة بالذات ،وثانيها عدم اخل�ضوع لالبتزاز الذي
تقوم به أ
الطار ،وثالثها و�ضع أ��سا�س للحوار هو امل�صالح
النظمة اال�ستبدادية يف هذا إ
الوطنية لدول املنطقة ،ورابعها قبول مبد أ� ال�ضغط اخلارجي ،على أ�ن تو�ضع له معايري
عامة تنطبق على جميع دول العامل ،ويكون حتت إ��رشاف أ
المم املتحدة ،وحم�صور ًا يف
الن�سان .مبعنى �آخر قبول مبد أ� ا�ستخدام ال�ضغوط الدبلوما�سية
ق�ضايا الدميقراطية وحقوق إ
وال�سيا�سية واالقت�صادية املن�سجمة مع م�صالح �شعوب املنطقة ،أ�ي تلك ال�ضغوط امل�ؤذية
للعنا�رص الفا�سدة يف أ
النظمة احلاكمة ،واملتوافقة مع التوجهات الدميقراطية وحت�سني
الن�سان ،وخام�سها رف�ض مبد أ� التدخل الع�سكري لفر�ض أ�ي تغيري من
أ�و�ضاع حقوق إ
أ�ي نوع ،طاملا مل يتم إ��صالح هيئة أ
المم املتحدة ،لتكون هيئة دميقراطية قادرة على
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القيام مبهامها دون اخل�ضوع إلرادات الدول الكربى ،وهذا على ما يبدو ما زال بعيداً،
و�ساد�سها الت أ�كيد على أ�ن احلوار مع اخلارج ال يعني ا�ستدعاء اخلارج ميكانيكي ًا إ�ىل منطقتنا
وبلداننا ،إ�منا يعني الت أ�ثري يف هذا اخلارج من منطلق م�صاحلنا الوطنية ،و�سابعها التخلي
عن ال�شعارات ال�سيا�سية املنطلقة من العداء املطلق للخارج ،ك�شعار «عدم اال�ستقواء
ال من الناحية املعرفية والثقافية ،ويعرب عن
باخلارج» ،الذي يعترب �شعار ًا زائف ًا وم�ضل ً
الكثري من الغباء ال�سيا�سي .إ�ن عدم احلوار مع اخلارج بكل دوله وم�ؤ�س�ساته ومنظماته
وهيئاته الدولية ال يطمئن النظام العاملي إ�زاء القوى ال�سيا�سية املوجودة داخل دول املنطقة،
و�سيظل ينظر إ�ليها بعني ال�شك والريبة .وثامنها ال بد لهذا احلوار أ�ن يت�سم ب�إتقانه ملنطق
الع�رص والعامل ،و أ�ن يتوافق مع بديهياته الفكرية وال�سيا�سية واالقت�صادية .هذا احلوار مع
اخلارج ال يعني فح�سب اللقاء على طاولة للنقا�ش ،بل يعني بالدرجة أ
الوىل خماطبته بلغة
الع�رص ،والتخلي عن جممل عنا�رص اخلطاب الذاتي الذي ال يفهمه إ�ال أ��صحابه ،وال ي�ؤثر
يف الثقافات وال�سيا�سات العاملية أ�ي ت أ�ثري ،وبحيث ن�صبح جزء ًا من العامل ،ومندجمني
معه ،وم�ساهمني يف الثقافة العاملية ،ال خارجني عن نوامي�سه وقوانينه ومنطقه ،وهذا
الجرامي ،أ�ي ًا كان م�صدره ومربراته
يعني فيما يعني الرف�ض الوا�ضح إ
للرهاب والفعل إ
و أ�هدافه ،فلي�س عدو عدوي هو �صديقي دائماً ،ولي�س كل من يقف �ضد الواليات املتحدة
ميكن أ�ن يقدم خطوة إ�يجابية أ�و منافع مل�رشوعي الوطني الدميقراطي .وتا�سعها الت أ�كيد
على الوقوف �ضد عنا�رص الهيمنة بجميع م�ستوياتها الع�سكرية (االحتالل) واالقت�صادية،
وغريها ،وعا�رشها الت أ�كيد على أ�همية تو�سيع دائرة املجتمع املدين العاملي املندمج أ�و املرتبط
ب�شبكات تتجاوز الدول واحلدود ،و أ�همية م�ساهمة هذا املجتمع بقواه املحلية والعاملية على
القيام مبقاومة �سلمية دميقراطية �ضد عنا�رص الهيمنة واال�ستغالل واال�ستبداد يف العامل أ�ي ًا
كان م�صدرها وم�ستواها.
هذه أ
الفكار� ،سواء التي تتعلق بامل�ستوى الداخلي ،أ�و تلك التي تتعلق ب�آليات التعامل
ال واحد ًا موحد ًا ين�سجم مع منطق �سيا�سي حديث ومفيد،
مع اخلارج ،ننظر إ�ليها بو�صفها ك ً
وقادر على ت�شكيل خطاب �سيا�سي نا�ضج ومنتج ،وال ميكن التعامل مع أ�ي من مفرداتها
ال عن العنا�رص أ
الخرى دون الوقوع يف اخلط أ� ال�سيا�سي ،أ�و يف خانة �سوء
لوحده ومعزو ً
الفهم املق�صود ،أ�و غري املق�صود.
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الف�صل الثامن

جدل املعار�ضة وال�سلطة  ..احلوار الوطني
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مقدمة :فى أ�همية املراجعة واحلوار الوطني
الو�ضاع العاملية اليوم وتقلباتها وتغرياتها ال�صعبة ،أ
إ�ن أ
والو�ضاع العربية بخا�صة،
واملتفجرة يف بع�ض البلدان العربية كاجلزائر وال�سودان والعراق والتي ت�صل إ�ىل حدود
ّ
أ
أ
أ
أ
أ
االنفجار يف بلدان �خرى� ،و على القل و�صلت إ�ىل �و�ضاع م�زومة وم�سدودة يف معظم
البلدان العربية ،وعلى جميع امل�ستويات ،خا�صة فيما يتعلّق بالعالقات ال�سيا�سية واالقت�صادية
بني قوى املجتمع يف كل دولة عربية ..إ�ن هذه أ
الو�ضاع تدفع بنا إ�ىل االقتناع ب�رضورة
فتح حوار حقيقي وفاعل ،وا�سع و�شامل ،حول أ
ال�س�س التي قامت عليها الدولة العربية،
وذلك ألجل إ�عادة ترتيب وبناء بيت الوطن الداخلي.

من �سمات هذا احلوار ال�رضوري أ�والً :ا�ستناده إ�ىل إ�ميان �صادق بالوطن ،بكل ف�صائله
وم�ؤ�س�ساته و أ�حزابه وفعالياته املختلفة .إ�نه حوار من أ�جل الكل االجتماعي وال�سيا�سي،
وثانياً :االعرتاف ب�رضورة النقد ،نقد جميع أ
الطراف والقوى والف�صائل والفعاليات
امل�ؤثّرة يف الدولة واملجتمع ،فلي�س ثمة أ�حد مبن أ�ى عن النقد.
�رضورة هذا النقد تت أ�تى من طبيعة الظروف امل أ�زومة التي نعي�شها جميعاً ،ومن النتائج
املزرية وامل أ��ساوية التي و�صلت إ�ليها جمتمعاتنا ودول املنطقة ب أ��رسها .فالنتائج والوقائع
تعر�ضنا لنقد وتقييم الفرتة
خري �شاهد على الفعل ،ألنها جتيبنا عن �س�ؤال أ��سا�سي لدى ّ
املا�ضية ،هذا ال�س�ؤال هو :ماذا ح�صدنا ؟
ماذا ح�صدنا؟ هذا ال�س�ؤال فيه من التعرية والك�شف ما ال يطيقه إ�ال كل �صاحب عقل نري،
م�ؤمن بالقدرة على جتاوز املحن والهزائم املرتاكمة� ،رشيطة حتويل املا�ضي إ�ىل درو�س
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وعرب ،والتحلّي ب�إرادة حازمة لتجاوز وتخطي احلا�رض البائ�س.

ماذا ح�صدنا ؟...يف هذا ال�س�ؤال تتكثف كل أ
ال�سئلة التي تخت�رص تو�صيف الهزمية
أ
والزمة:
ماذا ح�صدنا� ،سواء أ�كنا يف ال�سلطة أ�م يف املعار�ضة ،أ�م يف قوى أ�خرى بني هذه
وتلك؟
حررنا أ
الر�ض التي ح�شدنا لعملية حتريرها كل قوى املجتمع ؟
هل ّ

هل ازدهر االقت�صاد مبا ي�ضمن حق ًا قدرتنا على الوقوف بدون خلخلة اقت�صادية أ�و
ارجتاجات اجتماعية يف القرن اجلديد؟
هل تعمق التوجه القومي وتعمق دور امل�ؤ�س�سات القومية ؟
هل و�صلنا إ�ىل عالقة �سوية بني ال�سلطة واملواطن ،بني ال�سلطة وقوى املجتمع املختلفة؟

هل أ
الخالق العامة يف املجتمع ت�سري إ�ىل الن�ضج أ�م إ�ىل تدهور متزايد ؟

من ال�سهل علينا جد ًا الت�ش ّدق ب أ�ننا كنا يف الطريق ال�صحيح ومازلنا ،لكن الوقائع والنتائج
اليوم تفق أ� العني ،والتاريخ لن يكون رحيم ًا معنا ومع ادعاءاتنا الواهمة أ�و امل�ضلِّلة.
أ�ما عن غايات هذا احلوار ،فتتمثل ب�شكل أ��سا�سي يف بناء ا�سرتاتيجية داخلية ملواجهة
حتديات املرحلة القا�سية ومتريرها ب أ�قل خ�سائر ممكنة ،كي ال تكون مواجهتنا ملا يحدث
على �صعيد خارجي-عاملي وعربي وحملي ،مواجهة ع�شوائية ومنفعلة مبا يحدث ،بل من
أ�جل مواجهة مدرو�سة ورزينة ،فاعلة وم�ؤثِّرة.
إ�ن بناء هذه اال�سرتاتيجية البد أ�ن ي�ستند كخطوة أ�وىل على فتح أ�وراقنا جميعاً،
واعرتافنا جميع ًا أ
بالو�ضاع امل أ�زومة التي و�صلت إ�ليها أ�قطارنا ،واعرتافنا أ�ي�ض ًا مب�سئوليتنا
عما و�صلنا إ�ليه ،وبالتايل اعرتافنا جميع ًا بالدور املطلوب من اجلميع ملواجهة أ
الزمة
جميع ًا ّ
والتحديات املختلفة يف جميع م�ستوياتها.
ثالث �سمات هذا احلوار ،انطالقه من ال�شق ال�سيا�سي أ
للزمة أ�والً ،على اعتبار أ�ن
امل�س أ�لة ال�سيا�سية هي املح ّدد الرئي�سي ،والنقطة الفا�صلة يف تطور ومنو جمتمعاتنا ودولنا
العربية ،فال�سيا�سة هي امل�ؤثر الرئي�سي يف جميع الفعاليات املجتمعية أ
الخرى.
ويجب أ�ال نتوهم أ�ن أ�ية فعالية أ�خرى يف أ�ي جمال كان (�سواء أ�كان اقت�صادي ًا أ�م ثقافي ًا
أ�م تعليمياً )...ميكن أ�ن تثمر ب�شكل إ�يجابي وم�ؤثّر ما مل تتم إ�عادة �صياغة الق�ضية املحورية
يف الدولة واملجتمع ،أ�ي الق�ضية ال�سيا�سية.

294

مما ال�شك فيه أ�ن امل�س أ�لة ال�سيا�سية يف بلداننا كافة ،بحاجة إلعادة نظر ،عرب مقاربة
بع�ض املفاهيم ال�سيا�سية أ
ال�سا�سية ،على �ضوء التغريات احلا�صلة يف الدولة واملجتمع أ�والً،
وعلى �ضوء ازدياد الوعي االجتماعي واخلربة املرتاكمة من التجارب ال�سابقة ثانياً،
وثالث ًا على �ضوء ال�رضورة الراهنة لبناء ا�سرتاتيجية �شاملة ملجابهة أ
الزمات التي تع�صف
والنتاج واالت�صاالت
مبجتمعاتنا� ،سواء ما يتعلق منها بالتطورات العاملية يف ميادين العلم إ
والتكنولوجيا ،أ�و ما يتعلّق بتغريات موازين القوى العاملية وال�سيا�سات الدولية ،أ�و ما
ال�رسائيلي وم�س أ�لة الت�سوية ،وامل�شاريع التي
يتعلّق بالتحديات الراهنة لل�رصاع العربي إ
ُيراد فر�ضها على املنطقة العربية.

الدميقراطية ال�سيا�سية ووظائف ال�سلطة
من تلك املفاهيم التي ينبغي إ�عادة ت أ��سي�سها و�صياغتها يف الفكر واملمار�سة نذكر «ال�سلطة
ال�سيا�سية» و»املعار�ضة ال�سيا�سية» و»الدميقراطية ال�سيا�سية» و»احلوار الوطني»....
إ�لخ .و إ�ن الر ؤ�ية التي أ�طرحها يف هذه الدرا�سة حتاول مقاربة هذه املوا�ضيع من جانب
امل�شاهدة الواقعية ،أ�كرث منها درا�سة نظرية للمفاهيم.
افتقدت بلداننا ،على ما يبدو ،إ�ىل تاريخ �سيا�سي ،أ�و تاريخ للممار�سة ال�سيا�سية ،وما
يتوافر هو تاريخ للقائمني على احلكم ،أ�ي تاريخ لل�سلطة احلاكمة وما يجري من توازنات
وخالفات وتناحرات واتفاقات داخل ال�سلطة احلاكمة ،وما يندر وجوده هو تاريخ للعالئق
ال�سيا�سية بني الدولة واملواطن ،أ�و بني ال�سلطة واملعار�ضة ،أ�و بني قوى املجتمع املختلفة،
ال�سيا�سية واالقت�صادية والثقافية ،وغري ذلك .و إ�ن وجود بع�ض التيارات الدينية التي متتلك
ال �سيا�سية يف املجتمع ال يغري من الر ؤ�ية العامة لهذا التاريخ.
جذر ًا �سيا�سياً ،أ�و �شكّ لت كت ً
هذه امل�س أ�لة جعلت جتذّر املمار�سة ال�سيا�سية احلديثة اليوم ،كما نراها يف جمتمعات
أ�خرى� ،ضعيف ًا يف ن�سيج جمتمعاتنا العربية كافة .وهذا أ�حد أ
ال�سباب الرئي�سة لو�صول
امل�س أ�لة ال�سيا�سية يف م�ستوياتها املتع ّددة ،احلزبية واملجتمعية والوطنية ،إ�ىل طرق م�سدودة
يف معظم بلداننا.
لقد ت�شكّ لت ر ؤ�ى متع ّددة حول «الدميقراطية ال�سيا�سية» و�آليات ممار�ستها يف املجتمع
العربي� ،سواء من قبل ال�سلطات ال�سيا�سية أ�و املعار�ضات ال�سيا�سية أ�ومن قبل املثقفني،
ويف اعتقادنا أ�ن هذه الر ؤ�ى ،على تبايناتها ،مل تكن متكاملة أ�و �شاملة يف نظرتها للمجتمع
العربي ،مما يجعلها غري مقاربة للواقع ،و أ�قرب إ�ىل الر ؤ�ية الذاتية أ�و امل�صلحية منها إ�ىل
الر ؤ�ية املو�ضوعية.
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فالدميقراطيات التي ت أ��س�ست يف العديد من أ
القطار العربية با�سم «الدميقراطية ال�شعبية»
خيل للبع�ض عن خ�صو�صية من خ�صو�صياتنا ،أ�و م�ستمدة من حاجات
مل تكن تعبرّ كما ّ
ال إ�بداعي ًا من قبلنا ،بل هي �صيغة مقتب�سة عن تلك ال�صيغ
ال على أ�نها لي�ست عم ً
�شعبنا ،ف�ض ً
التي أ�خذت بها يف حقبة تاريخية �سابقة الكثري من أ
النظمة ال�سيا�سية يف أ�وروبا ال�رشقية
وبع�ض دول العامل الثالث ،تلك أ
النظمة التي نادت بالتحرر والتقدم واال�شرتاكية .أ�ي
م�شوهة عن
أ�ن «الدميقراطيات ال�شعبية» يف املنطقة العربية ال تزيد عن أ�ن تكون ن�سخة
ّ
تلك الن�سخ بكل معوقاتها وعيوبها .من جانب �آخر ف�إن ال�سلطات العربية قد جل أ�ت لهذا
ال�شكل من الدميقراطية ال�سيا�سية ،ألنه يوفّر لها القدرة على التح�شيد ،و�ضبط هذا التح�شيد
ومراقبته ،وبالتايل توجيهه ب�شكل دائم إلعالن الوالء الدائم لل�سلطة ال�سيا�سية ،وتلقف
خطابها أ
اليديولوجي با�ستمرار ،مبا ي�ضمن �رشعية بقاء ال�سلطة ال�سيا�سية.
جند كذلك أ�ن ال�سلطة ال�سيا�سية يف املجتمع العربي تخاف من الدميقراطية ال�سيا�سية
احلقيقية ،حتى لو كانت هذه ال�سلطة «وطنية» بامتياز وتهدف إ�ىل متا�سك الوطن ومنائه
التخوف ال�شائع من أ�ن الدميقراطية ال�سيا�سية �سوف ت�ؤدي إ�ىل تعميم
وتطوره ،وذلك ب�سبب
ّ
وانت�شار الفو�ضى يف املجتمع ،خا�صة يف ظل وجود عوامل التك�سرّ الطائفي والقومي.

بالتايل ،ف�إن ال�سلطة إ�ن مل تكن راف�ضة للعملية الدميقراطية ،ف�إنها يف أ�ح�سن احلاالت
تلج أ� إ�ىل تف�صيل الدميقراطية ال�سيا�سية مبا ين�سجم مع م�صاحلها الذاتية وبقائها ،عرب تكوين
أ�و ف�سح املجال لتكوين «ديكورات دميقراطية» ،أ�ي تقوم بقطع الطريق أ�مام قيام تعددية

حقيقية يف املجتمع من خالل قيام تعددية �سيا�سية �شكلية .هذه الديكورات الدميقراطية فاقدة
العالمي -وخا�صة للخارج الذي حتاول
اليهام إ
للفاعلية والت أ�ثري ،لكنها �شكل من أ��شكال إ
حت�سني �صورتها أ�مامه با�ستمرار  -بوجود حالة دميقراطية ،وتقرن ال�سلطة هذا ال�سلوك
بخطاب �سيا�سي يرتكز إ�ىل املبالغة يف خ�صو�صية املجتمع العربي وخ�صو�صية التجربة
الدميقراطية املالئمة لهذا املجتمع.
على العك�س من ذلك ،ف�إن املعار�ضة ال�سيا�سية إ�ن وجدت -ف�إنها تبني ر ؤ�يتها للدميقراطية
ال�سيا�سية يف أ�طر نظرية �سيا�سية حاملة ،نتيجة ابتعاد هذه املعار�ضة عن ال�شارع ال�سيا�سي،
أ�و ب�سبب حظر املمار�سة ال�سيا�سية عليها من قبل ال�سلطة ،أ�و ب�سبب الر ؤ�ى الذاتية الواهمة
للمعار�ضة حول اعتقادها ب أ�نها ممثّلة لل�شارع ال�سيا�سي ،و أ�نها طليعة متق ّدمة يف املجتمع ،أ�و
أ�نها نائبة عن النا�س ،وي�صل أ
المر بها �ضمني ًا ودون وعي ،إ�ىل حد إ�لغاء الب�رش واحتقارهم
واعتبارهم قطيع ًا بحاجة إ�ىل قيادة ورعاة.
الدميقراطية هي النقطة املف�صلية يف تطوير اخلطاب ال�سيا�سي لل�سلطة واملعار�ضة على حد
�سواء ،ويف تنمية الوعي ال�سيا�سي للنا�س يف املجتمع .فالدميقراطية التي ينجم عنها وجود
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�شارع �سيا�سي فاعل وحراك اجتماعي ،هي التي �ستجعل املعار�ضة ال�سيا�سية تنظر لنف�سها
نظرة واقعية ،وتعرف حجمها وقدرتها على الت أ�ثري ،وتدرك أ�نها إ�حدى قوى الواقع،
هذا الواقع املعقد واملركب الذي يحتوي العديد من القوى امل�ؤثرة والفاعلة فيه ،والتي حت ّدد
ماهيته وو�ضعيته من قوى اقت�صادية ونقابية ،وحتى القوى الع�شائرية والطائفية ،ومبقدار
ما تقرتب هذه املعار�ضة من هذا الواقع املعقد واملركب وتدرك قواه وتغر�س نف�سها �ضمنه،
وتعزز قدرتها على اال�ستقطاب ال�سيا�سي ،مبقدار ما ين�ضج خطابها ال�سيا�سي ،وت�صبح
ُ
ؤ
أ
إ�حدى القوى ال�سا�سية امل�ثرة يف هذا الواقع.

للتكون) بالن�سبة لكل العاملني يف
(املتكون أ�و القابل
إ�ن البعد عن ال�شارع ال�سيا�سي
ّ
ّ
احلقل الفكري ال�سيا�سي (ال�سلطة ،املعار�ضة ،املثقفون..وغريهم) �سبب رئي�سي يف توليد
الت�صورات اخلاطئة عن الدميقراطية واملمار�سة ال�سيا�سية ،إ�ذ إ�ن هذا البعد ي�ساهم ب�شكل
ّ
ؤ
آ
ال�ضيقة أ�و إ�ىل الرغبة واحللم أ�و ترتكز
نية
ال
امل�صلحة
ىل
�
ت�ستند
ذاتية
ى
�
ر
تعزيز
يف
دائم
إ
ّ
إ�ىل النظرية أ
واليديولوجية ،أ�كرث مما تتفاعل مع الواقع احلي املتحرك.

إ�ن فكرة «الدميقراطية ال�سيا�سية» لن تتطور ولن تتجاوز هذه الر ؤ�ى ،ما مل تغنت
بالتجربة واملمار�سة التي ت�ضيف خ�صو�صية التجربة مثلما ت�ضيف واقعيتها واملقدرة على
التطبيق.
«الدميقراطية ال�سيا�سية» هي نتاج تراث إ�ن�ساين �ساهمت فيه أ�مم خمتلفة ،وهذا ال
ن�ستطيع إ�نكاره ،و�صحيح أ�ي�ض ًا أ�ن لكل جمتمع من املجتمعات طريقة الدميقراطي اخلا�ص
مبا ين�سجم مع املرحلة الزمنية و�رضوراتها ،ولكن أ�ي�ض ًا مبا ال يلغي أ�و يتنكّ ر أ
لل�س�س
«التطورية»
الن�سانية .أ�ي يجب اجلمع ما بني
تو�صل إ�ليها تراث إ
ّ
العامة للدميقراطية التي ّ
و»اخل�صو�صية» يف م�س أ�لة الدميقراطية
ال�سيا�سية…التطورية التي ترى اجلانب العاملي أ�و
ّ
ّ
أ
الن�ساين يف المر ،واخل�صو�صية التي تتنبه إ�ىل طبيعة كل جمتمع من املجتمعات واملرحلة
إ
أ
مير بها� .ي لي�س هناك خ�صو�صية ت�ش ّذ عما هو عام و إ�ن�ساين ،فالدميقراطية
التاريخية التي ّ
جتربة إ�ن�سانية لها أ��س�سها العامة ،لكن كيفية ممار�ستها وجت�سيدها خا�صة بكل دولة من الدول
أ�و بكل جمتمع من املجتمعات ،وبالتايل لي�س علينا أ�ن نغرق يف ن�شيد اخل�صو�صية ،كما ال
يفيدنا لهاثنا غري الواعي فن�سعى ال�ستن�ساخ جتارب دميقراطية يف بلدان أ�خرى ا�ستن�ساخ ًا
يفرق ما بني املجتمعات الب�رشية واملراحل التي متر بها ،أ�ي البد لنا من
كام ً
مييز وال ّ
ال ال ّ
قراءة جتارب آ
الخرين والبحث عن نقاط الت�شابه ونقاط االفرتاق ،واال�ستفادة مما نعتقد
أ�نه منا�سب لوطننا .من هنا ي أ�تي االدعاء من قبل البع�ض بخ�صو�صية التجربة الدميقراطية
ادعاء فارغاً ،غايته أ
ال�سا�سية تف�صيل الدميقراطية ال�سيا�سية مبا يتنا�سب مع امل�صالح ال�ضيقة
ّ
ولي�س مع امل�صلحة الوطنية العامة.
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حتول “الدميقراطية ال�سيا�سية” إ�ىل فو�ضى �سيا�سية واجتماعية ،فهو يف
أ�ما
التخوف من ّ
ّ
الغالب أ
تخوف �سلطة انتقل لي�صبح تخوف ًا عام ًا نتيجة الرتويج الدائم عند أ�غلب القوى
العم ّ
ال للذهن ال�شعبي العام.
ال�سيا�سية (كنتيجة للق�صور والعجز عن الفعل والت أ�ثري) و�صو ً
�صحيح أ�ن لل�سلطة م�صلحة وا�ضحة يف ت�صدير هذه الر ؤ�ية ،لكن ذلك لي�س كافي ًا يف
التخوف .إ�ذ ب�سبب وجود
التخوف لو مل يكن هناك مربرات واقعية لهذا
تف�سري انت�شار هذا
ّ
ّ
التك�سرّ ات الطائفية واالجتماعية يف جمتمعنا العربي ،ف�إن ذلك �سوف يخلق تخوف ًا من
ال من
انفال�ش هذه التك�سرّ ات إ�ىل ال�سطح يف �صيغ م�ؤ�س�سية طائفية ذات أ�بعاد �سيا�سية بد ً
وجود �صيغ م�ؤ�س�سية �سيا�سية وطنية.
هذه الق�ضية يف جمتمعنا العربي تتغذى ب�سبب عدم إ�عطاء القانون دوره الفاعل،
قوية وم�ستقلة ك�رشط
أ�ي ت أ�كيد �سيادة و�سلطة القانون ،عرب وجود م�ؤ�س�سات ق�ضائيةّ ،
أ��سا�سي ،أ�ي عرب توطيد ال�صيغة
“املواطنية” قانوني ًا وم�ؤ�س�ساتياً .ثم ي أ�تي الدور املهم
ّ
لتح�سني أ
وال�صالح االقت�صادي ،حيث لعبت حالة الفقر والبطالة و�سوء
الحوال املعا�شية إ
أ
الحوال املعا�شية دور ًا رئي�س ًا يف املا�ضي يف توجه كتل ب�رشية كبرية نحو التطرف الديني
وانتعا�ش االنتماءات الطائفية ،يف مقابل �ضمور الوعي الوطني .أ�ي أ�ن حت�سني أ
الحوال
املعا�شية وحماربة ظواهر الف�ساد والر�شوة ،خا�صة يف البطانة املحيطة بال�سلطة ال�سيا�سية،
و إ��صالح اخللل االقت�صادي ،كل ذلك من � أش�نه أ�ن يدفع الدميقراطية ال�سيا�سية إ�ىل أ
المام،
كي ت�شكّ ل �صمام أ�مان للمجتمع ،يقيه من االنفجارات الطائفية وظواهر التطرف الديني
وغريها.
من ال�رضوري أ�ي�ض ًا وقوف ال�سلطة ال�سيا�سية ب�شكل واقعي وملمو�س خارج هذه
التك�سرّ ات الطائفية واالجتماعية ،فال تكون معبرّ ة عن طائفة بعينها أ�و فئة اجتماعية
حمددة ،إ�منا معبرّ ة عن الكل االجتماعي ،عرب �سلوكها الوطني وعرب حمايتها وتوكيدها
ل�سيادة القانون والد�ستور الوطني ،ولي�س عرب متثيل التك�رسات االجتماعية والطائفية يف
ال مل�ؤ�س�سة ال�سلطة نف�سها.
الدارية واملجال�س املحلية والربملان الوطني و�صو ً
امل�ؤ�س�سات إ
فكلما اقرتبنا من كون ال�سلطة ال�سيا�سية معبرّ ة عن الكل االجتماعي وتوكيد �سلطة القانون
و�سيادته ،كلما ابتعدنا عن احتمال حدوث االنفجارات الطائفية واالجتماعية التي تعيق
امل�سار الدميقراطي وته�ضم إ�يجابيات الدميقراطية ال�سيا�سية.

التخوف من أ�ن أ�ي توجه دميقراطي �سوف ي أ�تي بالقوى الدينية املتطرفة والعنفية
أ�ما
ّ
تخوف م�رشوع ،بل واحتمال ذلك وارد ،إ�ذا مل ُتدر عملية االنتقال
لل�سلطة ،فهو
ّ
الدميقراطي ب�شكل �سليم ومدرو�س .فالتوجه الدميقراطي كي ي�سري يف االجتاه ال�صحيح
ال ميكنه ذلك بدون تثقيف وطني و�سيا�سي ودون” إ�عالم” �صحيح للمواطنني ،هذا من
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جهة ،ومن جهة ثانية على ال�سلطة ال�سيا�سية الوطنية أ�ن تف�سح املجال للتيارات الثقافية
واملراكز الثقافية التنويرية كي تقوم بدورها املنوط بها يف رفع �سوية الوعي االجتماعي
ال على الندوات
العالم وال�صحافة والتليفزيون وال�سينما وامل�رسح ،ف�ض ً
للنا�س من خالل إ
الثقافية واملراكز الثقافية ،فالتلفزيون الذي يتوجه للنا�س كل يوم يف بيوتهم ،ميكنه أ�ن
يلعب دور ًا مهم ًا يف تعزيز االنتماء الوطني يف مقابل االنتماءات أ
الخرى ،أ�و توظيف
هذه االنتماءات مبا يخدم االنتماء الوطني .كما ميكنه أ�ن يلعب دور ًا مهم ًا يف إ��شاعة قيم
والخاء وقبول الر أ�ي آ
الخر وتقبل االختالفات بني الب�رش على أ�ر�ضية القا�سم
الت�سامح إ
العام امل�شرتك :الوطن.
إ�ن إ�عادة االعتبار ملفهوم املواطن ،بغ�ض النظر عن دينه ومذهبه وانتمائه
أ
اليديولوجي ،وت أ�كيد حقوقه وواجباته النابعة من القانون وامل�ستندة للد�ستور الوطني ،ال
ميكن أ�ن تتم بدون التفكيك التدريجي للم�ؤ�س�سة أ
المنية التي �شكّ لت ومازالت عن�رص ترهيب
و إ�عاقة للب�رش واحلريات .يف املقابل يجب تعزيز دور هذه امل�ؤ�س�سة أ
المنية يف الدفاع �ضد
االنتهاكات اخلارجية املبا�رشة وغري املبا�رشة ،التي حتاول إ�يجاد قدم لها يف الداخل ،إ�ذ
أ�ننا نعي متام ًا أ�ن ظواهر اخليانة والعمالة واالرتباط باخلارج تنتع�ش أ�كرث يف ظل جمتمع
مفكك داخلي ًا وغري ملتحم بال�سلطة ال�سيا�سية ومن�ضبط أ�مني ًا بالداخل ،ولي�س بالعك�س.
إ�ن كل خطوة تتم يف جمال تعزيز الدميقراطية ال�سيا�سية �سوف ت�ؤدي لتبلور و إ�ن�ضاج
الوعي ال�سيا�سي للمواطن ،ومتتنّ اللحمة الوطنية ،وهذا �سيخفف من ح ّدة االنتماءات
الثانوية ،أ�و على أ�قل تقدير �سوف يتم توظيفها يف االجتاه ال�سليم الذي يخدم ا�ستقرار البنية
الداخلية ومتانتها ،مثلما ي�ؤدي لنمو هذه البنية ون�ضجها وتطورها .وهنا ت أ�تي الوظيفة
ال�سيا�سية املزدوجة لل�سلطة ال�سيا�سية ،أ�ي املحافظة على النظام واال�ستقرار من جهة ،ودفع
املجتمع إ�ىل أ�ق�صى ما ميكن من التقدم من جهة ثانية.

إ�ن النظام واال�ستقرار �رضوريان كي تت أ��س�س الدميقراطية ب�شكلها ال�صحيح الذي يخدم
وتطوره .لكن هناك ا�ستقرار وا�ستقرار ،هناك ا�ستقرار ه�ش و�آخر حقيقي،
تقدم املجتمع
ّ
والرغام
هناك ا�ستقرار
ّ
الجبار إ
يتعزز دائماً ،وهناك ا�ستقرار م�ؤقت م�ؤ�س�س على إ
املقرتنني باخلوف .هناك ا�ستقرار مبني على التوافق والت�شارك ،وهناك ا�ستقرار ي�ستبعد
الغالبية عن امل�شاركة والفعل .هناك ا�ستقرار حممي بقوة اال�ستقرار الوطني و�سيادة
القانون ،وهناك ا�ستقرار حممي ب�سيادة �سلطة ما وبقائها ،وبعد زوالها تتحول أ
المور
إ�ىل الت أ�زم الداخلي واالنفجار يف البنية االجتماعية .باخت�صار :هناك ا�ستقرار �سلطة ما،
وهناك ا�ستقرار وطن وجمتمع.
م�صداقية التوجه الوطني لل�سلطة ال�سيا�سية يجب أ�ن تدفعها  -خا�صة يف مثل هذه الفرتات
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احلرجة  -لو�ضع امل�س أ�لة الوطنية يف جدول أ�ولوياتها ،فمن جهة عليها احلفاظ على النظام
واال�ستقرار ،ومن جهة أ�خرى عليها أ�ن تدفع الوطن باجتاه التق ّدم ،ال أ�ن متيل ،كما هي
العادة ،إ�ىل تغليب وظيفة احلفاظ على النظام واال�ستقرار مبا ي أ�خذه من أ�بعاد م�صلحية
�ضيقة ،ال وطنية �شاملة ،على ح�ساب وظيفتها يف دفع التق ّدم.
إ�ن التوفيق بني هاتني املهمتني (النظام ،التق ّدم) لي�س أ
بالمر ال�سهل ،لكن هذا التعار�ض
الظاهري لن ُيحل عملي ًا إ�ال بوجود املجتمع املدين ،وفاحتة ذلك التوجه الدميقراطي.

إ�ن اال�ستقرار ال يت أ��س�س وال يتجذّر ما مل يقرتن باحلركة أ�ي بالتقدم ،وي�صبح اال�ستقرار
بدون معنى ما مل يتوفر على تقدم احلركة ،أ�و أ�نه ي�صبح م�ساوي ًا للثبات واملوت والعدم.
لكن عندما يتوافر يف اال�ستقرار خط التق ّدم إ�ىل أ
ال
المام ،ي�صبح عندها اال�ستقرار عام ً
أ��سا�سي ًا وحموري ًا من عوامل التقدم واحلركة ال�صحيحة نحو أ
المام.
التطور الذي يطر أ� على النظام ،والنظام لي�س معطى
التقدم يف املح�صلة واملال ما هو إ�ال
ّ
نهائي ،بل هو عمل يتم �صنعه با�ستمرار.
ينطوي املجتمع املدين على توفيق ما بني �صفة اال�ستقرار وال�صفة احلركية ،أ�ي ما بني
احلاجة إ�ىل النظام ودواعي التقدم ،وبالتايل ف�إن ال�سيادة واحلرية ال تتعار�ضان إ�ال بقدر
ما يكون املجتمع املدين ب أ�كمله بعيد ًا عن امل�شاركة يف ال�سلطة ال�سيا�سية.

العالقة بني ال�سلطة واملعار�ضة
إ�ن ال�سري يف طريق التوجه الدميقراطي ،يتطلب إ�عادة النظر يف بع�ض املفاهيم والر ؤ�ى
التي حكمت ووجهت العمل ال�سيا�سي الوطني يف الفرتات ال�سابقة ،ومازال ق�سم كبري منها
حي ًا إ�ىل اليوم ،وهذا ي�شكل عقبة أ��سا�سية يف طريق التطور الدميقراطي ،وعلى ر أ��س هذه
املفاهيم مفهوم «ال�سلطة» ومفهوم «املعار�ضة» ،وذلك من أ�جل فتح �صفحة جديدة هدفها
ترتيب الوطن الداخلي ومتتينه وتقويته بعالئم ال�صحة والقوة ال�سيا�سية.
«املر�ضية» بني ال�سلطة واملعار�ضة ،واالنتقال
ميكن أ�ن يتم ذلك عرب ت�صحيح العالقة
ُ
بها من عالقة «توج�س و�شك» أ�و عالقة «ت�صفية ون�سف» إ�ىل عالقة ثقة واحرتام متبادلني،
من عالقة «اتهامية» إ�ىل عالقة «حتاورية» ،من عالقة «نفي متبادل» إ�ىل عالقة «ت�شارك»
وتفعيل للقوا�سم الوطنية امل�شرتكة.
هذا الت�صحيح للعالقة يتطلب مبادرة من ال�سلطات واملعار�ضات يف �آن معاً .ت أ�تي
مبادرة ال�سلطة يف التخلي عن النظرة القائلة« :من لي�س معي فهو �ضدي» ،والتزام الر ؤ�ية
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القائلة« :قد أ�كون معك و�ضدك يف الوقت نف�سه ،معك يف أ��شياء و�ضدك يف أ��شياء أ�خرى»،
وهذا �سي�ساهم عملياً ،ولي�س فقط نظرياً ،يف حتديد تخوم االختالف بني املعار�ضة وال�سلطة
يف «التفا�صيل» ولي�س يف «الكليات» ،أ�ي االختالف يف التفا�صيل على أ�ر�ضية االلتزام
بالقوا�سم امل�شرتكة واال�سرتاتيجية ال�شاملة يف الوطن.
إ�ن وجود تباين بني ال�سلطة وبع�ض قوى املجتمع �شيء طبيعي ،ووجود قوا�سم
م�شرتكة �شيء طبيعي أ�ي�ضاً ،وال نظن أ�ن التطابق بني ال�سلطة وقوى املجتمع كافة يعرب
عن حالة �صحية .وت أ�تي مبادرة املعار�ضة يف التخلي عن أ��سلوبها يف إ�ثبات ذاتها ووجودها
و�رشعيتها عن طريق «�سب آ
الخر و�شتمه».
إ�ن تطوير مفاهيم «ال�سلطة» و»املعار�ضة» ال ميكن أ�ن يح�صل إ�ال يف ميدان املمار�سة
ال�سيا�سية ،أ�ي يف ميدان فتح العالقة مع آ
الخر ،فاملفاهيم ال يتطور كل منها لوحده ،كما ال
تتطور بالغرق يف التفا�صيل النظرية التي ال جتد ج�سورها إ�ىل الواقع احلي املتحرك.
وهنا تنبع �رضورة احلوار بني كل فعاليات املجتمع وقواه ال�سيا�سية ،هذا احلوار غري
امل�رشوط إ�ال ب�رشوط �صالحية و�سالمة احلوار ،وبقيامه على أ�ر�ضية وطنية جامعة.
احلوار بني ال�سلطة واملعار�ضة �رضوري ،كي ال ت�سخف املعار�ضة كل ما تقوم
به ال�سلطة ،وكي ال حتدد نف�سها ،دائم ًا و أ�بداً ،يف الطريق املعاك�س لتوجهات ال�سلطة،
ال�سلوب يف العمل غري �صحي ،وي�شري إ�ىل �ضيق أ
ومعروف أ�ن هذا أ
الفق و إ�ىل خلل يف
الر ؤ�ية ال�سيا�سية.
هذا احلوار �رضوري أ�ي�ضاً ،كي ال تنظر ال�سلطة إ�ىل املعار�ضة ال�سيا�سية لها ،على
أ�نها جمموعة من اخلارجني على القانون والطاعة ،وت�صبح بالتايل مطاردة وت�صفية هذه
املعار�ضة هدف ًا من أ�هدافها الثابتة.
إ�ن اعرتاف ال�سلطة ب�رشعية املعار�ضة ال�سيا�سية (بل وب�رضورتها) أ��سا�سي يف بناء
عالقة حتاورية ،أ�ي اعتبارها قوى معار�ضة وطنية ،لي�ست عميلة وال مرتبطة ،ولكنها
خمتلفة معها يف الر أ�ي حول بع�ض الق�ضايا و أ��ساليب املمار�سة ال�سيا�سية.
«ت�صفوية» مع التيارات التي تخالفها الر أ�ي ،قد خلق
إ�ن تعامل ال�سلطة فيما م�ضى ب�آلية
ُ
توجهات ت�ستند إ�ىل رد الفعل ال�سلبي عند تلك القوى والتيارات ،فم�شاعر أ
الذى واحلقد قد
أ�ثرت ب�شكل �سلبي على توجهات تلك التيارات .وكما هو معروف ،ف�إن احلقد موجه �سيئ
يف العمل ال�سيا�سي ويف فهم الذات آ
والخر ،أ�ي فهم املعار�ضة لنف�سها ولل�سلطة.
�آن آ
الوان لل�سلطة ال�سيا�سية أ�ن تقتنع أ�ن بناء ال�رشعية والوجود على القوة وال�ضبط
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المني ،مل يعد كافي ًا يف تثبيت تلك ال�رشعية وتعزيزها .هذا أ
أ
ال�سلوب أ�و�صل املجتمع يف
بع�ض أ
القطار العربية إ�ىل حافة االنهيار والت�رشذم ،لذلك البد لها من االنفتاح على البنية
االجتماعية (قبل االنفتاح على العامل اخلارجي) ،وتغيري عالقتها مب�ؤ�س�سات املجتمع املدين
من عالقة �ضبط وح�رص إ�ىل عالقة ف�صل ن�سبي بني م�ؤ�س�سة ال�سلطة وم�ؤ�س�سات املجتمع
أ
الخرى.
إ�ن ثقة ال�سلطة ال�سيا�سية يف دولة من الدول بنف�سها وبخطابها وب�رشعيتها يجب أ�ن تدفعها
إ�ىل االعرتاف آ
بالخر الذي ال يختلف عنها كلي ًا وب�شكل نهائي .إ�ذ ميكن التقاط قوا�سم
م�شرتكة كثرية بني ال�سلطة ال�سيا�سية وقوى املجتمع أ
الخرى ،مبا فيها املعار�ضة ال�سيا�سية،
بالمكان تفعيلها وتعزيزها.
إ
العالقة «املر�ضية» بني ال�سلطة واملعار�ضة ،ذات الطابع «االتهامي» ،والتي ت�صل إ�ىل
حدود النفي املتبادل ،حيث كل طرف ينفي �صفة «الوطنية» عن الطرف آ
الخر ويدعيها
لنف�سه ،من نتائجها ت�شكّ ل �صفات ال�سلطة واملعار�ضة مبا أ�ثّر �سلبي ًا على فعالية املجتمع
وقدراته.
لقد ت�شكّ لت �سلطات منتفخة ال تثق إ�ال بنف�سها ،فاقدة للثقة بفعاليات وقوى املجتمع
أ
الخرى ،غري معتمدة على ال�شعب وال�شارع ال�سيا�سي ،تبني عالقتها باملواطن كعالقة
الراعي برعيته ،وا�ستناد ًا إ�ىل �آليات الوالء والع�صبية.
يقابل انتفاخ ال�سلطة غرور املعار�ضة ال�سيا�سية بنف�سها وت�ضخيمها لذاتها ،خا�صة عندما
اعتربت نف�سها طليعة التغيري ،و�ضمري املجتمع احلي ،ونائبة وممثلة لل�شارع الرئي�سي ،يف
حني أ�نها مل تنبِ عالقة �سليمة ومتينة مع هذا ال�شارع ،بل باتت تنظر نظرة متعالية للب�رش
ال من قيام عالقة تفاعلية مع ال�شارع ال�سيا�سي
على أ�نهم �ضالون و أ�ن دورها هدايتهم ،بد ً
وتطور فيه.
تتطور به
ّ
ّ

تطور ال�شارع ال�سيا�سي،
غالب ًا ما تت�رصف املعار�ضات ال�سيا�سية مبعزل عن م�ستوى ّ
وبتجاهل مل�ستوى الوعي االجتماعي العام ،وتتعامل معه على �صعيد املمار�سة احلقيقية
وال�ضمنية باحتقار وازدراء ال ينتجان إ�ال التعايل أ
والوهام عن الذات آ
والخر ،فتنتج يف
خطابها ال�سيا�سي ويف ممار�ستها ال�سيا�سية �صيغ ًا ادعائية عن الذات ال جتد لها ر�صيد ًا يف
ال�شارع ال�سيا�سي أ�و م�ؤيدين لها ،مثل �صيغ «طليعة التغيري»�« ،ضمري املجتمع»« ،قوى
املجتمع احلية»« ،القوى الثورية»« ،نخبة املجتمع» ..إ�لخ.
هذه ال�صيغ من فهم املعار�ضة لنف�سها وتقييمها لذاتها ال ت أ�خذ م�صداقيتها احلقيقية إ�ذا
مل يكن هناك �شارع �سيا�سي وحراك اجتماعي �سيا�سي يح ّددان القوى واجلماعات التي
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ت�ستحق أ�ن تكون طليعة أ�و �ضمري ًا أ�و نخبة ،و إ�ال ف�إن هذه ال�صيغ ال تعدو إ�ال أ�ن تكون
حماولة للنفخ املجاين للذات العاجزة والفاقدة لكل فعالية.
من جهة ثانية ،هذه ال�صيغ من فهم الذات آ
والخر �سوف ت�سبغ نف�سها على أ��سلوب العمل
املعار�ض برمته ،وب�شكل رئي�سي �سوف تفقده �صفته أ
ال�سا�سية ،أ�ي ال�صفة «ال�سيا�سية»،
لي أ�خذ �شكل العمل أ
اليديولوجي املغلق الذي يهتم ب «ت�صنيف» الب�رش وح�سب ،ولي�س
التقاط القوا�سم امل�شرتكة بينهم وتفعيلها والبناء عليها.
لقد بنت أ
اليديولوجيا يف املجتمع «حتاجزات» ،وفوا�صل بني القوى ال�سيا�سية على
اختالف م�شاربها ،أ�ما ال�سيا�سة ف�إن وظيفتها أ
ال�سا�سية هي بناء التوافقات والقوا�سم امل�شرتكة
وتفعيلها بني القوى املختلفة أ�و املتخالفة.
وعي هذه النقطة �سوف يدفع القوى ال�سيا�سية كافة -مبا فيها ال�سلطة وحزبها ال�سيا�سي-
إ�ىل ق�رص مهمتها أ
ال�سا�سية على ن�رش وتنفيذ برناجمها ال�سيا�سي ،وعند ذلك ي�صبح من املمكن
التقاط قوا�سم م�شرتكة وا�سعة بني تلك الربامج ال�سيا�سية ،ونظن أ�ن هذا أ�ف�ضل لتق ّدم الوطن
وتطوره من التقاتل أ
اليديولوجي.
ّ

عندما ي�صبح احلوار ال�سائد حوار ًا بني الربامج وامل�شاريع ال�سيا�سية �سوف تقرتب تلك
القوى من بع�ضها ،ويف املح�صلة �سوف تنظر كل قوة �سيا�سية من تلك القوى لنف�سها على
أ�نها إ�حدى قوى الواقع املعقد واملركب ،وتعرف حجم دورها ومدى قدرتها على الت أ�ثري
يف هذا الواقع ،أ�ي باخت�صار �سوف تتحلى تلك القوى بالتوا�ضع جتاه بع�ضها البع�ض وجتاه
املجتمع الذي تتحرك �ضمنه وجتاه الواقع املعقد واملركب الذي اعتقدت يف املا�ضي أ�نه
يتحرك ويتغري ب�إ�شارة منها ،مثلما �ستتقل�ص أ�حالمها « بليلة الثورة» التي يجري فيها ن�سف
كل ما هو قائم والبداية من ال�صفر ،ل�صالح ر ؤ�ية أ�كرث واقعية و أ�كرث ثبات ًا و إ�نتاج ًا على املدى
البعيد ،عرب تغيري أ��ساليب عملها.
تعودت املعار�ضة ال�سيا�سية على طرح احلدود الق�صوى وجت�سيدها من خالل
ّ
أ
أ
والتدرج باجتاه نقل الواقع امل�زوم إ�ىل الهدف �و
ا�سرتاتيجيات «بليدة» تفتقد التمرحل
ّ
وحتولت املعار�ضات نتيجة افتقاد البنية ال�سيا�سية
احللم ،لذلك بقيت تغني يف «الطاحون»،
ّ
واالجتماعية التي تتحرك �ضمنها إ�ىل معار�ضات أ�يديولوجية غري �سيا�سية ،أ�ي تعار�ض
بالعام واملطلق ،مما أ�دى إ�ىل ح�رس النظر ال�سيا�سي لديها وافتقاد القدرة على التكتيك
واملمار�سة ال�سيا�سية ،خا�صة عندما ت�س ّفه املعار�ضة كل ما تفعله ال�سلطة يف املجتمع وتنظر إ�ليه
�صبت جهودها يف اجتاه حت�سني أ
الو�ضاع على أ�ي �صعيد.
نظرة �شك وريبة ،حتى لو ّ
إ�ن طرح اال�سرتاتيجيات أ
والهداف العري�ضة دون االهتمام بتفا�صيل الواقع والتكتيك
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الالزم للو�صول ب�شكل متدرج للهدف ،قد كلف املعار�ضات ال�سيا�سية الكثري من امل�آ�سي
واملع�ضالت ،فت�صدير اال�سرتاتيجية والهدف أ
والحالم العري�ضة يف اخلطاب ال�سيا�سي
للمعار�ضة دون التقدم ولو خطوات ب�سيطة على أ�ر�ض الواقع ،مل ينتج يف امل�آل إ�ال
الحباط وعدم الثقة أ�و حتى الكفر بتلك املبادىء أ
والهداف ،وهنا ن�ستطيع أ�ن نف�رس كرثة
إ
أ
أ
املهتمني بال�ش�ن العام وامل�صلحة الوطنية الذين تركوا �حزابهم بعد جتارب مريرة وتوجهوا
لالهتمام مب�صاحلهم ال�شخ�صية أ�و حافظوا على أ�خالقياتهم واهتمامهم بال� أش�ن الوطني،
لكنهم مل يعودوا يجدون لهم مكانا يف أ
الحزاب القائمة يف املجتمع.
من نتائج اخلطاب ال�سيا�سي للمعار�ضة ،املفعم بال�شعارات آ
والمال العري�ضة واملفتقد
التكتيك والتمرحل والعمل الواقعي ،أ�ن توجهت خمتلف القوى ال�سيا�سية يف عدة أ�قطار
عربية لالن�سحاب من الدولة وم�ؤ�س�سات املجتمع ،أ�و أ�نها غذت هذا االن�سحاب ور�سخته
عندما أ�جربتها ال�سلطات على ذلك مدعيةً النزاهة والطهرانية والرتفع عن الدخول يف اللعبة
وروجت لذلك بفهم غري �صحي أ
للخالق وعالقتها بال�سيا�سة ،غري مدركة أ�ن
ال�سيا�سية،
ّ
ال�سيا�سة هي العمل يف وحل الواقع ،و أ�ن أ
الخالق تت�ضح وتن�ضج وتتبلور يف �سياق العمل
الواقعي املبا�رش ،أ�ي عندما ال ن�صاب بالتلوث على الرغم من اندماجنا يف إ��شكاليات الواقع
و أ�وحاله ،وال ن�ستطيع أ�ن ن�سمي عدم التلوث ،إ�ذا ما ترافق باالنعزال واالن�سحاب من
ال أ�خالقياً.
ال�سيا�سة واملجتمع والواقع ،عم ً
أ�ما ال�سلطات فقد غرقت يف تكتيكات العمل ال�سيا�سي اليومية ،وت�سيري أ
المور باحللول
الب�سيطة وامل�ؤقتة التي تتجه نحو ت أ�جيل االنفجار االجتماعي ودفع أ
الزمة ال�سيا�سية
واالقت�صادية يف املجتمع نحو أ
المام ،ومل تتجه نحو احللول اجلذرية املتكاملة.
احلدية واملتعاك�سة لل�سلطة واملعار�ضة وجدنا أ�نف�سنا يف نهاية املطاف
عند هذه التوجهات
ّ
أ�مام معار�ضات �سيا�سية ال وزن لها وفاقدة للخربة يف قيادة العمل ال�سيا�سي ويف تقدير
أ
المور ال�سيا�سية ،و أ�مام �سلطات تفتقد الر ؤ�ية العامة وال�شمولية يف حل أ�زمات املجتمع
ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية ،وهنا ي�صبح الوطن يف و�ضع م أ�زوم بني ميكيافيللية
ال�سلطات الفاقعة ،والتطهرية املري�ضة للمعار�ضات.

نعود لنقول إ�ن عدم إ�تاحة املجال للمعار�ضة ال�سيا�سية من قبل ال�سلطة كي تعمل وتتفاعل
مع ال�شارع ال�سيا�سي ،والتعزيز املبا�رش أ�و غري املبا�رش لهذا االن�سحاب واالنعزال من قبل
ال
املعار�ضة ،قد ولد يف جمتمعاتنا معار�ضة �سلبية حتدد نف�سها بعك�س اجتاه ال�سلطة ،بد ً
من أ�ن يكون لديها ر ؤ�يتها امل�ستقلة النابعة من قراءتها للواقع والظرف .كما أ�نها تطرفت
الفكار أ
يف توجهاتها وانغلقت على نف�سها وغرقت يف أ
والحالم وابتعدت عن التفا�صيل

304

وطرحت ال�شعارات الوا�سعة والعري�ضة دون مراعاة للتدرج والتمرحل ،وافتقدت بالتايل
احل�س ال�سيا�سي واخلربة ال�سيا�سية .إ�ن افتقاد املعار�ضات جتربة املمار�سة ال�سيا�سية الوا�سعة،
حتى تلك التي خرجت إ�ىل العلن منذ مطلع الت�سعينيات يف بع�ض أ
القطار العربية ،جعلها
ال للدواعي
غري قادرة عمليا على إ�تقان احل�سابات ال�سيا�سية املعقدة ،ومنها عدم تقديرها مث ً
ال�سيا�سية واحل�سابات املركبة التي حتكم عالقة ال�سلطة ال�سيا�سية ب�شكل عام مبا هو خارجي،
أ�ي ما هو دويل وعاملي.
ال على ذلك من التاريخ ،وهو موقف عبد النا�رص والقوى ال�سيا�سية العربية
نذكر هنا مثا ً
من مبادرة روجرز  ،1970فعندما قبل نا�رص تلك املبادرة جرى تخوينه من قبل بع�ض
املعار�ضات والقوى ال�سيا�سية يف الوطن العربي ،ومل تدرك تلك القوى طبيعة التكتيك
النا�رصي املحكوم من جهة بالظروف ال�سيا�سية اخلارجية يف ذلك الوقت ،واملحكوم
العداد للمعركة
من جهة ثانية بالتكتيكات النا�رصية يف املجال الع�سكري �ضمن عملية إ
مع العدو .ك أ�منا كانت تلك القوى تبحث عن وجودها و�رشعيتها عن طريق نفي �رشعية
آ
الخر ،لنجد أ�ن التاريخ كان قا�سي ًا مع هذا ال�شكل من العمل ال�سيا�سي.
على املعار�ضة ال�سيا�سية أ�ن تبني ر ؤ�يتها لل�سلطة ا�ستناد ًا إ�ىل ر ؤ�ى واقعية حقيقة ولي�ست
رغبوية أ�و وهمية ،وعليها عدم حتويل انعدام أ�و �ضعف املمار�سة الدميقراطية يف املجتمع
إ�ىل ت�شكيك بوطنية �سلطة وطنية ما� .صحيح أ�ن كل خطوة تتم على �صعيد الدميقراطية هي
خطوة يف تقدم الوطن ،و إ�ن كل خطوة يتم فيها تعزيز امل�شاركة ال�شعبية وفتح املجال للقوى
ال�سيا�سية كي تعبرّ عن نف�سها ،هي عمل يخدم الوطن وتقدمه ،لكن ال ن�ستطيع أ�ن ندعو
ال�سلطة الفاقدة للممار�سة الدميقراطية يف املجتمع ب أ�نها �سلطة غري وطنية.
املق�صود من ذلك أ�ن يبقى النقد يف حدود الواقع ،ال أ�ن نداري عليه ،وال أ�ن نو�سعه بغية
اكت�ساب �رشعية أ�كرب ،فكال االجتاهني م�ضلّل ،وال يعود بالفائدة للمعار�ضة أ�و ال�سلطة،
وال باملح�صلة على الوطن.
إ�ذ ًا ثمة �سلطات وطنية (باملعنى ال�سيا�سي أ
والخالقي) لكن فاقدة للممار�سة الدميقراطية،
أ�و لها تقديراتها الذاتية يف �شكل العمل الوطني الدميقراطي و�شكل االنتقال الدميقراطي.
هذه التقديرات م�ساوئها أ�نها مل ت أ� ِت نتيجة حتاور وت�شارك ما بني ال�سلطة واملجتمع بقواه
كافة.
الول أ
الوطن هو القا�سم امل�شرتك أ
والخري ،وعليه يجب أ�ن تبنى االعتبارات واخليارات
أ
ال�سا�سية لكل من ال�سلطة واملعار�ضة على حد �سواء ،وتخطىء ال�سلطة واملعار�ضة مع ًا
عندما تعتقدان أ�ن نفي ال�صفة الوطنية عن آ
الخر هو طريقها إلثبات �رشعيتها و أ�هليتها،
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الخر هو يف امل�آل أ
ألن نفي ال�صفة الوطنية عن آ
الخري نفي لها أ�ي�ض ًا عن الذات ،كما أ�ثبتت
املمار�سات ال�سيا�سية يف الوطن العربي يف الفرتات ال�سابقة.
ال�سلطة ال�سيا�سية أ�ي�ض ًا وقعت يف بلدان عربية ع ّدة يف خيارات غري �سيا�سية ،وال تخدم
وتطوره ،وذلك عندما نا�صبت العداء لكل �شكل �سيا�سي معار�ض،
ومنوه
تقدم املجتمع
ّ
ّ
معتقدة اعتقاد ًا خاطئ ًا أ�ن أ�ي �شكل معار�ض �سوف يفقدها يف امل�آل �رشعيتها وقدرتها يف
املتطرفة التعبري عن نف�سها
ال للتيارات الدينية
املجتمع .فقد أ�تاحت ال�سلطات فيما م�ضى مث ً
ِّ
العالم وال�صحافة ،ويف �صيغ م�ؤ�س�سات دينية وجمعيات خريية ،كي تناف�س التيارات
يف إ
الوطنية الدميقراطية يف املجتمع ،قا�صدة بذلك هدفني ،أ�ولهما احتواء و�ضبط التيارات
الدينية وو�ضعها حتت عني املراقبة ،وثانيهما ح�رص امتداد التيارات ال�سيا�سية ذات التوجه
الوطني الدميقراطي املناف�س لل�سلطة ال�سيا�سية على ال�رشعية ،و�ضبط دور ت أ�ثري املثقف
املتنور الذي ُحرم من العمل يف البنية االجتماعية.
ّ

لقد عاد هذا التوجه بال�سوء على ال�سلطة واملجتمع معاً ،خا�صة عندما ا�ضطرت ال�سلطة
يف حلظات معينة ملجابهة تيارات انفجارية راف�ضة وم�سلحة و�ضعت املجتمع والدولة على
حافة ال�سكني و�شفا االنهيار.

املتطرفة
لقد أ�خط أ�ت ال�سلطات ال�سيا�سية عندما ظنت أ�ن با�ستطاعتها �ضبط هذه التيارات
ِّ
عرب التحكم بن�شاطاتها يف املجتمع ،أ�ي عندما ت�سمح لها باحلركة حتت أ�عينها ،ألن التن�شئة
املتطرفة غري م�ضمونة العواقب ،ولها و�سائلها يف اللعب والتمويه ،وقادرة
الثقافية الدينية
ِّ
على االنتظار لتنفجر من جديد يف وجه ال�سلطة واملجتمع عندما ت�سنح لها الفر�صة وتغدو
الظروف أ�كرث مواءمة.
واليوم إ�ن اجلزء ال�صامت من املجتمع (وهو اجلزء أ
الكرب) خميف بقدر كبري ،حيث ال
ميكن التكهن باللحظات االنفجارية التي قد ي�صل إ�ليها أ�و قد و�صل إ�ليها يف بع�ض البلدان.
طرة يف �شكل قوى �سيا�سية ،تبحث عن غطاء
إ�ذ ثمة معار�ضة �ضمنية �سلبية وا�سعة غري م�ؤ ّ
أ�يديولوجي ملعار�ضتها ،جتده غالب ًا يف الدين ،قد تنفجر داخل الوطن وتو�صل املجتمع إ�ىل
حدود الكارثة.
مكونة يف �صيغة أ�حزاب
من هنا ف�إن تعامل ال�سلطة ال�سيا�سية مع معار�ضات �سيا�سية ّ
�سيا�سية لها توجهاتها ال�سلمية الدميقراطية ،أ�كرث �ضمانة من ت�شكّ ل معار�ضات حادة
الت�صور واخليارات ،وذات طابع اجتثاثي
أ�يديولوجية ،غري منظمة وغري وا�ضحة
ّ
للتكون يف كل قطر عربي.
املتكونة أ�و القابلة
وا�ستئ�صايل ،كاملعار�ضات الدينية العنفية
ّ
ّ

إ�ن اخلروج من أ
الو�ضاع املت أ� ّزمة يف كل جمتمع من املجتمعات العربية اليوم لن يكون
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المكانيات التي يتيحها
إ�ال عرب فتح البوابة ال�سيا�سية ،من خالل ا�ستفادة ال�سلطة ال�سيا�سية من إ
المكانيات
وجود معار�ضة �سيا�سية فاعلة يف املجتمع ،ومن خالل ا�ستفادة املعار�ضة من إ
التي يخلقها وجود �سلطة وطنية قوية يف مواجهة التحديات اخلارجية.
وتطور مفاهيمها لن يكون إ�ال بانغرا�سها يف املجتمع وال�شارع
إ�ن تق ّدم املعار�ضة ال�سيا�سية
ّ
ال�سيا�سي ،وهذه إ�حدى أ�هم م�س�ؤوليات ال�سلطة ال�سيا�سية الوطنية ،وذلك عرب االعرتاف
والقرار ب�رشعية وقانونية هذا الوجود ،وجت�سيد ذلك ب�إتاحة
بوجود املعار�ضة ال�سيا�سية إ
إ�مكانيات العمل ال�سيا�سي يف املجتمع للمعار�ضة .ال�شيء غري الواقع والتجربة احلية ميكنهما
ال من بقاء املعار�ضة غارقة يف
�صقل اخلطاب ال�سيا�سي للمعار�ضة و إ�عطائه بعد ًا عملياً ،بد ً
الكليات وبعيدة عن تفا�صيل احلياة االجتماعية ودواعي العمل ال�سيا�سي الذي يحكم عمل
ال�سلطة وخياراتها وتوجهاتها .وهذا يف امل�آل �سي�ؤدي إ�ىل توا�ضع املعار�ضة ومعرفتها
إلمكانياتها ال�سيا�سية وقدرتها على الفعل والت أ�ثري ور�صيدها يف ال�شارع ال�سيا�سي معرفة
حقيقية وواقعية ،فال تبقى حاملة ادعاء التمثيل لل�شارع ال�سيا�سي ،و�سي�سمح بتخلّ�صها من
�صيغ النفخ الذاتية يف خطابها ال�سيا�سي ،كما �سي�ساهم ذلك أ�ي�ضا يف عودة احلياة ال�سيا�سية يف
املجتمع إ�ىل حيويتها وطبيعتها بعودة املعار�ضة إ�ىل احلياة الطبيعية التي ت�ؤثر فيها وتفعل يف
الحداث أ
جمريات أ
والمور.
إ�ن قيام ال�سلطة بفتح إ�مكانات العمل للمعار�ضة� ،سوف ي�ؤدي أ�ي�ض ًا وبال�رضورة
إ�ىل تطوير فهم ال�سلطة لذاتها ولدورها ،ولتطوير عالقتها باملجتمع وال�شارع ال�سيا�سي،
وتقوية �رشعية ال�سلطة يف تعاملها مع اخلارج خا�صة يف جمال العالقات الدولية والتفاو�ض
ال�سيا�سي ،إ�ذ إ�ن ال�سلطة املحكومة مبعار�ضة داخلية فاعلة وم�ؤثرة� ،سوف يكون لديها
خطوط حمر يف جمال التفاو�ض ال�سيا�سي يكون اخل�صم أ�و العدو م�ضطر ًا الحرتامها
واالعرتاف بها.
من نتائج التوجه الدميقراطي لل�سلطة ال�سيا�سية أ�ي�ضا تطور احلزب ال�سيا�سي لل�سلطة،
وانتقاله من (حزب �سلطة) إ�ىل (حزب يف ال�سلطة) .فال�صيغة أ
الوىل (حزب �سلطة) تنتج
مع مرور الزمن كم ًا ب�رشي ًا غري فاعل ،وحزب ًا م�ستقر ًا ا�ستقرار ًا �سلبياً ،ألنه ال وجود
لعوامل حافزة على التطوير والتغيري �ضمنه ،أ�ما ال�صيغة الثانية (حزب يف ال�سلطة) ،ف�إنها
الحزاب والقوى أ
تنتج حزب ًا حيوياً ،ألنه بعالقته التناف�سية ال�سلمية والطبيعية مع أ
الخرى
يف املجتمع� ،سوف يكون م�ضطر ًا لتطوير ذاته با�ستمرار وابداع �آليات جديدة وخطاب
�سيا�سي متج ّدد ومقارب لتغريات البنية االجتماعية بهدف حتقيق ا�ستقطاب �سيا�سي حقيقي
حوله يف املجتمع.
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عندما يتوافر لل�سلطة ال�سيا�سية حزبها ال�سيا�سي ،يجب أ�ن تكون مدركة ملا قد ي�سوقه
وجود حزب ما يف ال�سلطة من م�ساوىء ،إ�ن كان على �صعيد الوطن ب أ�كمله أ�و على �صعيد
ترهل احلزب ال�سيا�سي ذاته .حيث غالبا ما يحدث يف جمتمعاتنا أ�ن يهيمن حزب ال�سلطة
على الدولة واملجتمع ،ويتم اختزال امليدان ال�سيا�سي إ�ىل داخل حزب ال�سلطة ،واختزال
الوطن ب أ�كمله إ�ىل داخل هذا احلزب ،وتتابع عملية االختزال هذه �ضمن م�ستويات احلزب
نف�سه ،لي�صبح الوطن كله وال�سيا�سة بجميع أ��شكالها خمتزلني يف حفنة من أ
الفراد ،ويتحول
حزب ال�سلطة بالتايل إ�ىل جي�ش بدون وزن أ�و فاعلية أ�و ت أ�ثري حم�سو�س يف الق�ضايا
ال�سيا�سية ،وي�صبح يف امل�آل م أ�وى لكل منتفع وانتهازي ومتزلف.
أ�حزاب ال�سلطة مطالبة اليوم ب�إحداث نقلة نوعية داخلها من خالل امل�ؤمترات ،ومراجعة
التجربة ال�سابقة ب�إيجابياتها و�سلبياتها ،وتطوير وتعزيز ممار�سة الدميقراطية داخلها .هذه
النقلة النوعية على �صعيد حزب ال�سلطة ،البد لها من أ�ن ترتافق بنقلة نوعية أ�خرى على
�صعيد الوطن ب أ�كمله ،واملحور أ
ال�سا�سي يف هذه النقلة التوجه نحو إ�عادة النظر يف ر ؤ�ية
حزب ال�سلطة لف�سه ولدوره ولعالقته بالقوى أ
الخرى.
فالتغريات داخل حزب ال�سلطة متالزمة بال�رضورة مع التغريات ال�رضورية على
�صعيد عالقة حزب ال�سلطة بالدولة ووظيفته فيها .فاحلزب ال�سيا�سي  -أ�ي حزب �سواء
المة ،أ
أ�كان يف ال�سلطة أ�م ال -لي�س نائبا عن الوطن أ�و أ
المة والوطن أ�و�سع من أ�ي حزب
�سيا�سي ،أ�ي ال بد من ت�صحيح عالقة أ�حزاب ال�سلطة بالوطن والدولة والقوى أ
الخرى،
بحيث ال ت�صبح الدولة على �شاكلة أ�ي حزب �سيا�سي ،وبحيث يتقبل هذا احلزب وجود
�رشكاء �آخرين يف العمل ال�سيا�سي الوطني.
البد أ�ن تدرج أ
الفكار ال�سابقة يف الد�ستور الوطني وحتويلها إ�ىل �شكل قانوين .إ�ذ إ�ن
مهمة الد�ستور الوطني هي التقاط الثوابت الوطنية وال�سيا�سية يف كل مرحلة وال�شكل العام
للدولة و أ�طر العمل ال�سيا�سي الوطني ،وبالتايل لي�ست فكرة �صائبة تلك التي تدعو إ�ىل بناء
بناء على عوامل متغرية ،أ�ي ا�ستناد ًا لو�ضع حزب �سيا�سي عر�ضة عرب
الد�ستور الوطني ً
الزمن ألن يرتاجع دوره أ�و يتقل�ص أ�و يفقد ا�ستقطاب ال�شارع ال�سيا�سي أ�و تف�سد فروع يف
إ�دارته أ�و ي�صبح بدون فاعلية.

باخت�صار ،ف�إن م�ؤمترات أ�حزاب ال�سلطة يجب أ�ن ت�شكل منعطف ًا حقيقي ًا داخلها ،ويف
�شكل عالقة احلزب بالدولة ،من خالل تعميق الدميقراطية احلزبية داخل احلزب ،أ
والخذ
بالدميقراطية ال�سيا�سية على �صعيد �شكل أ
الداء ال�سيا�سي يف الدولة واملجتمع.
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م�ساهمة فى نقد العالقة
بني ال�سلطة واملثقف
إ�ن تناول “املثقف” و”ال�سلطة” وطبيعة العالقة القائمة بينهما ،هذه العالقة ذات الطابع
املعقّد واملركّ ب ،يفرت�ض بداهةً حتديد ماذا نعني باملثقف ،كما يفرت�ض تعيني مفهوم ال�سلطة
وحدودها و�آلياتها ،لكننا هنا ال نريد أ�ن ندخل يف متاهات التعريفات املختلفة لكلٍ من املثقف
وال�سلطة ،و إ�ن كان حتديد ماذا نعني بكلٍ منهما لي�س م�س أ�لة نافلة.

هل املق�صود باملثقف ال�سيا�سي �صاحب الر ؤ�ية الفكرية ؟ أ�م ذلك املندرج يف م�ؤ�س�سة
حزبية ما أ�م هو الفنان أ�و أ
الديب ؟ أ�م هو �صاحب الر ؤ�ية الفكرية واملهتم بال� أش�ن ال�سيا�سي
العام دون االنتماء مل�ؤ�س�سة �سيا�سية أ�و حزبية ما ؟� .....سنرتك هذه أ
ال�سئلة املهمة،
ولنعترب»املثقف» هو ذلك الذي توافر لديه قدر ما من الوعي ومن املقدرة على التعبري عن
�آرائه العامة واخلا�صة حديث ًا وكتابةً .
جت�سدت العالقة بني ال�سلطة واملثقف يف جمتمعاتنا ب أ��شكال متعددة ،كان املحوري
واحلا�سم فيها هو ر ؤ�ية ال�سلطة لذاتها ولدورها ووظيفتها يف املجتمع ونظرتها آ
للخرين
ووظيفتهم .فقد ا�ستخدمت ال�سلطة ال�سيا�سية على الدوام أ��سلوبني معروفني يف تاريخنا
الغراء أ�و التهديد ،وفا�ضلت ما بني
ال�سالمية ،وهما إ
العربي منذ ن� أش�ة الدولة العربية إ
ال�سلوبني يف كل مرحلة بح�سب درجة ا�ستقرارها ومتكنها و إ�م�ساكها بزمام أ
أ
المور،
بهدف إ��ضفاء حالة �رشعية على وجود ال�سلطة وبقائها وا�ستمرارها ،إ�ما من خالل كبت
وقمع آ
الراء املعار�ضة واملناه�ضة ،أ�و من خالل إ�جبار أ�و �رشاء الرموز الثقافية وال�سيا�سية
يف املجتمع ودفعهم للدعاية والرتويج لها.
والغراء ،إ�ذ
لكن ومنذ مطلع �سبعينيات هذا القرن� ،شهدنا ما هو أ�فظع من التهديد إ
إ�ن جلوء ال�سلطة لهذين أ
ال�سلوبني ،إ�منا يعبرّ يف العمق إ�ما عن خوفها من و�ضعية املثقف
و�سلطة الكلمة لديه ،أ�و يعك�س حاجتها للمثقف كنا�صح أ�و داعية لها ،أ�ي يعني يف امل�آل
اعرتافا مبوجودية املثقف .أ�ما أ
الفظع الذي �شهدناه فهو و�صول ال�سلطة يف بع�ض املحطات
واملراحل إلنكار هذه املوجودية واال�ستغناء عن و�ضعية املثقف ووظائفه ،حتى لو كان
ومروج ًا لها ،وا�ستعا�ضت عن ذلك لتثبيت �رشعيتها باالعتماد على القوة وح�سب.
داعية
ِّ

إ�ذ بعد أ�ن �سيطرت ال�سلطات الع�سكرية على زمام أ
المور يف مرحلة ما بعد اال�ستقالل
الوطني عن اال�ستعمار أ
الجنبي ،حاولت هذه ال�سلطات املعربة عن أ�حالم الفئات الو�سطى
يف املجتمع العربي حتقيق التقدم والتنمية والق�ضاء على إ��رسائيل ،ولذلك ا�ستعانت  -بحكم
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انتماءاتها الريفية وه�شا�شتها الثقافية  -بجموع املثقفني ،ثم ما لبثت أ�ن دفعت بهم إ�ىل أ�دوار
هام�شية ،ب�سبب ظواهر االختالف والتناف�س ،لنكون مع بداية ال�سبعينيات -خا�صة بعد
انك�سار امل�رشوع القومي النا�رصي  -أ�مام ظاهرة خطرية هي ا�ستغناء ال�سلطة ال�سيا�سية عن
وظيفة املثقف ،وب�شكل موازٍ تخلي املثقف عن دوره ال�سيا�سي يف املجتمع.
إ�ن �شكل املهمة والوظيفة التي تريدها ال�سلطة ال�سيا�سية من املثقف ،تتغري من مرحلة
إ�ىل أ�خرى ،كما تتغري بح�سب درجة ا�ستقرار هذه ال�سلطة يف املجتمع ،لكنها عموم ًا قد
أ�رادته يف أ�ح�سن احلاالت إ�ما م�ست�شار ًا ونا�صح ًا لها ،أ�و موظف ًا تقنياً ،أ�و كاتب ًا خلطاباتها،
ال لديكورها إ�زاء اخلارج ،أ�و داعيةً ومروج ًا لها ومدافع ًا عن
أ�و أ�رادته زينة لها وجمم ً
�سلوكها وخياراتها وتكتيكها وخطابها ال�سيا�سي يف وجه غريه من املثقفني أ�و القوى ال�سيا�سية
يف املجتمع أ�و القوى الدولية اخلارجية .لكنها أ�بد ًا مل ترده ناقد ًا أ�و م�شاركً ا يف الفعل ال�سيا�سي
أ�و م�ؤثر ًا يف القرارات امل�صريية أ�و منتمي ًا لقوى �سيا�سية معار�ضة.
إ�ن ال�سلطة ال�سيا�سية ،و إ�ن اعرتفت جزئي ًا باملثقف ودوره الناقد ،وفتحت له هام�ش ًا
للحركة يف احلياة العامة ،ف�إنها تلج أ� لذلك من أ�جل اخلروج من أ�و�ضاع خانقة وم أ�زومة،
ك�شكل من أ��شكال امت�صا�ص أ
الزمة والتخفيف من حدتها ،أ�و إ�نها تلج أ� لبع�ض الوجوه الثقافية
اجلديدة التي مل تتلوث بعد يف أ�ذهان النا�س الحتوائها وتلميع �صورتها إ�زاء املجتمع.
لكن مع إ�تاحة ذلك الهام�ش املحدود ،واالعرتاف اجلزئي بو�ضعية املثقف ،ف�إمنا
تعرتف به كفرد معزول ميتلك مواهب معينة و�شيئ ًا من امل�صداقية مع النا�س ،ميكنه عرب
ذلك الت أ�ثري بهم ،لكن حتت خيمة ال�سلطة ذاتها يف املح�صلة وامل�آل.
لكنها  -أ�ي ال�سلطة  -مل تعرتف باملثقف كممثل لتيار �سيا�سي-فكري يف املجتمع ،أ�و
ال مل�ؤ�س�سة نقابية أ�و اجتماعية أ�و حزبية ،ألنه يف مثل هذه احلاالت �ستكون و�ضعية
ممث ً
املثقف ذات بعد «ندي» مل�ؤ�س�سة ال�سلطة ،وهذا ما ال حتتمله أ�و تريده أ�ي �سلطة �سيا�سية .من
جهة ثانية ف�إن اعرتافها به كفرد معزول ،يجعلها – كما تعتقد  -مالكة القدرة الكاملة على
حتريك هذا املثقف -الفرد م�ستقبالً ،أ�و عزله أ�و الت�ضييق عليه أ�و ا�ستمالة أ�هوائه ال�شخ�صية
و إ�غرائه باملكا�سب املادية ،حيث يكون هذا املثقف-الفرد �آنئذ بدون حماية أ�ي م�ؤ�س�سة أ�و
هيئة أ�و تيار اجتماعي أ�و أ�ي �شكل من أ
ال�شكال التجمع الب�رشي ،يقف إ�ىل جانب املثقف-
الفرد.
لقد �شهدنا العديد من املثقفني ممن التحقوا ب�شكل ذيلي بال�سلطات ال�سيا�سية ،خا�صةً يف
ع�رص الطفرة النفطية وما أ�تاحته من إ�غراءات مادية ،فازدهرت وترعرعت ظاهرة
اال�ستمالة ال�سيا�سية .طبع ًا ال ن�ستطيع القول ب أ�ن كل حماولة اقرتاب من ال�سلطة ال�سيا�سية
هي عمل ال أ�خالقي أ�و ال ي�صب يف الطريق ال�صحيح ،فهناك اقرتاب ما ،واقرتاب �آخر
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خمتلف ،واملهم أ�ال يكون هذا االقرتاب يف �سياق تربير الو�ضع القائم.
إ�ذ لي�س خافي ًا على أ�حد أ�ن الثقافة ال�سائدة هي الثقافة الر�سمية ذات الطابع التربيري
وثقافة ت�سيري أ
المر الواقع .فامل�ؤ�س�سات الر�سمية يف الدولة العربية توجهت نحو تر�سيم
المر يف كل قطر ،ومل يقف أ
الثقافة وتدجينها وتطويعها خلدمة واقع أ
المر عند حدود
ا�ستتباع املجتمع املدين لل�سلطة ال�سيا�سية ،بل �سعت هذه ال�سلطات القطرية إ�ىل ابتالع الثقافة
و إ�حلاق الفكر بالدولة وال�سلطة ،لي�صبح جمرد �صدى لها أ�و أ�داة تربير وت�سويغ للممار�سات
ال�سيا�سية املختلفة.
لي�س خافي ًا أ�ن فئة املثقفني الذين ارتبطت امتيازاتهم بال�سلطات ال�سيا�سية ،قد انغم�ست
كلي ًا يف حماوالت تربير أ
الو�ضاع القائمة والرتويج للخطاب ال�سلطوي و إ��ضفاء ال�رشعية
عليه ،وهي فئة غري متماثلة أ�يديولوجياً ،تبد أ� من الي�ساري حتى اليميني بامل�صطلحات
الدارجة ،وما يجمعها هو خدمة ال�سلطة ال�سيا�سية واملحافظة على ثبات الو�ضع الداخلي مبا
ي�ضمن بقاء امتيازاتها ،وهنا يتحول املثقف إ�ىل جمرد ناطق با�سم ال�سلطة ال�سيا�سية ومدافع
عن مواقفها وخياراتها.
الغراءات
كذلك ثمة فئة أ�خرى التحقت بركاب ال�سلطة ال�سيا�سية ،لكن الدافع مل يكن إ
الحباط التي �سيطرت على هذه الفئة بعد تبدد أ�حالمها بال�سلطة،
املادية ،و إ�منا حالة إ
فكان االقرتاب ذو ال�شكل واملحتوى ال�سلبي هو �آخر أ
الوراق ،من أ�جل حتقيق أ�حالم
قدمية بال�سلطة ،أ�و االقتناع ب�رضورة العمل من خالل ال�سلطات ال�سيا�سية من أ�جل حتقيق
امل�شاريع والطموحات العامة.
ال تتحمل ال�سلطة وحدها وزر العالقة ال�سلبية القائمة مع املثقف ،ولي�ست هي وحدها
حمط النقد ،و إ�منا املثقف أ�ي�ضاً ،الذي يتحمل ن�صيب ًا ال ي�ستهان به ،مبا يعتمل لديه من أ�مرا�ض
متعددة.
لقد أ��صبح املثقفون اليوم على هام�ش احلياة والواقع أ
والحداث ،وهم ال يفعلون �شيئ ًا
اليوم �سوى البكاء على أ
الطالل وامل�آ�سي وامل�صائب ،أ�و القيام مبحاوالت لتربير الف�شل
والنتائج ال�سلبية ،عرب إ�لقاء التبعة واالتهامات على ال�سلطات والنا�س والظروف الواقعية
ال�صعبة ،كي يعفوا أ�نف�سهم من حماوالت إ�عادة النظر ب أ�فكارهم و�آليات عملهم ،أ�و طمع ًا
براحة ال�ضمري وتربير التخلي عن الواجب وامل�سئولية ،وال يخفى علينا انتقال عدد من
املثقفني إ�ىل أ�حوال متناق�ضة على �صعيد ر ؤ�يتهم للنا�س وال�شعب مثالً ،إ�ذ انتقلوا من موقع
تقدي�س اجلماهري وبناء أ
الوهام حولها وحول قدراتها إ�ىل مواقع احتقار تلك اجلماهري
وازدرائها وتركها مل�صريها ،بعد اقتناعهم بعجزهم وعزلتهم وهام�شيتهم وه�شا�شتهم جتاه
الواقع ،وبعد أ�ن ر أ�وا أ�ن أ
الحداث واملجريات والوقائع ت�سبقهم وجترفهم يف �آن معاً .هذه
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الفئة من املثقفني يف ظل هذه الفرتة االنتقالية مل تتوجه نحو إ�عادة النظر أ
بالفكار والر ؤ�ى،
مثلما مل تتوجه نحو تف�سري الوقائع وحتليل حالة العجز العام والتعرف على الثغرات والقيام
بدور تنويري يحمل طابع التفا ؤ�ل التاريخي اال�سرتاتيجي ،بل توجهت مبواقفها و�سلوكها
والحباط ب أ��شكال خمتلفة ،لتربير التقاع�س عن أ�داء املهمات
ور ؤ�اها نحو زراعة الي أ��س إ
ال�سيا�سية واالجتماعية اجلديدة املطلوبة منها اليوم.
القامة يف قوقعة أ�فكارها املغلقة ،وك أ�ن
ثمة فئة أ�خرى من املثقفني مازالت ت�رص على إ
�شيئ ًا مل يحدث ،وهكذا ا�ستمرت يف أ�العيبها وبهلوانياتها الفكرية يف حجب احلقائق والتفنن
والق�صاء و إ�غما�ض أ
العني عن تغريات الواقع.
يف خطابات احلجب إ

نعي متام ًا اليوم أ�ن الغالبية العظمى من املثقفني ،على اختالف التوجهات والر ؤ�ى
وعلى اختالف النتائج والو�ضعيات التي تو�صلوا إ�ليها ،قد أ�ثبتوا أ�نهم لي�سوا على دراية
مبا يكفي حول كيفية �سري التاريخ واحلركة الواقعية واحلراك االجتماعي وكيفية بناء القوة
وتغرياتها ،وطرائق إ�نتاج احلقيقة و�آليات تو�صيلها يف كل فرتة ،و�سبل إ�قرار املوجودية
وامل�رشوعية ،و�آليات الهدم والبناء و أ��س�س التجديد والتجاوز ،وذلك ألنهم فيما م�ضى قد
مار�سوا أ�دوارهم «الطليعية» و»التحريرية» و»التنويرية» و»التثويرية» بعقلية �سحرية
و�آليات خرافية وبطقو�س وهمية.
لعل املحوري يف أ�زمة املثقف الذاتية ويف عالقته آ
بالخر(ال�سلطة ،الواقع ،النا�س) هو
تلك الطريقة التي يبني فيها أ�فكاره ،و�شكل العالقة التي يقيمها مع هذه أ
الفكار.
يحاول املثقف تو�صيل أ��سباب أ�زمته ،أ�ي هام�شيته وعزلته وعجزه عن الت أ�ثري يف
الواقع ،بتحليالت وتف�سريات عدة ،منها :عدم أ
الخذ ب�آرائه ومقوالته ،أ�و م�ساوىء
التطبيق ألفكاره ،أ�و الت�ضييق عليه من قبل ال�سلطات ال�سيا�سية ،أ�و يعزو ذلك إ�ىل التخلف
االجتماعي ،وغري ذلك.
�صحيح أ�ن لهذه أ
ال�سباب ،وغريها ،ن�صيبها يف تف�سري حال املثقف وعجزه ،لكن املثقف
ال يالم�س فيها ما يدينه أ�و ما يدعوه إلعادة التفكري وتوجيه العمل نحو إ�عادة بناء وترتيب
أ�فكاره.
إ�ن أ�زمة املثقف ب�شكل أ��سا�سي هي مع أ�فكاره و أ�وهامه وم�سبقاته وطرق عمله العقيمة
التي تدفعه لعزل نف�سه عن الواقع والعامل واملجتمع ،ليقع بال�رضورة أ��سري أ�فكاره ،وي�صبح
ال بالوعي املزيف الذي يحمله.
مكب ً
إ�ن أ�وهام املثقف عن ذاته ودوره ،وعن آ
الخر والواقع ،ال ت�ؤ�س�س لر ؤ�ية �سليمة أ�و
لعالقات �سوية مع أ
ال�شياء ،بل إ�نها ت�ؤ�س�س بال�رضورة للعزلة أ�و التع�صب أ�و اال�ستبداد.
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تربز م�شكلة املثقف مع أ�فكاره ،أ�ول ما تربز ،يف ت�ضخم اجلانب احلامل واملثايل لديه،
الح�سا�س والوعي بنب�ض الواقع وحركته
لي�صل إ�ىل حالة ال ميلك معها القدرة الكافية على إ
وتغرياته امل�ستمرة ،وبالتايل عجزه عن فهم العامل والتعاطي مع الوقائع ،وهذا ما ي�شري
إ�ىل ال�ضعف والق�صور يف فهم العالقة اجلدلية لدى فئات وا�سعة من املثقفني ما بني الفكر
والواقع.
القرار بحدوث الوقائع -مهما كانت قا�سية و�صعبة -مقدمة أ��سا�سية حل�سن قراءتها
إ�ن إ
الفكار واحلقائق حولها ،ومن ثم التعاطي معها ،أ�ما املثقف فقد �رصف اجلهد أ
وتقدمي أ
الكرب
ال من
من وقته وعمله لالهتمام بهويته الفكرية وتعزيز املنطق الداخلي ألفكاره فيما بينها ،بد ً
االهتمام مبعرفة الوقائع و إ�بداع وخلق أ
الفكار املقاربة له وتعزيز عالقة أ�فكاره بالواقع.
إ�نه يتعامل مع أ
الفكار كغاية يف حد ذاتها ،حيث الفكر لديه ُيولِّد الفكر إ�ىل ما ال نهاية،
بدون أ�ي ارتباط ع�ضوي ما بني أ
الفكار املتولدة وما بني الواقع احلي املتحرك .ومن
جتليات ذلك الوا�ضحة �سعي املثقف الدائم للحديث عن الهدف أ�كرث من الواقع ،أ�و بدون
ربط الهدف  -احللم بالواقع ،ور�سم �صورة آلليات االنتقال من الواقع القائم إ�ىل أ
الهداف
املتخيلة ،فهو ال يفت أ� يتحدث بلغة وهمية وخرافية عن التحرر والتقدم دون حماولة إلدراك
الواقع احلا�رض و أ��شكال العمل املمكنة فيه وحدود التحرر املمكنة وخطواتها و�آليات التقدم
التدريجية وطبيعة املرحلة و�شكل اخلطاب ال�سيا�سي وجوهره وعنا�رصه املمكنة إلي�صال
أ�حالم التقدم والتحرر يف كل مرحلة من املراحل.
ال من أ�ن يكون له عني
إ�نه بلغة أ�خرى يعاين من أ�وهام مطابقة أ�فكاره للواقع ،بد ً
على احلدث الواقعي وعني أ�خرى على أ�فكاره يحاول إ�عادة �صياغتها وترتيبها وبنائها
با�ستمرار.
يتعامل املثقف إ�ذ ًا مع أ�فكاره على أ��سا�س أ�نها الواقع ،أ�و أ�نها املوجودات الواقعية،
وك أ�ن هذه أ
الفكار قد ج�سدت يف �شكل موجودات ح�سية ملمو�سة ومتحركة ،ثم ي أ�تي الواقع
احلقيقي واخلارج عن قب�ضة املثقف الفكرية لي�صفعه وي�صدمه ويفاجئه ويو�ضح له عمق
امل�سافة الفا�صلة بني أ�حالمه و أ�وهامه وبني الوقائع أ
والحداث احلا�صلة ،وتكون نتيجة هذه
أ
الوهام املتخيلة غالب ًا انهيارات وانك�سارات و إ�حباطات وخيبات على �صعيد الذات املثقفة
أ�و على �صعيد الب�رش التي و�ضعت هذا املثقف يف أ�ذهانها كً ُملْهِ م وعارف بخبايا أ
المور،
ويف املح�صلة مزيد من امل�آ�سي على �صعيد أ
المة.
إ�ن أ
الفكار ما هي إ�ال حماوالت لالقرتاب من الواقع واملوجود ،وال ميكن أ�ن تكون
الواقع ذاته واملوجود عينه ،وهنا ت�صبح مهمة املثقف إ�عادة ترتيب عالقته بفكره و�صياغة
أ�فكاره من جديد يف كل مرحلة ويف �ضوء ما يحدث من وقائع ،وهذا يتطلب ،فيما يتطلب،
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خروجه من عزلته وقوقعته الفكرية وتفكيك أ
ال�سوار التي ين�صبها حول أ�فكاره لالنتقال
إ�ىل ف�ضاءات أ�و�سع واالهتمام بكل ما يجري من أ�حداث ووقائع و أ�فكار .وهذا اخلروج
من الدوائر ال�ضيقة متالزم بال�رضورة مع القيام بعملية نقد متوا�صلة ألفكاره يف �ضوء
والدانة
ما يحدث من وقائع وم�ستجدات،وجتاوز �آليات التفكري القائمة على الت�صنيف إ
واحل�رص واال�ستبعاد آ
للخرين ،و إ�خ�ضاع البديهيات وامل�سبقات القابعة يف عقل املثقف
وجه ر ؤ�يته لذاته وللغري واملجتمع و إ�عادة تعريفها من جديد مثل الهوية والنقد
للنقد والتي ُت ِّ
ودور املثقف ومفهوم ال�سلطة واملعار�ضة والدميقراطية وغريها.
واللغاء،
الدانة والنبذ والن�سف والنفي إ
أ�ما عملية النقد املطلوبة ،ف�إنها تختلف حكم ًا عن إ
إ�نها فاعلية م�ستمرة تتولد عنها أ�فكار أ�كرث اقرتاب ًا من الواقع ،وتفتح آ
الفاق لطاقات جديدة
يف التفكري واملمار�سة والفعل والت أ�ثري واخللق واالبتكار .لقد جرى التعامل خالل الفرتات
ال�سابقة مثال مع الدميقراطية بطريقة دوغمائية وا�ستن�ساخية وخرافية و أ�قرب إ�ىل املثال منها
إ�ىل الواقع واملمكن .أ
فالفكار الدميقراطية العامة حتتاج دائم ًا إ�ىل إ�عادة �صوغها وابتكارها
با�ستمرار يف كل جمتمع بح�سب املعطيات ال�سيا�سية واالقت�صادية والثقافية وبح�سب
االختالفات واخل�صو�صيات بني املجتمعات وبح�سب الوقائع امل�ستجدة أ
والحداث ال�سيا�سية.
كذلك «الهوية» بحاجة إلعادة ت أ��سي�س أ�ي�ض ًا على �ضوء ما �سبق ،مثلما يحتاج املثقف إلعادة
اكت�شاف دوره ووظائفه يف كل مرحلة ،إ�ذ إ�ن أ
الحداث الواقعية واملتغريات الوا�سعة تقو�ض
وتلغي دور ًا للمثقف ،ليربز دور �آخر ووظائف خمتلفة عن ال�سابقة ،لكن متنا�سبة ومقاربة
للواقع اجلديد ،أ�ي أ�نها تعلن عن نهاية دور وميالد دور �آخر ،لكن تبقى الفكرة الكلية
حا�رضة دائماً ،أ�ي أ�همية دور املثقف .أ
ال منجز ًا
ال متكام ً
فالفكار والنظريات لي�ست ك ً
وحمدد ًا وتقع علينا وظيفة التطبيق ،بل إ�نها تتكون با�ستمرار يف عالقة تفاعلية وحية مع
الواقع.
نعود لنقول إ�ن م�شكلة املثقف هي ب�شكل أ��سا�سي مع أ�فكاره و�شكل العالقة اخلرافية
والطقو�سية واال�ستبدادية التي يقيمها مع أ�فكاره ،وهذا م�صدر عجزه وهام�شية أ�فكاره يف
الواقع ،وقد ر أ�ينا عملي ًا كيف أ�ن املتم�سكني أ
بالفكار والر ؤ�ى املجردة غري املرتبطة مبا
يجري على أ�ر�ض الواقع ال يح�صدون �سوى املزيد من الف�شل والهزائم ،بل إ�نهم يتحولون
إ�ىل �ضحايا ألفكارهم ذاتها .إ�ن أ
الفكار بعالقتها الوثيقة واحلميمية مع الواقع احلي والوجود
املتحرك ،تكون قابلة للتحويل والتحوير والتغيري امل�ستمر ،أ�ي قابلة إلعادة ال�صياغة
والرتتيب والتعديل الدائم واملتوا�صل ،وهنا يكون املثقف قادر ًا على اخللق واالبتكار من
ال يف الواقع من جهة ثانية.
جهة ،وم�ؤثر ًا وفاع ً
إ�ننا ال ن�ستطيع الفعل والت أ�ثري يف تغريات و أ�حداث الواقع ما مل نبنْ ِ ونرتبط بعالقات
جديدة معه ،من خالل تغيري وتطوير أ�فكارنا حوله ،أ�ي أ�ننا ن�ستطيع امل�ساهمة يف ت�شكيل
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و�صياغة الواقع بقدر ما نبدع يف إ�عادة ترتيب عالقتنا ب أ�فكارنا با�ستمرار ،أ
فالفكار هي
« إ�مكانيات» للعمل ،وتفعل وت�ؤثر بقدر ما ي�صار إ�ىل جتديدها و إ�عادة �صياغتها يف كل
مرحلة وترتيب عالقتنا بها على نحو خمتلف .إ�ن متركز املثقف على ذاته و إ�نتاجه الفكر
من الفكر بدون ربط الفكر بالواقع يف وحدة جدلية ،م�آله دوران املثقف يف حلقة مغلقة ُتولِّد
لديه الكثري من أ
الوهام والر ؤ�ى الذاتية ،ومتنعه من اكت�ساب القدرة الدائمة على اخللق
واالبتكار أ
مروج أ�و داعية ألهدافه
للفكار املتنا�سبة مع الواقع واملرحلة ،ليتحول إ�ىل
ِّ
و أ�حالمه الكلية والوا�سعة بدون حماوالت للتج�سري ما بني هذه أ
الهداف والواقع اجلديد.
وجدنا كيف أ�ن املثقف يبذل اجلهد أ
الكرب يف اهتمامه بالكليات واملبادىء والق�ضايا
والهداف العري�ضة ،يف حني يهمل أ
الكربى أ
الحداث الراهنة والوقائع واملوجودات
العيانية والهوام�ش والتفا�صيل واجلزئيات والتغريات الطفيفة .وتكون نتيجة هذه آ
اللية
يف العمل (االهتمام بالكليات و إ�همال التفا�صيل) هي وقوع املثقف يف أ�زمات ذاتية وهمية
أ
ج�سدها لنا املثقف يف �شكل أ�زمات فكرية زائفة تزيد من
(لنها تفتقد لالرتباط ب أ�زمة الواقع) ُي ِّ
للخرين .الكثري من هذه أ
الدوران يف حلقات مفرغة وعائمة وم�ضيعة آ
الزمات الفكرية
والخر تعرب عن حالة من العجز عن «جت�سري» اخليارات الفكرية أ
امل�ضلّلة للذات آ
ال�سا�سية
يف كل مرحلة ،أ�ي حتويلها إ�ىل خطاب �سيا�سي واقعي ،مندرج يف الواقع ومتمف�صل معه،
ومن�سجم مع حركة العنا�رص الواقعية واملمكنات الراهنة يف العمل ال�سيا�سي.
ن�ستطيع أ�ن نربط هذه الر ؤ�ية الذاتية للمثقف واهتمامه بالكليات وحتييد اجلزئيات
والتفا�صيل بنظرته «الطهرانية» لل�سيا�سة والعمل ال�سيا�سي ،فهو  -أ�ي املثقف  -ال يفت أ� يتحدث
الخالق وال�ضمري أ
عن أ
والهداف العري�ضة والنظرية والتجريدات الفكرية ،وينظر يف
الوقت ذاته جتاه «ال�سيا�سة» و»العمل اليومي والواقعي» نظرة احتقار وازدراء ،بو�صفها
الوحال أ
جميعا م�صدر أ
والو�ساخ ،يف حني أ�ن ثمة رغبة دفينة عند الغالبية العظمى من
املثقفني هي ال�سعي للعب دور «املر�شد الروحي» حلزب �سيا�سي ما ،لكن بدون االنخراط
يف عمل �سيا�سي ّ
وم�ؤ ًِّطر.
منظم ُ

أ�ما الثمن الذي ندفعه (كمثقفني وكوطن) نتيجة إلهمال اجلزئيات والتفا�صيل والواقع
الراهن ل�صالح ال�شعارات العري�ضة والر ؤ�ى أ
اليديولوجية الكلية وال�شاملة ،فهو إ�نتاج
الوهم والعجز واملمار�سات اال�ستبدادية.
ال�شكاليات الفكرية
من جتليات متركز املثقف على ذاته و أ�وهامه وخرافاته طرح إ
وال�سئلة العقيمة ،و إ�نتاج ثنائيات معيقة بني املفاهيم أ�و أ
املزيفة أ
الفكار ،أ�و ت�شكيل عالقة
ذاتية وذات طابع أ�حادي و إ�ق�صائي بني تلك الثنائيات ،مبا ينتج عنها من ت�شوي�ش وت�ضليل
و أ�خطاء قاتلة على �صعيد املمار�سة العملية.
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من تلك الثنائيات التي يقيم بينها املثقف عالقات غري �سوية وغري �صحية« :احلق
والواجب»« ،احلرية وامل�س�ؤولية»« ،احلرية واملعرفة»« ،الفكر والواقع»« ،ال�سلطة
واملعار�ضة» ،أ
«الخالق وال�سيا�سة»« ،الثقافة وال�سيا�سة»« ،الفرد واجلماعة» ...إ�لخ.
وتكون العالقة التي يقيمها املثقف بينها إ�ما ذات طابع دجمي ،أ�و ذات طابع أ�حادي،
إ�ق�صائي .أ�ما العالقة ال�سوية بني الثنائيات فتقوم على إ�دراك الف�صل والدمج اجلديل بينها
و إ�دراك امل�ستويات املتعددة لتلك العالقة ،إ�ذ ثمة ف�صل وربط متالزمان ،وثمة ت�شارك
وتفارق بني تلك الثنائيات.
إ�ن ثنائية «الثقافة وال�سيا�سة» من الثنائيات التي ي�ؤدي فهمها اخلاطىء إ�ىل كوارث على
�صعيد العمل الوطني ،ف�إما أ�ن يتم إ�حلاق الثقافة بال�سيا�سة لت�صبح الثقافة ر ؤ�ية تربيرية
ودعائية لل�سيا�سة ال�سائدة ،وبالتايل احلد من آ
الفاق الرحبة للثقافة ،و إ�ما أ�ن تتم عملية ف�صل
إ�طالقي ما بني الثقافة وال�سيا�سة.

كثري ًا ما ظهر لنا املثقف أ�كرث دوغمائية من ال�سيا�سي ،فاملثقف  -خا�صة عندما يندرج
ال
يف إ�طار ما للعمل  -ال يتقبل باملرونة والتفاو�ض ،ألن م�رشوعه الفكري يريد حتقيقه كام ً
ودفعة واحدة بدون تدرج ومترحل ،راف�ض ًا التنازل عن جزء من أ�فكاره ،العتقاده أ�ن
هذا اجلزء �سيهدم الكل ،وهذه ال�صيغة مماثلة للتفكري الديني الذي يتوجه إ�ليه ذلك املثقف
بالنقد.

املرونة ،التكتيك ،القا�سم امل�شرتك ،أ
الغلبية ،الر أ�ي العام ،التوافق .....إ�لخ ،كلها
مفاهيم �سيا�سية ترتبط ب�شكل أ�و ب�آخر بالدميقراطية.
يعمل املثقف غالب ًا تبع ًا لقانون «الكل أ�و الال�شيء» ،وال�سيا�سي عموم ًا يتقبل بالتدريج
والتمرحل .ال نريد هنا أ�ن ن�ضع ال�سيا�سة يف مواجهة الثقافة ،أ�و و�ضع ال�سيا�سي يف مواجهة
الهم ال�سيا�سي (ب�سبب عجزنا عن الفعل والت أ�ثري) وتبني خيارات
املثقف ،لكننا ال نريد قتل ّ
وهمية وعدمية وعائمة.
كما نرى أ�نه لي�س ثمة عمل �سيا�سي رزين وفاعل على املدى اال�سرتاتيجي والبعيد،
بدون أ�ر�ضية ثقافية ت�شكل مرجعية كي ال تتحول ال�سيا�سة إ�ىل عمل انتهازي فاقد جلذره
الن�ساين أ
والخالقي.
إ
إ�ننا نطمح إ�ىل وجود مثقف ذي هم �سيا�سي حقيقي (ال يفرت�ض ذلك االندراج يف عمل
�سيا�سي مبا�رش) ،مثلما نطمح إ�ىل وجود �سيا�سي ذي أ�ر�ضية ثقافية .فالبعد ال�سيا�سي للمثقفي
يخل�ص املثقف ن�سبي ًا من هالميته وذاتيته املفرطة ومزاجيته ،أ
والر�ضية الثقافية واملعرفية
مبا فيها من ر ؤ�ى مبدئية وبعيدة املدى تخل�ص ال�سيا�سي من انتهازيته وال أ�خالقيته يف بع�ض
أ
الحيان ،وتعمق ر ؤ�يته للمع�ضالت الواقعية.

316

لقد ح�صدنا الكثري من الكوارث على �صعيد الواقع ،عندما وقعنا بني نار املثقف ونار
ال�سيا�سي ،بني مزاجية املثقف وت�رسع ال�سيا�سي ،بني بالدة املثقف وجبنه وتهور ال�سيا�سي
وانتهازيته وال أ�خالقيته يف بع�ض أ
الحيان ،بني ا�ستعالء املثقف و�سطحية ال�سيا�سي،
بني ت أ�دلج املثقف وانغالقه وال منهجية ال�سيا�سي وع�شوائيته ،بني ا�سرتاتيجية املثقف غري
املمرحلة زمني ًا وغري املدرجة يف خ�ضم حركة و إ�مكانات الواقع ،وتكتيكات ال�سيا�سي الفاقدة
للر ؤ�ية العامة واملبدئية.
إ�ن املثقفني الذين دخلوا يف خ�ضم العمل ال�سيا�سي ،عرب العديد من أ
الحزاب واحلركات
واملنظمات ال�سيا�سية ،كانوا ق�صريي النف�س ،وكانوا متطهرين إ�ىل حد كبري ،وبعيدين عن
االنغما�س يف احلياة اليومية والتفا�صيل واجلزئيات ،وقد أ�جادوا «التنظري» من فوق ومن
أ�براجهم العاجية ،و�رسعان ما تراجعوا إ�ىل الوراء عندما اكت�شفوا خط أ� هنا وهناك ،أ�و
ألن أ�حالمهم مل تتحقق �رسيعاً ،أ�و ب�سبب انك�سار وتراجع امل�رشوع ال�سيا�سي.
كان احلل بالن�سبة ملجموع املثقفني متعدداً ،لكنه يف اجلوهر واحد ،أ�ي االبتعاد عن
الواقع وتفا�صيل احلياة اليومية ،وبالتايل التحليق يف عامل الفكر والتوليد الذاتي أ
للفكار من
بع�ضها بع�ضاً .فمثال نالحظ أ�ن ق�سم ًا ال ي�ستهان به توجه نحو أ
ال خ�صب ًا
الدب بو�صفه جما ً
لتفريغ ال�شحنات والر ؤ�ى الذاتية املح�ضة ،لكن هذا أ
الدب مل يتطور مبا يكفي لتجاوز
الهلو�سات ال�شخ�صية للفرد ذات الطابع املر�ضي .يف حني �شاع يف ال�سابق عند العديد من
املثقفني وال�سيا�سيني ر ؤ�ية احتقارية وازدرائية أ
للدب واملو�سيقا واجلمال وال�شعر واحلياة
ال�شخ�صية .إ�ن كال ال�سلوكني يعربان عن ر ؤ�ى متطرفة تفتقد لر ؤ�ية احلياة يف جوانبها
املعقدة واملركبة ،وكثريا ما أ�دت إ�ىل م�آ ٍ
�س على �صعيد ر ؤ�ية املثقف لذاته ور ؤ�ية ال�سيا�سي
لذاته أ�ي�ضا ،إ�ذ كثري ًا ما كان الفرد املثقف أ�و الفرد ال�سيا�سي متحليا بالن�ضج العقلي ،لكنه
ال لالنقالب نحو ال�ضد عند
يفتقد للن�ضج النف�سي ،وي�صبح هذا الفرد إ�زاء هذه الو�ضعية قاب ً
أ�ية أ�زمة من نوع ما� ،سواء أ�كانت عامة (انك�سار امل�رشوع ال�سيا�سي واحللم) أ�و أ�زمات
خا�صة يف حياة هذا الفرد ،ويتجلى لنا هذا االنقالب اليوم يف أ��شكال متعددة ،مثل االنقالب

من و�ضعية التماهي باجلماهري وتقدي�سها إ�ىل و�ضعية االحتقار واالزدراء لتلك اجلماهري،
ومثله أ�ي�ض ًا االنتقال من ذوبان الفرد يف اجلماعة والوطن والعمل ال�سيا�سي إ�ىل و�ضعية
االهتمام بامل�صلحة ال�شخ�صية وحتميل اجلماعة والوطن وال�سيا�سة م�سئولية الف�شل الذاتي
للفرد.
على املثقف إ�ذا اال�شتغال على أ�فكاره والفعل فيها من أ�جل إ�عادة ترتيبها و�صياغتها
وت�شكيلها و إ�ك�سابها روح ًا جديدة مبالم�ستها ملا هو واقعي وراهن ومبا�رش ،وبتناولها
للتفا�صيل واجلزئيات ،وعليه أ�ن يتحول من و�ضعية الرتويج أ
للفكار العامة وال�شعارات
العري�ضة إ�ىل و�ضعية إ�نتاج أ
الفكار التف�صيلية املقاربة للواقع با�ستمرار.
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أ�ما عن الكيفية التي ي�ؤدي فيها املثقف وظائفه يف املجتمع ،ف�إنها حماطة بكثري من أ
الوهام
الذاتية ،والتي ت�ؤدي أ
للوهام عند آ
الخرين أ�ي�ضاً ،حيث ي�ؤدي تلك الوظائف ب�شكل إ�مياين،
مفعم بالطهرانية و أ�قرب إ�ىل القدا�سة ،نا�رش ًا ًو ْه ًم حتلِّيه كفرد بالف�ضيلة أ
والخالق الكاملني،
وك أ�ننا حيال أ�حد رجال الدين ،ليربز وك أ�نه الو�صي على القيم أ
والخالق واملمثل لل�ضمري
املطلق أ�و ل�ضمري النا�س واحلار�س أ
للخالق والف�ضيلة ،وهو إ�ذ يو�صل نف�سه آ
للخر على
ُنزه عن أ
الهواء والغايات واملرتفع عن امل�صالح ال�شخ�صية والر ؤ�ى الذاتية،
أ�نه الفرد امل ّ
ف�إمنا ينتج املزيد من أ
الوهام املعيقة له كفرد يف تعبريه ب�شكل حر عن أ�هوائه ونوازعه
ورغباته ،ألنه �سي�صبح حم�شور ًا يف زاوية الف�ضيلة املطلقة واملثاليات الكاملة .أ�ما ت أ�ثري
هذه احلالة بالن�سبة آ
للخر ،ف�إنها تربز يف إ�نتاج قطيع من الب�رش م�ؤمن بهذا املثقف إ�ىل حد
اخلرافة،وم�ستلب جتاهه،لكنها ت�سقط بب�ساطة عند �سقوط هذا املثقف أ�و وجود ولو خد�ش
ب�سيط يف حياة املثقف ال�شخ�صية أ�و العامة ،ويف املح�صلة نكون أ�مام م أ��ساة ذاتية لدى املثقف
وم أ��ساة اجتماعية و�سيا�سية يف املجتمع.
هذه الكيفية يف ت أ�دية الدور والوظيفة مرتبطة مبفاهيم خاطئة أ�و تمً ُّثلٍ غري �صحيح ملفاهيم
«النخبة» و»الطليعة» ....إ�لخ .حيث أ�نتجت هذه املفاهيم لدى املثقف أ
والحزاب ال�سيا�سية
يف املمار�سة الواقعية قطيع ًا ب�رشي ًا مهمته تنفيذ وت�صديق ر ؤ�ى املثقف أ
والحزاب ال�سيا�سية،
ثم ي أ�تي الواقع ليفاجىء املثقف واحلزب ب أ�وهام تلك االدعاءات.
يجب إ�خ�ضاع مفهوم النخبة أ�و الطليعة للفح�ص والت�رشيح والنقد والت�صويب ،خا�صة
يف جمتمع مت أ�خر يفتقر إ�ىل الدميقراطية واندياح ال�سيا�سة يف البنية االجتماعية ،إ�ذ إ�ن هذه
ال
املفاهيم يف ظل هكذا جمتمعات �سوف ت�ؤدي عند تلك العقليات النخبوية جلعل النا�س جما ً
الختبار أ�وهامها ،و إ�ىل عمل نيابي عن النا�س ومواقفهم وحركتهم وم�صاحلهم.
هذه العقلية النخبوية حتولت يف ظل غياب ال�شارع ال�سيا�سي واملرتكزات الدميقراطية
إ�ىل عقلية دينية ،نبوية ،ر�سولية ،م�شيخية ،تتعامل مع الب�رش ك�آالت ي�سهل حتريكها
بالوامر وكب�س أ
وتغيريها أ
الزرار ،ثم ي أ�تي الواقع ليو�ضح للمثقف ( أ�وال�سيا�سي) مدى
جهله بالب�رش والواقع ،اللذين يفلتان من ر ؤ�يته وقب�ضته على الدوام.
من جهة ثانية ،ف�إن مفاهيم «النخبة» و»الطليعة» وغريها تتحول ،يف ظل غياب �شارع
�سيا�سي ،إ�ىل حم�ض ادعاءات ذاتية ،حيث ال�شارع ال�سيا�سي ،أ�ي الب�رش الفاعلة واملتحركة
هي املعنية بتحديد املمثلني مل�صاحلها وقناعاتها يف كل مرحلة زمنية ،ثم ومن جهة ثالثة،
ال يكفي أ�ن يعلن الواحد انخراطه وع�ضويته يف النخبة حتى ي�صدق أ�و يكت�سب م�صداقيته،
بل الب ّد من توافر جملة من ال�رشوط ي أ�تي يف طليعتها إ�نتاج أ
الفكار املقاربة للوقائع ب�شكل
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م�ستمر والقادرة على التحول إ�ىل ممكنات قابلة للتنفيذ والتج�سيد على أ�ر�ض الواقع.

يجب تغيري ر ؤ�يتنا ملجتمع املثقفني ،فنكف عن النظر إ�ليه على أ�نه جمتمع نقي وطاهر
متيزهم ،ولكنهم ك�سائر الب�رش لهم إ�يجابياتهم وح�سناتهم،
ّ
ومنزه ومقد�س ،فاملثقفون لهم ّ
أ
أ
أ
أ
مثلما لهم �سيئاتهم و�سلبياتهم ،فهم �ي�ض ًا ��صحاب م�صالح �شخ�صية �و مواقع ذاتية �و م�صالح
فئوية أ�و أ��صحاب �سلطة يودون جت�سيدها .كما يجب إ�عادة بناء عالقة املثقف آ
بالخر على
نحو �سليم ،أ�ي بال�سلطة والنا�س والتيارات ال�سيا�سية وغريهم ..فحل م�شكلة عالقة املثقف
بالنا�س يكمن يف إ�دراك �صحيح لعالقة الذات الفاعلة باملو�ضوع ،إ�ذ ثمة تكوين متبادل
ال منهما ي�سهم يف ت�شكيل آ
الخر ،ولي�س فقط «ذات» تفعل وت�ؤثر
بينهما على نحو يجعل ك ً
يف «املو�ضوع».
لي�س من ال�رضوري أ�ن تتطابق ر ؤ�ية املثقف مع النا�س ،لكن عدم التطابق هذا ال
يفرت�ض وجود نخبوية مري�ضة ،وال يفرت�ض أ�ي�ض ًا أ�ن املثقف دائم ًا و أ�بد ًا أ�درى من النا�س
مب�صاحلهم ،بل إ�ن العالقة بني املثقف أ�و ال�سيا�سي والنا�س هي عالقة معقّدة ومركّ بة وال
يجوز تب�سيطها إ�ىل عالقة خطية ،ب�سيطة و�ساذجة ،ي أ�تي الفعل فيها من املثقف ( أ�و ال�سيا�سي)
وحده وما على اجلماهري إ�ال ا�ستقبال تلك الت أ�ثريات.

على املثقف -الفرد أ�ن يرفع عن كاهله املهمات الكربى ،فال ينظر لدوره وت أ�ثريه
أ�كرب مما ي�ستطيع الفعل والت أ�ثري ،فمهام حترير املجتمع أ
والمة واجلماهري تقع على املجتمع
ب أ�كمله بكل قواه وفاعلياته املختلفة ،وعلى املثقف أ�ن يقتنع ب أ�نه �صاحب دور ووظيفة وفعل
حمدودين إ�زاء عملية النهو�ض املعقدة ،مثلما عليه أ�ال يحزن أ�و يبتئ�س إ�ن مل ُت ْ�ؤ ِت أ�فكاره
ُأ�كُ لًها ،ومبعنى �آخر عليه أ�ن يتوا�ضع فال يرفع من دوره أ�كرب مما يحتمله الواقع واملمكن،
ألنه لي�س هو ال�صانع الوحيد للعامل.
يف املمار�سة العملية ت�رشب املثقفون تلك القناعة التي تقول ب أ�نهم هم الذين ي�صنعون
العامل ،وهم الذين يحركون اجلماهري ،وهم القادرون على التحرير والتغيري و أ�داء
املهمات أ
والهداف الوا�سعة والعري�ضة.
املجتمعات اليوم أ�كرث تعقيد ًا من ال�سابق ،فثمة �شبكات معقدة من العالقات ،وثمة
تراتبات ومتايزات واختالفات ،وثمة مراكز مذهلة يف قوتها وغناها ،وثمة خرائط
للمواقع وب�ؤر توتر وقوى �ضغط ونقاط مقاومة ،وثمة تعقيد عجيب يف و�سائل االت�صاالت
واملعلومات.
فالعالم و أ��سواق ال�سلع و�آليات
العامل اليوم ت�صنعه قوى و�آليات متعددة ومركبة ،إ
الربح والبور�صات واملعلومات واالت�صاالت كلها تفعل وت�ؤثر وتغيرّ يف الواقع ،وح�سبنا
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إ�زاء ذلك كله أ�ن نرى يف املثقفني قطاعا من قطاعات املجتمع أ�و فئة من فئاته أ�و دور ًا من
أ�دواره ،وهنا ت�صبح م�س أ�لة «توا�ضع املثقف» �رضورة أ��سا�سية ،كي ال ي�ستمر يف ت�صدير
أ
الوهام املعيقة له آ
وللخرين ،وبالتايل ت�صبح �صفة التوا�ضع أ�ر�ضية منا�سبة كيما يتعرف

املثقف إ�ىل دوره املتنا�سب مع كل مرحلة بدون �شطط ذاتي ،وبدون اختزال تعقيد الواقع
وتراكبه إ�ىل �آليات أ�حادية وب�سيطة يف الر ؤ�ية والفعل.

طبع ًا لي�س املق�صود من ذلك حتول املثقف إ�ىل إ�حدى أ�دوات التكيف ال�سلبي مع الواقع
عرب االنغما�س فيه كلياً ،وبدون ترك م�سافة فا�صلة معه ،بل عليه املحافظة على ا�ستقالليته
الن�سبية وفاعليته املحدودة ومتايزه وفرادته أ
ال�صلية بقدر ما عليه االقرتاب من نب�ض الواقع
وحركته امل�ستمرة.
بع�ض املثقفني رد ب�شكل �سلبي على اكت�شافهم ألوهامهم الذاتية يف ال�سابق ،ب أ�ن حتولوا
إ�ىل كتبة ن�صو�ص تربيرية لل�سلطات ال�سيا�سية أ�و الت أ�قلم املنفعل بالواقع ،أ�و حتولوا نحو
إ�عالن نهاية أ
اليديولوجية والثقافة والفكر ودور املثقف ودور ال�سيا�سة.

الغريب يف مواقفنا  -نحن املثقفني  -أ�ننا ن�سلك �سلوك ًا حدي ًا متطرف ًا كرد فعل �سلبي جتاه
ما يحدث من وقائع وتغريات ،فنحن إ�ما نعلي من � أش�ننا وننظر ألنف�سنا أ
ولدوارنا نظرة
خرافية و أ��سطورية لي�س فيها أ�دنى حد من التوا�ضع ،و إ�ما نتحول نحو قتل الذات وحتقريها
و إ�عدام دورها ب�شكل نهائي.
بع�ضهم آ
الخر اجته نحو (كما يف ال�سابق) االنعزال واالن�سحاب من املجتمع ،حيث
ر أ�وا أ�نه لي�س هناك جمال يف هذا العامل القا�سي لتج�سيد مثلهم الفكرية أ�و قيمهم أ
الخالقية أ�و
تطلعاتهم االجتماعية وال�سيا�سية.
جزء �آخر من املثقفني حتولوا نحو بث أ�وهام جديدة ،من خالل تنظريهم لليربالية
اجلديدة ،و إ�يهامهم للب�رش � -سواء عن ق�صد أ�و ب�سبب ق�صور الر ؤ�ية  -ب أ�ن الليربلية اجلديدة
هي الفردو�س املوعود ،وهي النهاية التي تو�صل إ�ليها التاريخ الب�رشي ،متنا�سني يف ذلك
ب أ�ن املجتمعات التكف عن إ�نتاج ما به يتغري الواقع ويتحرك التاريخ ،و أ�ن الواقع يعلن
دائما نهاية خطاب أ�يديولوجي ودور أ�يديولوجي ما ،وال يعلن نهاية الفكر واملعرفة.
إ�نها «حتميات» جديدة م�ضلِّلة للذات آ
والخر ،فبعد أ�ن �سيطرت علينا خرافات احلتميات
ال�سابقة :حتمية احلل اال�شرتاكي ،حتمية الثورة ،حتمية الوحدة ،حتمية التقدم...الخ مبا
أ�نتجته من أ�وهام وت�ضليل ،وما أ�فرزته من ردود فعل �سلبية بعد أ�ن قام الواقع بتعرية هذا
ال�شكل من اخلطاب الثقايف وال�سيا�سي....بعد كل ذلك تطلع علينا حتميات و إ�طالقيات
أ�خرى .إ�نه املنطق واملنهج القدمي نف�سه ولكن تختلف الكلمات وال�شعارات.
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ثمة فهم �ساذج� ،سطحي وخرايف ،لعملية التغري االجتماعي وفكرة التقدم وحركة
الواقع واجتاه التاريخ .هذا الفهم ال يتنبه للتعاي�ش والرتاكب والتداخل والتعقيد ما بني
املراحل أ
والزمنة .فقد �ساد فيما �سبق اعتقاد �ساذج ب�إمكانية ت�صفية املا�ضي والرتاث،
وجرى التعامل مع فكرة التقدم واالنت�ساب للتيار التقدمي (من ناحية الفكرة والعمل) ب�شكل
نقي و�صاف ،يرى أ�ن ثمة حد فا�صل ونهائي ما بني التقدم والت أ�خر ،أ�و ما بني التقدم
والرجعية ،لتتحول الثنائية «تقدمي  -رجعي» كثنائية «م�ؤمن  -كافر» يتم من خاللها
ت�صنيف الب�رش إ�ىل مع�سكرات متقاتلة فيما بينها ،وبالتايل مل نتفهم أ�ن التقدم يف جدل م�ستمر
مع الت أ�خر ،و أ�ن التقدم فاعلية نقدية متوا�صلة ،و أ�نه ال ميكن الو�صول للتقدم دفعة واحدة،
و أ�ن هناك دائم ًا ما يجب فعله با�ستمرار من أ�جل االقرتاب من التقدم ،و أ�ن املا�ضي �سيظل
من خالل �صريورة معقدة ومركبة جزء ًا من بنية احلا�رض وامل�ستقبل ،و أ�ن التقدم والرجعية
�صفتان غري ثابتتني ،فال تقدم من دون تراجع ،وما نعتربه تقدمي ًا اليوم قد يكون رجعي ًا
وحمافظ ًا يف فرتة الحقة ،كما أ�ن الرجعية والتقدمية تتحول إ�ىل كالم فارغ وغري منتج ما
مل يكن هناك حراك اجتماعي �سيا�سي يفرز ويحدد ماهية كل منها.
و»الطالقيات» و إ�ن اختلفت م�سمياتها و أ��شكالها ورموزها ،قابعة يف قاع
«احلتميات»
إ
تفكري املثقف ،وهي مل تنتج ،وال تنتج ،إ�ال الت�ضليل واخلراب.
الطالقيات واحلتميات والكليات� ،سوف تكون
هذه الذهنية التي تن�سج ب�شكل متولِّد إ
م�ؤهلة على �صعيد املمار�سة ألن تكون ا�ستبدادية ب�شكل أ�و ب�آخر ،وي�ؤكد ذلك أ�ن الذهنيات
الثقافية املح�ضة التي ت�سلمت مواقع �سيا�سية قد مار�ست ال�سلطة ب�صورة عقائدية وا�ستبدادية
ب�شعة .كذلك ن�ستطيع هنا أ�ن نف�رس مناذج كثرية من العالقات بني املثقفني القائمة على
احل�رص واال�ستبعاد آ
للخر ،وممار�سة العنف بالكالم اجلارح ،والت�شهري املتبادل والت�سلط
عندما ت�سنح الفر�ص.
هنا نعود لنبحث يف عالقة املثقف بال�سلطة كمفهوم وكممار�سة وك�سلطة جم�سدة ب�شكل
�سيا�سي يف املجتمع .عموما يبني املثقف نظرة �سلبية وكلية مل�س أ�لة ال�سلطة بحد ذاتها ،إ�ذ
تثري لديه وب�شكل �شبه دائم م�شاعر �سلبية ،وهو يحلم مبجتمع ٍ
خال من ال�سلطة وال�سيطرة
والتفاوت ،وينظر ألي عملية اقرتاب من ال�سلطة  -بغ�ض النظر وبدون تفكري يف ماهية تلك
ال�سلطة وتاريخها وم�ستوى دورها الوطني  -نظرة كمن يفقد طهرانيته ،وينظر ل�رصاعه
مع ال�سلطة ال�سيا�سية القائمة كال�رصاع بني الكاهن واحلاكم أ�و بني املعرفة وال�سلطة ،ويقدم
نف�سه يف هذا ال�رصاع على أ�نه ال�ضمري االجتماعي واحلقيقة النا�صعة واحلار�س للقيم
أ
والخالق والف�ضيلة.
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هذه هي ب�شكل مكثف ر ؤ�ية املثقف لل�سلطة املج�سدة يف املجتمع من ناحية املفهوم والفكرة،
وهي تظهر عنده يف الوقت الذي ال جند فيه ،أ�و قلما جند ،من ا�شتغل على مفهوم ال�سلطة
و�آلياتها ومنطقها ونوازعها ومراحلها وجت�سيدها وخطابها وعنا�رصها وقواها ب�شكل عياين
على أ�ر�ض الواقع ،ومن الطبيعي إ�ذ ًا أ�ن تتكاثر هذه أ
الوهام ب�سبب جهل املثقف بال�سلطة
املج�سدة ب�شكل عياين وتف�صيلي ،أ�و ب�سبب عدم تقدمي أ
الفكار املقاربة لواقعها احلقيقي يف كل
مرحلة تاريخية ،وتكون املح�صلة عدم تغيري عالقته بها بناء على تغرياتها وتبدالت الواقع
اجلديد ،أ�ي عدم بناء عالقة إ�يجابية منتجة وت�صب يف م�صلحة الوطن ،إ�ذ كثريا ما جند
كلية ،تلك ال�سلطة املحكومة ب�شكل طبيعي باعتبارات
املثقف يطالب ال�سلطة القائمة بطلبات ّ
�سيا�سية داخلية وخارجية (هذه االعتبارات تتدرج من حمافظة ال�سلطة على وجودها إ�ىل
املحافظة على اللحمة الوطنية ،وهي تختلف من �سلطة ألخرى ومن مرحلة ألخرى) مل
وتق�صيها ،وبالتايل ف�إنه يحزن وين�سحب من ال�ساحة أ�و
يتعب املثقف نف�سه يف حماولة تفهمها
ِّ
قد ي�سمي نف�سه «معار�ضاً» عندما ال تتبع ال�سلطة ما تو�صل إ�ليه املثقف من أ�فكار.
املثقف املنعزل واملن�سحب من املجتمع ،والذي تغريه �صفة معار�ضته لل�سلطة القائمة،
مل يتعلم وعرب تاريخ طويل خماطبة ال�سلطة من داخلها أ�ي تف�صيالتها وجزئياتها ،ومل يتقن
إ�ال خماطبتها ب�شكل خارجي وكلي ،أ�ي بخطاب ذي طابع فكري ومفاهيمي ،أ�و بخطاب
فيه من لغة ال�سب وال�شتم أ�كرث مما فيه من التحليل والتف�سري العياين.
آ
الخرون الذين �ساروا يف ركاب ال�سلطات القائمة حتولوا إ�ىل طبالني وزمارين
وراق�صني لها .وهنا نقول حتى لو توافق (وهو لي�س توافق ًا كلي ًا ونهائياً) املثقف مع ال�سلطة
القائمة يف الر أ�ي حول بع�ض الق�ضايا ،فلي�ست مهمته التطبيل والتزمري لها ،بل يجب أ�ن
يبني معها عالقة ندية قائمة على البحث عن نواق�ص أ�ي عمل على أ�ر�ض الواقع.
إ�حدى الق�ضايا ال�سيا�سية التي تعترب اليوم مثار ًا للخالف ما بني كثري من املثقفني
وال�سيا�سيني وال�سلطات القائمة هي ق�ضية املوقف من «الت�سوية» مع العدو التاريخي أ
للمة.
حيث مازال اخلطاب ال�سائد لدى الغالبية العظمى من املثقفني خطابا حت�شيدي ًا وجتيي�شياً،
وال يت�سم باملو�ضوعية والعقالنية على الرغم من التغريات الواقعية و�شبه انعدام احلراك
يف البنية االجتماعية� .صحيح أ�ن اللحظة الراهنة من عملية الت�سوية هي نتاج تاريخ وعمل
طويل وال ميكن تناول هذه اللحظة مبعزل عن تاريخ فعلنا و إ�نتاجنا يف ال�سابق ،و�صحيح
أ�ي�ضا أ�ن ال�سلطات ال�سيا�سية تتحمل امل�سئولية أ
الكرب (وهذا ال يلغي م�سئولية بقية قطاعات
املجتمع) عما �آلت إ�ليه أ
الو�ضاع العربية اليوم ،لكن هذا ال ينفي �رضورة امتالك القدرة
على التعامل مع هذه اللحظة بكل ما حتمله من حتديات وخماطر على الوطن أ
والمة،
ومبا حتمله من حتديدات واقعية م�ؤثرة على م�ستقبل الوطن ،و�رضورة انتقاء اخلطاب
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الفكري/ال�سيا�سي املقارب لهذه اللحظة من تاريخ أ�متنا .أ�ما البقاء عند حدود اخلطاب
الكلي والبعيد أ
المد ولغة التح�شيد والرف�ض التام واملطلق ملنطق الت�سوية ،واعتبار الت�سوية
اجلارية اليوم أ�مر ًا يخ�ص ال�سلطات ال�سيا�سية وحدها ،و أ�ن عليها وحدها حتمل م�س�ؤولية
أ
الو�ضاع الراهنة ،ف�إنه لن ينتج �شيئ ًا على أ�ر�ض الواقع ،فعندما يحرتق املنزل علينا أ�ن
ندخل جميعا يف عملية إ�نقاذ ما ميكن إ�نقاذه ،ال أ�ن جنل�س ونفكر يف أ��سباب احلريق وعلى
من تقع امل�سئولية أ�و نرتك أ�مر تدبريه لفئة حمدودة و�ضيقة.
«ال�سلطة» كحالة �سيا�سية-اقت�صادية-اجتماعية ال ميكن جتاوزها ،ألنها �رضورة من
�رضورات أ�ي جتمع ب�رشي يف كل امل�ستويات ،ويجب أ�ن يرتكز طموح املثقف نحو حتديد
�آليات ممار�ستها ،بحيث يتم تخفيف �سلبياتها آ
والثار املعيقة لتقدم املجتمع ،ولي�س بناء حاجز
�سلبي مع فكرة ال�سلطة ذاتها بق�صد النزاهة والطهرانية ،مبا ينتجه هذا الفهم من ت�شوهات
فكرية و أ�خطاء قاتلة يف املمار�سة الواقعية.
ن�ستطيع أ�ن نعي حماوالت املثقف الحتكار امل�رشوعية يف املجتمع ،من خالل املعار�ضة
ال�سلبية لل�سلطات القائمة ،وهذا �شكل من أ��شكال حماولة احتكار ال�سلطة يف املجتمع ،وكثري ًا
ما كان هذا ال�شكل من ال�سلطة ( أ�ي ال�سلطة التي ميار�سها املثقف عرب خطابه ولغته وفكره)
ال يف املجتمع ،ألنه يف املح�صلة لي�س ثمة �سلطة متار�س أ�و تبنى من
ال أ�و معيق ًا أ�و م�ضل ً
قات ً
دون متويه أ�و حجب� ،سواء أ�كانت هذه ال�سلطة معرفية أ�م ثقافية أ�م �سلطة مادية ترتكز إ�ىل
قوة ر أ��س املال أ�و القوة ال�سيا�سية أ�و الع�سكرية أ�و غريها.
يجب عدم إ�خفاء حقيقة رغبة املثقف يف ال�سلطة (حتى لو ادعى غري ذلك) ،ومناف�سته
على امل�رشوعية ،بل هي حقيقة ال يجب طم�سها أ�و الت�ضليل فيها ،حتى لو اختار هذا املثقف
ال يف
االن�سحاب من املجتمع واالنعزال عن احلياة ال�سيا�سية أ�و رف�ض ال�سيا�سة جملةً وتف�صي ً
مقابل ت أ�كيده ألهمية الثقافة وبناء املعرفة .ن�ستطيع أ�ن نتلم�س تنازع املثقف ما بني الطهرانية
أ�و املثالية التي يحاول من خاللها إ�ي�صال نف�سه على أ�نه ال�ضمري االجتماعي احلي واملا�سك
بزمام احلقيقة واملدافع عنها ،وما بني نزعته العميقة إلثبات وجوده وذاته الفردية (وهذه
تختلف عن التفرد) أ�ي ت أ�كيد �سلطته املعرفية يف املجتمع.
لي�س هناك م�شكلة يف ممار�سة املثقف ل�سلطته فيما لو كان الو�ضع دميقراطياً ،أ�ي عندما
تكون كل أ
العالم ويف البنية االجتماعية ،ألن
الفكار معرو�ضة يف ال�ساحة ال�سيا�سية ويف إ
املثقف يف مثل هذا الو�ضع �سي�ضطر للتحلي بالتوا�ضع ،و�سيدرك أ�همية اهتمامه بالتفا�صيل
واجلزئيات ،و�سيهتم بردود أ�فعال النا�س وا�ستجابتهم إ�زاء خطابه ،أ�ي يتحول من و�ضعية
بث و إ�ر�سال أ
الفكار إ�ىل و�ضعية يجمع فيها ما بني البث واال�ستقبال ،و�سريى أ�ن �سلطته
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املعرفية وال�سيا�سية ب�شكل واقعي هي إ�حدى ال�سلطات ،ولي�ست اخلالق الوحيد للعامل.

�سلطة املثقف هذه ال جتد ر�صيدها أ�و ما ي�ؤيدها يف الواقع أل�سباب متعددة ،منها ما هو
ذاتي ،ومنها ما هو مو�ضوعي ،وعند هذه الهزمية ل�سلطة املثقف ،ف�إنه غالب ًا ما يعود إ�ىل
ذاته ليولد الفكر من الفكر ،وينكفىء بعيد ًا عن الواقع االجتماعي ،معتز ًا ب�رشفيته وعدم
انزالقه للتعامل مع ال�سلطة القائمة أ�و مفتخر ًا بنجاته من التلوث بوحل الواقع.
من أ��شكال تلك االن�سحابات للمثقفني تف�ضيل بع�ضهم االبتعاد عن أ
الحزاب ال�سيا�سية
والعمل ال�سيا�سي ،خا�صة يف مراحل الرتاجع واالنك�سار ،إ�ما ب�سبب النف�س الق�صري ال�سائد
الهداف أ
بينهم ألجل حتقيق أ
والحالم ،أ�و ب�سبب ر ؤ�يتهم الذاتية ب أ�نهم باتوا أ�كرب من
أ
الحزاب ال�سيا�سية ،أ�و ب�سبب أ�وهامهم حول طبيعة الدور والوظيفة املنوطة باملثقف،
أ�و ب�سبب نزعتهم التطهرية وحر�صهم على النقاء ورغبتهم باالبتعاد عن تلويثات العمل
ال�سيا�سي .هذا االن�سحاب يتم باالرتباط مع التنظري الفكري غري املت�صل بالوقائع ومع
ت�صدير ر ؤ�ية حتتقر العمل ال�سيا�سي واملمار�سة امليدانية والواقعية.

إ�ن املفاهيم اخلاطئة لدى املثقف كثرية ،و�ساحة أ
الوهام وا�سعة ،لكن يف املح�صلة نقول
إ�نه ال قيمة أ
للفكار غري املت�صلة بحركة الواقع احلي ،أ�و التي تتم مبعزل عن تغيرّ ات الواقع
العيانية والتف�صيلية ،كما أ�نه ال قيمة ألية طهرانية مفتقدة للفاعلية االجتماعية ،وال طعم وال
لون وال رائحة ألي عملية ان�سحاب من الواقع االجتماعي ،وال ف�ضيلة ملن يقف على �ضفة
النهر مفتخر ًا ب أ�نه مل يتلوث مبائه و أ�وحاله بعد.
املثقف معني اليوم ب�إعادة تقييمه لذاته عرب نقد تاريخه و أ�دواره ال�سابقة ،وحتديد دوره
ووظيفته اليوم ب�شكل متنا�سب مع طبيعة املرحلة ،فال يرفع نف�سه فوق املجتمع والدولة
وال�سيا�سة ،أ�و ينعزل بعيد ًا عن الفعاليات االجتماعية وال�سيا�سية يف الواقع ،أ�و ي�ضخم
دوره مبا ال يطيق أ�و ي�ستطيع ،فالواقع ال يتحرك ب�إ�شارة من أ�حد ،وح�سبه أ�ن يرى يف
نف�سه قوة م�ؤثرة من قوى الواقع املعقد واملركب ،وح�سبه أ�نه يقوم بدوره املتنا�سب مع
املرحلة والظرف ،وح�سبه أ�نه ي�ؤدي واجباته ،و أ�نه يعمل ويعمل يف اجتاه دفع احلركة
نحو أ
المام.
ال�سلطات أ�ي�ض ًا معنية ب�إعادة تقييم دورها ووظيفتها يف املجتمع ،فهي �صاحبة القدرة
واملبادرة مع ًا يف إ�عادة بناء عالقة �سوية مع املثقف ترتكز إ�ىل االعرتاف بوجوده ،وتكف
عن االعتقاد ب أ�ن املثقف إ�ما أ�ن يكون يف جانب ال�سلطة مدافع ًا ومروج ًا لها ،و إ�ما أ�ن يكون
خارج ًا عن القانون يتوجب حماربته أ�و نفيه أ�و عزله أ�و إ�جباره على االن�ضمام إ�ليها.
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ق�ضايا �سيا�سية تنظيمية
-1حرية الفرد وحرية اجلماعة فى امل�ؤ�س�سات أ
والحزاب ال�سيا�سية
متثِّل العودة لتناول عالقة الفرد ( أ�و الع�ضواحلزبي) باجلماعة يف �سياق عمل جماعي
عودة للبدء أ�و البداية ،أ�و نوع ًا من إ�عادة التفكري يف أ�لف باء العمل
(م�ؤ ّ�س�سي ،حزبي)
ً
ال�سيا�سي احلزبي أ�و امل�ؤ�س�سي .وهذه العودة للبدايات عملية �شاقة ،ولكنها أ�ي�ض ًا �رضورية
مفر منها يف �سياق إ�عادة الت أ��سي�س .أ
فالزمات العامة (وال�شخ�صية أ�ي�ضاً) عندما تكون
وال ّ
�شاملة وعميقة ،تدفعنا إلعادة فتح احلوار حول أ
ال�س�س واملبادئ والبديهيات التي ننطلق
بالحرى تفر�ض أ
منها .أ
الزمات ال�شاملة العميقة دائم ًا العودة إ�ىل البدايات والبديهيات،
إلعادة ت أ��سي�سها وبنائها من جديد ،مبا ين�سجم مع ح�صيلة الرتاكم التاريخي وحركة الواقع.
وهكذا تكت�سب تلك املفاهيم والبديهيات م�ضامني ودالالت جديدة يف كل ظرف تاريخي.
هذه العودة للبدايات أ�والبديهيات ال ميكن خو�ضها بعقل بدائي ،أ�ي بعقل ينطلق من
ال�صفر ،أ�و من الال�شيء يف مقاربة املفاهيم أ
وال�شياء .إ�ننا نعود لن�ؤ�س�س من جديد بعقل
معريف لديه خربة التجربة الواقعية وح�صيلتها ،ولي�س بعقل أ�بي�ض ال يحتوي ركائز معرفية
أ�وت�صورات حول التجارب املختزنة والتجارب الواقعية.
إ�ن إ�عادة الت أ��سي�س ت�ستلزم العودة بكل ثقلنا املعريف واحلياتي لتلك البدايات إلعادة بنائها
على مرتكزات أ�خرى ،م�ستفيدين من ح�صيلة التجارب التاريخية والواقعية ،وما أ�فرزته
الت�صور وال�سلوك.
من أ�خطاء يف
ّ

أ�ما أ��صحاب العقل
“التطهري” أ�و “الن�سفي” فريون ،انطالق ًا من ف�شل التجارب
ّ
الواقعية أ�ومن النتائج ال�سلبية احلا�صلة يف الواقع� ،رضورة القيام بعملية تطهريية أ�ون�سفية
أ�و اجتثاثية ا�ستئ�صالية ألفكارنا وت�صوراتنا .لي�ست امل�شكلة هنا يف القناعات اجلديدة ،إ�منا يف
طريقة بنائها ،واملنهج الذي يقف وراء االنتقاالت ال�رسيعة يف الفكر وال�سيا�سة.
هذا ال�شكل من التفكري مازال أ��سري ًا لردود الفعل ،وهو يتعامل ب�شكل غريزي وطفويل
العالمية
مع أ�حداث الواقع ،أ�و على أ�ح�سن تقدير ف�إن ا�ستجابته �رسيعة ومبا�رشة للمو�ضة إ
الدارجة دون بذل اجلهد املعريف املنا�سب.
ال باحلدث ال
هذا العقل م�ؤ ّهل من جديد لتكرار التجارب اخلاطئة ،ألنه ما زال منفع ً
ال فيه ،أ
ولن منهجه يف التفكري ما زال كما هو ،مرتكز ًا اىل طريقة ( إ�ما  /أ�و) يف تناوله
فاع ً
ح�س الرتاكم املعريف.
ملختلف الق�ضايا ،ويفتقد ّ
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الطريق أ
التوجه نحو إ�عادة ت أ��سي�س مفاهيمنا ومبادئنا من جديد ،إ�ذ إ�ن
الخر املنتج هو
ّ
مفاهيم “القومية” و”احلزب ال�سيا�سي” و”الفرد” و”اجلماعة” ،وغري ذلك ،تكت�سب مع
معطى ثابتاً ،بل إ�نها
كل ظرف تاريخي دالالت وم�ضامني أ�خرى .فهذه املفاهيم لي�ست
ً
تكت�سي مع كل مرحلة حلًّة جديدة ،بحيث تغدو مقاربة أ�كرث لنب�ض الواقع وحركته.
ال من القيام بعملية نبذ ملفاهيمنا و أ��س�سنا ،من املمكن القيام بعملية إ�عادة بناء لهذه
وبد ً
املفاهيم ،ت�ستوعب جدلي ًا ما أ�فرزته التجربة الواقعية.
عودة مت أ�نية وواعية ،م�س أ�لة عالقة الفرد باجلماعة ،أ�و ما
من امل�سائل التي حتتاج م ّنا
ً
يعبرًّ عنها على �صعيد احلزب ال�سيا�سي بعالقة أ
الع�ضاء بامل�ؤ�س�سة احلزبية.

تعودنا دائم ًا و�ضع أ
المور يف تقابل ثنائي مقيت ،يوحي ب أ�ننا حيال خيارين ال ارتباط
لقد ّ
بينهما ،ولهذه الطريقة يف التناول جت�سيدات خمتلفة يف فكرنا العربي ،ومنها أ
(ال�صالة-
املعا�رصة) و(ال�سلطة-املعار�ضة) و(الوحدة-التع ّدد) و( أ�نا -أ�نت) و( أ�نا -أ�نتم)….الخ،
حتى أ�ننا نن�سى يف النهاية اجلدل احلا�رض والكامن أ�ي�ض ًا بني هذه الثنائيات على �صعيد الفكر
والدراك البد و أ�ن ي�ؤدي إ�ىل م�آ ٍ
�س على �صعيد
والواقع معاً .وهذا اخلط أ� يف
الت�صور إ
ّ
ّ
املمار�سة والتجربة الواقعية.
يف املا�ضي ح�شدت حركة الثورة العربية نف�سها يف طريق “جماعي” ،ف أ�لغت كل ما
هو فردي ،واليوم بعد �سل�سلة الهزائم واالنك�سارات لكل ما هو “جماعي” تنه�ض ر ؤ�ى
الرتويج للحرية الفردية ،املفهومة فهم ًا �سلبياً ،لتلتهم كل ما هو جماعي ،وبالنتيجة كل ما
هو إ�ن�ساين.

ثمة أ�حزاب كثرية لفظت مبدعيها خارجها ،حتت راية حتقيق الوحدة اجلماعية
ال�صخرية يف احلزب ،وهذه أ
الحزاب هي ذاتها التي تر أ�ّ�سها أ�فراد حاولوا �صياغة احلزب
كما ي�صوغون بيوتهم.
العيب واحد ،وموجود يف املكان نف�سه ،أ�ي «احلزب ال�سيا�سي» ،فمن جهة احلزب
يقتل أ�فراده املبدعني ،ومن جهة أ�خرى فرد واحد يرت أ�ّ�س احلزب وي أ�خذ دور ًا أ�بوي ًا فيه،
مغيب ًا كل هيئات احلزب و أ�نظمته وقوانينه الداخلية .يف نف�س املكان والزمان نقتل الفرد
ِّ
أ
با�سم احلفاظ على الوحدة ال�صخرية للحزب ،ونعرتف و ُن ِقر بدور المني العام ،التاريخي
واال�ستثنائي ،الذي ي�شكل البنية احلزبية كما ي�شاء.
التطرف هو ذهنية املت أ�خر ،بغ�ض النظر عن اجتاه
هذا لي�س غريب ًا إ�ذا أ�دركنا أ�ن
ّ
التطرف� ،سواء أ�كان ل�صالح تغليب وت�ضخيم ما هو فردي أ�م ل�صالح ما هو جماعي.
ّ
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التطرف بكل أ��شكاله ،بغ�ض النظر عن الق�رشة
إ�ن الت أ�خر أ�ر�ضية وبيئة مهيئة لنمو
ّ
أ
اليديولوجية أ�و�شكل الوعاء الفكري احلا�ضن للتوجهات املختلفة .مثال ذلك رجل الدين
املتطرف الالهث
املتطرف الذي ين�شد العودة اىل الرتاث واملا�ضي بكل ما فيه ،والليربايل
ّ
ّ
املتطرف الذي ربط حزبه ال�سيا�سي
وال�شيوعي
جديدة،
�رصعة
بكل
واملفتون
الغرب
وراء
ّ
التطرف ذاته ،و إ�ن ت ّنوعت الق�رشة أ
اليديوليجية املغطية
بتطلعات و�سيا�سات خارجية .إ�نه
ّ
له.
فنتطرف تارة
تتج�سد أ�ي�ض ًا يف فهم عالقة الفرد باجلماعة،
التطرف املت أ�خرة هذه
ذهنية
ّ
ّ
ّ
ونتطرف تارة أ�خرى باجتاه إ�عالء � أش�ن الفرد على
باجتاه اجلماعة كما حدث يف املا�ضي،
ّ
ح�ساب كل ما هوجماعي ،لكن جذر هاتني الر ؤ�يتني واحد ،وهو بدائية طرائق التفكري
و�سطحيتها وت أ�خرها ،مهما كانت ادعاءات االنتماء أ
اليديولوجي ،إ��سالمية أ�م مارك�سية
أ�م ليربالية أ�م غري ذلك.
للتطرف تتمثل ب�رضورة إ�دراك عالقات الت�آثر والتبادل
الوجه املقابل أ�و الر ؤ�ية البديلة
ّ
والتنافذ والت�شارط والتعا�ضد والت�ضاد ما بني الثنائيات املختلفة .فامل�س أ�لة لي�ست اختيار ًا ما
بني الفرد واجلماعة ،بل هي عملية تكامل وت�ضافر وت�آثر ما بني الذات الفردية واجلماعة،
أ�و أ
بالحرى هي عملية جدلية ،فكما نحن بحاجة إلطالق فرديتنا وذواتنا من إ��سارها وعمقها
الداخلي ،بحاجة أ�ي�ض ًا لتعميق أ�حا�سي�سنا ووعينا بجماعية احلياة ،وبالتايل إ�ن�سانيتها.
لقد �شاع يف فكرنا العربي وممار�ساتنا ال�سيا�سية النظر للمعاناة الذاتية وم�شاكل الفرد
النف�سية وخ�صو�صياته احلياتية على أ�نها أ�مور ب�سيطة ينبغي الرتفّع عنها ،أ�و هي أ�مور
برجوازية� ،سطحية وغري جوهرية ميكن تنحيتها و إ�لغا ؤ�ها .لكننا اكت�شفنا يف النهاية أ�ن
كثري ًا من أ
الزمات الذاتية أ
للفراد وم�شاكلهم ال�شخ�صية انفجرت داخل أ�حزابهم وزادت
أ�زمات تلك أ
الحزاب تعقيد ًا و إ�رباكاً.

الحزاب ال�سيا�سية و أ�ع�ضاء هذه أ
لقد كان اهتمام أ
متوجه ًا ب�شكل كلّي نحو
الحزاب
ِّ
أ
أ
والفراد
والهداف وال�شعارات العري�ضة ،متنكرين للتفا�صيل واجلزئيات
الكليات
ّ
وخ�صو�صياتهم وبيئاتهم االجتماعية.
يف رواية (عامل بال خرائط) لعبد الرحمن منيف وجربا إ�براهيم جربا ي�صل بطل الرواية
(الفنان والروائي عالء الدين جنيب) �صاحب التجربة ال�سيا�سية الفا�شلة ،اىل نتيجة مفادها
أ�همية الق�ضايا ال�صغرية التي كان يهملها �سابقاً ،عندما يكت�شف أ�ن هذه اجلزئيات والق�ضايا
ال�صغرية هي التي ح ًّددت حياته فيما بعد ،وكان لها الدور احلا�سم والرئي�سي ،خا�صة
عندما و�صل بتجربته ال�سيا�سية احلزبية اىل أ�فق م�سدود.
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ممن عملوا يف أ�حزاب �سيا�سية ،إ�ىل كتابة
كذلك ن�ستطيع أ�ن نف�سرِّ توجه الكثريين ّ
مذكراتهم أ�و نحو العمل أ
الهوة الوا�سعة ما
الدبي املح�ض ،بعد أ�ن أ�ثبتت التجربة الواقعية ّ
بني أ
الحالم والطموحات التي يحملونها والنتائج الواقعية احلا�صلة .وتكون هذه املذكرات
والعمال أ
أ
الدبية ميدان ًا خ�صب ًا لتفريغ �شحناتهم الذاتية التي حب�سوها أ�و مت حب�سها داخلهم
لدى انخراطهم يف أ�عمال �سيا�سية جماعية ،لذلك الب ّد من ا�ست�شعار أ�همية الق�ضايا ال�صغرية
والتفا�صيل احلياتية وت أ�مالت الفرد و إ��شكالياته الذاتية اخلا�صة .إ�ذ من خالل ر ؤ�ية
ب�سيطة للتجارب ال�سيا�سية واحلزبية ال�سابقة كافة ،نرى أ�ن الذات الفردية وخ�صو�صياتها
ومكنوناتها الداخلية كانت متوت أ�و ُت�سحق با�سم امل�رشوع الوطني اجلماعي ،لذلك نقول
هنا :إ�ن امل�رشوع الوطني ال يغتني إ�ال بالفرد ،والعمل اجلماعي الذي ي�سحق الفرد لن ُيكتب
له النجاح.
حترر
أ��ستذكر هنا حديث ًا ل�سعد الله ونو�س يقول فيه « :إ�ن امل�رشوع الوطني مبا يعنيه من ّ
وتقدم وحداثة ال يقت�ضي أ�ن نلغي أ�نف�سنا ك أ�فراد لنا أ�هوا ؤ�نا ونوازعنا وو�ساو�سنا وحاجتنا
امللحة للحرية ،ولقول أ
النا دون خجل…بل بالعك�س إ�ن هذا امل�رشوع الوطني ال ميكن أ�ن
ّ
ينجح ويتحقق إ�ال إ�ذا تف ّتحت هذه أ
(النا) ومار�ست حريتها ،وقالت نف�سها دون حياء ودون
املهمة النقدية التي يجب أ�ن ي�ضطلع بها املثقف مهمة أ�خرى،
تعوذ .أ�
ً
ُ�ضيف إ�ىل ّ
مراءة أ�و ّ
حريته ،و أ�ن يحب فرديته ،و أ�ال يعتقد أ�نه إ�ذا ما اغتنى كوجود
وهي أ�ن يحاول ممار�سة ّ
ميزق �شمل اجلماعة» .بذلك فقط نكون أ�مام نظرة أ�كرث �شمولية لل�سيا�سة،
فردي إ�نمّ ا ّ
نظرة أ�كرث إ�ن�سانية ،و أ�كرث احرتام ًا للذات الفردية التي كانت ُت�ؤكل عندما نكون أ�مام عمل
جماعي من طراز �سيا�سي أ�وحزبي ،وبهذه الر ؤ�ية فقط نكون أ�كرث لُ�صوق ًا باحلقيقة الواقعية
غيب با�سم أ
الهداف الكبرية وامل�شاريع العري�ضة.
التي كانت ُت ًّ

إ�ن احرتام الفرد يعني االعرتاف بدوره امل�ؤثِّر ايجاب ًا أ�و�سلب ًا على جمريات أ
المور،
هذا االعرتاف يجعلنا ن�ضع أ�يدينا ب�شكل �صحيح على احلقائق الواقعية يف تف�سرينا لبع�ض
ال�شكاليات احلزبية
إ��شكاليات العمل ال�سيا�سي واحلزبي ،إ�ذ كانت تتم عملية تف�سري بع�ض إ
الب�سيطة ب�شكل واهم ،عندما يتم و�ضع أ��سباب كبرية وراء حدوثها ،ك أ�ن يجري تف�سري
خلل أ�ي لقاء حزبي ب�سبب انهيار االحتاد ال�سوفياتي و أ�وربا ال�رشقية وغريها من أ
ال�سباب
الكبرية وح�سب.
الحداث الكبرية يف جميع أ
هذا ال يلغي من اعرتافنا بت أ�ثري هذه أ
الفراد (خا�صة يف
الحزاب التي ربطت �سيا�ستها باالحتاد ال�سوفياتي) ،لكن هذه أ
أ
ال�سباب الكبرية وجدت
تربة خ�صبة عند تلك الذوات الفردية لتفعل وت�ؤثِّر .هذه الرتبة اخل�صبة تتمثّل يف امل�ستوى
اليجابي ل�شخ�صية الفرد.
الفكري ال�سيا�سي للفرد ،ومدى الن�ضج النف�سي أ�و التوازن إ
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من جانب �آخر ،ن�ستطيع أ�ن نلم�س ظاهرة جتاوز أ
الفراد ملجتمعاتهم أ�وجماعاتهم -
وهذا دور الثقافة واملعرفة عندما ت�شكِّ ل إ��ضافة نوعية ملا �سبق  -حيث يربز الفرد ك�شخ�صية
متفردة أ��صيلة يف بحر املعتقدات ال�شائعة للجماعة ،وهذا ي�ؤدي حلالة ت�صادم ما بني الفرد
ِّ
أ
البداعات والتغيري.
والمناط ال�سائدة املغلقة والراف�ضة لتف ّتح إ

والبداعي للذات
الن�ساين إ
لكن باملقابل يجب االنتباه إ�ىل أ�ن اكت�شاف ومنو اجلانب إ
الفردية ال ميكن أ�ن يتم إ�ال يف �سياق اجتماعي ،أ�و يف �سياق عمل جماعي أ�و من خالل
ّ
أ
آ
آ
الفردية إ�ال
الذات
حرية
جت�سيد
و
�
اكت�شاف
ميكن
ال
خر
�
مبعنى
معه.
والتعامل
خر
ال
ر ؤ�ية
ّ
يف �سياق اجتماعي عام.
وحريتها ،الب ّد لها من االعرتاف مبا هو
أ�ي حتى ت�ستطيع الذات الفردية حتقيق نف�سها
ّ
جماعي أ�و اجتماعي كمنطلق أ��سا�سي للفعل والت أ�ثري فيه .وبالتايل ف�إننا عندما ن�ؤكِّ د على
حيزها من االهتمام ،ف�إن هذا
�رضورة فتح املجال لطاقات الفرد كي تعبرِّ عن نف�سها وت أ�خذ ّ
ال يعني أ�ن يتم ذلك يف اجتاه نبذ املجتمع أ�و أ��شكال احلياة اجلماعية أ�و العمل اجلماعي .أ�ما
وجهات النظر التي ت�ضع الفرد يف مقابل اجلماعة أ�و�ض ّدها ،فلي�ست أ�كرث من رد فعل �سلبي
على تلك اجلماعة التي �سحقت الفرد فيما م�ضى.
ملاذا نح�رش أ�نف�سنا دائم ًا يف اجتاهني مت�ضادين ،إ�ما اجتاه ت�ضخيم الفرد ودوره ،و إ�ما
ال ؟
�سحق الفرد واعتباره كائن ًا مهم ً
ميكننا تلم�س العديد من أ
المرا�ض الفردية التي تتج�سد يف �سياق عمل جماعي من
طراز �سيا�سي أ�وحزبي ،فالكثري من أ
الفراد ينظرون للعامل اخلارجي وم�شاكله ر ؤ� ًى

الفردية النف�سية التي ي�سبغونها على العامل اخلارجي ،حيث
ذاتية قا�رصة ،من خالل العقد
ّ
أ
أ
مل اخلارجي على �نه عامله اخلا�ص ،في�سقط عليه (�ناه) مع ما حتفل به من
يت�صور
الفرد العا َ
ُ
ّ
ال�ساءة ملفاهيم (املو�ضوعية) و(احلرية) يف العمل
ورغبات
هواء
أ�
متطرفة ،وبالتايل تتم إ
ِّ

ال�سيا�سي واحلزبي.

إ�ن (املو�ضوعية) تعني يف جوهرها حترر ًا من الرنج�سية الفردية ،أ�كرث مما تعني اتباع ًا
لقواعد �شكلية أ�و أ�كادميية ميكن أ�ن تقود الباحث إ�ىل احلقيقة .والفرد الذي مل ُيعالج ( أ�وعلى
أ
درك) عقده الداخلية و إ��شكالياته النف�سية لن يفيده �رصاخه امل�ستمر جتاه مطالبته
القل أ� ً
باحلرية ،خا�صة يف �سياق عمل جماعي .ن�سمع أ�حيان ًا بع�ض أ
الفراد الذين يعتربون أ�ن
ال أ�مام ممار�ستهم حلريتهم وتف ّتح
قيدهم طوال حياتهم ،ووقف حائ ً
العمل اجلماعي هو ما ّ
الفردية ،وقد يكون هذا �صحيح ًا يف بع�ض احلاالت ،لكن يف أ�حايني أ�خرى جند أ�ن
طاقاتهم
ّ
مقيدون من دواخلهم بالدرجة أ
ه�ؤالء أ
الوىل ،وما تف�سرياتهم تلك �سوى �شكل من
الفراد ّ
أ��شكال رفع امل�سئولية عن الذات وحتميلها للجماعة.
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حمملة إ�ياها كل امل�س�ؤولية،
أ�حيان ًا تنفجر الذات
ّ
الفردية ،أ�ول ما تنفجر ،بوجه اجلماعة ِّ
حتاول ترتيبه من جديد ،عن طريق
ال
ال من أ�ن
ُ
تتوجه هذه الذات نحو داخلها أ�و ً
بد ً
ّ
أ
مالحظة �ن ظاهرة (نق�ص التمثّل) أ
للفكار املحمولة يف الذهن ُتع ّد �سبب ًا رئي�سي ًا لظاهرة
االنفجار املر�ضي للفرد ،حيث يحمل الفرد يف ر أ��سه أ�فكار ًا حديثة مل يتم ف�سح املجال لها
لتتغلغل يف نف�سه وروحه ،لي�صبح الفرد يف و�ضع ف�صامي ما بني أ
الفكار احلديثة املحمولة
يف الر أ��س وما بني احلالة النف�سية املت أ�خرة .مبعنى �آخر مل ت�سكن تلك أ
الفكار روح الفرد
�شك أ�ن هذه العملية معقّدة وم�ستمرة ،إ�ذ لي�س ب�إمكان فرد من
وثنايا وجدانه الداخلي ،وال ّ
أ
الفراد مهما كانت درجة امل�صداقية املتوفرة لديه االدعاء ب أ� ّنه تخلّ�ص من كل ما ميت ب�صلة
للر ؤ�ى والعالقات املت أ�خرة ال�سائدة.
يعتقد البع�ض أ�ن أ�ي عمل جماعي� ،شئنا أ�م أ�بينا� ،سوف يقتل حرية الفرد :أ�عتقد أ�ن
الفرد عندما يتنازل عن جزء من حريته طوعي ًا يف �سياق عمل جماعي ،ف�إمنا يفعل ذلك
عرب قناعته بالقانون اجلماعي الذي و�ضعته اجلماعة ،و�شارك هو ،ب�شكل ما ،يف �صياغة
هذا القانون.
لذلك يجب التعامل مع هذه امل�س أ�لة كمعطى تاريخي ومو�ضوعي ،إ�ذ ال م ّفر من أ�ن أ�ي
عمل جماعي الب ّد له من أ�ن يح ّد من احلرية الفردية ،فالقانون اجلماعي ،أ�و أ�ي قانون
عام ،يتفق مع توجهات اجلماعة يف زمان ومكان معينني ،لكنه ال يتطابق مع التوجهات
الرغم من أ�ن كل فرد من أ
الفراد �ساهم ،ب�شكل مبا�رش أ�و غري
الفردية لكل فرد،على ّ
مبا�رش ،يف تكوين قانون اجلماعة.
ما يجب التفكري فيه ب�شكل ج ّدي هو أ�والً :كيف ميكن أ�ن جنعل إ�عادة التفكري بهذا القانون
ال من أ�ن يتم ذلك يف منا�سبات متباعدة
ال روتينياً ،بد ً
ومدى مقاربته للمرحلة والواقع عم ً
زمني ًا (امل�ؤمترات احلزبية مثالً) أ�و يف منا�سبات ا�ستثنائية وا�ضطرارية (خا�صة ما حدث يف
أ
الحزاب العربية بجميع أ��شكالها وتالوينها بعد انهيار االحتاد ال�سوفياتي) ،وثانياً :كيف
ميكن أ�ن نحقق رقابة أ�ع�ضاء اجلماعة أ�و احلزب ال�سيا�سي أ�و امل�ؤ�س�سة االجتماعية (عرب
�آليات دائمة وروتينية) على ممار�سة القانون اجلماعي على نحو �سليم ،بحيث ال تبقى هذه
املهمة ب أ�يدي أ�فراد يف قمة الهرم التنظيمي ،قد يتعاملون مع القانون اجلماعي من خالل
ّ
أ
أ
ر ؤ�ى ذاتية �و انطالق ًا من م�صالح �شخ�صية .وثالثاً :كيف ميكن �ن جنعل حرية الفرد
تقبل احلد من
حمدودة فقط بحدود القانون اجلماعي ،ولي�س ب أ�ي حدود أ�خرى ،إ�ذ ميكن ّ
تقبل ح ّد احلرية الفردية بالو�سائل أ
الخرى
احلرية الفردية بالقانون اجلماعي ،وال ميكن ّ
التي ن�صدفها يف م�ؤ�س�سات و أ�حزاب كثرية ،مثل ا�ستبداد بع�ض أ
الفراد أ�و تعاملهم الذاتي
مع القانون اجلماعي .باخت�صار يجب البحث يف �آليات وو�سائل ممكنة التطبيق ،ميكن أ�ن
يت�ضمنها القانون الداخلي للجماعة أ�وامل�ؤ�س�سة أ�واحلزب ،من أ�جل أ�ن تكون حرية أ
الفراد
ّ
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حمدودة بقانونه الداخلي ولي�س بالو�سائل أ
الخرى .هذه آ
الليات هي ما يجب البحث عنها،
ونعتقد أ�ن من �ضمنها إ�عادة التفكري بحقوق وواجبات الع�ضواحلزبي ،و أ��شكال ممار�ستها
النظمة الداخلية لكافة أ
يف امل�ؤ�س�سة احلزبية .حيث احلقوق والواجبات يف أ
الحزاب عائمة
وغائمة ،ولي�س ثمة �آليات وا�ضحة أل�شكال تقدير قيام الع�ضو احلزبي بواجباته ،ولي�س ثمة
�آليات وا�ضحة أ�ي�ض ًا أل�شكال ممار�سة الع�ضواحلزبي حلقوقه على نحو�سليم ،وال و�ضوح
لطرق ن�شاط الع�ضواحلزبي النظامية يف حال احلد من هذه احلقوق والت�ضييق عليها.
ال نريد أ�ن نقول إ�ن امل�شكلة كاملة هي ب�سبب عدم و�ضوح القانون الداخلي للحزب
ال�سيا�سي ،لكن ميكن القول إ�ن إ�ي�ضاح حقوق وواجبات الع�ضوية و�آليات ممار�سة احلقوق
و�آليات الرقابة على أ�داء الواجبات ،من � أش�نه أ�ن يخ ِّفف من امل�شكلة .ففي التجربة احلزبية
العربية وجدنا على �سبيل املثال أ�ن (واجبات الع�ضوية) كانت �سيف ًا م�سلّط ًا على رقاب
أ�ع�ضاء احلزب ،يحا�سبون عليها ب�ش ّدة وبح�سب ر أ�ي قيادة احلزب و أ�مينه العام ،من
�ضيقة.
خالل تقديرات ذاتية أ�و ر ؤ�ى م�صلحية ّ
من هنا ن�ستطيع أ�ن نف�سرِّ اليوم الر ؤ�ى اجلديدة التي تدعو لن�سف واجبات الع�ضوية
و إ�لغائها من أ
النظمة الداخلية أ
للحزاب ،يف مقابل ت�ضخيم حقوق الع�ضوية.

هذه الر ؤ�ية القائمة على رد الفعل ال�سلبي ،تن�سى التالزم ما بني احلق والواجب،
و أ�نه ال حق بدون واجب ،وال واجبات بدون حقوق ،يف أ�ي �شكل من أ��شكال املمار�سة
ابتداء من أ
ال مل�ؤ�س�سة
االجتماعية،
ال�رسة ومرور ًا بالنقابة واحلزب ال�سيا�سي ،وو�صو ً
ً
الدولة ب�شكل عام.
ن�ستطيع آ
الن مقاربة حرية الفرد يف �سياق عمل جماعي من منطلق �آخر ،وهو نقا�ش
م�س أ�لة احلرية بح ّد ذاتها ومفهومنا لها.

ما نعتقده هو أ�ن للحرية الفردية م�ستويات متع ِّددة ،متفاعلة فيما بينها ،ونعني بذلك
امل�ستوى الداخلي لل�شخ�صية الفردية وامل�ستوى اخلارجي أ�و الظرف أ�والبيئة املحيطة
بالفرد.
تعودنا دائم ًا ت�سليط ال�ضوء على رغبة الذات الفردية بتجاوز احلدود اخلارجية
ولقد ّ
أ
أ
الفردية ،مع العلم �ن هذه
التي ت�ضعها اجلماعة �مامها ،و إ�همال امل�ستوى الداخلي للذات
ّ
امل�ستويات تكون يف تفاعل جديل معقّد ومركّ ب ودائم.

�صحيح أ�ن حرية الفرد أ�و كل أ
الفراد تكون حمدودة بحدود عامة وواحدة هي حدود
الظرف املو�ضوعي واللحظة التاريخية التي يعي�ش فيها ه�ؤالء أ
الفراد ،مبا تت�ضم ّنه من
درجة التقدم املادي وال�سيا�سي وغريه ،لكن ما ال يحظى باالهتمام هو مدى ت أ�ثري امل�ستوى
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الفردية.
الداخلي للفرد على إ�دراكه وفهمه آللية تطوير ممار�سته حلريته
ّ

مبعنى �آخر ،ما ال يتم االنتباه إ�ليه يف �سياق عمل جماعي ،هو مدى قدرة الفرد على
بناء حريته الداخلية ،حيث من ال ي�ستطيع بناء هذه احلرية الداخلية لن يكون ب�إمكانه
تفهم وا�ستيعاب وجتاوز وتعديل احلدود اخلارجية حلريته .وبالتايل �ستت�شكل لدى هذه
ّ
أ
ال�شخ�صية (املقي ّدة من داخلها) ردود فعل �سلبية غري نا�ضجة �و متوازنة جتاه كل ما هو
خارجي ،وجتاه كل ما يح ّد من حريتها ،وت�صل هذه ال�شخ�صية إ�ىل مواقف ال تقبل فيها ب أ�ية
حدود خارجية جماعية للحرية الفردية.
إ�ن احلرية الفردية  -بالن�سبة ألفراد خا�ضعني لظروف مو�ضوعية متقاربة ومندرجني
اليجابي لل�شخ�صية.
يف إ�طار عمل جماعي  -تتعلّق ب�شكل أ��سا�سي بالتوازن النف�سي إ
تفهم
إ�ذ ًا فاحلرية الداخلية لل�شخ�صية تت�شكل عندما تتجه هذه ال�شخ�صية نحو حماولة ّ
تت�ضمنه من عجز نف�سي
و إ�دراك و إ�زالة عقدها الداخلية املوروثة ومكبوتاتها الداخلية ،مبا
ّ
ل�شخ�صية
مرتاكم ،وهذه العملية معقّدة وم�ستمرة ومفتوحة على الدوام ،إ�ذ كيف ميكن
ّ
مرتبكة ،خجولة ،فاقدة للثقة الذاتية ،حاملة لعقد نف�سية متع ِّددة ،أ�ن تنادي بالتحرر من
وتفهمه وترتيبه ؟
احلدود اخلارجية ،ما مل تتجه هذه ال�شخ�صية نحو داخلها حتاول إ�دراكه ّ

احل�سا�سية املفرطة لهذه ال�شخ�صية جتاه كل قيد خارجي ،يعك�س فقر ًا داخلي ًا مزرياً،
و إ�ن �سلوكها يف أ�حد أ�بعاده حماولة للهرب من الداخل اله�ش إ�ىل الهجوم على كل ما هو
خارجي وجماعي.
والمم ،ف�إننا نقول :إ�ن أ
إ�ذا قاربنا امل�س أ�لة ذاتها على �صعيد ال�شعوب أ
المة الفاقدة
واليجابية� ،ستتعامل مع كل ما هو خارجي بردود أ�فعال �سلبية،
ملقومات احلياة
ال�صحية إ
ّ
ّ
فمر ًة تتعامل باللهاث وراء كل ما هو خارجي ،ومرة تتعامل معه كوافد يجب حماربته،
ّ
أ
والح�سا�س
اخلارج
جتاه
العجز
و
�
النق�ص
عقدة
وهو
اجلذر،
نف�س
لهما
الطريقتني
وكلتا
إ
المة وفقدانها الثقة بالذات .بالتايل لن يفيد هذه أ
بتفوقه ،وان�سحاق هذه أ
المة �رصاخها
ّ
والتحرر ،ما مل تدرك أ�ن جتاوز ت أ�خرها الداخلي هو احللقة
ة
احلري
ىل
�
بحاجتها
امل�ستمر
إ
ّ
ّ
وم ًنعتها ،مثلما لن يفيدها إ�لقاء اللوم والتبعة على اال�ستعمار
يتها
حر
املركزية يف ارتقائها نحو ّ
ً
الخري ال ي�ستعمر إ�ال أ
اخلارجي ،ألن هذا أ
المم (ذات القابلية لال�ستعمار) ،كما يقول املفكِّ ر
ال�سالمي مالك بن نبي.
إ
إ�ذ ًا يجب إ�دراك امل�صدر الداخلي للحرية الفردية مبا هو�رضوري للتعامل ب�شكل أ�كرث
وحرية مع كل ما هو خارجي ( أ�ي مع احلدود التي ت�ضعها اجلماعة وقانونها
مو�ضوعية
ّ
أ
ثم �سيكون
حرية �فرادها)،
فلتتحرر الذات الفردية من كل ما ِّ
على ّ
َ
يقيدها داخلياً ،ومن ّ
ب�إمكانها التعامل مع ما هو خارجي ب�شكل إ�يجابي ومتوازن.
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تعر�ضنا لعالقة الفرد باجلماعة ،أ�و لعالقة الع�ضواحلزبي مب�ؤ�س�سته احلزبية التي
إ�ن ّ
يت�ضمنه من ق�صور  -ي أ�تي نتيجة ر ؤ�يتنا الت�ساع
ينتمي إ�ليها بهذا ال�شكل التف�صيلي  -مع ما
ّ
أ
أ
ؤ
دائرة (الكافرين) بكل �شكل جماعي للحياة ،وبكل عمل م� ّ�س�سي �و حزبي �و �سيا�سي،
وبر أ�وا أ�نف�سهم من كل
ه�ؤالء الذين أ�راحوا �ضمائرهم و أ�لقًوا كل التبعة على اجلماعةّ ،
م�سئولية ،كي يريحوا أ�نف�سهم من عناء نقد الذات وحماولة إ�عادة ترتيب الفرد لداخله الذي
املتكررة ،ال�شخ�صية والعامة.
خلخلته الهزائم
ِّ

حق ًا إ�ن هذه املعركة مع الداخل �صعبة و�شاقة للغاية ،ألنها تتطلب إ�ح�سا�س ًا عالي ًا
بامل�سئولية ،مثلما تتطلب ال�شجاعة النادرة .وهي املعركة ذاتها التي يجب أ�ن تخو�ضها
امل�ؤ�س�سات احلزبية املختلفة يف داخلها ،وهي أ�ي�ض ًا املعركة نف�سها التي يجب أ�ن تخو�ضها
أ
المة املهزومة إ�ن أ�رادت أ�ن تنه�ض ويكون لها فعل وت أ�ثري يف امل�ستقبل.

هذه املعركة ذات امل�ستويات املتع ًّددة (بني الفرد ونف�سه ،احلياة الداخلية للحزب
ال�سيا�سي ،العالقة بني قوى أ
المة واخلارج ...،إ�لخ) عنوانها ب�سيط ،هو إ�عادة ترتيب
الداخل يف كل م�ستوى من امل�ستويات ال�سابقة ،متهيد ًا لفعل حقيقي وم�ؤثر.
الح�سا�س العايل بامل�سئولية من جهة ،وتوافر
أ�ما �رشوط جناح املعركة و�سالمتها ،فهي إ
ال�شجاعة النادرة واال�ستثنائية من جهة أ�خرى.

 -2أ�زمة أ
الحزاب ال�سيا�سية
لعل البحث يف أ�زمة العمل ال�سيا�سي يف بالدنا من أ�كرث امل�سائل �صعوبة ،من حيث كونها
أ�زمة ذات أ�بعاد وم�ستويات عديدة ،تدخل فيها وتتكثف وتتمظهر معظم أ�زمات املجتمع.
فالعوامل املو�ضوعية على �صعيد العامل ،وعلى �صعيد املنطقة العربية ،قد فعلت فعلها يف
الحباط وت�رشذم احلركة ال�سيا�سية.
الواقع ،وزادت حالة إ

إ�ن أ�ي ًا منا ال ينكر دور هذه العوامل الواقعية اجلديدة التي أ��صابت احلالة النف�سية للمواطن
العربي يف ال�صميم� ،سواء أ�كان مثقف ًا أ�م م�سي�س ًا أ�م مواطن ًا عادي ًا خارج دائرة العمل
الفكري ال�سيا�سي ،وامل�س أ�لة لي�ست حم�صورة يف جزء من احلركة ال�سيا�سية العربية ،بل
أ�كرب من ذلك ،فهي أ�زمة �شاملة تطاول جميع أ
الحزاب ال�سيا�سية على اختالف انتماءاتها
اليديولوجية و أ�حجامها وتاريخها ال�سيا�سي .وهي أ�زمة عميقة تطاول أ
أ
البعاد كافة للحزب
ال�سيا�سي أ�و امل�ؤ�س�سة ال�سيا�سية الواحدة ،البعد الفكري وال�سيا�سي والتنظمي.

إ�ن أ�زمة مبثل هذا االت�ساع والعمق ،ال ميكن معاجلتها من دون قيام أ
الحزاب كافة،
مبراجعة نقدية واعية ملناهجها و أ��ساليب عملها املختلفة ،ولي�س هناك من بديل للوعي
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النقدي ،لتحرير امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية من عنق الزجاجة الذي مازال ي�ضيق عليها اخلناق.
هذا الوعي يبقى مدخل أ
الحزاب ال�سيا�سية إ�ىل الع�رص ،و إ�ىل قيامها بدور فاعل يف واقعها،
خ�صو�ص ًا إ�ذا كنا مقتنعني ب أ�همية دور أ
الحزاب ال�سيا�سية كم�ؤ�س�سات تعمل على تن�شيط
احلركة ال�سيا�سية والثقافية يف املجتمع.
ما يح�صل اليوم يف واقعنا لي�س حتمياً ،ومن املمكن خلق ظروف و أ�و�ضاع أ�كرث
توازناً ،بحيث ت�ستطيع احلركة ال�سيا�سية مترير هذه املرحلة ب أ�قل خ�سائر ممكنة ،وهذا
يقت�ضي قيام أ
الحزاب ال�سيا�سية مبراجعة نقدية �سليمة ومت أ�نية.
هذه املراجعة تفر�ض علينا كمنطلق احرتام التجارب الن�ضالية ال�سابقة ،وتثمني ما هو
إ�يجابي فيها ،إ�ذ ال ميكن اليوم أ�ن نبد أ� من جديد ،ألننا بداهة ل�سنا يف نقطة ال�صفر.

كي جن ّدد ب�شكل معقول و�صحي ،علينا أ�ن نعيد قراءة جتربتنا املا�ضية بعني وا�سعة تلتقط
اليجابيات وال�سلبيات معاً ،أ�ي يجب على احلركة ال�سيا�سية أ�ن تبد أ� عملها املقبل من حيث
إ
أ
أ
انتهت التجربة ال�سابقة ،ال �ن تعيد التجربة نف�سها ،وبالتايل عليها إ�عادة البناء والت��سي�س
انطالق ًا من معرفة أ��سباب إ�خفاق التجارب املا�ضية.

�صحيح كما يقول البع�ض أ�ننا ال ن�ستطيع أ�ن نفعل �شيئ ًا اليوم ،أ�و أ�ن ن�ؤثر يف ما يجري
الحباط وامل�صاعب� ،سواء أ�قمنا تغيريات أ�م مل نقم،
على أ�ر�ض الواقع الذي ال يقدم �سوى إ
لكن ال�صحيح أ�ي�ض ًا هو�رضورة القيام بعملية ت أ��سي�س مت أ�نية للم�ستقبل.

إ�ن م�رشوع (احلزب ال�سيا�سي) الفاعل وامل�ؤثر� ،سوف يبقي هدف ًا ( إ��ضافة لكونه و�سيلة
من و�سائل النهو�ض باملجتمع) ،ألننا مل نرق حتى اليوم إ�ىل فهم العملية احلزبية ب�شكل
�صحيح ،كما مل نتقن أ�ي�ض ًا املمار�سة الراقية لل�سيا�سة .هذه خطوة للوراء ،ولكن من أ�جل
خطوات �صحيحة نحو أ
المام.
إ�ن إ�عادة الت أ��سي�س هذه لي�ست هدف ًا طوباوياً ،كما يتخيل البع�ض ،فالطوباويون لي�سوا
طوباويني ب�سبب الهدف الذي ي�ضعونه أ�مامهم ،ولكن ب�سبب و�سائلهم غري الفاعلة وغري
املالئمة حلركة الواقع بالدرجة أ
الوىل.
الوىل يف القراءة النقدية ،تقت�ضي القب�ض على �رشوط عمل أ
النقطة أ
الحزاب ال�سيا�سية،
عرب درا�سة الواقع درا�سة مت أ�نية ،إ�ذ ال ميكن إ�قامة نظرية تنظيمية من دون درا�سة أ�بعاد
الحزاب ،خ�صو�ص ًا أ�ن أ
الواقع ال�سيا�سي االقت�صادي الذي تعمل فيه هذه أ
الحزاب العربية
على اختالف انتماءاتها أ
اليديولوجية ،كانت ت�ستجيب للمفاهيم املجردة أ�و امل أ�خوذة من
�صياغات آ
الخرين ،وتهمل البحث يف جمتمعاتها نف�سها أ��سا�ساً ،وا�ستخال�ص املفاهيم من
جتاربها وتاريخها ،وهذا أ�حد أ�هم أ��سباب انعزال هذه أ
الحزاب عن احلركة والفعل يف
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املجتمع.
أ
واليديولوجيا
أ�ما النقطة الثانية فتتعلق ب�رضورة وعي اجلدل القائم بني املنهج
وال�سيا�سة .فاملنهج املطلوب يف إ�طار العمل ال�سيا�سي واحلزبي هومنهج التجاوز
والتخطي الدائمني ،الذي يف�سح املجال على الدوام لتجديد الفكر وال�سيا�سة والتنظيم.
باليقاع املبا�رش واحل�سي للواقع،
تفكرينا ما زال إ�ىل اليوم أ��سري رد الفعل ،ومرتبط ًا إ
ويتفاعل مع التغريات العاملية ب�شكل �سلبي ،داعي ًا ما ي�صل إ�ليه من نتائج وت�صورات
مبا�رشة على أ�نه «جتديد» ،مما يفقده الر ؤ�ية التاريخانية يف قراءته حلركة الواقع وبناء
الت�صورات امل�ستقبلية.
التجديد مطلوب دائماً ،لكن الب ّد أ�ن يكون هادئ ًا وواعياً ،فالتجديد ال يعني الن�سف
والنق�ض ،التجديد يعني منهج التجاوز واله�ضم ،فاجلديد ينمو ويت�صارع مع القدمي.
واجلديد ،أ�ي «جديد» يحتوي يف رحمه القدمي ب�شكل ما .بهذا الفهم نحر�ص أ�ال يقع التجديد
يف فخ االنتهازية يف الفكر واملمار�سة ،أ�و يف إ�طار املراهقة ال�سيا�سية.
إ�ن الكثري من التجديد املعرو�ض يف ال�ساحة الفكرية اليوم ،إ�منا ي أ�تي يف �سياق الرتاجع
ال يف �سياق التقدم والتطور ،ولعل أ�هم امل�شكالت التي تعانيها الفئات التقدمية (املفرت�ض أ�ن
تكون يف ظل أ
الزمات أ�كرث وعياً) ،أ�نها تنحط وتندرج يف إ�طار التحليل الب�سيط املبا�رش
ال من أ�ن تكون رافعة له.
للواقع ،بد ً

مل يتخل�ص الفكر ال�سيا�سي العربي من احلالة الدوجمائية ،حتى يف �سياق مراجعته
لتجربته ال�سابقة ،وهو يقع باحلفر واملطبات ال�سابقة نف�سها ،وال يزال ي�سري بعقلية ( إ�ما/
أ�و) ،فكثريون ممن كانوا أ��شد حما�سة للفكر املارك�سي مثالً ،أ��صبحوا اليوم على النقي�ض
«ن�صية» إ�ال يف
متاماً .املارك�سية مل تكن دوجما ،هكذا أ�راد لها م�ؤ�س�سوها ،كما مل تكن
ّ
عقول الن�صيني أ�نف�سهم .التطرف لي�س خمت�ص ًا بجماعة دون غريها ،فقد يكون التطرف
إ��سالميا أ�و مارك�سي ًا أ�و ليربالياً .التطرف هو ذهنية املت أ�خر الذي ين�شد أ�مانيه يف الن�صو�ص
والكلمات.
كل منهج ي�ؤ�س�س أليديولوجيا بال�رضورة ،ولي�ست املهمة الرئي�سة أ
للحزاب أ�ن تن�رش
أ�يديولوجيا ،و إ�منا الدعوة إ�ىل حتقيق برنامج �سيا�سي معني ،ينبثق من وقائع أ
المور ،ال
من �سلطة أ
اليديولوجيا على العقل.
هذا الفهم يتيح أ
للحزاب أ�ال تكون جماعات عقائدية مغلقة ،لتتحاور يف ما بينها حول
(ال�سيا�سي) و(الواقعي) و(الراهن) من أ
الزمات وامل�شكالت ،التي هي اليوم أ�كرب من
الحزاب جميعاً .فاخلالفات أ
أ
اليديولوجية ال تعني بال�رضورة خالفات �سيا�سية حول
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م�صلحة الوطن ،لذلك ينبغي على أ
الحزاب خلق حاالت راقية من العمل «اجلبهوي» على
الرادات
ال�صعيد الوطني .وبذلك فقط نرتفع إ�ىل فهم أ�على لل�سيا�سة ،بو�صفها تعك�س تعدد إ
يف عملية �صنع القرار ال�سيا�سي.
يف اجلانب ال�سيا�سي ،يجب أ�ن تبني أ
الحزاب عالقاتها باخلارج والداخل بناء واعياً،
فقد ربطت بع�ض هذه أ
الحزاب ا�سرتاتيجيتها ال�سيا�سية فرتة طويلة باال�سرتاتيجية ال�سيا�سية
لالحتاد ال�سوفياتي ال�سابق ،أ
المر الذي أ�وقعها يف مطبات عديدة ،وا�صطدمت مطالبها مع
املطالب احلقيقية للب�رش يف حلظات معينة.
أ�ما على �صعيد الداخل ،ف�إن ان�شغال هذه أ
الحزاب بق�ضايا احلكم وال�سلطة اليومية
حرمها من التقاط البنى ال�سيا�سية واالقت�صادية للمجتمع ،وبالتايل �صوغ براجمها ال�سيا�سية
على هذه أ
ال�سا�س ،ال أ�ن تتمحور توجهاتها حول أ�مور ال�سلطة اليومية.
عدم وعي هذه النقطة يف ال�سابق قاد أ
الحزاب إ�ىل مواجهات م�ستمرة ومبا�رشة مع
أ
النظمة ،وزاد يف انغالقها على ذاتها ،مما حولها إ�ىل جماعات باطنية معزولة عن
ال�شارع ال�سيا�سي.
النقطة الثالثة يف أ�زمة أ
الحزاب ال�سيا�سية تت�ضح يف ممار�ساتها ال�سابقة ،وطبيعة عالقتها
باملجتمع .فكثري ًا ما ظهر أ�ن هناك هوة وا�سعة تف�صل بني وعي هذه أ
الحزاب وفكرها وبني
املمار�سة الفعلية لها.
علينا أ�ن نالحظ أ�ن تعاظم حالة الربود وعدم اال�ستجابة لدى فئات الب�رش جتاه أ
الحزاب
ال�سيا�سية هو يف جزء منه اليوم ب�سبب ن�شوء حالة من عدم الثقة يف كل هذه القوى ال�سيا�سية.
لذلك �ستواجه أ
الحزاب اليوم مهمة �شاقة يف إ�عادة إ�ر�ساء ثقة النا�س بها ،وال �شك أ�ن
مقومات إ�ر�ساء ثقة النا�س بها تتمثل يف احلفاظ على ال�صدقية ،وربط أ
الخالق بال�سيا�سة،
وقبول آ
الخرين ،و�صوغ برامج �سيا�سية مالئمة.
أ�ما النقطة الرابعة ،فتتعلق باحلياة الداخلية أ
للحزاب .هنا ن�ستطيع أ�ن ن�ضع املالحظات
الزمة التنظيمية التي تعي�شها أ
التية حول أ
آ
الحزاب كافة:
الزمة التنظيمية يف أ
 -1مل تطرح أ
الحزاب ال�سيا�سية ( إ�ال فيما ندر) إ�ال بعد االنهيارات
املتالحقة يف العامل ،وهذا م�ؤ�رش �سلبي.
 -2التجربة احلزبية هي جتربة من�سوخة عن جتارب أ�مم أ�خرى ،ولي�س هناك
إ��سهامات حملية جادة إلر�ساء نظرية تنظيمية تتجاوز ثغرات التجارب املن�سوخة.
 -3التجربة احلزبية عندنا جتربة حديثة ،إ�ذ مل ي�صبح أ
للحزاب تقاليد �سيا�سية وازنة ،هذا
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ال يف احلياة الداخلية أ
ال
للحزاب ،ليحل بد ً
يف�رس عدم احل�ضور اجلدي والوازن للقانون مث ً
عنه العالقات ال�شخ�صية والوالءات املختلفة التي انتقلت من املجتمع التقليدي إ�ىل أ
الحزاب
ال�سيا�سية.
 -4أ
الزمة التنظيمية تتجلى يف جزء غري هني منها يف اجلهل التنظيمي ،جهل النظرية،
وجهل املمار�سة التنظيمية ال�صحيحة .هنا نذكر �شهادة أ�حدهم عندما اكت�شف أ�نه كان من
أ
الي�رس ح�شد �آالف النا�س يف ال�شارع لتواجه ب�صدرها االنف�صال يف العام  1961مع
عدم القدرة على جمع خلية حزبية واحدة تتدار�س أ�بعاد الواقع ومهمات امل�ستقبل يف ذلك
الوقت.
الن ب�شكل مكثف و�رسيع أ�ن نقدم بع�ض املالحظات حول أ
ن�ستطيع آ
ال�سئلة وامل�شكالت
التنظيمية التي تعي�شها أ
الحزاب ال�سيا�سية:
أ� -مل تعط أ
الحزاب دور ًا وازن ًا ملفهوم النقد والنقد الذاتي ،لذلك الب ّد من تو�سيع مفهوم
النقد أ�والً ،و إ�يجاد �آليات حقيقية و أ�دوات حديثة كي ي أ�خذ النقد دوره يف ر�سم �صورة احلزب
وتغيري أ��ساليب عمله ،فالهفوات ال�صغرية تكرب مع أ
اليام ،وت أ�خذ طابع التورم ال�رسطاين
إ�ن مل جتد العالج يف الوقت املنا�سب .من امل�سلم به أ�ننا قد نخطئ يف الر ؤ�يا ونخطئ يف
التقدير ،وتلك م�سائل ممكنة وواقعية ،لكن من غري امل�سلم به ترك هذه أ
الخطاء للزمن.
ب -التجربة اللينينية يف التنظيم جتربة غنية وال �شك ،لكن أ�ي�ض ًا يجب و�ضعها على
مائدة البحث لتطويرها عرب درا�سة الواقع العربي كما أ��سلفنا.
تلم�سنا جميع ًا داخل أ
الحزاب ال�سيا�سية ،خالل فرتة ما بعد �سقوط االحتاد ال�سوفياتي،
هجوم ًا عنيف ًا على املفاهيم (كمفهوم املركزية الدميقراطية) ،وك أ�ن امل�شكلة هي يف الكلمات
املجردة ،من دون مناق�شة عالقة هذه املفاهيم بحركة الواقع .فهذه املفاهيم واملقوالت
ك�سائر مفردات اللغة ،هي كلمات تنتمي إ�ىل الفكر و إ�ىل الكلي ،لي�ست مقد�سة وال �شيطانية،
ولكنها ت�صبح كذلك ب�آلياتها ودالالتها .بالتايل املطلوب هو درا�سة آ
الليات والدالالت،
ولي�س رجم املفاهيم والكلمات بحجارة تربئة الذات ون�صب �شياطني وهمية.
هذا الهجوم الذي ال يتناول التف�صيالت والدالالت ،مرتافق بفهم �ساذج للدميقراطية
احلزبية ،يرى أ�نها آ
اللية التي ال تلزم ب�شيء وال تقيد ب�شيء .إ�ن نقدنا لهذه الت�صورات
ال يعفينا من �رضورة البحث عن �آليات عمل و�ضوابط عملية كي ال تتحول الدميقراطية
احلزبية إ�ىل حالة ا�ستبدادية.
هذه آ
الليات وال�ضوابط يجب أ�ن تتحول إ�ىل ن�صو�ص وا�ضحة ،عو�ض ًا عن الن�صو�ص
املبهمة التي تعج بها أ
النظمة الداخلية أ
للحزاب ،والتي ال تت�ضمن �آليات وا�ضحة و�ضمانات
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عملية ميكنها حتويل احلياة احلزبية الداخلية إ�ىل حياة دميقراطية.

يجب توافر �ضمانات ت�صبح معها «املركزية» (التي �ستبقى موجودة عملي ًا حتى لو أ�لغيت
وا�ستعي�ض عنها بالدميقراطية وح�سب ،فهذه أ
الخرية ال ميكن فهمها دون أ�ر�ضية النظام
الذي هو مفهوم مركزي) مركزية القانون الداخلي للحزب ،ومركزية الربنامج ال�سيا�سي
للحزب ،والتفتي�ش يف �آليات عملية أل�ساليب حجب الثقة ،و�آلية عقد امل�ؤمترات اال�ستثنائية،
القلية عن نف�سها بن�صو�ص وا�ضحة يف أ
و�آلية تعبري أ
النظمة الداخلية (قد يكون ذلك عرب
العالم الداخلي يف احلزب) ،ال أ�ن تتحول املركزية إ�ىل �سلطة من فوق إ�ىل حتت،
تن�شيط إ
وت�صبح احلياة احلزبية خا�ضعة ملعايري أ�خالقية يف أ�يدي قيادات أ
الحزاب.
ج -هناك عدد غري هني من املفاهيم اللينينية تتوافق مع طبيعة التجربة الرو�سية
وزمانها ،لكنها ال تتوافق مع حزب �سيا�سي حديث ودميقراطي يف هذا الع�رص.
هنا تكرث أ
ال�سئلة ،ومنها :أ�ال يتطلب مفهوم «وحدة احلزب ال�صخرية» منا مراجعة
دقيقة ؟ هل هناك إ�مكانية لظاهرة التكتل والتعدد �ضمن احلزب الواحد ،أ�م إ�نها حتدث رغم
الرادات يف عملية �صنع القرار ال�سيا�سي
معار�ضتها ؟ أ�لي�س من عنا�رص الدميقراطية تعدد إ
يف احلزب ؟
د -إ�ن اعتماد الدميقراطية ك أ��سلوب يفرت�ض االعرتاف بالتغاير والتباين بني أ�ع�ضاء
احلزب الواحد من حيث م�ستوى الوعي والن�شاط واحلركة االجتماعية لهم ،وهذا التباين
ال ب�شكل
جت�سد احلقائق القائمة فع ً
يتم التعبري عنه يف امل�ؤمترات احلزبية عادة ،والتي ال ّ
دائم .هنا إ�ذ ًا ي�صبح احلديث عن ا�ستبدال البنية التنظيمية الهرمية أ
للحزاب ب أ�خرى دائرية
أ�و غريها غري مربر .ال يوجد حزب من دون هيئات و�سيطة وقيادات ،لكن كما أ��سلفنا
ف�إن �آلية العالقة بني هذه الهيئات بحاجة ملح ّددات وا�ضحة يف أ
النظمة الداخلية ،و�آليات
عمل ت�ضمن �سهولة احلركة يف جميع االجتاهات من فوق إ�ىل حتت ومن حتت إ�ىل فوق،
إ��ضافة للحركة أ
الدارة احلديثة.
الفقية الن�شيطة عرب اعتماد أ��ساليب إ
من ناحية أ�خرى ،الب ّد من تو�ضيح �صالحيات كل هيئة حزبية عرب ن�صو�ص حم ّددة
يف أ
النظمة الداخلية ،بحيث ال تخرج هيئة ما عن حدود �صالحياتها أ�ي ًا تكن هذه الهيئة،
وهذا يوفر اجلواملالئم للتخل�ص من العقلية االتكالية التي ت�سم كل هيئة حزبية يف اعتمادها
على الهيئة أ
العلى منها ،واحلر�ص على ت�ساوي أ�ع�ضاء احلزب ،و إ�ن اختلفت درجاتهم
العالم و�آليات أ�خرى) يف مدى املعطيات ال�سيا�سية والفكرية واالقت�صادية
التنظيمية (عرب إ
املتوافرة حول احلزب واملجتمع و ...وغري ذلك.

ت�شكل املالحظات ال�سابقة حماولة أ�ولية ،من أ�جل و�ضع ت�صور ما حلزب �سيا�سي
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حديث ومتطور ودميقراطي ومنفتح على العامل آ
والخرين ،يدرك أ�همية النقد واملراجعة
يف التطور ،م�ستفيد ًا من التجارب املا�ضية التي أ�و�صلته للفو�ضى واال�ستبداد واالنغالق
على الذات ،وعدم احرتام آ
الخر.
إ�ن اللحظة التي تطرح فيها أ
الحزاب ال�سيا�سية ما�ضيها كمو�ضوع للنقد والتغيري ،هي
اللحظة التي جتعلنا نعتقد أ�نها بد أ�ت تفكر بامل�ستقبل.
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