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  المشروع الديمقراطي في المشرق  اغتيالثالثية 

 في المثال السوري  الحقد السياسيو  المذهبية ،العنف

 الديمقراطية ومستنقع العنف -1

نبدأت األلفية الثالثة في الوعي الجماعي واعدة،  رغبات أكثر منها معطيات ملموسة، إال أن الشعور  ،كان ذلك في الال وعي وا 
لعامة والخاصة، أن نصف قرن من االستبداد والفساد يكفي، وأن من حق شعوب هذه البقعة من العام السائد، في صفوف ا

الحرية واإلبداع واإلنعتاق وشعور جماعي بضرورة تعويض نصف قرن الطاعة واإلهانة واإلستسالم العالم اإلحتفاظ بحصتهم من 
بعد إنجاز الجزء  ج... وقد بدأنا في اللجنة العربية لحقوق اإلنسانالمنتديات والملتقيات توالدت في الداخل والخار  هزائم.والوالعجز 

ثالثة مشاريع متزامنة، األول حول "الديمقراطية وحقوق اإلنسان في سوريا"  األول من موسوعة "اإلمعان في حقوق اإلنسان"
 في مصر". والمحاكمات العسكرية والثاني حول "تونس الغد" والثالث حول "حالة الطوارئ 

ألهمية العالقة بين  وعي أهم المشاركين في التحرير الواضح في الكتاب الجماعي "حقوق اإلنسان والديمقراطية في سورية" من
وأخيرا وليس آخرا، والتنمية من جهة، وضرورة اإلنتقال السلمي من جهة ثانية.  الديمقراطية والحقوق االجتماعية واالقتصادية

ما هو مؤكد، هو أن المقدمات  ا كان أو دوليا من أجل مشروع ديمقراطي في سوريا.غياب وهم التدخل الخارجي إقليمي
اإليديولوجية الكالسيكية لليسار قد تكسرت في النظرية والواقع، وأن البحث عن الطريق السوري إلى الديمقراطية أصبح مركز 

اإلنسان تستقطب قيادات سياسية ومدنية، تيار  اهتمام مختلف األطراف. تعبير المجتمع المدني يدخل القاموس السياسي، حقوق 
ليبرالي اجتماعي في طور اكتشاف الذات، ويسار جديد يتجنب غالبا تعبير "اليسار" دون إغفال الحقوق االقتصادية واالجتماعية 

زيال ينتمي من مفهومه للديمقراطية. إرهاصات جنينية جديدة جعلت خطاب الحزب الواحد والدولة األمنية خطابا "رجعيا" ه
للماضي. كانت جملة هذه المخاضات داخلية التكوين والدينامية. كذلك كان رد الفعل السلطوي عليها. من الضروري التذكير أن 

، أي قبل أحداث الحادي عشر المشؤومة. ولعلها بهذه 1002حملة اعتقاالت ربيع دمشق انتهت في التاسع من أيلول/سبتمبر 
  سورية بين قامع ينتمي لماض مؤلم ومقموع ينتمي لغد غير واضح المعالم.-آخر معركة سوريةالمعنى، 

سجل احتالل العراق أول خرق في فكرة التغيير من الداخل والمجتمع... المعارضة الجريحة باإلعتقال والمالحقة وقفت أمام 
غازية، لكن حالة الفزع التي أصابت النظام أكبر اختبار لها منذ اإلستقالل، قلة قليلة وقفت مع فكرة سقوط النظام بالدبابات ال

العربي القديم جعلته أكثر شراسة. وسّرعت بالمعية، تمزق المعارضة بين مراهن على الشعب ومراهن على تدخل خارجي 
 "يخلص" هذا الشعب من أنياب حكامه.  
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بيع المواطنة. ومن المضحك أن تصبح مهمة ال يمكن ألي عملية تزوير أو تشويه أو توظيف للوقائع، أن تمحو تفاصيل أيام ر 
دراسة صدرت عن مركز بحث أشباه البحاثة في التحقيق في صالت النسب بين حراك عفوي ومشروع المحافظين الجدد أو 

بدأ حراك تلقائي شبابي في أكثر مناطق تونس تهميشا وتوظيفا من قبل ما  1020أمريكي قبل ربع قرن. في األيام األخيرة من 
ته بالدكتاتورية الباردة. رد الفعل المتخبط للحكومة الفرنسية يظهر بجالء أن ما جرى لم يكن على األجندة الغربية بل كانت أسمي

التي أمضيتها مع منصف المرزوقي  1022 سنةرأس  ةء بسواء. وال زلت أذكر ليلكما كانت للمثقف العربي سوا ،المفاجأة لها
حين قال لي في منزله الباريسي بوجع: "بعد أيام ينتهي جواز  ،(في باريس المقيمة) في تاله بعد زيارة عائلة أحد ضحايا القمع

 سفري، وسأصبح من جديد في حركتي أسير هذا النظام الحقير الذي سيحولني إلى كائن ممنوع من السفر". 

ابرات األمريكية ليحرق نفسه، فالبوعزيزي لم يقبض المال من المخ ال يستطيع أحد أن يحرق مسلسل األحداث أو يشوهه.
كانت أنشودة الحرية على كل لسان، الحرية التي تساءل المصريون  وشبيبة درعا كانت تصرخ: الشعب والجيش يد واحدة...

قبل خمس سنوات "يا حرية فينك فينك، أمن الدولة بيني وبينك" تلقت صدى اإلجابة من الشبيبة الثائرة في تونس: تونس حرة 
الثالثة: ثورة  التونسية أمام الجموع في القصرين ودوز أحيي إبداعات الثورة وقفت   . شغل حرية عدالة اجتماعية...تونس حرة..

مدنية سلمية، ثورة دون أصنام ورموز، ثورة استوعبت عمق العالقة بين الديمقراطية والحقوق االقتصادية واالجتماعية منذ 
 ... لحظاتها األولى

 ساحات صنعاءتحرير في مصر والتقطه شباب درعا: يا حرية يا حرية، تعالي من مصر لسوريا. في امتد الصدى لساحة ال 
كانت الكلمات تتشابه. إال أن فرحة الحرية التي هزت كل أشباه العروش لم تلبث أن أصبحت العدو  منامةالدوار اللؤلؤة في و 

  المعلن لكل الطواغيت...

الشبابية العامة. ووجد الناتو في طرابلس الغرب، الفرصة للولوج بقوة في حالة الهيجان  شكلت ليبيا البطن الرخو لهذه الصحوة
العامة. الجميع يعرف أن ليبيا تنتج خمس أضعاف ما تنتجه الجزائر من النفط، وأن الحركة الديمقراطية في ليبيا هي األضعف 

 لقبان عند جاريها التونسي والمصري. في شمال إفريقيا. وأن من يسيطر على الوضع في ليبيا سيملك بيضة ا

عربي. القرضاوي يصدر فتوى بدخول الناتو وا عدام القذافي. وبرنار هنري ليفي، الذي -بدأ التدخل الناتوي بغطاء قطري  يدا بيد،
الناتو  تدخليخوض بإشراف ساركوزي معركة تجميل  ،القطرية يومها "أهم مناضل أوربي لحقوق اإلنسان" "الراية"فه صحيفة تعرّ 

 إجراءات شرعنة "مجلس حكم انتقالي" بديالكريستوفر ستيفنز في الشارع األوربي. الخارجية الفرنسية ترتب مع السفير األمريكي 
للدكتاتور. لكن "الكوميديا اإللهية" التي كتبت فصولها باإلعتماد على هجين عجائبي من الجهاديين واإلخوان وبعض الوطنيين 

هادية التكفيرية في شمال إفريقيا... هرب ليبيا إلى القاعدة األهم للحركة الج أن حول لم يلبث اري قامت على مركب إنفج
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ل األنموذج القطري الناتوي إلى كابوس يقض مضاجع ساركوزي وليفي من الزورق وهو يحترق، واغتيل السفير األمريكي، وتحوّ 
 الجميع. 

لمي في سوريا. وفي سوريا يوجد حركة سياسية معارضة نشطة توافقت تزامنت هذه األحداث مع تصاعد الحراك الشعبي الس
( الذي شكل فرصة للنظام السوري 2111-2191، وعاشت تجربة مّرة مع العنف اإلخواني )2191على مشروع ديمقراطي منذ 

ولكن بعد عشرين عاما . "نالطليعة المقاتلة لإلخوان المسلمي"لزج آالف الشيوعيين والوطنيين والنقابيين في معمان معركته مع 
( معظم معتقلي الثمانينيات أصبحوا خارج السجن. وهم يحملون آالم هزيمة مبكرة في معركة غدر بها العنف اإلخواني 2111)

 هم قام بمراجعات فكرية وسياسية هامة. والقمع األسدي. والعديد منهم خرج كاتبا وباحثا من مدرسة السجن. وجلّ 

القامع آخر أسلحة الدفاع عن البقاء: "جهاد" المقموع ضد أنشودة  استنفر هم القديمة في مواجهتها،عندما لم تنجح أسلحت 
. استعانت أجهزة القمع وبلدان الجراد األسود وخالفة الهمجية في وجه ربيع المواطنة الحرية، وديماغوجية الثيران باسم الثورة

مقراطي. وخاض التكفيريون جهادا مقدسا ضد الحرية والديمقراطية والمدنية. بالتكفيرية الظالمية لمواجهة المشروع التحرري الدي
ما لم تجرأ أقذر الدكتاتوريات على قوله صار شعارا معلنا لقوى التوحش والظالم: "الديمقراطية شرك" و"المدنية كفر" و"العلمانية" 

ن وظروف مناسبة، أو زعيم يعلل استبداده برفض إلحاد. لم نعد بحاجة لوزير داخلية يقول بأن الديمقراطية تحتاج إلى زم
استيراد أنظمة حكم غريبة عن مجتمعاتنا. فالوحوش الكاسرة التي جرى إطالقها تعرف كيف تفتك بالضحية دون اعتبار للونها 

 أو قومها أو دينها أو مذهبها أو تصورها لإلنسان والكون والحياة.  

 التغيير الديمقراطي والعنف

مع المشروع الديمقراطي؟ هذا السؤال الكبير الذي طرحته الحركة الديمقراطية التقدمية في  السياسي تعايش العنفهل يمكن أن ي
بأم أعيننا تقدم الثورة  في لحظة شهدنا فيها ،1022في  لطرحه بقوة في الحالة السورية اضطررنا ،أمريكا الالتينية قبلنا بعقود

 ، اللهمب لم يعد التغيير الديمقراطيو في حر  و"شيوعيون قدامى" عض الليبراليين الجددالمضادة على أيدي معظم اإلسالميين وب
 همها الرئيس.  ،إال في العالقات العامة واإلعالم

لذا كان من  ، يسمح لألكثر تخلفا وانحطاطا ودناءة بإعادة ترتيب األمور بشكل أسوأ.وحده العنفكانت قناعتنا الراسخة بأن 
ة إلى العنف األعمى لتعيد إنتاج "أخالق" جالدها. في هذا المجتمع المشهدي المخضب بالدم، الذي الضروري دفع الضحي

أعطت فيه السلطة الدكتاتورية أسوأ ما عندها، شاركت نظيراتها اإلقليمية في القمع والتسلط، في جعل البدائل األكثر تطرفا 
فكلما ازداد الخطاب تطرفا، كلما تعززت جبهة كل من ة نفسها. وحدها القادرة على االستمرار في الصراع العبثي مع الحيا

. في حالة كهذه، اإلنسحاب من وضعتهم المنظومة السائدة خارج تعريف اإلنسانية، ليعودوا في ثوب أمراء حرب وقوادي جهاد
لمة، ويعود أمن الدولة ساحة القتال باللجوء والهجرة يشكل ضرورة بشرية لممارسة حق الحياة ورفض اإلنغماس في خيارات مظ
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وسلطة األمن عند الواقعين بين المطرقة والسندان، ضرورة لالستمرار في البقاء لعاشقي األرض واألزقة واألقحوان الدمشقي وأهل 
يملك التطرف قدرة غير محدودة للقضاء على الذات واآلخر، وهذه القدرة هي نفسها التي تشكل قوة استعادة لكل البلد. 

  القمع التي كانت سببا في نشأته.تعسف و تعبيرات ال

رغم دفاعنا  لة في الخطاب السياسي في المنطقة.كانت مؤص النضال المدني السلميليس باإلمكان القول أن لغة الال عنف و 
ي ف إلسقاط الدكتاتوريات ،عن فكرة المقاومة المدنية باعتبارها السالح األهم وبشكل خاص بعد سقوط جدار برلين، المبكر،

لم يكن موضوع البحث يحتاج إلى إحصائيات أو أرقام. فقد كنا نعيش حقبة االنتقال من بيروقراطية الدولة  ة.العربي بلدانال
تحاد السوفييتي المتفكك. وكانت حقبة الدكتاتوريات العسكرية قد أثارت دول أوربة الشرقية وجمهوريات اإل "االشتراكية" في عديد

مريكا الوسطى والجنوبية. جنوب إفريقيا تحتفل بنهاية نظام األبارتايد، في حين تعيش مكونات قرف أغلبية شعوب بلدان أ
يوغسالفيا الحديثة حروبا أهلية دموية، وكذلك رواندا وعدد من البلدان اإلفريقية. وكانت المالحظة األولى واألهم في تلك 

بيعة التحول في الدولة والمجتمع، وأثر ذلك على عملية تأثير ارتفاع وانخفاض وتيرة العنف على طالمتابعات، تكمن في 
. لم يكن مدفع رمضان قد أعلن نهاية صوم العرب عن الديمقراطية، ورغم موت صورة المستبد في القلوب البناء الديمقراطي

اب )منصف ، قررنا كمجموعة حقوقية مدنية/وكتّ 2111والعقول، كانت جثة الماضي جاثمة على الحاضر. إال أننا بعد عام 
المرزوقي، محمد حافظ يعقوب، فيوليت داغر، محمد السيد سعيد وهيثم مناع( العمل على تفكيك وا عادة قراءة المفاهيم األساسية 

قتصادية العالقة الجدلية بين الحقوق االللدولة الحديثة، السيادة، التبعية، التنمية، الشرعية، النهضة، حقوق األشخاص والشعوب، 
إلصالح الثقافي واألخالقي، االستقالل الثاني، وأخيرا وليس آخرا تعميق مفهوم والثقافية والسياسية والمدنية والبيئية، ا واالجتماعية

. ولعل من أولى الخالصات التي باشرنا الكتابة بها، دور العنف في ترسيخ النظام العالمي والتحكم بعملية المقاومة المدنية
خاصة في بلدان المحيط التي تحولت لساحة حرب ساخنة وشرسة في وقت صارت "الحرب التغيير في أي بلد أو منطقة، 

الباردة" التعبير األبرز للمواجهة بين قطبي حلف شمال األطلسي وحلف وارسو. وضرورة العمل على ابتكار كل األشكال غير 
جزء ال يتجزأ من عملية تخفيض فاتورة التغيير  )من اقتصد، بمعنى التوفير والتجنب(، العنفية للمقاومة. حيث أن اقتصاد العنف

  البشرية والمادية في بلدان المحيط التي تعيش حالة اغتصاب مزدوجة، داخلية وخارجية.
في "عهد الشرف لنشطاء حقوق  كان موقف مدرسة "اللجنة العربية لحقوق اإلنسان" حاسما من قضية العنف. وقد وضعت  

اط الطبي للمدافعين عن الحقوق اإلنسانية الستة مادة أساسية تقول: "أن أوظف طاقاتي من أجل اإلنسان"، فيما يشبه قسم أبو قر 
(. وأكدت أقالم اللجنة العربية على هذا المبدأ في 2119وينبذ العنف بكافة أشكاله") عالم يحترم الحق األساسي في الحياة

المرزوقي في العنف التكفيري قبيل دخوله قصر قرطاج:  عشرات المقاالت والكتب. هل من الضروري التذكير بما كتبه منصف
"إن حل الحرب الذي يدعو له بن الدن والظواهري لن يؤدي إال لتواصل اللعنة التاريخية التي تصاحبنا منذ الفتنة الكبرى: 

الفوضى وال شيء يولد  التأرجح من الفوضى إلى االستبداد ومن االستبداد إلى الفوضى، علما بأنه ال شيء يوّلد االستبداد قدر
الفوضى قدر االستبداد. وألن قدرنا ليس الخيار بين فوضى وفوضى، بين استبداد وآخر، فإن من واجب كل شخص مسئول في 

 (.221هذه األمة أن يجند ويتجند لإلصالح والمصالحة والصلح... قبل فوات األوان")إنها الثورة يا موالي ص
ا جاء من الجزيرة أقالم إسالمية رائدة، أحدهوقد شاطرنا المشروع  وحدهم في هذا الميدان،لم يكن الديمقراطيون العلمانيون 

، كذلك وقف جودت سعيد كتابات الدكتور عبد هللا الحامد والحركة الدستورية اإلصالحية في الجزيرة العربية العربية تمثل في
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 العلمع العربي حيث استبق التاريخ والجغرافيا بالقول "ل ما يعرف بالربيفي آخر أعداد مجلة "مقاربات" قب يصرخ من دمشق
 واحد، آن في وخفية ظاهرة الفكرة العضل: وهذه إلى باللجوء والعقل العلم يتلوث لم إذا هافل، باتسالف قال ينتصران، كما والعقل

ن ال شرك النفس عن للدفاع حتى العنف إلى اللجوء يعتبرون  جميعا   كانوا واألنبياء  عن والدفاع .عظيم" لظلم الشرك يغتفر "وا 
 إذا أننا نفهم أن علينا وصعب .النفس عن دفاعا   كان أنه فسروه العنف إلى لجئوا الذين اإلخوان فإن لهذا غامضة، مشكلة النفس
 إليك ييد بباسط أنا ما لتقتلني يدك إلي بسطت لئن: "ألخيه آدم ابنقال  لهذا للعنف، القيادة أعطينا نكون  نفسناأ عن دافعنا
 إليهم فأوحى آذيتمونا، ما على لنصبرن  قالوا أنهم القرآن يقول. جميعا   واألنبياء ،الموقف هذا في كله اإلنسان فلسفة ،ك"ألقتلن
ومن  ."الجاهلين جهل يستغلون  الذين والخبثاء الجهلة إال يمارسها وال ماتت الحرب أن قلت هنا من... الظالمين لنهلكن ربهم

في العالقة  ، المؤسس والقيادي في هيئة التنسيق الوطنية،أن ال نتذكر موقف الدكتور محمد عمار الميدانفي هذا  اإلجحاف
 السياسة رائحة يشم لم بالقوة صناعته يمكن الحكم أن يؤمن من : " كلقال حين 1020في والسياسة في نفس المقام  بين العنف

 أسيرهم ستصبح وعندها العسكر، غير من بالحكم االحتفاظ تستطيع لن الحكم، إلى بالعسكر تصل وعندما أيضا، يشمها ولن
 وتكريس للسياسة إلغاء بل سياسة ليست الحالة وهذها". عليه نجلس أن تصلح ال" توينبي يقول كما فالحراب قوتهم، وأسير
 اآلن إلى لكننا .العضلي الجهد إلى منه العقلي الجهد إلى أقرب فني مصطلح اللغة في سياسة مصطلح .العنف لمصلحة لغيابها

 بآالم مسكونين زلنا ما. العمل في جديدة آفاق إلى والتطلع النظر، وا عادة بالمراجعة لنا يسمح عقلي مناخ صناعة من نتمكن لم
ن فيها، الوحيد المتورط السلطة تكن لم الذي العنف وأثمان الماضي  بالجميع، لتبطش األوضاع واستغلتأه أسو  مارست قد تكن وا 

هذه الروح نسمعها في  ".والعسكر العنف ويقصي السياسة ينتج نظيف مناخ صناعة من نتمكن لم أنناب نعترف أن علينا نلك
في كلمة الشيخ معاذ الخطيب في عزاء معضمية الشام: "عندما تخرج الناس تطالب بحقوقها المشروعة  1022نيسان/أبريل 

هو وصيتنا إلى الجميع، رجوعا إلى كتاب هللا إذ يعلمنا: "لئن بسطت إلي يدك تقول: "سلمية، سلمية، وهذا األمر أيها األخوة 
وقد استمرت هذه األصوات قوية في وجه . لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ألقتلك"... لماذا؟ إني أخاف هللا رب العالمين"..."

الخطيب وخالد طيفور وخليل األسمر  ، أصدر جودت السعيد ومعاذ1022تموز/يوليو  00أصحاب الحنين إلى العنف، ففي 
وسعيد سالم وسليمان الزبيبي إلخ، بيان أكد على حرمة الدماء واألموال واألعراض وتحريم اإلققتال الداخلي والتأكيد على سلمية 

انة لحلها ، احترام الجيش السوري وعدم إدخاله طرفا في األزمة بل اعتباره ضمالحراك الشعبي وتحريم القتل مهما كانت أسبابه
واعتبار حقوق اإلنسان مقدسة.  بشكل سلمي، تأكيد وحدة التراب السوري ووحدة الشعب السوري ورفض الطائفية بكل أشكالها،

ال للعنف، ال للطائفية وال للتدخل ) الثالثفي الداخل السوري الالءات  والمدنية تبنت أهم القوى السياسية ،وقتهذا الفي 
 . وبطرس حالق وهيثم مناعالذي قام بصياغته عبد العزيز الخير وسمير عيطة  "الحقوق عهد الكرامة و "و الخارجي(

لم تكن قنوات الحقد المذهبي تدرك معنى فتاويها في الجهاد، ولم يستوعب العديد من المعارضين أن التستر على سياسة التسليح 
استهدافها للسلطة الدكتاتورية، وبقدرة قادر تحولت السلمية  العشوائية تستهدف القيم الثورية الكبرى للحراك المدني في سورية قبل

لقد جرى توظيف أكثر وصارت الالءات الثالث عالمة تواطؤ وتخاذل أمام السلطة الدكتاتورية.  مبدأ ساِم إلى تهمة.من 
في عملية دفع نحو حرب المشاعر عدوانية وغريزية عند اإلنسان السوري الذي واجه أهم آلة للقمع السلطوي في المشرق العربي 

  م الطموحات المشروعة للمواطن في دولة ديمقراطية مدنية ذات سيادة في وضح النهار.حطّ وت   المدنية السلمية تقتل مشروع الثورة

لقد صمد المجتمع السوري في وجه التوحش السلطوي المنتج بالضرورة لكل تعبيرات الفعل العنفية من الكالمية إلى المسلحة. بل 
. مع إصرار شعبي على القيم العليا للثورة االتجاهّذب قانون نيوتن القائل بأن لكل فعل رد فعل مساو له بالقوة ومعاكس له في وك
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القضائية واالجتماعية وتعتبر المساواة بين السوريين على اختالف مناهجهم وفرقهم ومللهم  بالعدالةالتي ترفض الثأر وتطالب 
م، وتحولت القضية السورية يوما بعد يوم، ضخّ اطنة. لكن نزف الجراح اتسع ودور الخارج واإلعالم ت  ونحلهم أساس جمهورية المو 

التي  المال السياسي والتوظيف اإلعالمي وتجارة البؤسإلى استراتيجيات سلطة ونفوذ إقليمي ودولي. وليس بعيدا عن كل هذا 
وترى  .سلطة والجيش كله عصابة أو طائفة جعلتها ترى الدولة كلها مارستها أطراف تعيش خارج البلد، أحيانا منذ ثالثة عقود،

التكفيرية غير السورية  اتبل وفرصة للحرك .له فيما يحدث فرصة الثأر واالنتقام لهزائم لم يرها الجيل الثائر وال تشكل مرجعية
في  ارجي الذي اختزل صوت الثورةهذا العنصر الخ ."الرافضة والنصيرية والمجوس"التي وجدت في سورية أرضا للجهاد ضد 

مؤتمرات وأروقة لفنادق النجوم الخمسة و  شعارات الثورة المضادة وحول واجهتها السياسية المقبولة غربيا وخليجيا إلى رواد
جعل استنساخ المثل الليبي مقبوال عند قطاعات من الرأي العام المنخرط في  ...ومزرعة فساد إعالمية-مالية-شبكات سياسية

نقاذ الثورةبدعوى  ،حراكال من األطر والطاقات الغنية القادرة على تطوير  الحركة المدنية الشعبيةحارما  .تحطيم الدكتاتورية وا 
يصال سورية إلى ّبر الخالص من الفساد واالستبداد.    أدائها وا 

ندها. وحققت في سياستها القمعيةة العنيفةة قدمت السلطة السياسية في األشهر الستة األولى للحركة الشعبية المدنية أسوأ ما علقد 
نتقةال إلةى ط في مستنقع التسلط السلطوي نفسه. أي االعملية االنتقال في المجتمع من المواجهة السلمية لعنف السلطة إلى السقو 

الحةةراك االنتقةةال مةةن كةةان شةةهر  1022آب  رمضةةان فةةييمكةةن القةةول أن شةةهر األرض التةةي تةةتقن الدكتاتوريةةة عليهةةا المواجهةةة. و 
الذاتي إلى الحراك المتأثر بالعالمين اإلعالمي واالفتراضي الخارجي، ومن عالم السير علةى وتيةرة الحركةة االجتماعيةة إلةى عةوالم 
السةير علةةى وتيةةرة التعبئةةة الخارجيةة. وقةةد تصةةاعدت بعالقةةة جدليةة نةةداءات التةةدخل الخةةارجي وتطييةف الصةةراع وعسةةكرته فةةي وجةةه 

وال نسةةةتغرب صةةةدور بيةةةان فةةةي العاشةةةر مةةةن آب أغسةةةطس يعبةةةر تمامةةةا عةةةن الثةةةورة  لرافضةةةة لهةةةذا الثالثةةةي.الءات الثةةةورة السةةةلمية ا
 نشةةر علةةى مواقةةع اإلخةةوان المسةةلمين والقرضةةاوي  نعةةم بمواجهةةة الءات هيئةةة التنسةةيق الوطنيةةة الثالثةةة 0المضةةادة التةةي وضةةعت 

المةدني أمةام شةعارات كبيةرة فةي ظاهرهةا كارثيةة النتةائج فةي  .. بحيةث بةدأت تتراجةع المطالةب المحةددة للتغييةر الةديمقراطيوالعراعرة
  أجلها.رج الحراك الشعبي السلمي من خنزالق إلى مواجهات مسلحة غيبت المطالب التي وحدث االواقعها.. 

هيئةة التنسةيق الوطنيةة علةى حةوارات مةن هنةا توجهنةا المبكةر للجامعةة العربيةة وموافقتنةا فةي  .نةزالقلقد أدركنا مبكرا خطةورة هةذا اال
يومةا مةن الحةوار مةع المجلةس الةوطني السةوري نصةرا  01تقريب أطراف المعارضة السياسية في الداخل والخةارج. وقةد حققنةا بعةد 

الةوطن  كبيرا لقيم انطالقة الثورة وبرنامجها األساس في اتفاق لم يكن مثاليةا، ولكنةه ثبةت نقةاط االرتكةاز الجامعةة لفكةرة الةدفاع عةن
والمواطنةةةةة ورفةةةةض التةةةةدخل الخةةةةارجي ونبةةةةذ الطائفيةةةةة واعتبةةةةار المقاومةةةةة المدنيةةةةة السةةةةبيل األرقةةةةى للوصةةةةول إلةةةةى االنتقةةةةال السةةةةلمي 

 21الةةذي لةةم يسةةمح لهةةذا االتفةةاق بةةالعيش أكثةةر مةةن رز دور الخةةارج المتضةةخم والمةةؤثر، فةةي هةةذا المنعطةةف الهةةام، بةةللديمقراطيةةة. 
تعبئةةة الغوغةاء ضةده ليتحةول إلةى جةذام يتهةرب منةةه القاصةي والةداني. بعةد ذلةك، لةم يعةد مةةن  بةل أكثةر مةن ذلةك، نجةح فةي .سةاعة

الغريةةب أن يمسةةك الخةةارج بزمةةام التعبيةةر السياسةةي السةةوري خةةارج الةةبالد، مةةع وعةةود بالكوريةةدور اإلنسةةاني حينةةا، ومنةةاطق العةةزل 
يش الحر على قدم وساق، بحيث صار من الصعب علةى الجوي والمناطق اآلمنة أحيانا أخرى. وبدأت عملية تعويم العسكرة والج

وتبعةد بالضةرورة الكتةل  السةلمية أي طرف سياسي سوري بإمكانياته الذاتية، أن يستجيب لمتطلبات الولةوج فةي حةرب تهمةش الثةورة
فصةةةائل ولشةةةديد األسةةف، خاضةةةت نخبةةة سياسةةةية خارجيةةةة معركةةة التسةةةليح والتةةدويل بحيةةةث اخةةتلط عنةةةد الالبشةةرية الواسةةةعة عنهةةا. 

المسةةلحة مفهةةوم الدولةةة بمفهةةوم النظةةام والجةةيش السةةوري بةةالجيش األسةةدي أو النصةةيري )حسةةب اإليديولوجيةةة( وأزيلةةت الفةةروق بةةين 
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مةن جهةةة  جهةة والدكتاتوريةةةالصةراع اإلقليمةي والةةدولي علةى سةةورية، والصةراع بةةين قةوى التغييةةر المجتمعيةة والسياسةةية والمدنيةة مةةن 
 من أكثر من أربعين بلدا. زرافات ووحداناقدوم "الجهاديين" وجرى التطبيع مع ثانية. 

 ،حاولنا جهدنا وقف تدفق الجهاديين إلى سوريا، وكان هذا الموضوع أهم أسباب القطيعة مع الرئيس التونسي منصف المرزوقي
ؤي حسين ومنى غانم في . اإلتحاد األوربي الذي استقبل وفدا ثالثيا كان معي فيه ل(*) رفيق ربع قرن من النضال المشترك

بروكسل، استنكر األرقام التي قدمناها عن عدد األوربيين المقاتلين في سوريا وقلل من أهمية وخطورة الموضوع... وعندما 
صرخت بحسرة على إحدى القنوات: "اللي بده يجاهد يجاهد في بيت أبيه... تحضرون ألفا من الشاشان فيأتي ألفين من لبنان، 

 ير سوريا". اتصل بي أكثر من مسئول في االئتالف يقول: هل تريد بقاء بشار األسد في السلطة؟ توقفوا عن تدم

ببيةان سةلفي إخةواني  1021نيسةان/أبريل  9الجهةادي السةلفي والتةي بةدأت علنيةة فةي -ال بد من التذكير بحقبةة التحةالف اإلخةواني
 20ثم بيان حركة اإلخةوان المسةلمين فةي سةوريا فةي  والعودة، شخصية من التيارين فيهم القرضاوي والقرني والغنوشي 209وقعه 

توجه دعوتها إلةى كةل مةن يةؤمن بةا، ربةا، وبمحمةد، نبّيةا، وبسةلف األمةة الصةالح نهجةا.. إلةى الوقةوف صةفا  " 1020حزيران/يونيو 
ةه ورايت ةه: فإمةا أن علةى كةل مسةلم علةى الجغرافيةا اإلسةالمية، أن وأن " "واحدا  للدفاع عن حمةى العقيةدة وحيةاض الةوطن د  موقف  يحةدِّ

 21القاهرة فةي  داإستفي  الرسالة لذروتهاوقد وصلت  ."يكون تحت راية الحق والعدل والخير، أو تحت راية الباطل والظلم والشر
 . "عالم" إخواني وجهادي سلفي الجهاد في سوريا بحضور الرئيس محمد مرسي العياط 100وا عالن  1020يونيو/حزيران 

تظرنا في هذه الحقبة موقفا جريئا لما تبقى من إعالن دمشق وبعض الشخصيات العلمانية يرفض تأميم ما يجري فةي سةوريا كم ان
 من قبل اإلسالميين والنتائج الكارثية المترتبة على ذلك... ولكن لقد اسمعت إذ ناديت حيا...  

ياغة فحةاورت نفسةها فةي صة .لجانةب لمةا أسةمته باإلصةالححاديةة ا، سارت السلطة على نهةج القةرارات األفي لحظات التحول هذه
. وأصدرت عددا مةن المراسةيم والقةرارات التةي لةم تنفةذ منهةا، "ها"وعادت حليمة لعاداتها القديمة فيما أسمته انتخابات .دستور جديد

 على هزالتها وعقمها، شيئا يذكر. 

صطلحات مثل فرق الموت أو الشبيحة، وظيفة حدث بأمانة دون الخوض بصدق وعمق في كلمات ومال يمكن وصف ما 
الميليشيات وطبيعة التسلح غير الحكومي في سورية، تغييب المشكالت األساسية التي أنجبت الثورة كالتهميش االقتصادي 
 واالجتماعي والسياسي وتصحر المشروع السياسي للسلطة واالغتيال المنهجي لفرص النضوج المدني السياسي المجتمعي القادر

 ...والمال السياسي والتبعية واألشكال الجديدة للفساد التي ولدت مع التسلح الفساد في البالد-على مواجهة أخطبوط االستبداد
مكانيات لمرسم معا عتصام واإلضراب العام، إلى العصيان المدني العام القادر على شّل وسائل الطريق السلمية المحلية من اال وا 

. لذا ال يستغرب غياب القدرة عند قطاعات واسعة عند القوى المدنية في الداخل ة للسلطة الدكتاتوريةالدفاع األمنية العسكري
دم تلفظ الفئات األكثر فقرا لكلمات مثل البناء مشاركة داخل وخارج البالد على استيعاب الفرق بين السلطة والنظام والدولة. وع

تهام والقذف والتشهير بقوى ديمقراطية ناضلت عقودا ضد وسهولة اال ية.التشغيل وحق العمل والعدالة االجتماعو  والتنمية
  الدكتاتورية.

الجهادي في وهم " ومن قدماء اليساريين لمخاتير اإلخوان،، قطنا لصبرا الجوالن، من صبرا قد سقط العديد من الشعبويينل
ية لمكانها والتأكيد على أهداف رئيسية ومهمات غير جميل مهما فعل"، فلم يعملوا على إعادة البوصلة الثور  والمستورد السوري 
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ستخفاف بوسائل حماية السلم األهلي في األوضاع الثورية وكأن . كذلك جرى االوارثللهة الداخلية منجزة عوضا عن تمزيق الجب
نية في الخارج حالة السوريين كروموزومات مضادة للصراعات األهلية المسلحة. وقد تعززت عند أوساط سياسية ليبرالية ودي لدى

عدمية وطنية )خاصة في التفاوض على الجوالن والتدخل العسكري الخارجي( فقدمت للرأي العام العربي صورة جد سلبية عن 
المعارضة التي ال تميز بين االستقالل والتبعية في القرار السياسي. وزاد الخطاب الداعي لدعم العسكرة والتدخل الخارجي 

رتباط مع آليات قتل الثورة. وال شك بأن المسؤولية تشمل القيادة السياسية وعي وقدرة الثوار على فك االضعاف العسكري في إ
الغموض السائد المتعمد حول معنى ومبنى الحماية الدولية، قراءة أشكال الكوريدور  "السيادية" في السلطة والمعارضة. والقيادة

ل في بروباغندا المعارضة مع الفصل السابع لميثاق األمم المتحدة وتبعاته، اإلنساني المعروفة بشكل مراهق، سهولة التعام
في طمس متعمد لتدخالته منذ تأسيس حلف شمال األطلسي. وأخيرا وليس  في الكوسوفو وليبيا تجميل وزخرفة تدخل "الناتو"

أسرى لألطراف التي تساعدهم على العسكري الذي جعل الكثير منهم -آخرا، الوضع المأساوي لضحايا القمع والتوحش األمني
 البقاء على قيد الحياة. 

تحرير  في-1لسياسي قائدا للعسكري جعل ا في-1 في فشلهم الذريع يفأن أنصار المعارضة المسلحة  ،أيضا ضافةيمكن اإل
العنف وسيلة قدموا أسوأ مثل لمن يظن بأن توحيد الرؤية والعمل واالستراتيجيات.  في-3أحادية المذهب فصائلهم من 

 .خالص

لم يكن الخوف المركزي على الصورة الذاتية، تنظيمية أو شخصية، حاضرا بقدر ما كان الخوف من عملية التهديم المنهجي، 
بأن  مبكرا لقد ترسخت لدينا القناعةبوعي أو بغير وعي، لألخالق الثورية والقيم الكبيرة التي تحملها الثورة يتصدر كل منعطف. 

توضيح التخوم بين المشروع المدني الديمقراطي السلمي وأي شكل من أشكال الصراع المسلح والتعبئة من الضروري 
ئل إلغاء الفروق بين الثورة والحرب، بين وسا توقف عن الحديث في مخاطرن م ولنللذا الطائفية والتبعية السياسية والمالية. 

ديمقراطي وحمل إرث الحقبة التسلطية.. فما أسهل أن تتحول الثورة إلى نتماء لمستقبل سورية الوخطاب الثوار والسلطة، بين اال
، التي أوغلت في جرائم ضد اإلنسانية، بالون أكسجين يطيل عمرها، األمنية حرب داخلية وحرب إقليمية تعني إعطاء السلطة

تحت مطرقة كان الديمقراطيون يعيشون للحراك الثوري إلى المربع األول.  "المدينة واألقليات والمدنية"وتعيد انتساب ثالثية 
في كل مرة ننطق فيها برأي  "إضعاف الشعور الثوري " سندان اناأتف في محاكمات السلطة الصورية، "إضعاف الشعور القومي"

  .تورية بالوسائل المسلحةأو نقد أو نتحدث فيها عن نقاط القوة والضعف في مناهضة الدكتا

سات التي أوصلتنا إلى المآل الحالي، كتب مؤخرا "براءة ذمة" مما جرى متابعا دوره في الهيئة المؤس جملةأحد الذين شاركوا في 
 السياسية لإلئتالف في ازدواجية تثير الشفقة: 

نهاء الجانب الشعبي، " لقد حملت الع سكرة تحوال  في أهداف الثورة وطبيعتها، بداية من إضعاف السياسي لصالح العسكري، وا 
القوى اإلسالمية براياتها المختلفة  ، وتسويدوصوال  إلى إزاحة فصائل الجيش الحر بتنوعهااله بالقتال والرهان عليه، السلمي واستبد

 التي اعتبرت الديمقراطية كفر ا فحذفتها من الرايات والخطابات، ومارست بديال  ظالمي ا، مقنن ا بطبيعة المدارس الفقهية واختالفاتها،
مسلمين لم تتقّدم كثير ا في خطها، ولم تنجح في تجسيد أسس وثيقة العهد التي أقرتها، وكأنها استكانت حتى جماعة اإلخوان ال
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لتلك التطورات اإلسالموية، أو وجدت فيها تناغم ا مع أصولها، ومعتقداتها األساسية، وبما ينسجم وتركيب معظم أعضائها، وأّدى 
واسعة من حواضنها الشعبية التي راحت تنفّض عنها، أو تصاب باليأس، هذا التحول إلى تشويه صورة الثورة لدى قطاعات 

فقط، بل في عموم القطاعات، ” األقليات الدينية والمذهبية“وتجلى ذلك في عدد من الفئات االجتماعية التي لم تقتصر على 
منحها التأييد أشهرها األولى، بل إن خاصة في المدن، كذلك األمر على صعيد التأييد الشعبي العربي لها، والرأي العالمي الذي 

تحوالت الثورة، األطراف الدولية التي اصطّفت مع الثورة، وشّكلت ما يعرف بأصدقاء الشعب السوري، راح كثير منها يوّظف 
ورة، " )عقاب يحيي، معوقات عودة الديمقراطية إلى الث.وأسلمتها إلى سبب لمواقف سلبية، وذريعة إليقاف الدعم متعدد األشكال

  .( ..1021أيار/مايو  21

 أال يدرك كاتب هذه األسطر أن مجرد بقائه في الهياكل التي أوصلتنا إلى هذا الوضع، يفقد نقده الذاتي أي معنى أو مبنى؟  

 " الصدارة محولة مئات آالف المواطنين السلميينجدا أعطت العسكرة ألصحاب نظريات "الجهاد العالمي" أو "العنف الثوري 
وضحايا. في المناطق ذات األغلبية الكردية، تحولت  إلى نازحين والجئين ومعتقلين انخرطوا في الحراك المدني السلمي الذين

عاما من القتال ضد الجيش التركي إلى القوة العسكرية الوحيدة في "روج آفا"، وقد سعينا  00وحدات حماية الشعب بخبرات 
الواحد والفصيل القائد، خاصة في فترة استهداف داعش للمناطق الكردية في حرب  المستطاع لكي ال تعيد إنتاج تجارب الحزب

، وقوننة تشكيل الجمعيات دنية وسياسيةشوفينية ضد الكورد بلباس ظالمي ديني. وقفنا ضد تجنيد األطفال واعتقال شخصيات م
دفعنا باتجاه مقراطية" بهراوات األسايش، واألحزاب بشكل تسلطي في وقت يجري الحديث فيه عن "تحقق ثورة اإلنسانية والدي

إال أن القوات األمريكية، التي تنظر تجمع مختلف التنظيمات الكردية في برنامج مدني ديمقراطي.  "هيئة كردية عليا" تشكيل
-رديةأو األحقاد الك اإلدارة الذاتية شكل أو مضمون أو ممارسات للمنطقة من ثقب مصالحها الخاصة، لم يكن يعنيها بحال

معتقل سياسي قبيل تركه منصبه، لم يتطرق مسئول أمريكي  10ومنذ الطلب الذي قدمه لي روبرت فورد لإلفراج عن  .الكردية
األمريكي عودة أسماء معروفة من قيادة  واحد ألي موضوع يتعلق بحقوق اإلنسان والحريات األساسية في شرقي الفرات. كان همّ 

عن قيادة حزب العمال  "قوات سوريا الديمقراطية"لحديث مع األتراك عن فك ارتباط وحدات حماية الشعب إلى قنديل ل
تقوقعت في دم( ف-الكردستاني ورهن القرار الكردي بالسياسة األمريكية قدر المستطاع. أما قيادة حركة المجتمع الديمقراطي )تف

في مهرجان "شعبي" على الطريقة من جانب واحد  ،على نهج "القائد أوجالن" تسجيل نقاط للتاريخ بإعالن الفدراليةمعركة 
البعثية. لم يكن هذا اإلعالن كارثة على القضيتين السورية والكردية، بل ابتعاد عملي عن كل التيارات الديمقراطية العلمانية 

نضال مختلف السورية التي سعت المستطاع لتخفيف عواقب العسكرة وعقابيل تفوق العسكري على السياسي والمدني وضرورة 
  المكونات القومية في البالد من أجل سوريا ديمقراطية موحدة. 

وليس لدينا حالة واحدة النتصار عسكري ال يوجد في التاريخ المعاصر حالة واحدة الستشراس العنف أعطت نظاما ديمقراطيا.. 
نحذر من تداعيات  وما زلنالقد حذرنا . االنتقام واالستئصال والثأرو  التطيف والتطرف في أوضاع مشابهة لم تحمل فيروسات
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العنف على التماسك االجتماعي والسلم األهلي والوحدة السورية. فمن الواضح للعيان أن مشروع العنف السياسي ال يشكل تعبيرا 
للحراك  اومتعمد امدروس ادفع كانمطالب قومية أو طموحات ديمقراطية. العنف السياسي في سورية عن حالة طبقية أو 

 الجتماعي نحو المذهبية والطائفية والتطرف باعتبارها الحاضن األول للموت والقتل والثأر. ا

 

 المذهبي الطاعون -1

أية عملية لتدنيس الوعي بتشويه طبيعة نضال اجتماعي أو سياسي أو مدني، وزحلقتها إلى قراءة مذهبية للتاريخ والعالم والحياة 
في احتقار واضح ليس فقط  ،لنظم الحكم غير الديمقراطية إال بالمعنى العسكري البحتوالمستقبل، ال يمكن أن تشكل مواجهة 

لقوانين الحرب وقواعد حماية األشخاص التي بنتها البشرية حجرا حجرا من ما قبل رسالة السيد المسيح مرورا بالثقافة العربية 
نما أيضا للعقل اإلسالمية والنهضة الغربية وانتهاء بما تم التعارف عليه كقانون دو  لي إنساني ومنظومة حماية لحقوق اإلنسان. وا 

هذا، ضمان استمرار وا عادة انتاج الدكتاتورية بأبشع  الكارثية لكلوالنتيجة واإلنسان وحاالت اإلختالف الطبيعية بين البشر. 
 أشكالها.

، قبل أن يكون مواجهة بين معارضة سالح دمار شامل للمجتمعات والدول وه ،باختصار شديد ،المذهبي "الصراع-ابالخط"
مذهبي بين مكونات المجتمع الواحد ويعتمد -ذات برنامج سياسي ونظام حكم مستبد. كونه باختصار يقوم على تصنيف عنصري 

 خوارج، كلمقاربة كالنية: كل الرافضة كفرة، كل النصيريين أعداء، كل النواصب أعداء لعلي وآل البيت، كل اإلباضيين 
تشكل  الدروز خارجين عن اإلسالم، كل المخالفين لنا صحوات ومنافقين، كل من ال يبايعني فهو عدو ،... الموحدين

 الشمولية المقدسة المرجعية دون شك، مشروعا متكامال للدمار الذاتي والظالمية الوجودية.

المجتمعات اإلسالمية. استالب نفسي الفردي والجماعي في  alienation تشكل حالة التكفير المذهبي أعلى أشكال االستالب
يديولوجي وسياسي واجتماعي. يبدأ هذا االستالب بالقطيعة مع  يعتبرهم البيئة الحاضنة الطبيعية )أنذر عشيرتك األقربين(. من وا 

ن الرافضين وعندما يجد المستلب رفضا أو مقاومة في األسرة والعشيرة والمدرسة والعمل. ال يمتنع عن اعتبار أقرب الناس إليه م
لنقرأ ما كتب  .لدعوته عدوا. األمر الذي يترجم في حاالت كثيرة بسرقة ماله أو أوراقه الشخصية لتوظيفها في مهمته "المقدسة"

ا عمله في شركة  1021منذر الزعبي المعروف بة"أبو غادة الزعبي"، الذي قدم إلى سوريا من مدينة الخفجي السعودية عام  تارك 
ويتر: "عندما عرف الجراح الشامي ابن مدينة إدلب حقيقة التوحيد، وأدرك أن فعل الساحر ردة عن دين هللا، "أرامكو"، على ت

 ."  ابتدأ باألقربين )والده( فقتله ق ربة  ،، والء  وبراء 
لب رسم صورة الشيطان في اآلخر شرط واجب الوجوب الستباحة حق الحياة وممارسة العنف األعمى وصوال للتوحش. ويتط

. وكلما ازداد هذا الحقد تجسد في الحق في الكراهية والحقد لآلخر الوصول إلى هذه الدرجة من القدرة على القتل شعورا يقينيا
أي فارق بين المنتمين  ضرورة غيابفي كتلة شمولية تتجاوز مجرد قتل الشخص إلى الرغبة في قتل كل من يشبهه مذهبيا ل
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. وليس غريبا أن يتجاوز ذلك إلى كل ما هو مادي ليشمل البيت الذي يعيش فيه والكهرباء عكأساس لمذهبية الصرا  لمذهب واحد
 التي تضيء البيت ومصنع الكونسروة الذي يشتري منه الغذاء... 

ال يمكن للكراهية أن تترجم في عنف أعمى دون خلق حالة تعبئة عاطفية وانفعالية تستغل حالة االستالب الذهني التي تخرج 
ا من القدرة على المحاكمة العقلية. وفي التجربة السورية شارك اإلخوان المسلمون والقرضاوي ومدرسته والدعاة السلفيين صاحبه

أضعاف ما استنفرت القضية األفغانية من مقاتلين  في ثالثة أعوام، ،والسلفية الجهادية في خلق هذه الحالة التي استنفرت
لفضل العباس" مدافعين عن العتبات المقدسة، أبو اانبعث أحفاد " ،تح الباب لتعبئة مقابلةأجانب. وكون كل استنفار في اتجاه يف

 يستدركون األمر في بالد الشام.  وجاء من فاتهم "شرف الشهادة" في ديارهم أو في مواجهة اإلسرائيلي
ولم يكن  قد تشكل، المقاومة" يومئذ كان موقف تيارنا واضحا من التصعيد المذهبي "الجهادي"، وللعلم، لم يكن ما يسمى "محور

هناك تدخل روسي أو تركي مباشر بعد... وكانت احتماالت حل سياسي يحقق الحد األدنى من مطالب الناس بدولة دستورية 
ديمقراطية تضمن حقوق المواطنة ومشاركة مختلف المكونات، مطالب عملية قابلة للتحقق. إال أن أصواتا نشاز كانت تحارب 

، وتعتقد أن النصر العسكري قاب قوسين أو أدنى. هذه األصوات نالت كل غباء أي حديث عن التفاوض أو الحواربوضوح و 
دول علمانية غربية تغمض العين عن العنف والمذهبة، ودول إقليمية ال هم لها الدعم ممن سمي "أصدقاء الشعب السوري"، 

  بقاء على قيد الحياة. سوى تقزيم سوريا الغد إلى مجتمعات تبحث عن القوت وال
لقد تنبهنا في وقت جد مبكر للطاعون المذهبي. وفي الحلقات الماركسية في السبعينيات، نظمنا أكثر من حلقة دراسية قدمت 

الطائفة. وكان لقطاع هام من المعارضة السورية، -أحداها نقدا لمنظمة العمل الشيوعي اللبنانية وأطروحتها حول الطبقة
ادة جمال األتاسي ورابطة العمل الشيوعي وبوعلي ياسين وسعد هللا ونوس وحسين العودات وياسين الحافظ موقفا الناصريون بقي

صارما من التالعب بالورقة الطائفية في النضال الفكري والسياسي. لقد بدأ االضطراب والتشوش عند البعض بعد سقوط الشاه، 
في  ”الطليعة المقاتلة لإلخوان المسلمين“مذهبيا. واستمر عبر صعود ظاهرة  وا عطاء الخميني للثورة والدولة والدستور طابعا

خراجهاو  سورية . كانت تجربة العنف اإلخواني كافية إلدراك خطر وشركاه من قمامة ابن تيمية "فتاوى التكفير ضد النصيرية" ا 
دد قليل من المعارضين اليساريين. وبعد ، سوى ع2111مذهبة الصراع، ولم يبق في معسكر اإلخوان وحزب البعث العراقي بعد 

عشرين عاما، ومع انطالقة ربيع دمشق، كانت القطيعة مع الخطاب المذهبي واضحة المعالم في صفوف مختلف القوى 
 ، بتقديم نقد ذاتي عن تجربة الطليعة المقاتلة. 1002في  السياسية المعارضة، بل تعّهد اإلخوان المسلمين في اجتماع لندن

ما صار يعرف بالالءات الثالث )ال للعنف، ال للطائفية، ال للتدخل الخارجي( من على  1022في نهاية نيسان/أبريل  أطلقت  
مقالة "الربيع السوري والثورة المضادة".  1022قناة إخوانية )الحوار(، وكتبت في "الموند ديبلوماتيك" في عدد أول تموز/يوليو 

ءات الثالث شعارا لمؤتمرها التأسيسي... صفرات اإلنذار التي أطلقناها تم إعالن الحرب وقد تبنت هيئة التنسيق الوطنية الال
 عليها، ليس فقط من العراعرة بشكل ال أخالقي قذر، ولكن أيضا من بعض "الديمقراطيين" الذين اعتبروها "أفضل خدمة للنظام"؟ 

ب المذهبي في صفوفها واضحا وفاقعا. ومنذ البيانات األولى بعد تشكيل أولى الفصائل السلفية الجهادية في سوريا، كان الخطا
كانت "حركة أحرار الشام" تكتب على الجدران بصفاقة: "النصارى عبيروت والنصيرية عالتابوت" وتضع الجيش والشبيحة واألمن 
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 1021اللكتروني حتى نهاية في معسكر واحد تسميه "الميليشيات الشيعية" في بياناتها، األمر الذي لم يرفع عن موقع الحركة ا
أغنية جبهة النصرة "بالذبح جيناكم" التي تسرح في معسكرات تدريب هيئة تحرير الشام أما ، 2ومشاركتها في مؤتمر الرياض

وحراس الدين والجيش اإلسالمي التركستاني إلخ حتى اليوم. أو األحكام "الشرعية" لداعش وجند األقصى؟؟  المزاودة في 
ي صارت عملة رائجة، وأقبح ما فيها، البحث عن سافرة ليبرالية أو يساري مسيحي لإلشادة بخصائل "جبهة الخطاب المذهب

النصرة" واستبسالها في قتال النظام. لم يكن غريبا على مجموعة لندن اإلخوانية تبني هذا الخطاب المذهبي، أو أن يستأسد 
أما أن يقول جورج صبرا: "لقد دافعنا عن جبهة النصرة أكثر مما دافعت من الدرجة الثالثة في الدفاع عن التكفيريين،  اسرةسم

 عن نفسها؟" فقد شكل هذا الموقف هزة لكل من كان يعتقد بصدقية حزب الشعب الديمقراطي وا عالن دمشق؟

عمليات  قطر عقوبة لدعمها الثورات العربية أن يقتطع من الوقائع "حصار"كيف يمكن لعزمي بشارة ومن يدّعي معه بأن  
التعويم والتطبيع والتجميل مع الخطاب المذهبي التكفيري الذي قدمته قناة الجزيرة وأخواتها، والمقابالت التمجيدية بالفاتح )أبو 
محمد الجوالني( الذي قّدم في حلة "المخلص" للشعب السوري؟ هذه العمليات ذات المفعول القاتل لكل فكرة تحررية، والتي ارتدت 

ا مباشرة، ليس على الحكومة السورية، بل على فصائل معتدلة ومنظمات مدنية مقاومة تم تصفيتها أمام مرآى العالم أمام ناظريه
 على أيدي التكفيريين سواء من قبل النصرة أو داعش أو شبيهاتهما.  

ة صفا تحت شعار "الدم كيف يمكن للمواطن السوري أن ينسى يوسف القرضاوي وهيثم المالح في ذكرى الثورة الثالثة على قنا
السني واحد" يطالبان بإعالن الجهاد في سوريا لكل مسلم قادر من أنحاء العالم اإلسالمي؟ أو كلمة جورج صبرا في المؤتمر 

ما هي  "؟"إعالن دمشق" باستمرار القتال ألن "الشجاعة صبر ساعة شيوخاإلسالمي السوري بعد ثالثة أعوام؟ أو مطالبة أحد 
 ؟1022آذار  21لمشاهد بقيامة الشبيبة السورية المدنية من أجل الحرية والكرامة في عالقة هذا ا

لم أكن قد سمعت باسمها من قبل. مقطع  السوري  أرسل لي أحد األصدقاء مقطعا من الفيسبوك لعضوة في االئتالف الوطني
 يعبر ويترجم ما يقوله الوابلي بشكل ممتاز. فقد كتبت لميا نحاس: 

دت األقليات غطرسة بسورية زاد يقيني بأن ال بد من محرقة تلغيهم من الوجود وأترحم على هتلر الذي أحرق يهود "كلما ازدا
عصره والسلطان عبد الحميد الذي أباد األرمن وبطل العرب صدام حسين الرجل في زمن لم يكن فيه رجال ولم نجد بعده رجال. 

التعددية اإلثنية والدينية والمذهبية. بالد الشام هي بالد التعددية الثقافية. وأجمعت علينا إلغاء مقولة مقولة بالد الشام هي بالد 
كل الثقافات على أن األقليات هم شر ال بد من التخلص منه وتطهير بالد الشام منهم وندعو هللا أن يمكن ثوارنا من القضاء 

 بعروبتي"أ.ه على كل األنجاس من األكراد إلى العلوية والنصيرية. سنية وأفتخر 
أبناء المذهب الذي يدعي التكفيري الدفاع عنه. وأول ضحايا  هم ضحايا التطرف المذهبي أهم، بأن اليوم أثبتت الوقائع ماقلناه

نسانية فيه. فالجهادي التكفيري يعتبر نفسه الممثل الشرعي والوحيد ،  أبناء المذهب المختطف هم العناصر األكثر تنورا ووعيا وا 
والقوم. ويعتبر مبايعته معيارا إلخالص أبناء المذهب له. إنه ال يضحي بالتمثيل السياسي لقطاعات سياسية واسعة في  والمذهب

  النضاالت المدنية واالجتماعية والسياسية فحسب، بل يخلق حالة فوبيا عامة من أية سيطرة سياسية للمذهب الذي يمثله.
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"كل سالح مقدس" و"جبهة النصرة تقوم  سقطنا هذه السقطات"؟ إال أن من قال:بعض القوم يهمس في آذاننا: "يا إلهي كيف 
بعمل كبير" لم يمتلك الجرأة على تقديم نقد ذاتي لما قال وفعل... فكيف يمكن للمواطن البسيط أن يثق بهؤالء كطليعة 

 ديمقراطية؟
( أقر الترك في نقده 0/01/1021القدس العربي في مقابلة مع رياض الترك أجراها محمد علي األتاسي بعد خروجه من سوريا )

األسس التي بنيت عليها سياسات ورهانات وتحالفات المجلس الوطني ومن بعده االئتالف الوطني لقوى الثورة " الذاتي بأن
 "السورية فشلت في تحقيق أهدافها في التغيير الوطني الديمقراطي؟

 ب:" أجاالخطأ؟أين يكمن وعندما وجه له السؤال: "

الخطأ الرئيسي كان االستعجال في تحقيق وحدة القوى وتشكيل المجلس الوطني بناء على اتفاق بين عدة أطراف سياسية، " 
على رأسها إعالن دمشق واإلخوان المسلمون، من دون وضع شروط على األطراف المشاركة، في حال أخلوا ببنود االتفاق، 

بداية كان االتفاق أن يتشكل المجلس الوطني في هيئته القيادية من سبع جهات . في التسمح باالنسحاب أو تمنع هذا الخلل
عضوا. ولكن سرعان ما أتت أطراف  82سياسية، يتمثل كل منها على قدم المساواة بأربعة مندوبين، بحيث يكون المجموع العام 

ها تدين عمليا بالوالء إلى جماعة اإلخوان سياسيا في المجلس، وبعد دخولها تبين أنأخرى كالعشائر مطالبة أيضا بأن تتمثل 
. في النتيجة سربت جماعة اإلخوان المسلمين إلى جانبها عدة جهات تحمل صفة سياسية اعتبارية مستقلة عن المسلمين

ممثال  28ممثال وأصبحنا أمام  82أمام  اإلخوان، لكن ممثليها هم عمليا أعضاء في اإلخوان المسلمين. وفي هذا المعنى كنا
 .يدين جزء مهم منهم بالوالء إلى جماعة اإلخوان المسلمين

الخطأ الثاني كان استسهال مقولة الدفاع عن النفس في وجه عنف وبربرية النظام، من دون أي رقابة أو تنظيم أو تخطيط 
لكن غيرنا عمل مسلح، ولم نرتبط بأي جهة أجنبية،  . نحن من جهتنا في الحزب وفي إعالن دمشق لم ننخرط في أيمحكم

. وبالتالي تقدم الكثيرون إلى الساحة تحت مسميات انخرط منذ البداية في العمل المسلح، وكانت له امتدادات إقليمية ودولية
اعية للتنظيمات لصالح أجندات العديد من الدول اإلقليمية الر وتمت شيئا فشيئا عسكرة الثورة ومن ثم أسلمتهاإسالمية، 

لى نوع من الوصاية الدولية على اإلسالمية المسلحة، وهذ ا بدوره أدى في النهاية إلى االنحراف عن توجهات الثورة األساسية وا 
 .مؤسسات المعارضة

الخطأ الثالث كان الحلم والتمني لدى بعض القوى السياسية المعارضة في أن تنال الثورة دعما غربيا في مواجهة النظام وهذا لم 
 ."لمصالح الثورة يتحقق وكان في النهاية معاكسا

شاركنا في الحرب ساهمنا في حمالت التطبيع مع فكرة التدخل الخارجي و حبذا لو أضاف "ابن العم"، لألمانة واإلنصاف: "وأننا 
على كل من انتقد خيارنا السياسي ووقف بوجه العسكرة واألسلمة والمذهبة والتدخل الخارجي واعتبرناهم عمالء للنظام 

 السوري؟؟؟"
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 الحقد السياسي في-3
ثمة أسئلة بسيطة ال تحتاج إلى عبقريات سياسية لم نتوقف عن طرحها على رفاق النضال الديمقراطي الذين ساروا في المشروع 
الغربي التركي الخليجي تحت يافطة "أصدقاء الشعب السوري" ولم نجد إجابة عليها إال في التحليل النفسي لشخصية الضحية 

إلى بوصلة وبرنامج. ولعل من المفيد التذكير  محولة هذا الحقد معالجة الفشل السياسي بالحقد السياسي،التي تسعى ل المضطربة
 ببعضها للمرة األخيرة:

كيف يمكن لشخصيات سياسية معارضة، خاضت في الشأن العام منذ ثالثة عقود على األقل، أن تتصور بأن "عسكرة الثورة" 
يمكن توظيفه ثم التخلص "ديمقراطي وأن الطابع الجهادي التكفيري ألهم الفصائل في الميدان يمكن أن تكون جسرا لبناء البديل ال

 ؟"منه بعد سقوط النظام

فساد البالد  تجمع المصالح الحاكمالذين شاركوا كيف يمكن التسليم بأن بعض السياسيين والعسكريين،  في نهب وا 
ة دوالرات قطرية إلى مدافعين أشاوس عن الديمقراطية؟ كيف يمكن إغماض قد تحولوا مقابل حفن وقمع العباد، باإلقتصاد والفتك

تكريس عبادة الفرد وخلق القائد الملهم الفذ صاحب التوجيهات السامية والقرارات وشارك في تعود التطبيل  العين عن تحّول من
وجي الذي حملته في جعبتها من معسكر إلى ر في الجبهة المقابلة مع كل التسطيح السياسي والخطاب الديماغإلى مزمّ التاريخية 

  آخر؟ 

كيف يمكن لمن حذر في تحليالته وكتاباته من السقوط في وهم أن األمريكي يمكن أن يكون حليفا في مشروع التغيير 
 الديمقراطي في البلدان العربية، أن يصبح الغطاء غير اإلسالمي للمشروع األمريكي؟  

والعبدة ورمضان وزيادة إلخ، بل عن مناضلين  ة كالغادري ثالثالمن مرتزقة الدرجة  ،ل واإلرتزاقعن حديثي التمويهنا، ال أتحدث 
سنة في معتقالت الدكتاتورية أو الهجرة القسرية عن البالد. وتحدثوا عن الديمقراطية قبل البيريسترويكا وربيع  21عاش أقلهم 

المقاتلة لإلخوان المسلمين التي أهدت حافظ األسد البقاء عقدين من الزمن  ة للطليعةبراغ بعقدين من الزمن، وعاشوا التجربة المرّ 
 *(.*في السلطة )

أول وأهم اختبار للقوى الديمقراطية شرقي المتوسط في هذا القرن. ولعله الزلزال الذي أخرج ما  3002ل احتالل العراق في شكّ 
 في عمق األرض من تراكمات ورواسب ومخلفات مكتومة ومكمومة. 
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كنا نعيش في مسلمة بسيطة تقول بأن التغيير الديمقراطي ال يمكن إال أن يكون "من تحت" ومن "الداخل"... فإذا بالمحافظين 
الجدد ينجحون في شراء فريق من السياسيين يروج لفكرة التغيير من فوق ومن الخارج... لم يخرج هذا الفريق عمليا من الوسط 

 اق. العراقي وبقي هامشيا خارج العر 

في سوريا، جاء الصوت النشاز األول من الليبرالي رياض سيف الذي اعتبر، من وراء القضبان، ما جرى إيجابيا ومفيدا للشعب 
، نقلوا المجتمع العراقي من الناقص إلى الصفر األميركان")العراقي، بعد ذلك كانت فكرة رياض الترك عن "الصفر االستعماري 

ي زعزعت الثقة بين مكونات المعارضة الديمقراطية. واحتاج األمر لحكمة كبيرة من الفقيد حسين الت (1000أيلول  11النهار 
العودات وعبد العزيز الخير وشخصيات أخرى من أجل إبقاء فكرة تجمع ديمقراطي سوري موحد قابلة للتحقق. وكان التوصل 

يجري التوافق عليه وتعليق ما يجري الخالف حوله. إلى صيغة إعالن دمشق، صيغة توفيقية اضطرارية اعتمدت الحديث فيما 
وجرى النقاش حول هذه لفكرة ليوم كامل. وطلب مني بمجرد صدور  3002وقد حضر الفقيد حسين إلى عمان في آب 

يف اإلعالن، إعالن تأييد غير مشروط له في أوساطنا وتحالفاتنا. إال أن هذه المبادرة األولى في تاريخ سوريا الجتماع أوسع ط
للمعارضة في هيكل واحد كانت بالنسبة للبعض، ورقة اعتماد بوجود قوة ديمقراطية شعبية قادرة على ضمان بديل مقبول غربيا 
للنظام السوري. األمر الذي تكشف تباعا عبر مّد الرياضين )سيف والترك( جسور ثقة مع الجانب األمريكي. وفي يوم االستقالل 

ريس طرفا منظما أساسيا لمظاهرة أمام السفارة األمريكية، ضد السجون السرية والقوائم السوداء ، كنا في با3002األمريكي في 
 3002وغوانتانامو، شارك "الرياضين" في احتفالية نظمتها السفارة األمريكية في دمشق. وكان عقد مؤتمر إعالن دمشق في 

تراكي العربي وهيثم مناع وناصر الغزالي وماجد حبو وعدة تأريخا ألول انقسام واضح في المعارضة فانسحب حزب االتحاد االش
في صفوفه، مع إبراز خالفهم مع  ساره النضالشخصيات وطنية من اإلعالن، وتابع عبد العزيز الخير وحسين العودات وفايز 

 .3022في  هذا التوجه في مقاالت نشرت في السفير ومنابر أخرى، حتى اجتماع حلبون ووالدة هيئة التنسيق الوطنية

دمشق في  بيروت-بيروتللتاريخ، لم تشكل هذه اإلنسحابات هزة كبيرة، بقدر ما كانت الضربة سابقة لذلك، من إعالن دمشق 
جبهة الخالص الوطني التي شكلها عبد الحليم خدام واإلخوان المسلمين ثانيا. األولى خلقت حالة  وا عالن 3002أيار  23

دمشق وأهدافه الحقيقية في وضع استثمرته السلطة األمنية بشن أول حملة اعتقاالت بعد اعتقاالت  انعدام ثقة بين مكونات إعالن
زعزعت الثقة بالتحالف مع اإلخوان وأعطت مجموعة العبدة مكانة تفضيلية عند الرياضين بل  والثانية ،3002ربيع دمشق في 

 ة لمجموعة العبدة في تلفزيون بردى. لخارجية األمريكيلوجرى االعتماد عليها في أول تمويل مباشر 

استمر برهان غليون في إعالن دمشق وبعالقة جيدة مع الرياضين، إال أنه أوضح في أكثر من مقالة له، بشكل غير مباشر أنه 
 أعلن (2005آذار 10في « الرأي»)مترجم على موقع « نيويورك تايمز»حوار مع صحيفة  إثرفال يقاسمهما الرهان األمريكي. 

أنا على يقين بأن الشرق األوسط جاهز للسير في الطريق نحو الديموقراطية. نحن جاهزون للتخلص من "الترك:  ياضر 
". كان رد هيثم مناع بمقالتين، األولى تناولت مشروع جبهة الخالص والثانية الديكتاتورية. نحن نتفق مع األميركان في ذلك
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اختاره مناع يلخص المقالتين "من يعّول على من؟؟". في حين كتب برهان غليون  الديمقراطية والتحالفات. ولعل العنوان الذي
"ينبغي في نظري التحذير بعنوان "مصلحة أمريكا في تغيير النظم السياسية في الشرق األوسط":  1001للجزيرة نت مقالة في 

حة الشرق أوسطية منذ احتالل العراق، الوهم من وهمين كبيرين ارتبطا عند الرأي العام العربي بدخول األميركيين القوي للسا
األول أن الواليات المتحدة تنوي تغيير األنظمة الراهنة لصالح أنظمة ديمقراطية، مما يعني أن مثل هذا التغيير يتماشى مع 

 ."حقيق مثل هذا الهدفمصالحها الرئيسية. والوهم الثاني هو االعتقاد أن الواليات المتحدة قادرة، إذا وجدت النية واإلرادة، على ت

لمنتدى الدولي للمجتمع المدني حول ل، مداخلة أكثر تشاؤما وسوداوية 11/20/1001بعدها بأشهر، كتب غليون في 
 في الدوحة: الديمقراطية

، وال احتمال والدة ربيع ة في المنطقة العربيةيليس التحول نحو الديمقراطية هو السمة األبرز في تطور األوضاع السياس
نما دي مقراطي عربي، كما أشيع بعد تنظيم بعض االنتخابات التشريعية التعددية، هنا وهناك، في السنين الثالث الماضية، وا 

جهاض الدفع الذي  إن الطابع األبرز للحقبة التي نعيشها اآلن هو باألحرى إجهاض عملية الحمل الديمقراطيالعكس تماما.  وا 
هذه األلفية الثالثة، ونجاح النظم التسلطية في المنطقة في امتصاص الضغوط الداخلية حصل في سبيل الديمقراطية منذ بداية 

 والخارجية التي هيأت لهذا الدفع الديمقراطي الوليد وغذته.

صالح الديمقراطي التي قاتلت من أجلها قوى ليس من المبالغة القول إن مشاريع اإلمضيفا في تحديد المسئوليات والسياسات: "
ية ببسالة، ودفعت تضحيات كبيرة لتاكيد فكرتها، في وجه نظم أمنية قاسية، كانت ضحية السياسات الخرقاء التي اتبعت عربية فت

رهاب، ومن ورائه كان ذلك على مستوى العالقات الدولية، مع توسيع دائرة الحرب على اإلأفي السنوات الخمس االخيرة، سواء 
عالقات اإلقليمية، مع ترك الحكومات القومية االسرائيلية المتطرفة تقضي على حلم سالم والعروبة، أو على مستوى العلى اإل

الفلسطينيين، وتدمر شروط حياتهم، وتجعل من االغتيال اليومي لقادتهم سياسة رسمية. واألمر نفسه ينطبق على دفع العراق 
طالق يد الجيش االسرائيلي في لبنان للرد على عملية عكسرية محدودة أسفرت عن أسر جنديين  نحو الحرب األهلية، وا 

إسرائيليين. ثم أخيرا، على مستوى كل بلد شرق أوسطي، مع تعاون الدول الصناعية مع نظم ضد نظم أخرى، واتباع سياسات 
صالحات وتقديمها. لقد قطعت هذه السياسات الطريق على أي تفاهم بين األطراف، وجعلت من حروب انتقائية في تطبيق اإل

ر الشامل، الخارجية واإلقليمية واألهلية، في فلسطين والعراق ولبنان، البديل الوحيد للحلول السياسية المتفاوض عليها والتي التدمي
 ."تقدم مخرجا مقنعا إلى حد او آخر لجميع األطراف

قة في السنوات الماضية أن هكذا ما كان لموجة الديمقراطية التي ارتفعت في المنطخاتما استنتاجاته بنظرة سوداوية للمستقبل: "
تصل إلى غير طريق مسدود. مسدود على الصعيد العالمي، بعد أن فتتت السياسة االمريكية االجماع الدولي الذي كان قائما 
من حولها، بما في ذلك داخل التحالف الغربي المتحكم بمصير المنطقة. ومسدود على المستوى اإلقليمي بسبب انهيار آمال 

جميد خارطة الطريق والعودة إلى الحل العسكري، وما يجره ذلك من إشعال نيران العنف وتفاقم مشاعر االحباط السالم بعد ت
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والرغبة في االنتقام وتحقيق انتصارات وهمية، وتراجع التفكير العقالني واالنساني في الخروج من األزمة اإلقليمية. ومسدود على 
، التي خرجت منتصرة من معركة الضغوط األجنبية، وأكثر ثقة بنفسها، في تكوين المستوى المحلي بسبب نجاح النظم القائمة

نظم أمنية مستقلة كليا بمواردها المادية والسياسية عن الشعب، وقائمة في فلك خاص بها، وفي قلعة معزولة تماما عما حولها. 
 ."ة، منذ عقود، في تكوينها وتطويرهاوهي االجهزة التي ساهمت الدول الكبرى، ومناخات الحروب اإلقليمية المستمر 

كانت هذه أول مداخلة لبرهان غليون ت خرج مفهومه للديمقراطية من ثوبه الفضفاض القديم. حيث يتعرض لقضية التنمية والطابع 
المركب الداخلي والخارجي للمشروع الديمقراطي ويحذر من وهم التعويل على األمريكي ويتحدث عن العنف كخنجر في صدر 

هل هو عمى "شهوة  ، ليتخلى بشكل كامل عن هذه المواقف؟1122. فما الذي حدث في الربع األخير من لديمقراطيينا
السلطة" أم إدراك مشبوه الدوافع لخطأ هذا التحليل، أم اإلنزياح نحو مشروع إقليمي دولي يضع سقوط النظام هدفا مركزيا حتى 

 ال نقول وحيدا؟ 

التاريخية لكل أبناء هذا الجيل حاضرة في كل تحالفاتها ومواقفها. ومهما كان البناء الثقافي لمجموع ال شك بأن الجعبة النفسية 
ن كان  العلمانيين الديمقراطيين صاحب تأثير في كتاباتهم، فاألمر لم يكن كذلك في مواقفهم وخياراتهم السياسية العملية. وا 

تعبير الراحل ميشيل سورا، فمن اإلجحاف القول أن ياسين الحاج صالح  منذ زمن بالسطحية والتفنيص، باستعارة االبعض معروف
وجورج صبرا، أو برهان غليون وصادق جالل العظم، مثال ال حصرا، كانوا يتصنعون الوطنية والعلمانية ويشكلون حالة طفيلية 

 على المشروع الديمقراطي. 

أو من المفتونين بالسيد روبرت فورد. لكن من المؤكد أن الخبرة إعجاب بالحمدين  كثير، كبيرال أعتقد أن من ذكرت، وغيرهم 
السياسية العملية لهم كانت محدودة، إذا ما استعرنا رأي جان بول شانيولو في تفسير ممارساتهم. ومن المؤكد أيضا أن مركبا 

ي مارسته السلطة، مباشرة أو نفسيا هاما اسمه الحقد السياسي قد نما خالل سنوات االضطهاد والقمع والتهميش والسحق الذ
تأميم السلطة للدولة والمجتمع يعني بالضرورة نفي اآلخر، ويحول بشكل غير مباشر، لكل من يختلف عنها أو يختلف معها. 

إلى أبشع صور الصراع الوجودي المؤسس على النفي والتضاد. عندها  الديمقراطي الصراع السياسي العقالني والضروري للتغيير
الحقد " (21/20/3022ما يستنتج إبراهيم بالكيالني في مقال له عن "اإلختالف السياسي وميكانيزم الحقد األعمى" )يتحول، ك

تصبح السياسة معه في مختلف مستويات التواصل االجتماعي. و لوك اليومي بين "ت ّبع الساسة" و إلى ميكانيزم يتحّكم في الس
 ".وية، والوطن على جرف هايصبح السلم االجتماعي بعيد المنالكارثية، و 

كان الحصار على المعارضين خانقا، في حريتهم، في لقمتهم، في التعبير عن أنفسهم وآرائهم، وفي وجودهم كبشر. وكان رد 
فعل قطاع هام منهم، بوعي أو دون وعي، أن التوحش السلطوي هو أعلى درجات التوحش، واألنموذج السوري للتسلط هو أسوأ 

 الكون، وأن الخالص منه سيعطي بالضرورة وضعا أفضل مهما كانت الوسائل. الموجود في هذا
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مرارة اإلقصاء والنفي كنا نسمعها ونراها في نقاشات مؤلمة يترجمها حينا علماني سوري في قراءة طائفية لكل ما يحدث )كتاب 
م الفعلي في البالد؟ كيف يمكن الثقة بشراكة أو في أسطورة "المجلس الملي العلوي" باعتباره الحاكمثال؟(  "حوارات حول سورية"

؟ وهل قضى نصف عمره وراء القضبان سياسي في مشروع دولة المواطنة وهو يحذرك من معارض من أسرة علوية أو شيعية
يقول لك: "عليك الحذر من عبد العزيز الخير، أنت تثق به بشكل أعمى، أال تعرف أنه  تبصق بوجه معارض، أن يمكن إال 

 . علوي؟"

لهذا الحقد الدفين الذي يظهر في األزمات  جوهري  عنصر تراكمقد شكل لدور اآلخر  يةسلطة التسلطالال شك بأن إلغاء 
في أحيان .. ولكن ويعريها يجري التعبير عن هذا الحقد بصيغة يعتقد صاحبها أنه يحّقر السلطة ،واألوقات العصيبة. أحيانا

ما زلت أذكر جملة أحد كبار السن من المعارضة السورية: "أنا أول مرة بحياتي الضحية.  بكل الشحنات اإلنفعالية لمرارة أخرى،
سنة. في لبنان فرخ بالسياسة لم يتزوج بعد، عامل شي ثالثين مقابلة تلفزيونية". مناضل  22طلعت عالتلفزيون كان عمري 

قال: "نضالنا السياسي يختزل في كوننا من ضحايا بألم و  يإلآخر، عندما أرادت مقدمة البرنامج تقديمه كمعتقل سابق، نظر 
طفت كيف اخت في قهوة باريسية، مناضل ثالث جلس يحدثناسجون األسد؟ قول لهذه البني آدمية تحط: ماركسي ثوري". 

ورابع يتحدث عن تحذيره رزان زيتونة من الذهاب إلى  ضمن مشروعها ترهيب المسيحيين...  "المخابرات الجوية المطرانين"
 دوما، ليس خوفا عليها من السلفيين الجهاديين، بل ألن "جيش اإلسالم مخترق من قبل النظام"؟؟؟ 

الحوار أو  في هذه الحالة، بوعي أو دون وعي، يجري رسم األحداث بوضع الشر المطلق في أحد طرفي الصراع... كيف يمكن
الدوحة بعنوان "التفاوض واجب سياسي وشرعي" لم  التفاوض مع "الشر المطلق"؟ حتى معاذ الخطيب الذي قدم محاضرة في

 على وضع فقرة في "ميثاق" االئتالف تقول: ال للحوار وال للتفاوض.  ، بعد أقل من إسبوعين على محاضرته،يعترض

عندما يعلن هيكل سياسي عن نفسه بوصفه "الممثل الشرعي والوحيد للثورة والمعارضة والشعب" أين يمكن أن نضع من يرفض 
 يمته اللهم إال في معسكر النظام الدكتاتوري؟؟  خ

عاما في سجون النظام السوري )محمد سيد رصاص( هو أول من كتب في نقد  22ليس بالصدفة أن سجينا سابقا أمضى 
 "الحقد كمرشد في السياسة" في سورية. 

والتبصر. كنا نتحدث مع رفاق مثلنا ضحايا، لقد حذرنا مبكرا، من أن الحقد في السياسة يعمي، وأن أعمى البصيرة يفقد الحكمة 
ومثلنا يرفضون دور الضحية، ولكن، وهذا حقهم المشروع تماما، يرفضون واقعة أنهم عاشوا هزائم مبكرة تعرضوا لها بالعسف 
والعنف الصرف. كيف يمكن عقلنة التعامل مع من هدم بيوتا ودمر عائالت ورسم حياة عشرات اآلالف من الشبيبة خلف 

قضبان، بخطاب عقالني صرف؟ أتذكر عندما استشهد منصف المرزوقي، في ندوة حقوقية بجملة لفرويد يقول فيها بأنه على ال
طول التعايش مع القامع يحمل المقموع شطرا من أخالقه"، قال لي سجين سابق حضر الندوة: "صاحبك منصف يحتاج إلى 
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التي الحقد السياسي التي يحللها الباحث الفرنسي باتريك مارتان سينييه في معالجة". ال أدري من يعالج من؟ ولكنني متأكد أن ح
( )نقوال ساركوزي/دومينيك دوفلبان يمينا وسيغيلين رويال/مارتين أوبري يسارا(، ستبعث على الضحك عند **الحالة الفرنسية )*

 أي معارض سوري يعتبرها "مزحة" في قصور الترف السياسي الفرنسي.  

          *********** 

 بعض معالمها في هذه المداخلة إلى المربع األول في النضال الديمقراطي... لقد أعادتنا الثالثية البائسة التي حاولت تبيان 

يانا في معسكر واحد... وقد تمزقت أواصر الثقة باألشخاص والقوى السياسية، و  ها نحن ننظر وننتظر بكائيات النقد ممن كان وا 
إلعتراف بالهزيمة حال لالستمرار السياسي، والبعض اآلخر يستعيد إسطوانة الضحية، سواء كان ضحية التدخل البعض يعتبر ا

الفاتورة الحقيقية لما حدث في سوريا، لم يدفعها أي بلد في المهم أن اإليراني الروسي، أو الخذالن األمريكي التركي... ال يهم. 
 . العالمية الثانيةالعالم منذ نهاية الحرب 

------------------------    

فأجبته: عن فتاوى الجهاد القرضاوية اإلخوانية كتب لي: عيب. قاطعتي منصف المرزوقي ألنه سكت إثر مقالتي "خان العسل" والتي كتبت فيها عن م *(
كانوا يقتلون المواطنين ويعدمون البنية التحتية عن وصول مئات الجهاديين من تونس "لقتال الرافضة والنصيرية" والحقيقة  ا"كنا ننتظر من منصف تصريح

ألف تكفيري من  21ويجعلون النظام مدافعا عن أمن الناس. واليوم نسمع المنصف يتحدث عن اإلرهاب بعد مقتل ثمانية جنود توانسة. ماذا نقول؟ لدينا 
ار على نفسه عندما جلس مع عتاة الوهابية والتكفير يرضيهم أربعين دولة!! في خان العسل قتل مئتي مواطن مدني غير العساكر... مرسي أطلق الن

من أجل بفضيلة الجهاد في سوريا والقرضاوي ألقى بمؤلفاته عن التعايش في القمامة، وال أتمنى لصديق معزته كبيرة أن يقع في أخطائهم.. فعلوها 
فتحت تونس لالجئين -الكرسي". أجاب منصف: "رفضت التسليح والتدويلاإليديولوجية التي يحملونها، أما منصف فسيكتب من يؤرخ أنه فعلها من أجل 

منعت قرابة  -أدنت أكثر من مرة انخراط التونسيين في المعارك خارج سوريا -بعثت طائرتين في إطار ما أمكن من المساعدة اإلنسانية -السوريين
مع غول وأردوغان لمنع أي شاب تونسي مشتبه فيه من المرور عبر  تحادثت -شاب تونسي من السفر على شبهة إمكانية الذهاب إلى سوريا 0200
ناديت كل أطراف المعارضة ومنهم أنت بحثا  -ناديت بالحل السياسي وقراري بطرد سفير نظام مجرم ال يقل إجراما عن التكفيريين حق من حقوقي -تركيا

 عن توافق ممكن بينكم. هذا ما فعلت وسأواصل بذل ما أستطيع.". 

قبل هذه  مطار تونس فيتركيا للشباب التونسي الذاهب إلى سوريا عبر ليات السفر ودفع المال أروني بأم العين عم قد "أصدقاء من "الجبهة الشعبيةكان 
 تونسي التحقوا بجبهة النصرة وداعش.  3000وكانت تقديراتنا تتحدث عن أكثر من المراسالت مع صور أخذوها في فترات سابقة. 

: هذا جتماع للقيادة العسكرية بعد مجزرة حماه حاول بعض الضباط الحديث عن الثورة والقائد الفذ وخطاب المديح التقليدي، فأوقفه األسد قائالفي ا **(
 العالك ليس وقته، نحن في الحكم ألن البديل كان أسوأ منا.   
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***) Patrick Martin Cenier, La haine en politique ou l’autodestruction, Le monde, 

21/09/2009.  

 مالحظة أخيرة

لم نتوقف كثيرا عند تهافت التهافت الغليوني، ونترك لهذه األسطر المنشورة في نشرة قاسيون إعطاء فكرة عن حالة التخبط 

 التي عايشها خالل األحداث.

 «النقد»النفاق مرتديًا عباءة «: يتحرر»غليون 

س. هذا ما يعتقده عدد ال بأس به من القوى والشخصيات التي كانت فاعلة في األزمة األم« تخبيصات»تصريحات اليوم تمحي 
ن جرى فستكون  ذكاء  للنار فوق عذابات الشعب السوري. وبدال  من االعتذار المباشر )الذي حتى وا  السورية تسعيرا  وتأجيجا  وا 

شخصيات، يحاول بعضها التذاكي عبر إطالق مواقف قيمته صفرا  مكعبا  بجدارة( عن مقدار العمالة التي حكمت عمل هذه ال
لحالة الركض وراء الجزرة التي لّوحت بها القوى الغربية على امتداد سنوات األزمة السورية، وهو ما اتسم به عمل هذه « نقدية»

 «المعارضة»القوى المسّماة زورا  بة

هان غليون، الذي خصص مقاله المنشور في ؛ بر «المجلس الوطني»بة أحد من هذه الشخصيات هو أول رئيس لما سمي 
، منتقدا  نزعة «عاما  للتحرر من الوهم األمريكي» 1021، ليعلن عام 00/21/1021يوم األحد « العربي الجديد»صحيفة 

بعض القوى السياسية السورية وبعض الدول العربية للتعويل على الدور األمريكي في سورية، وكأنه بعيد كل البعد عن هذه 
 !همة وبريء منهاالت

فيما يلي، لن نطيل في تحليل تصريحات غليون، إنما سنكتفي بعرض بعض المقتطفات من المقال المذكور الذي يمثل مواقف 
 :، ومقتطفات أخرى من مواقف غليون في بدايات األزمة السورية وخاللها«1021غليون »

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
هذا االنسحاب )األمريكي( عنصرا  تحّرريا ، لما يمثله من خطوة، على طريق الخالص من الوهم أرى في (» :1112) غليون 

الكبير الذي تمثله القوة األميركية العالمية، والرهان المدمر وغير الموثوق، الذي وضعته قوى اجتماعية وقومية كثيرة، وحكومات 
 «أو ما تعتقد أنه مصالحها األساسية أو المستقبلية إقليمية وعالمية أيضا ، على هذه القوة لتحقيق أهدافها،

حالة من تقاطع المصالح في توجيه ضربة عسكرية لنظام بشار األسد، وتحديدا  بين مصالح أميركية  هناك: »1113) غليون 
وس ولدكتاتور وفرنسية ومصالح الشعب السوري... األميركيون والفرنسيون يريدون إثبات حضورهم في المشهد وعدم السماح للر 

صغير كبشار بتحديهم، وحريصون على االحتفاظ بعالقات ودية مع الشعب السوري في المستقبل حتى ال يتعرضوا للنقد من 
 «قبل الرأي العام العالمي عندما يسألهم لماذا صمتم أمام مجزرة حقيقية ولم تفعلوا شيئا ؟
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 9/1/1020المصدر: وكالة دويتشيه فيليه، 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

في الحالة السورية، كان لألوهام التي غّذتها سياسات واشنطن دور كبير في دفع العبين كثر، إن لم يكن (» :1112) غليون 
كل الالعبين، إلى الخطأ في حساباتهم، وفي إيصال األوضاع إلى درجة، من التداخل واالختالط، أدخلت الصراع في تشابكات، 

 .«من الصعب تفكيكها والخروج منها وعقد، ال يزال
إذا لم ي قصم ظهر نظام األسد ونجح األخير في االستفادة من هذه الضربة العسكرية المحدودة، بالخروج (» :1111) غليون 

منها صاغ سليم، ال شّك أّنه سينتقم من الشعب السوري ويتحّدى النظام الدولي وسيستمر في قتل أكبر عدد من السوريين... 
حالف الدولي يتدخل لمصلحة الحفاظ على قواعد النظام العالمي القائم، وفي سياق عدم السماح ألي دولة بخرق القواعد الت

 «الدولية أو عدم االلتزام بها
 00/9/1020 -«ساعة الصفر تقترب»-الجمهوريةالمصدر: صحيفة 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

وهام التي غّذتها الواليات المتحدة كان وهم الوقوف مع االنتفاضة الشعبية، ومعارضة بقاء رأس أول األ:( »1112) غليون 
النظام، إن لم يكن النظام ذاته، عندما طالب الرئيس األميركي بشار األسد بالتنّحي. وهذا ما أعطى جمهور االنتفاضة الثقة بأن 

 .المجتمع الدولي ينظر ويشاهد ويقف إلى جانبه
نحن نعبر عن طلبات الشعب السوري ودعونا أكثر من مرة إلى ضرورة تسليح الجيش الحر، ونتمنى أن :( »1111) غليون 

يتبنى مؤتمر أصدقاء سورية هذا الطلب. يجب تغيير ميزان القوى، وهذا يحتاج إلى تفاهمات مع الدول، خصوصا  القريبة منا 
 «لتأمين الوسائل التي تغير ميزان القوى 

 02/0/1021-الحريدعو أصدقاء سوريا لتسليح  غليون -اي نيوز العربية المصدر: سك

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

خروج األميركيين اليوم يحّرر السوريين والخليجيين والكرد من األوهام التي أنتجها وهم الرهان على وجود (» :1112) غليون 
أنانيتهم واستخدامهم اآلخرين أدوات، لخدمة أهدافهم، والتخلي عنهم عندما تتحّقق األميركيين وعدم وجودهم في الوقت نفسه، أي 

هذه األهداف أو ال تتحقق، لمصيرهم. فمن المفيد للسوريين أن يعرفوا أن أميركا ليست إلى جانبهم، ولن تتدخل لصالحهم، 
 «وعليهم أن يتعلموا أن يقلعوا شوكهم بأيديهم
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وطني السوري يتفق مع الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي في ما يتعلق باتهام إيران بمساعدة إن المجلس ال:( »1111) غليون 
الرئيس بشار األسد في إجراءاته الصارمة ضد التمرد السياسي. إننا ندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات جديدة شديدة ضد 

ا الرئيس هو إيجاد آلية لحماية المدنيين ووقف ماكينة القتل نظام األسد بما فيها فرض منطقة حظر جوي فوق سورية... هدفن
 «في سورية، مع ضرورة اتخاذ تدابير فعالة إلجبار النظام على احترام حقوق اإلنسان

 
 )1/21/1022 -غليون يتعهد بمقاطعة إيران وحلفائها –المصدر: الجزيرة )

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

االنسحاب األميركي من شرق الفرات ثالثة أوهام كبيرة، عاش عليها المشرق، وخربت  ما سقط في إعالن(» :1112) غليون 
حياته السياسية واإلقليمية: وهم دعم واشنطن للديمقراطية العربية، ووهم الحماية األميركية للخليج وثروته النفطية، وأمن باقي 

 .«األقليات القومية والدينية الدول العربية، ووهم تبّني واشنطن، بسبب ديمقراطية حكمها، قضايا
ليس هدف الضربة )العسكرية األمريكية على سورية( هو رغبة الواليات المتحدة في الحفاظ على أمن (» :1113) غليون 

إسرائيل أو خلق حالة من التفكك بالشرق األوسط وتقسيمه لدويالت على أساس ديني طائفي أو عرقي... أتفهم إمكانية أن 
الغربية الدافعة لهذه الضربة مع مصالح الشعب السوري في الوقت الراهن أو في المستقبل، لكن اليوم مصلحة تتعارض المصالح 

 «الشعب السوري الرئيسية هي أن يبقى ويعود ليعيش حياة طبيعية
 
 )9/1/1020المصدر: وكالة دويتشيه فيليه، (

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

فا  بجوهرها إلى منطق الفضاء السياسي القديم، الذي اعتاد أوال  على سلوك سياسي يتجاوز غليون المذكورة آن« مراجعة»تنتمي 
كل الحقائق التي نطق بها الواقع السوري خالل األزمة، ومن ثم محاولة تعميم وتجيير نتائج هذا السلوك السياسي إلى غيره من 

حد، سواء إنما ينتمي إلى هذا الفضاء السياسي القديم الميت، الذي على « الجديدة»و« القديمة»القوى، مثبتا  بذلك أنه في مواقفه 
 .لم يبق أمام قواه وشخصياته إال أن تعيش على هامش األحداث

 (02/21/1021)أحمد الرز، نشرة قاسيون، 
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 1111في الخطاب الديمقراطي قبل 
 

 نصوص مختارة

، في عملية ةعيا أو غير و  واعيةمساهمة  ،فكريةكوننا نعتبر أي تشويه أو تغيير في المعطيات الحياتية وال
نستعيد نصوصا نعتبرها محطات هامة في تبيان  .المشروع الديمقراطياغتيال و  والوعي، الثقافة تدنيس

صراع والتخبط . والتي تعطي صورة عن تصورات أصحابها قبل حالة ال1022النقاشات والحوارات التي سبقت 
 ."المثقفين والسياسيين الديمقراطيين" في السنوات األخيرةها لفيف من والتراجع الذي عاش

 

 االختيار الدميقراطي يف سورية

 هيثم مناع

وأدورنو: "مهما بلغ الضغط من قوة  في تحليل للعالقة بين الديناميكية والستاتيكية، يقول منظرا مدرسة فرانكفورت هوركهايمر
وشدة، واستطاع إلى حين أن يسكت صوت األضداد، فإنه لن يستطيع أن يقضي نهائيا على التوتر المتراكم. والمسيطرون 
المحدثون أنفسهم ال يسمحون بادئ ذي بدء أن يسود مثل هذا الهدوء، إنهم ال يستطيعون ذلك، ويجب أن ال يفكروا فيه إذا 

ن يبقوا في أماكنهم. لكن هذا التعبير من الدينامية التي تدور في دائرة وبدون هدف حول نفسها هو في الحقيقة مضاد أرادوا أ
 للتاريخ".

تعد سورية نفسها للذكرى الثالثين لما يعرف في القاموس الرسمي بالحركة التصحيحية عبر مؤتمر لحزب البعث، هو األخير 
لتحضير له. ثالثون عاما، هي أطول فترة حكم لم تشهد أي تغيير ال بالمعنى العنفي وال في هذا القرن طال الحديث عنه وا

السلمي في تاريخ دمشق منذ وفاة معاوية بن أبي سفيان. من المؤكد أنه من بين كل الحقب السياسية التي عرفتها بالد الشام، 
عشرين. ذلك، باعتبارها استطاعت أن تخلق أغلبية حقبة الرئيس حافظ األسد هي التي طبعت ببصماتها سورية في القرن ال

من السكان( ال تختزن في ذاكرتها تجربة سياسية أخرى أو إسم رئيس آخر ولم تعرف معنى غياب  %10سكانية كاسحة )فوق 
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تصين في حالة الطوارئ عن المجتمع والدولة. ومهما كان تقييم المرء لهذه العقود الثالثة، فإن ثمة شبه إجماع عند كل المخ
 الشؤون السورية اليوم على أننا نجّتر نهاية حقبة.

نهاية حقبة، ألن كل األنظار واألسئلة والتحركات تجري سرا وعلنا لتنظيم أمور الخالفة. سواء كان ذلك في القصر أو في 
ية قضية وغياب الرؤى المؤسسة الحاكمة فعال، أي المؤسسة العسكرية. نهاية حقبة، ألننا نالحظ غياب إمكانية التعبئة أل

والتصورات المتوسطة والبعيدة المدى للسلطة التنفيذية وغياب القرارات الهامة. وأخيرا نهاية حقبة، ألننا نشهد تحنط جيل كامل 
  من السياسيين لم يعد يدري كيف يتصرف حفظا على رأسه أو امتيازاته القديمة.

فتح ملف الفساد، ومن ثم ملف الرعيل القديم والرعيل "المجدد". وأخيرا، لكسر حلقة الزمان الميت الذي تعيشه البالد، كان 
إعادة تنشيط القيادة المنظمة للعمل السياسي في البالد، أي حزب البعث العربي االشتراكي. هذا، عبر مؤتمر سيحاول في أحسن 

لى الليبرالية االقتصادية الجهاض محاوالت األحوال التركيز على قضايا الفساد لصرف األنظار عن طبائع االستبداد والتركيز ع
الحديث في الحريات السياسية. وأخيرا إعطاء الجيل الحزبي الجديد حظا أكبر في قيادة الحزب دون أن يترافق ذلك بتغيير يذكر 

 بالد.في طبيعة العالقة بين الحزب والسلطة، الحزب والجيش، والحزب والقوى السياسية الممنوعة أو المرخص لها في ال

في المسيرة االقتصادية أن تنجح في استمرار عزل سورية عن التغييرات التي  20لكن هل يمكن لمحاولة تضخيم المرسوم 
وهل يمكن اقتالع سنوات أخرى من تاريخ سورية المعاصر دون رفع المنع عن تعبير  برلين؟يعرفها العالم منذ سقوط جدار 

 الديمقراطية؟ عالمنا:أصبح في أس القاموس السياسي في 

بالسلطات التنفيذية والتشريعية  م رئاسي يمسك رئيس الجمهورية فيهخالل عقود ثالثة، تّمت مركزة السلطات في نظا
والقضائية. وتمت فيه عملية تفصيل الدستور على مقاس حزب البعث ورئاسة الجمهورية. فقد اعتبر الدستور الدائم حزب البعث 

للسلطة التنفيذية وقمتها الصالحيات الكبرى في الرئاسة وسياسة  201إلى  10وأعطت المواد قائد الدولة والمجتمع 
عاما. كان أول استثناء لهذه القاعدة  10وقد رفضت السلطات السورية التوقيع على أية اتفاقية لحقوق اإلنسان طيلة  …الحكومة

رية اليوم، مع الصين الشعبية وكوريا الشمالية، الوحيدة في . ولعل سو 2110في موافقة سورية على "اتفاقية حقوق الطفل" عام 
العالم التي ينص دستورها في ديباجته على تطبيق "الديمقراطية الشعبية". إنها تتشابه أيضا مع كوريا الشمالية والصين والعراق 

من بعثات تحقيق ميدانية قمت وكوبا في كونها آخر قالع مناهضة الوجود الطبيعي للمنظمات غير الحكومية. يمكنني القول 
بها أن وضع )بل ومفهوم( المنظمات غير الحكومية في سورية اليوم متأخر عنه في بوركينا فاسو وموزامبيق وبنغالدش وآزاد 

 كشمير.

أما نظام المطبوعات والرقابة، فما زال يخضع لسياسة القبضة الحديدية رغم وجود صحفيين وناشرين وأدباء وكّتاب لهم 
تهم العربية والدولية، ولم يكن بوسعهم امتالك هذه المكانة إال خارج حدود بالدهم. ال شك بأن الخيار األمني الذي ألغى مكان

إمكانية االستعمال الجدي لكلمة المجتمع المدني في سورية قد أتى على الركائز األساسية لتعبيرات ضبط جنوحات السلطة في 
نتخب بحرية وسلطة قضائية مستقلة ووسطاء إداريين وتعبيرات مجتمعية للسلطة المضادة عالمنا المعاصر. أي وجود برلمان م

وأخيرا صحافة حرة. لكن هذا الخيار األمني نفسه، هو الذي ّشل كل شكل من أشكال التفاعل الحي بين الوطن والمواطن، بين 
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مسدود الذي يحاول البعض تجميل معالمه بالحملة الدولة والمجتمع وبين الحاكم والمحكوم. وهو الذي أوصلنا إلى الطريق ال
 المعلنة على الفساد ومحاولة إنعاش االقتصاد السوري بحقنة خصخصة ولبرلة جديدة.

ليس باإلمكان رسم معالم المستقبل، فالعوامل التي يرضخ لها صعبة الحصر حيث أية عقالنية تحمل الموضوعية واحتمال 
غيير يتطلب عدة عناصر ثابتة مؤثرة على نسبة التغيير، فإن النظم االوتوريتارية األحادية الخطأ بنسب متشابهة. إن كان كل ت

القيادة تشبه ورق العنب المحشي: مادامت ورقة العنب موجودة، هناك وجبة طعام واضحة المعالم والصفات، وعندما تغيب ورقة 
خرى، يصبح بإمكان المطبخ المجتمعي إعداد وجبات العنب، يصبح أمامنا حبات أرز وبثرات لحم وبصل وبهارات. بكلمة أ

  أخرى ال تتشابه بالضرورة مع تلك التي أعدها الطاهي.

إن أول شرط إلعادة اللحمة المدنية والسياسية في البالد يكمن في اتفاق جميع األطراف على اقتصاد العنف. فأي تحول 
ضافي للقدرات االجتماعية واالقتصادية والبيئية المتبقية في عنيف أو ممارسة للعنف في البالد اليوم، هي مصدر تحطيم إ

نما يتطلب ذلك الوقاية من  البالد. ال يكفي القتصاد العنف صدور بيان حسن نية من أصحاب القرار في السلطة والمعارضة، وا 
االعتبار لدولة القانون وسلطة كل أشكال العنف العفوية التي ال يمكن التنبؤ بها وال بحجمها بالتلقيح ضد وبائها عبر إعادة 

القضاء. فمنذ اللحظة التي يشعر فيها المواطن بوجود مسرب لمعالجة المظالم، لن يلجأ إلى العنف طريقا لرفع المظالم. عندما 
جلسات  . ويذكرنا بكل2110ذلك بمأساة تهميش القانون العادي وهيمنة القوانين االستثنائية منذ عام  القانون، يذكرنانتحدث عن 

محكمة أمن الدولة التي حرمت نخبة السياسيين المعارضين من الحرية لسنوات ومن الحقوق المدنية مدى العمر. يذكرنا بعملية 
"تبعيث" القضاء التي حولت السلطة القضائية في سورية إلى وظيفة لدى السلطة التنفيذية. ويذكرنا أخيرا بالعسف الخارج حتى 

 عاما في السجن دون محاكمة أو تهمة. 21الذي عرفه مئات السجناء السياسيين الذين بقوا أكثر من عن القانون االستثنائي 

هل يمكن التمتع بحد أدنى من الشفافية  والمحاسبة؟لكن، هل يمكن إعادة االعتبار إلى السلطة القضائية في غياب الشفافية 
يين دون استثناء وال تمييز، أي دستور التعددية الحزبية وفصل إن دمقرطة الدستور ليصبح دستور كل السور  حرة؟دون صحافة 

السلطات واحترام الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان، يتطلب االستنجاد بالطاقات الحقوقية الكبرى في البالد، وهي موجودة. إنه 
ظل دستور ديمقراطي يمكن  وفي  يتطلب تجاوز عقلية "أصحاب الحانوت". فالوطن للجميع وليس فقط لفئة أو حزب أو طائفة.

 قانون جديد لألحزاب والجمعيات. إقرار عنالحديث 

من واجب السلطة التنفيذية مباشرة السماح ألحزاب المعارضة بالعمل وا عطاء الرخص لصحافة حرة في البالد وعدم انتظار 
س بإمكانه تصريف هذا الكمون دائما انفجار في األوضاع. فالمجتمع يراكم كمون العنف الداخلي فيه منذ قرابة عقدين، ولي

بالكبت الداخلي والصراعات االجتماعية المسطحة. إن تركيز األضواء على إعداد الخالفة والخليفة ال يمكن أن يسهم في وقف 
التدهور الذي تعيشه المواطنة في سورية. كذلك ال يمكن مع اإلصرار على الخطاب الرافض للديمقراطية مواجهة تحديات 

ر والمستقبل. لقد أثبتت التجربة اللبنانية أن أقل السلطات العربية تسلطا هي األقوى في مواجهة االحتالل بل ومواجهة الحاض
التدمير الذاتي الذي عاشه لبنان الحروب األهلية. لم يعد باإلمكان االختباء في عباءة الصراع العربي اإلسرائيلي لوضع المجتمع 

يديو  لوجيات الطوارئ. لقد آن األوان الستعادة الثقة باإلنسان وا عادة االعتبار للمواطنة. فبدون قرار في ظالل حالة الطوارئ وا 
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وال يمكن لتغييب االختيار الديمقراطي أن  بطمأنينة.تاريخي يضع ملف االستبداد في المشرحة، ليس باإلمكان رسم معالم الغد 
 يبعد طويال عنا شبح الخيارات القاتمة.

----------------------------------------------   

كتةب هةةذا المقةةال خمسةة أيةةام قبةةل وفةاة الةةرئيس السةةوري حةافظ األسةةد، أرسةةلته لصةحيفة الحيةةاة اللندنيةةة، فاتصةل بةةي حةةازم صةةاغية 
ألحةةد وطلةب أن ينشةةر المقةةال يةةوم األحةةد فةةي صةةفحة كةةان يعةةدها أسةةبوعيا. وهكةةذا اتفقنةةا. مةةا لةةم يخطةةر ببالنةةا، حةةازم وأنةةا، أن يةةوم ا

، 1000مجلةة مقاربةات، شةتاء الذي نشر فيه المقال جاء بعةد يةوم مةن وفةاة حةافظ األسةد. نشةر المقةال ثانيةة فةي العةدد األول مةن 
 مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية.  

 



28 

 

 

 ار الديمقراطية وآفاقها في سوريامس

 رياض الترك
 

، لذا سيتناول الحاضر  ومشاكل ه، الحديث عن الديمقراطية في وضعنا الرا           هن حديث سياسة قبل أن يكون حديث  فكر،
، ال بد لها أن تنطلق من دروس الماضي  نا للمستقبل أسلم  وأصوب  والمستقبل  وآفاق ه. لكن، لكي تكون رؤيتنا للحاضر وتلمس 

 .وعبره

ى اآلن. وذلةك بغةةرض تسةةليط الضةوء علةةى الةةنظم مةن هنةةا سةتكون لةةي وقفةةة مةع الماضةةي، علةى األقةةل، منةةذ االسةتقالل وحتةة      
 السياسية التي سادت خالل تلك الِحقبة، بما فيها من القوى السياسية واالجتماعية وآلياِت ممارستها.

 إلى قسمين، يتناول أّول هما أوضاع  البالد منذ األربعينات وحتى السةتينات، هذا الماضي وربما يكون مفيدا  وعادال ، أن نقسم      
 الستينات وحتى المرحلة الراهنة. وثانيهما منذ

 ـ المرحلة ما بين األربعينات والستينات1

من المعروف أن النظام السياسةي الةذي سةاد فةي سةوريا منةذ أوائةل األربعينةات، وبخاصةة بعةد الجةالء، كةان نظامةا  برلمانيةا        
ي علةةى الةةنمط الغربةةي، لةةم تةةأت بهةةا فرنسةةا فحسةةب، بعةةد احتاللهةةا سةةوريا ديمقراطيةةا . هنةةا أود اإلشةةارة  إلةةى أن فكةةرة النظةةام البرلمةةان

نمةا كانةت ةة والمثقفةون فةي بةالد الشةام أيضةا   المحررة  عقب الحرب العالمية األولى، وا  المتةأثرين  فةي البدايةة اختيةارا  ارتضةاه الساس 
شةةكلت فةةي إطةةاره لجنةةة برئاسةةة الةةرئيس هاشةةم (، حيةةث ت2121، وأكةةّدوه عنةةد انعقةةاد المةةؤتمر السةةوري العةةام سةةنة )بةةالفكر الغربةةي

المشار إليه. وكةان ذلةك الدسةتور متقةدما  فةي العديةد مةن مةواده علةى  على النمطاألتاسي، صاغت مشروع دستور، لمملكة فيصل، 
 الدساتير الغربية، بخاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة على سبيل المثال.

 بعد االستقالل، نالحظ عموما  ما يلي:إذا عدنا إلى النظام السياسي السائد       

إن القةةةوى األساسةةةية التةةةي وقفةةةت وراء ذلةةةك النظةةةام ودعمتةةةه، كانةةةت مةةةن الفئةةةات البرجوازيةةةة المطّعمةةةة ببقايةةةا اإلقطةةةاع  ـ أوالً      
ةةّجل لهةا، أو لةةبعض فئاتهةا، المشةاركة  فةةي النضةال ضةةد المحتةل مةع بةةاقي فئةات الشةةعب، إ ذا س  ال أنهةا لةةم والماّلكةين العقةاريين. وا 

تكن قادرة على تحمل أعباء المرحلة الجديدة المضطربة، األمر  الذي وّلد  النقمة عليها. لقد كانت ة حسب تعبير المناضل الكبير 
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المرحةةوم عبةةد البةةر عيةةون السةةود ة تةةرى فةةي تحقيةةق االسةةتقالل وكأنةةه نهايةةة  المطةةاِف، فانصةةرفت  لقطةةف ثمةةاره، متناسةةية نضةةال 
 ، هي:ثالثٌة أضعفْت سلطَة هذه القوى التقليدية برزت عواملربع قرن من أجله. وهكذا  الشعب السوري طوال

 شكالنية واحتكار الممارسات الديمقراطية؛ األمر  الذي نتج عنه اإلضعاف  والقمع  الجزئيُّ للقوى الديمقراطية الناهضة. ـأ    

ة التةآمر الخةارجي بأسةلوب المهادنةة والمراوغةة، وفةي العجةز ضعف أدائها السياسي: في توطيد االسةتقالل، وفةي مواجهة ب ـ    
 عن مقاومة المسار اإلمبريالي الذي أدى إلى غرس إسرائيل في قلب الوطن العربي.

نهةةوض األحةةةزاب الوطنيةةةة الديمقراطيةةةة وبةةاقي الفئةةةاِت األخةةةرى كقةةةوى  معارضةةة،، تطةةةرح  مطالةةةب ذات طةةةابع ديمقراطةةةي  ج ـ     
 يا  مؤثرا  في حياة البالد.سياس جذرية ، مما أعطاها وزنا  وقومي أكثر تماسكا  و 

شهدت سوريا خرقةا  فاضةحا  للنظةام الةديمقراطي بقيةام سلسةلة مةن االنقالبةات، نهجةت نهجةا  اسةتبداديا . وكةان مةن نتةائج  ـ ثانياً     
إلةى  ونزوعهةا ة، المدينيةة منهةا والفالحيةة،، والتغييةراِت الالحقةِة تنةامي وزن الفئةات الوسةطى والصةغير ديكتاتوريةة الشيشةكليإسقاط 

 لعب دور رئيسي وحاسم إلى جانب البرجوازية الكبيرة التي أخذ دورها السياسي  وأداؤ ها بالتراجع.

هذه القوى الجديدة أعطت لتلك المرحلِة طابعا  مختلفا ، وطعما  ديمقراطيا  ال يزال شعبنا يتذكره بحنين خاص. فمن الممارسةة      
تةةربط مةةا بةةين الحريةةة والتسةةليم بةةدور صةةندوق االقتةةراع، إلةةى بةةروز دور الشةةعب فةةي تحقيةةق  التةةيمقراطيةةة بطريقةةة أكثةةر  عمقةةا  الدي

مصةةالحه الوطنيةةة والقوميةةة، كمةةا حةةدث فةةي االنةةدفاع للتضةةامن مةةع مصةةر ضةةد العةةدوان الثالثةةي، ثةةم فةةي تحقيةةق الوحةةدة بتأييةةد 
جتماعيةةةة العماليةةةة والفالحيةةةة بخاصةةةة، علةةةى الةةةرغم مةةةن الهيمنةةةة البرجوازيةةةة خةةةالل المكاسةةةب اال وأيضةةةا  مةةةنجمةةةاهيري جةةةارف، 

( اجتمةع للممارسةة الديمقراطيةة بعةداها: الحريةات  للقةوى والفئةات والمةواطنين، وتجسةيد 19ةة11الرسمية. في تلك السنوات الةثالث )
 لى المشاركة الوطنية في اللعبة السياسية. مفهوم الشعب ودوره ومصلحته العامة. مما أسهم أيضا  في دفع التيارات الدينية إ

ولكن من ناحية أخرى كان للقوى الجديدة إفرازات سياسية متنوعة لم تكن موحدة  في تطلعاتها االجتماعية والسياسية. أهم        
بنيتةه، لكةن  عنهةا فةيتلك القةوى كةان العسةكر  وحةزب  البعةث العربةي االشةتراكي والحةزب  الشةيوعي السةوري الةذي لةم يكةن يختلةف 

 توجهاِته السياسية  الداخلية  والخارجية ، كما دّللِت األحداث  الكبةرى، كانةت مرهونةة باإلسةتراتيجيات السةوفيتيِة أكثةر  ممةا هةي نابعةة
 صالح الشعبية أو القومية العليا.من الم

يمكةةن القةةول إن الفئةةاِت المةةذكورة  طبعةةت  عمومةةا ، وبصةةرف النظةةر عةةن التطةةورات الكبةةرى التةةي طةةرأت علةةى الةةبالد،  ـ ثالثــاً       
ببصةةمتها مسةةرح  السياسةةة السةةورية طةةوال مرحلةةة مةةا بعةةد االسةةتقالل وحتةةى السةةتينات، عةةدا فتةةرة االنفصةةال القصةةيرة التةةي عةةادت 

 خالل ها البرجوازية  إلى الحكم.

 ية واألحزاب السياسية لتلك المرحلة:في أداء القوى االجتماعبعِض نقاط الضعف والقوة هنا أرى من المفيد استخالص        
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إن قيةةام دولةةة الوحةةدة، كةةان إنجةةازا  عّبةةر بامتيةةاز عةةن نةةزوع قةةوى األمةةة العربيةةة وحاجتهةةا السةةتكمال انةةدماجها القةةومي،  أ ـ      
 عدوانها. وتجّلى فيه تقدم العوامل الذاتية على العوامل الموضوعية، كما كان ردا  سياسيا  فّعاال  على األحالف الغربية و 

إن حدوث االنفصةال كةان اختبةارا  لةذلك اإلنجةاز، وكشةفا  لضةعفه أمةام أعدائةه، حيةث ألغةى نظةام الوحةدة عوامةل قوتةه، ب ـ       
عنةةدما قةةام بحةةّل األحةةزاب التةةي كةةان مةةن الممكةةن أن تتحةةول إلةةى مؤسسةةات، معبةةرة، عةةن إرادِة المجتمةةِع ودورِه، حةةين اسةةتبدل دور  

ة السياسةةية واألمنيةةة )االتحةةاد القةةومي ة المباحةةث( بهةةا مةةن جهةةة، ومةةال إلةى صةةوغ عالقةةة، مباشةةرة، بةةين الةةزعيم األجهةزِة البيروقراطيةة
والشعب، تحولت إلةى مصةدر، رئةيس، لفسةاد، تسةتثمره  الحاشةية  والبطانةة، بغةض النظةر عةن اخةتالف الفةرد و الةدور، كمةا أصةبحت 

طة. هةةذه العالقةةة أو المعادلةةة بةةين الةةزعيم مةةن جهةةة والشةةعب مةةن جهةةة الحقةةا  واحةةدة مةةن أهةةم أسةةس الديكتاتوريةةة وشخصةةنة السةةل
أخرى، أّدت  وتؤّدي إلى إقصاء القوى التي تنظم  الشعب  وتمثِّل ةه. وفةي حالةة مختلفةة عةن تلةك الحالةة الناهضةة والصةفات المميةزة 

 مة، ليسود االستبداد وحيدا .للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، يتالشى دور الشعب وتتالشى السياسة من الحياة العا

االنفصال، تحولت العالقات بين القوى الوطنية والديمقراطية ذات المصالح االجتماعية المتشابهة والرؤية القوميةة  بعد ـج       
، األمر الذي أّسس لتاريخ، من فقدان الثقة بين ا لقوى السياسية، المتقاربة، من عالقاِت تحالف، وتعاون، إلى عالقاِت تنافس، وتآمر،

كما حدث بين عبد الناصر والحركة الناصرية من جهة وبين البعث من جهة أخرى، أو كما حدث بين أجنحِة البعث نفِسه، وما 
 بين األخيرين وبين  الشيوعيين.

المتبادِل بين الطرفين، رّسخت مرحلتا الوحدة واالنفصال العداء بين الشيوعيين والقوميين، الذي كان تعبيرا  عن اإللغاِء  د ـ      
 عندما سحبت القيادة  الناصرية  سلبياِت تجربِتها الحزبيِة في مصر على سوريا، بينما تّذر ع الحزب  الشيوعيُّ السوريُّ بالديمقراطيةةِ 

أساسةا   وبالخصوصية السورية لمعارضة الوحدة. تلك الخصوصية كانت تخفي وراء ها نزوع  خالد بكداش  غيِر الوحدوي، المسةتندِ 
، إذ سةةرعان مةةا تكّشةةفت حقيقت هةةا فةةي المبةةادرة  إلةةى عةةدِم ارتيةةاِح القيةةادِة السةةوفييتيِة لقيةةام الوحةةدة، فكانتةةا كلمةةة  حةةق، أ ريةةد بهةةا باطةةلت

 بخالص سوريا من "االستعمار المصري"! قولهالحماسية والفورية لبكداش  في تأييد االنفصاِل، و 

وط االنفصةال بالتنةةافِس والنةزوِع إلةةى احتكةةار السةلطة بةةين الحلفةاِء، األمةةِر الةذي تقّلةةص إلةةى تمّيةةزت الفتةةرة الالحقةة لسةةقه ـ       
( إلةةةى عةةةدم ويؤديةةةان) حدِتةةةه يقومةةةانجانبةةةه الهةةةدف األساسةةةي الةةةذي عملةةةوا مةةةن أجلةةةه وهةةةو إعةةةادة  الوحةةةدة. ذلةةةك التنةةةافس وتنةةةامي 

ِص المجال السياسي للمجتمع حتى إنهائه. في مثةل تلةك الحالةة االعتراف باآلخر ثم العمل على إلغائه، ثم إلى نفي التعدِد وتقلي
 ( تأكل أبناءها، تماما  كما جرى في أحداِث الثورة الفرنسية، حتى استقرار بونابرت في السلطة.الثورةيتذكر المرء كيف كانت )

عيةةةا  واقتصةةاديا ، وتحسةةين فةةةرص تلةةةك الحالةةة ينتهةةي الحةةوار حةةةول أفضةةل السةةبل لتطةةةوير الةةبالد سياسةةيا  واجتما مثةةلوفــي       
الديمقراطية. ويصبح من الطبيعي أن يشةتد  الصةراع علةى السةلطة واالسةتئثار  بهةا، األمةر الةذي يسةتدعي تنميةة العصةبيات ماقبةل 

 بية مجرد غطاء لعمل هذه اآلليات.القومية كالعشائرية والطائفية والمناطقية وحتى العائلية، وتصبح الحز 
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 ن الستينات وأواخر القرن ـ المرحلة ما بي1
يةةدور بةين مختلةةف التيةةارات وفةةق   العةةام(أو لنقةةل قبةل أحةةداث تمةةوز مةن ذلةةك )، 2110كةان الصةةراع علةةى السةلطة قبةةل عةةام       

آليات، وضوابط  تحتكم إلى هذا الحةّد أو ذاك إلةى صةندوق االنتخةاب وتعطةي للجميةع الحةق بةالوجود والعمةل السياسةي. وللتمةايزاِت 
( لم تجِر تصفية  رموِز 2110ة 2101)العسكرية ع المجتمعي بإيجاد تعبيراتها السياسية المناسبة. وحتى في ظّل االنقالبات والتنو 

هم بعةد الثةامن  الطبقِة السياسية، بل أ بعدوا فقط عن السلطة لصالح العسكر. لكن قواعد اللعبة تغيرت، وكذلك تغّير الالعبون أنفس 
.. لقد دخل مفهوم الحزب القائد للدولةة والمجتمةع. عنةدما أصةبح العمةل  2110انية : بعد أحداث تموز ، أو لنقل ث2110من آذار 

السياسيُّ محصورا  بحزب البعث. أما اآلخرون، فلم يبق لهم إاّل اعتزال  السياسة. وأما العمةل السةري أو "التةآمر" فكانةت ضةريبتهما 
طةالِق يةدها. وهكةةذا  عزيةزا رافةق ذلةك مةةن تباهظةة، وبخاصةة مةن خةةالل تطبيةق حالةة الطةوارئ، ومةة وتقويةِة دوِر األجهةزِة القمعيةةِة وا 

 تبّدلت  شروط الدخوِل إلى الحقل السياسي وتبّدلت  معها شروط  اللعبِة السياسية وطبيعة  الالعبين.

لتةالي إلةى داخةل الحةزب، كذلك نالحظ بعةد إزاحةِة الناصةريين، انتقةال  الصةراع السياسةي علةى السةلطة إلةى داخةل الجةيش، وبا     
وفي الفترة التي تلتهةا. وكةان مةن نتةائج  2190األمر الذي أدى تدريجيا  إلى إضعاِف دورِه، إلى أن أصبح هامشيا  مع حركة عام 

ذلك الصراع سلسلةت من اإلقصاءاِت التي طالت  رموز الحزب، ورافقها أيضا  تسريحات واسعة فةي الجةيش، كثيةرا  مةا أخةذت  طابعةا  
 ئفيا  أو عشائريا  أو مناطقيا .طا

من الناحية االجتماعية أذكر بقليل من اإليجابية توسيع دائرة التأميم التي شملت معامةل متوسةطة وصةغيرة وبإيجابيةة تجةذير      
. هةةذه التةةدابير كانةةت أيضةةا  موضةةع خةةالف داخةةل أجنحةةة البعةةث األمةةر الةةذي أدى إلةةى خةةروج وسةةواهماقةةانون اإلصةةالح الزراعةةي 

 . 2111لبعث اليساري ثم إزاحة البعث القومي بانقالب شباط سنة ا

أمةةةا مةةةن الناحيةةةة السياسةةةية فالصةةةراع اسةةةتمر مةةةع التيةةةارات الناصةةةرية المشةةةكلة منةةةذ االنفصةةةال، والتةةةي أهمهةةةا كةةةان االتحةةةاد        
أتي في سعيه لتطعةيم المفةاهيم . إن أهمية هذا الحزب ت2110االشتراكي العربي الذي أسسه المناضل الكبير جمال األتاسي عام 
 الناصرية القومية بمفهوم الديمقراطية وبخاصة شعار الوحدة العربية.

وجةاءت تطةورات الصةراع العربةي اإلسةرائيلي الكبةرى فةي تلةك الفتةرة، لتةؤّثر بشةكل عميةق وجةذري علةى األوضةاع وتهّزهةةا  
 بعنف.

ووّجهةةةت ضةةةربة  قاصةةةمة  إلةةةى مفهةةةوم "األنظمةةةة الوطنيةةةة ، 2119فقةةةد تمةةةّددت إسةةةرائيل بعةةةدوانها وسةةةيطرتها فةةةي حزيةةةران  
التقّدمية" وظهرت المقاومة الفلسطينية وجها  إيجابيا  تزامن مع إعادة النظر وترتيةب المواقةف ضةمن جميةع القةوى واألنظمةة المعنيةة 

 بالصراع.
جملةه، هةذه السةمة التةي لةم ولم تستطع حرب تشرين )المجيدة حقا ( إيقاف االنحدار الذي أصبح سةمة الوضةع العربةي بم 

س  مسارها في شروط غياب الحرية عند الشعوب العربية، ولن تسةتطيع االنتفاضةة الحاليةة ة  تستطع االنتفاضة األولى محوها وع ك 
 التي نحييها ونقف أمامها بإجالل ة أن تفعل ذلك ما لم تتغّير  هذه الشروط، التي عاشتها األوضاع العربية منذ ذلك الحين.



32 

 

مةةع اسةةتالم الةةرئيس الراحةةل حةةافظ األسةةد السةةلطة، تحةةول النظةةام مةةن حيةةث الشةةكل إلةةى نظةةام رئاسةةي وفةةق مةةا نةةّص عليةةه       
الدستور الذي فّصل  على قياسه. وفي الممارسة العملية تّمت شخصنة النظام وفق مقولة "القائد الفّذ والملهم" التي أصةبحت بةديال  

مةةع". عملةةت تلةةك المقولةةة كنةةاظم، رئةةيس، آلليةةة عمةةل واشةةتغال رجةةال السةةلطة والحةةزب والجبهةةة لمقولةةة "الحةةزب القائةةد للدولةةة والمجت
الوطنية التقدمية من حول القائد الفرد. بحيث أن األهمية والوزن السياسي ألي طرف من أطرافها تتحّدد بمةدى قربةه أو بعةده عةن 

يتبوأه من مناصب. وأصبح كّل نشاط سياسي ال يخضع لهةذه  الرئيس، ال بما يحمله من أفكار أو بما يمثله من وزن شعبي أو ما
القاعةةدة خارجةةا  عةةن القةةانون. وهكةةذا أصةةبحت هنالةةك قواعةةد  جديةةدةت تختلةةف عمةةا سةةلكه رفاقةةه العسةةكريون أو المةةدنيون، حيةةث كانةةت 

.  السلطة السياسية العليا سلطة جماعية أو شبه جماعية،

بعينات مالمةةح  مختلفةةةةت عمةةا سةةبقها. حيةةث أريةةةد لهةةا أن تظهةةر كخةةروجت مةةةن مةةن جهةةة أخةةرى، كةةان للنصةةةف األول مةةن السةة      
"العزلة" في الداخل والخارج، مع انشغال، بتأسيس "الجبهة الوطنية التقدمية" واإلدارة المحلية ومجلس الشعب والدستور الدائم، ومع 

د السةةوفييتي للبلةةدين. ثةةم جةةاءت حةةرب تشةةرين تركيةةز علةةى متابعةةة بنةةاء الجةةيش وتحديثةةه بةةالتوازي مةةع مصةةر وبمسةةاعدة مةةن االتحةةا
المختلفةةة  عّمةةا سةةبقها بشةةكل مةةن األشةةكال، وتةةدفقت األمةةوال النفطيةةة، وابتةةدأ البنةةاء فةةي بعةةض البنيةةة التحتيةةة والعديةةد مةةن المشةةاريع 

ق لها. من خالل تلك االقتصادية، في فورة كبيرة انعكست على التركيبة االجتماعية واالقتصادية للبلد، وعلى مجمل التاريخ الالح
الفةةورة ازدادت الثةةروات وترّكةةزت  أسةةس الفسةةاِد، وانتهةةِت المرحلةةة األولةةى بتبلةةور النظةةام حةةول الفةةرد و األجهةةزة األمنيةةة مةةن دون أيةةِة 
حاجة لآلخرين، أو للشعب بعد تجميده وتحديده في أطره الجديدة، في الحزب المتضخم أو المنظمةات المبنيةة علةى الشةكل القابةل 

 راقبة والحجز تحت مستوى ممارسة السياسة.للم
فةةي تلةةك الفتةةرة ذاتهةةا، ومةةع تلّمةةس اإلصةةرار علةةى شةةكالنية الخطةةوات، وتطةةوير الةةنمط الشةةمولي للنظةةام، وتعميةةق مضةةمونه      

وبخاصةة المترّكز حول الفرد، ابتدأت خطى قوى سياسية واجتماعية وشخصيات ديمقراطية مستقلة باالبتعةاد عةن النظةام تةدريجيا ، 
 عموما . وتهميش السياسةخالل إحساسها بالتوجه نحو تهميشها،  من

لكةةةن، بمةةةةا أن أّي شةةةعب مةةةةن الشةةةعوب ال يمكةةةةن اختصةةةةاره بشةةةخص واحةةةةد، وأي خطةةةاب سياسةةةةي ال يمكةةةن أن ي خت ةةةةِزل كةةةةّل      
النةةاس عةةن طريةةق الترهيةةب حسةةب، كةةان البةةد  أن ي فةةرض اإلذعةةان والطاعةةة علةةى خةةالل تنوعهةةا و  والخالقةةة مةةنمكنةةة السياسةةات الم

نمةةا تسةةعى لتطويةةع والترغيةةب ، نظةةرا  ألن السةةلطة فةةي هةةذه الحةةاالت ة كمةةا يقةةول فاتسةةالف هافيةةل ة ال تسةةعى للتوافةةق مةةع الحيةةاة، وا 
للمةوالين،  والمكاسةب والمغةانمالحياة بما يوافق حاجتها هي. أما السالح األمضى فةي تحقيةق ذلةك، فهةو كفةاف العةيش للمةواطنين، 

 جهزة القمعية والسجون والمنافي والمقابر للمعارضين.واأل

، حةين ط ةِرح  مشةروعان للةبالد، أحةدهما 2111و 2110هذه الحالة ابتدأت منذ منتصف السبعينات وبلغت أوجها في عامي      
، إاّل يقابةةةل عنةةةف السةةةلطة باإلرهةةةاب، واآلخةةةر يطةةةرح المخةةةرج عةةةن طريةةةق الديموقراطيةةةة. فةةةي حةةةين عجةةةز النظةةةام عةةةن أي مخةةةرج

بالمواجهة األمنية الشاملة. وربما كان لنجاحه في استثمار حالة الحرب الباردة، واستناده إلى رضا طرفيها معةا ، وتّمةدد نفةوذه إلةى 
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خةةارج الةةبالد ة بةةدخول الجةةيش السةةوري الخةةاطو إلةةى لبنةةان وفةةرض الهيمنةةة عليةةه ة، دورت فةةي عنةةاده علةةى خطةةه وتمسةةكه باحتكةةار 
 مورس على الرئيس الراحل من الوسط العربي والدولي. ضغط مكتوم هنالك أيضا  من. كان السلطة مهما كان الث

لقةةد كةةان عنةةف السةةلطة المتةةوحش والعنةةف المضةةاد الةةذي أخةةذ طابعةةا  طائفيةةا  كارثةةة وطنيةةة لةةم تشةةهدها سةةورية فةةي تاريخهةةا       
ها قائمة، ولم يسع النظام لألم جراحاتهةا حتةى اآلن، الحديث. ومازالت عشرات اآلالف من األسر تئن تحت وطأتها. ومازالت آثار 

 رغم حسمه الصراع لصالحه إال أنه خلق هوة سحيقة بينه وبين الشعب من الصعب جسرها. 

في مثل هذه األوضاع، نمت حالة من النفاق الجماعي والخوف المعمةم، أصةبح فيهةا السةلوك الخةارجي للمةواطنين محكومةا        
هم أن يحترمةةوه فةةي أقةةوالهم وأفعةالهم. أمةةا دواخةةل النةاس وقناعةةاتهم الحقيقيةةة فةةال وزن لهةا مةةا دامةةوا يسةةتبطنونها، بمةا يريةةد النظةةام مةن

ويتصةرفون فةي الحيةةز العةام وفةق رغبةةاِت وضةوابط  وطقةوِس السةةلطة. )تنقةل ليةةزا ويةدن عةن فريةةدريك الكبيةر أنةه "ال يعبةةأ بمةا يظنةةه 
نقةل مؤرخونةا عةن زيةاد بةن أبيةه مةا يشةبه ذلةك فةي إحةدى خطبةه(. هةذا بالضةبط مةا كةان الناس ما داموا يقومون بما يةأمرهم بةه"، و 

عليه المجتمةع السةوري وهةو يخةرج أفةرادا  وجماعةات، فةي مسةيرات التأييةد والةوالء. فاليةأس كمةا قيةل يقةود إلةى االسةتكانة، واالسةتكانة 
  على نشاط الجماهير السياسي.إلى االمتثال، واالمتثال إلى هذه الممارسات الرتيبة التي تقام دليال  

فةةةي العقةةةدين األخيةةةرين مةةةن القةةةرن الماضةةةي سةةةاد الركةةةود جميةةةع الميةةةادين السياسةةةية واالقتصةةةادية واالجتماعيةةةة، وغةةةدا اسةةةمه       
االسةةتناد إلةةى التخويةةف فةةي الةةداخل، وعلةةى توازنةةات الحةةرب البةةاردة فةةي الخةةارج، كةةافيين حتةةى ال  منةةه كةةان"االسةةتقرار". فةةي األول 

تواجه األزمة بأية تعقيدات. أما في الثاني، فقةد انهةار االتحةاد السةوفييتي وانتهةت تلةك الحةرب وقامةت حةرب الخلةيج الثانيةة، فابتةدأ 
اإلحسةةاس الفعلةةي بالحاجةةة إلةةى تغييةةر شةةيء، مةةا، ولكةةن بعةةد أن افتقةةدت السةةلطة ذات هةةا األدواِت القةةادرة  علةةى الفعةةل وتخّشةةبت  فةةي 

ةةه ونهبةةه طريق هةةا المعتةةاد  األسةةهل. وربمةةا أضةةيف عامةةل جديةةد فةةي السةةنوات المصةةالح األنانيةةة ألفر  ادهةةا وغةةدا اسةةتبعاد الشةةعب وقمع 
األخيرة هو مرض الرئيس الراحل الذي لم يعتد أحد على المبةادرة خةالل مرضةه. وكةان هةذا الركةود  الشةامل  نتيجةة  لةذاك االسةتبداد 

جتمةةاعي الحةةاد القةةائم علةةى تنةةامي الثةةروات فةةي أيةةدي قلةةة قليلةةة واإلفقةةار الواسةةع وتلةةك الشةةمولية. ونتائجهمةةا التةةي أبرزهةةا الفةةرز اال
 لطبقات الشعب الذي يكاد ينحدر إلى مستوى الجوع. كذلك األزمة العميقة والمعقدة في مختلف مجاالت حياتنا. 

ه بها الوضع  االقتصةادي واالجتمةاعي الخارج، وجاءت لحظة الحقيقة التي يوا والمالية منلقد انقطعت التدفقات السياسية        ج 
مة، لم يعد من الممكن مواجهت ه إال بالتغيير.   والسياسي الداخلي انطالقا  من الطاقات الذاتية، وهنا مصدرت آخر  لألز 
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 المرحلة الراهنة -3
   

 أيها الحضور الكرام:       

 ر األسد إلى سدة الرئاسة دخلت سوريا مرحلة جديدة.مع وفاة الرئيس الراحل حافظ األسد ومجيء الدكتور بشا       

لعةل أهةةم مةةا يسةةجل علةى هةةذا العهةةد تغيةةرت شةةبه نةوعي علةةى طبيعةةة النظةةام الرئاسةةي المشخصةن. إذ جةةرى نقةةل السةةلطة مةةن        
و بةين بةين، أو مةا األب إلى االبن. فأصبحنا أمام نظةام هجةين ال هةو بالنظةام الجمهةوري تمامةا ، وال هةو بالنظةام الملكةي تمامةا . هة

 اصطلح على تسميته بالنظام الجمهوري الوراثي.

جاء الرئيس إلى سدة السلطة العليا نتيجة  توافق ثالِث إرادات، في ظروف عدم وجود تعبير، عةن إرادة الشةعب: األولةى إرادة       
االبةةن. أمةا الحةديث عةةن  وأخيةرا  رغبةةلطة، الةرئيس الراحةل والثانيةة إرادة أصةةحاب النفةوذ أو أصةحاب مراكةةز القةوى الفعليةة فةي السةة

 قيام توافق اجتماعي أدى إلى تلك النتيجة، فهو محض ادعاء غرضه التبرير والدعاية. 

لقد كثر الحديث عن هذا الموضوع في األوساط الصحفية والسياسية المعارضة ولعل أهةم تعليةق علةى هةذا الحةدث مةا جةاء       
راطي "إن تعةةديل الدسةةتور .. علةةى مقةةاس شةةخص واحةةد.. يتنةةافى مةةع أبسةةط مبةةادئ الديمقراطيةةة.. فةةي بيةةان التجمةةع الةةوطني الةةديمق

وهذا مةا جعةل النةاس يشةعرون .. أن الرئاسةة يمكةن أن تنتقةل بالوراثةة. وهةذا ال يخةالف فقةط نظامنةا الجمهةوري الةذي أسةس.. قبةل 
نما يتناقض مع تقاليد األحزاب السياسية بما في ذلك حزب البعث العربي االشةتراكي وحتةى  استالم الرئيس الراحل حافظ األسد، وا 

 مع تقاليد األنظمة العقائدية والشمولية التي حكمت معظم سنوات القرن العشرين".

الفكةةرة الثانيةةة هةةي أن األوضةةاع الحاليةةة تةةراوح فةةي مكانهةةا، ولةةيس هنةةاك تغييةةر رغةةم الوعةةود الكثيةةرة التةةي أطلقةةت خةةالل العةةام      
 الماضي.

لكننا نسّجل لخطاب القسم نكهت ه المختلفة  ولغت ةه الجديةدة بالمقارنةة مةع اللغةة السةابقة، وأيضةا  ذلةك االعتةراف الواضةح بوجةود      
األزمةةة بعةةد طةةوِل إنكةةار، لهةةا، وبوجةةود المعارضةةة السياسةةية بشةةكل، غيةةر مباشةةر، مةةن خةةالل االعتةةراف بةةالرأي اآلخةةر، وبةةالعجز عةةن 

الل التصةةريِح بعةةدِم وجةةوِد عصةةا  سةةحرية،.. هةةذه المسةةائل كّلهةةا ت ضةةمر الحاجةةة لمسةةاهمة اآلخةةرين، مواجهةةة األزمةةة الشةةاملة مةةن خةة
خةةارج األطةةر السةةلطوية التةةي ثب ةةت  قصةةور ها عةةن الخةةروج مةةن األزمةةة بجهودهةةا وحةةدها. االسةةتنتاج الوحيةةد والبةةديهي هةةو ضةةرورة 

 منه الحقا  وحتى اآلن.االنفتاح واإلصالح السياسي، األمر الذي تم التنكر له والتهّرب 

من ناحية أخرى، واضحت أن هنالك تعقيدات، خارجية  في الوضع السياسي أضيفت مع الدخول في المرحلة الراهنة، يةرتبط         
بعضها بالعالقات الدولية للنظام، وبعضها بإسرائيل منذ أيام باراك وبخاصة في أيام شارون، وبالعالقةات العربيةة التةي مةن أهمهةا 
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جاد حةل للوجةود السةوري فةي لبنةان خاصةة بعةد االنسةحاب اإلسةرائيلي مةن جنوبةه ومةع أن السةلطة تراجعةت قلةيال  بإعةادة انتشةار إي
الجةيش مةؤخرا . لكةن هةذا التراجةع المحةدود غيةر  كةاف. فةالمجتمع اللبنةاني وأغلةب قةواه السياسةية ال يةرى للوجةود السةوري أي مسةةّوغ 

ليةةة. لقةةد آن األوان لتصةةويب العالقةةة السياسةةية و العسةةكرية بةةين بلةةدينا بمةةا يخةةدم مصةةلحة وهةةو يةةرفض التةةدخل فةةي شةةئونه الداخ
التصةةةدي إلسةةةرائيل ودعةةةم المقاومةةةة وحمايةةةة الجنةةةوب، وبمةةةا يحةةةافظ للشةةةعب اللبنةةةاني سةةةيادته وعةةةدم التةةةدخل فةةةي شةةةئونه السياسةةةية، 

تضامنة مةع الشةعب العراقةي قوامهةا عةدم االعتةراف وبخاصة تدخل األجهزة األمنية السورية. كذلك من الضروري انتهاج سياسة م
بقرارات مجلس األمن الجائرة وفك الحصار. والصمود في وجه الضغوط األمريكية التي تسعى لجعل السلطة تتراجع عن التدابير 

 واالتفاقات التي عقدت معه. نحن نرحب بعودة العالقات هذه وندعمها وهي في مصلحة البلدين.
طةالق قةوى الشةعب حةرة تفعةل وتسةهم، وهةي المسةألة التةي تأتي هذه ال      صعوبات الخارجية لتؤّكد أيضا  الحاجة إلى االنفتاح وا 

تلقةةى آذانةةا  صةةّماء حتةةى اآلن. فةةي حةةين مةةا تةةزال القةةوى القديمةةة بنهجهةةا السةةابق ومصةةالحها وأسةةلوبها فةةي العمةةل، إذ تعمةةل علةةى 
 أجل تحييد المؤثرات الخارجية، حتى تنفرد بالداخل. مواجهة هذه المشاكل عن طريق المساومات، وتجهد من

ولكةةن صةةحيح أيضةةا  أن هنةةاك ثةةالث مسةةائل تطةةورت، نةةرى فيهةةا شةةيئا  جديةةدا  لكنةةه صةةغيرت وباهةةتت إلةةى هةةذا الحةةّد أو ذاك،       
 بالمقارنة مع ما كان ينبغي:

مةا  للحيةاة االجتماعيةة والسياسةية فةي بالدنةا. يمتنةع في دائرة الخةوف. ذلةك الخةوف الةذي أصةبح جةزءا  مكّونةا  ومالز  األولى        
المواطن في ظّله عن قول مةا ي فّكةر فيةه، بةل يقةول غيةر مةا ي فّكةر. يخشةى االهتمةام بالشةأن العةام، ويةرى فةي أّي شةخص، ال يعرفةه 

فةي العةام المنصةرم. صةحيح مخبرا  سوف يودي به إلى ظلمة األقبية المعروفة. ي سّجل أن هذا الخوف قد تراجع خطوة  إلى الةوراء 
أن هةةذا التراجةةع لةةم يشةةمل إاّل أوسةةاط النخبةةة الثقافيةةة والسياسةةية بعةةد، ولةةم يصةةل إلةةى الحةةّد األدنةةى الةةالزم لعةةودة الحيةةاة العامةةة إلةةى 

تقلةت الجسم االجتماعي، ولكنه شيء هام بالمقارنة مع ما عشناه ألعوام طويلة وقاسية. مدلول هذه النقطة أن حريةة التعبيةر قةد ان
 خطوة صغيرة إلى أمام.

مرتبطة باألولى، ولكنها ألهميتها القصوى تأخذ استقاللها الخاص. وهي تغير أساليب عمل ونشاط األجهةزة األمنيةة  الثانية      
عتقةال وتدخّلها الفظ في الحياة اليومية للمواطنين، وبخاصة غياب ما كّنا نسمع به أو نعانيه بكثافةة فةي السةابق، وهةو عمليةات اال

وحجز الحرية. ما ي الحظ في عمل هذه األجهزة حاليا  هو تكثيف االستخبار عةن البشةر مةن خةالل المراقبةة واألسةئلة واالسةتدعاء، 
وربمةةا كةةان هةةذا التكثيةةف تعويضةةا  عةةن االمتنةةاع عةةن االعتقةةال، ليقةةوم بةةبعض وظيفتةةه القمعيةةة، مةةن خةةالل الضةةغط النفسةةي علةةى 

ليكةةون جةةاهزا  لتوجيةةه ضةةربة إذا عةةادت األوضةةاع إلةةى مسةةيرتها األولةةى كمةةا يحلةةم أصةةحاب الةةرؤوس األفةةراد والمجتمةةع عمومةةا . أو 
 الحامية.
علةةى اإلصةةالح االقتصةةادي، وعلةةى ضةةرورة أن ينتظةةر  مةةن السةةلطة فةةي مجةةال اإلصةةالح ذاتةةه. حيةةث تةةّم التأكيةةد الثالثــة       

تصاد و معيشةة المةواطن. و لكةن النةاس لةم يةروا شةيئا  هامةا  مةن ما هو أكثر أهمية في االق إلى أن تتم معالجة اإلصالح السياسي
هذا القبيل، وساد التشكيك في جّدية ما يحدث. في هذا المجال نرى أن هنالك نوايا لإلصالح االقتصةادي، عّبةرت عنهةا المراسةيم 

إلى اإلصةالح. هةي أيضةا خ  خطةوة التي صدرت أو تلك التي ت درس. هذه المراسيم، وبغض النظر عن رأينا فيها، تدل على اّتجاه 
صغيرة، ألن شيئا  من هذه التوّجهات لم ينّفذ على األرض. ففي الوقت الذي بدا به أنهةا مرتجلةة أحيانةا ، بةرز جسةم النظةام مقاومةا  

أصةحاب عنيدا  ألي تغيير سواءا  بطريقة مباشرة، أو عن طريق عمل اآللة البيروقراطية والتخّلةف اإلداري وضةعف الكفةاءات عنةد 
 المناصب الذين اعتادوا على التسّلط واالنتفاع واعتزلوا المصلحة العامة.    
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يمكةةةن اختصةةةار الوضةةةع فةةةي الةةةبالد بكونةةةه أزمةةةة  ركةةةود، شةةةامل، وتةةةأخر، وانسةةةداِد أفةةةق، فةةةي الميةةةادين االقتصةةةادية واالجتماعيةةةة       
 والسياسية.

لنظةةام باسةةم الحفةةاظ علةةى االسةةتقرار وتةةأمين االسةةتمرارية. هةةذا الةةنهج يجةةري التعبيةةر والةةدفاع عةةن الركةةود الشةةامل مةةن قبةةل ا      
تجسةةيد لرغبةةة المتسةةلطين والمنتفعةةين بتةةأمين دوام تسةةّلطهم وانتفةةاعهم، وتجسةةيد لقلقهةةم مةةن أي جديةةد ال يقةةدرون علةةى تبةةّين نتائجةةه، 

 وتجسيد أيضا  لقوة العادة بعد أن تأّصلت واستفحلت.
باسم الخصوصية الثقافية، مثلما يجري حين ي قال " إن الديموقراطية ينبغي أن تةتالءم مةع الشةعب ويجري الدفاع عن التأخر      

الذي ي مارسةها"، كغطةاء للفكةرة التةي تتملةك المتسةلط بةأن الديموقراطيةة ينبغةي أن تةتالءم مةع السةلطة التةي تمةنح منهةا مةا يزيةد عةن 
قلةة اإلصةالح االقتصةادي باسةم الحفةاظ علةى المنجةزات أو الةدفاع عةن حاجة االستبداد، لو زاد شيء. ومثلما يجةري فةي تبريةر عر 

القطةةاع العةةام أو المصةةالح االجتماعيةةة. فةةي حةةين يكمةةن الجةةذر فةةي المحافظةةة علةةى مصةةالح الةةذين يجنةةون الثةةروات مةةن الفسةةاد 
 ويحلبون البلد عن طريق مراكزهم.

إلةةى هةةذه الحالةةة منةةذ زمةةن طويةةل، وتأخرنةةا فةةي مواجهةةة هةةذه األزمةةة هةةي انسةةداد األفةةق والوصةةول أمةةام الجةةدار. ونحةةن وصةةلنا     
 األزمة عن طريق إنكار وجودها أوصلنا إلى تعقيد المخرج اآلن. 

في االقتصاد هنالك عجز عن توفير السيولة وتشةجيع االسةتثمار ومواجهةة البطالةة. عجةز عةن تشةجيع القطةاع الخةاص الةذي     
اب القةةةوانين لمصةةةلحة ارتجةةةال السةةةلطات والقةةةوانين االسةةةتثنائية. وعجةةةز عةةةن مواجهةةةة يشةةةكو مةةةن هيمنةةةة الفسةةةاد والبيروقراطيةةةة وغيةةة

أوضاع القطاع العام بالجرأة والكفاءة المطلوبةة، وعجةز مةع إرادة ملتبسةة فةي تحسةين شةروط المعيشةة التةي أوشةكت أن تصةل إلةى 
 حدود الكارثة االجتماعية.

 في المجتمع هنالك عجز عن النشاط واالجتماع بذاته، وغياب عن الشأن العام، وتمييز وخوف وتشّتت.     
وفةةةي السياسةةةة قصةةةور فةةةي تحقيةةةق اإلجمةةةاع حةةةول القضةةةية الوطنيةةةة، وضةةةياع فةةةي الموقةةةف مةةةن "الخارج"،فللمواجهةةةة الناجعةةةة      

المنطقةة وسةورية بالةذات فةي قلبهةا إلةى هاويةة الحةرب، يتوجةب للصراع العربي اإلسرائيلي وخاصة بعد وصةول شةارون الةذي يةدفع 
شةةةةاعة الديمقراطيةةةةة والعقالنيةةةةة فةةةةي الحيةةةةاة السياسةةةةية واالجتماعيةةةةة  توحيةةةةد طاقةةةةات الشةةةةعب و إطةةةةالق قةةةةوى التحةةةةديث والتغييةةةةر وا 

 واالقتصادية.  
ين صةةاروا مةةن عةةالم الماضةةي. وهنالةةك وغيةةاب لةةدور البعةةث ذي المليةةون والنصةةف إاّل مةةا يةةراه النةةاس مةةن سةةطوة قيادييةةه الةةذ      

إفالس في أحزاب الجبهة وتجّنب للسياسة الفعلية واستسهال لالستمرار علةى مةا تعةوّدوه وعةّودوا عليةه النةاس، األمةر الةذي افتقةدت 
نظةةيم مةةن خاللةةه هةةذه األحةةزاب إرادتهةةا السياسةةية ووصةةلت إلةةى حالةةة ال تسةةرّ مواليةةا  وال معارضةةا . مثالهةةا الحةةي مةةا يتعةةرض لةةه ت

 االشتراكيين العرب مؤخرا  بعد وفاة المرحوم عبد الغني قنوت.
هنالةةك أيضةةا  موقةةف ملتةةبس مةةن المعارضةةة، أو موقةةف مختلةةف مةةا بةةين رجةةل سةةلطة وغيةةره أحيانةةا .. مةةع حةةذر وتثميةةر لحالةةة      

طة ومعارضة، ولمصلحة البلد الملّحة. القمع والترهيب الطويلة، استبعادا  لمواجهة الحالة السياسية الطبيعية التي تتطّلب وجود سل
في حين ما تزال هذه المعارضة أسيرة ماضيها الطويل الراكد هو أيضا  بشكل، من األشكال، مستسلمة لحالة الضعف وعاجزة عن 

 تجاوزه، سواءا  كان ذلك باألساليب أم بالفكر والسياسة والممارسة.
ا بالحاجة إلى الحراك والتململ ومحاولة العودة إلةى النشةاط العةام. فبةادرت نخةب أحّس الناس أن هنالك جديدا  ممكنا ، وأحّسو      

إلةى إصةدار البيانةات التةةي تبحةث وتةدّل علةةى أبةواب الخةروج مةةن الحالةة الراهنةة. ثةةم مارسةوا االجتمةاع الةةالزم حتةى يكةون المجتمةةع 
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وابتدأ الشعب السوري بالفرجة على ما يجري  فةي أوسةاط  حيا ، واستنبطوا المنتديات حتى يتداولوا في شأنهم الثقافي ة االجتماعي،
المثقفةين غيةر مصةّدق بعةد أن األبةواب قةد انفتحةت. ثةم جةاءت مواقةف النظةام فةي منةع المنتةديات لتؤكةد للقلقةين قلقهةم وللمتشةةككين 

 شكوكهم.
عةن الحاجةات الملموسةة للةبالد.  لم تظهر في الفضاء االجتمةاعي ة السياسةي فةي سةوريا قةوى تعّبةر بفعلهةا ومسةتوى نشةاطها      

فال الفئات ذات المصلحة في تةأمين وتطةوير االقتصةاد ذي الطبيعةة الرأةةسمالية تقةّدمت ببرامجهةا ونظّمةت قواهةا، إاّل فةي محةاوالت 
رغم فردية ومحدودة حتى اآلن. وال القوى اإلسالمية قامت بمراجعة طروحاتهةا وممارسةاتها وعةادت إلةى المسةاهمة الجديةة، علةى الة

من األهمية الخاصة لمشروع ميثةاق الشةرف الةذي طرحةه األخةوان المسةلمون مةن الخةارج، والةذي يشةكل انتقالةة  نوعيةة وواعةدة. وال 
القةةوى المعارضةةة الديموقراطيةةة اسةةتنفرت قواهةةا علةةى المسةةتوى المقبةةول، مةةن أجةةل برنةةامج وضةةمن نشةةاط، يلتقةةي عمليةةا  مةةع أسةةئلة 

 واقعه ومصيره إلى فعل، مغيِّر، خاّلق.  وطموح الشعب، ويحّول  قلقه على
)القائم في جزء منه على الخوف المتبةادل (  يمكن توصيف الحالة الراهنة من الناحية السياسية على أنها "توازن الضعف"       

معارضةةة وقواهةةا اسةةتعارة  مةةن تعبيةةر تةةوازن القةةوى. فةةالقوى الموجةةودة جميعهةةا ضةةعيفة، فةةي النظةةام وقةةواه المتعةةّددة مةةن جهةةة، وفةةي ال
المختلفة من جهة، أخرى. مثل هذه الحالة تستدعي جهدا  إضافيا ، وانعطافا  في المواقةف الثابتةة المتخّشةبة، للبحةث عةن مخةرج مةن 

  المأزق الكبير.
 وصةةل موفةةق نيربيةةة إلةةى سةةؤال، لةةم يعةةد الجةةواب عليةةه سةةهال : هةةل العةةام الماضةةي هةةو العةةام األول فةةي عهةةد  يحةةاول أن يكةةون      

جديةةدا  ومختلفةةا ، أم أنةةه مجةةرد عةةام يلةةي األعةةوام  الثالثةةين  الماضةةية  ويحمةةل الةةرقم الحةةادي والثالثةةين، و يحسةةبون أنةةه سةةوف يةةؤمن 
 لالستمرار على الحال ذاتها أعواما  وعقودا  أخرى من حياة  شعبنا؟!

 آفاق الخروج من حالة االستبداد إلى الديموقراطية -4

أصبح مةن الواضةح اسةتحالة تحقيةق اإلصةالح والتغييةر باالعتمةاد علةى قةوى السةلطة الذاتيةة، أو  بداية ، ينبغي القول إنه 
بتحقيق "الثورة من فوق"، أو بما ي سّمى باإلصالح الرئاسي، هل نستطيع القول أن السةيد الةرئيس اسةتلم منصةبا  ولةم يسةتلم سةلطة. 

اجزة لضعفها أو لتركيبتها أن تةنهض بهةذا اإلصةالح، وتجربةة العةام فجميع القوى التي ت علن انحيازها إلى اإلصالح في السلطة ع
الماضي ماثلة للعيان. فلإلصالح رافعته الالزمة التةي ال تتحقةق إاّل بتةوفير قةواه، وهةذا غيةر ممكةن إاّل باالنفتةاح علةى القةوى التةي 

خليةة يكفةي وحةده للتوصةل إلةى هةذا االسةتنتاج، لها مصلحة في التغيير، والسير قةدما  باإلصةالح السياسةي ذاتةه. تعقيةد األزمةة الدا
 فكيف إذا تضافر معه تعقيد متزايد في العالقة مع الخارج، و بخاصة في مواجهة الحالة اإلسرائيلية المستفحلة. 

 والمدخل إلى عملية التغيير هذه هو إحياء الثقة وبعث األمل بين الناس، وعناصر هذه العملية لم تتوفر بعد.      
عن طريةق العنةف لإلطاحةة بالنظةام السةائد ولةم يعةد هنالةك مقومةات للنجةاح فةي مثةل  تغيير: في السياسةالتغيير على أنواع و      

 هذا التغيير أو حتى استعدادت للتضحية أو ميلت للمغامرة بالقفز في المجهول أو إمكانات "لوجستية" كما في القرن الماضي.

 د تفرض سلطته نوابا  ال ي مثلون الناس فيه، أو له من التقاليد ما ال ينهدم بسهولة.عن طريق البرلمان في بل وتغيير     

 من قبل الحاكم ذاته، أو كما سّماه ماركس "ثورة من فوق" حين تكلم عن التغيير في ألمانيا القرن التاسع عشر. وتغيير     
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ستمرار بالحكم على الطريقة ذاتها أمام أزمة مستفحلة تحتاج عن طريق "التعاقد"، ما بين سلطة تسّلم بعجزها عن اال وتغيير     
 إلى جهد جماعي، وقوى الشعب األخرى التي تجتمع على العقد وتتحاور وتبدأ بالتغيير بشكل يتم التوافق عليه.

أن معركةةة التغييةةر جةةوهر المسةةألة حاليةةا  هةةو االنتقةةال مةةن حالةةة االسةةتبداد أو التسةةّلط إلةةى الديموقراطيةةة، األمةةر الةةذي يعنةةي      
ومع األخذ بعين االعتبار كل المعاني السابقة للتغييةر وكةل المخةارج المحتملةة مةن المةأزق البنيةوي  ومعقدة،معركة طويلة وصعبة 

العميةةق للوضةةع السةةوري فةةإن الحاسةةم والجةةوهري فةةي كةةل ذلةةك وعلةةى طةةول الخةةط هةةو وحةةدة المعارضةةة ومركةةزة نشةةاطها السياسةةي 
 .ملاالحلقة المركزية التي هي حلقة اإلصالح الديمقراطي الش واصرارها العنيد على

كانت الدولة االستبدادية في أوروبا مرحلة انتقالية ما بين اإلقطاعية والرأسمالية، أو ما بةين الهيمنةة المتشةتتة والديموقراطيةة.      
 عهد لويس الرابع عشر وبسمارك من أمثلة التاريخ.

ا دول أمريكةةا الالتينيةة، حيةث يتسةةلط حةاكم باسةم الشةةعب ويةوزع التسةلط هرميةةا ، معتمةدا  علةى قةةوانين الدولةة التسةلطية نموذجهة     
 يسّنها أو يتخطاها. وتسود االقتصاد والمجتمع نزعة األوامر والتوجيهات و"القرار السياسي" كّلي القدرة على خرق المنطق.

السةةوفييتي، حيةةث ينةةدمج الكةةل فةةي الدولةةة وال يبقةةى مةةا هةةو ضةةّدها علةةى الدولةةة الشةةمولية نموذجهةةا موسةةوليني وهتلةةر واالتحةةاد      
تعبير موسوليني، ويتحقق األمر عن طريق الحزب الواحد المتضّخم، الذي قد يتحول إلى ميليشيا أحيانا ، وعةن طريةق "المنظمةات 

 وذ.الشعبية" التي تنظم الجميع تحت السيطرة التي تتجّسد في أفراد وأجهزة خفية واسعة النف

 من جميع هذه "الدول"، وليس لدينا شيء واحد حتى نهايته. لدينا شيئا  نحن "نعتز" بأن 

نختصةر المسةةألة اعتباريةةا  بةةأن نقةةول إنهةا: االنتقةةال مةةن االسةةتبداد إلةةى الديموقراطيةةة، وهةذا فةةي علةةم االجتمةةاع، أقةةّل التعبيةةرات      
رحلةة طبيعيةة فةي تةاريخ الةدول )االسةتبداد(، انتهةى مفعولهةا منةذ زمةن.. المحتملةة هجةاءا . بةل يمكةن أن يكةون فيةه بعةض القبةول لم

 وهذا أيضا  كالم يحمل النسبية في تعبيره عن الحقيقة. 

النظام بتركيبته ي حمل  من قبل مؤيديه على إيديولوجيا "المستبد العادل" فةي الممارسةة العمليةة. لةيكن االخةتالف علةى مفهةوم      
 العدل إذن.

رهةةاق وطةةول نصةةب  هنالةك      احتمةةال بةةأن يةةتم التغييةةر علةةى الطريقةة الرابعةةة، وربمةةا كةةان النةةاس أغلةةب هم يفضةلون ها، عةةن تعةةب وا 
 على األقل. وهنالك نقاط خمس للنقاش كما أرى:

ن، بمةا فيهةا "رّد المظالم إلى أهلهةا" أو "البحةث عةن الحقيقةة والعدالةة": هةذا يتضةمن اتخةاذ إجةراءات إعةادة الثقةة واألمةا أولها      
عةن  أيضةا  اإلفةراجمةورس ضةدهم أو ضةد ذويهةم اإلرهةاب والسةجن والقتةل والتشةريد. ويتضةمن  واألفةراد الةذيناالعتذار إلى الفئات 

لةةى وظةةةائفهم،  جميةةع السةةجناء السياسةةيين والكةةةف  عةةن مالحقةةة المالحقةةين والسةةةماح بعةةودة المنفيةةين طوعةةا  أو قسةةةرا  إلةةى وطةةنهم وا 
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لغةةاء  حالةةِة الطةةوارئ والقةةوانين  والمحةةاكِم االسةةتثنائية والحرمةةاِن مةةن الحقةةوق المدنيةةة والكشةةف  عةةن المفقةةو  دين والتعةةويض  لةةذويهم، وا 
والمنةةع مةةن السةةفر. وا عةةادة  األمةةوال المنقولةةة وغيةةر المنقولةةة، المصةةادرِة والمنهوبةةِة والتعةةويض  عةةن الخسةةائر واألضةةرار التةةي لحقةةت 

نهةاء  تسةّلطها علةى العبةاد وتطهيرهةا مةن المجةرمين  بأصحابها. وا عادة  األجهزة األمنية والفاسةدين، إلى مهامها الوطنيةة والقانونيةة وا 
القوانين الصريحِة بوقف التعذيب وكل أشةكال اإلكةراه المةادي والمعنةوي وتحديةد عقوبةات، صةارمة، بحةق كةل مةن يرتكةب  واستصدار  

 سار، طبيعي.مثل تلك الجرائم، واالنطالق بحرية الرأي والتعبير في م

البحث في أسس الحوار وعناصره والمشاركين به من جميع المهتمين بالشأن العام من معارضةين ومةوالين ومثقفةين  و ثانيها     
جميعةةا . والبةةةدء فةةةي تمرينةةةات علةةةى الحةةةوار ال تهةةةدف إلةةةى االحتةةةواء أو االنتهةةةاز أو الممةةةاراة أو التقيةةةة أو غيةةةر ذلةةةك، بةةةل تمرينةةةاتت 

 السلطوية أو المعارضة. أو المناوراتوعلنية وجريئة من دون اللجوء إلى األسلحة الخفيِة  عصريةت ومكشوفةت 

السةةيئة. هةةذه المصةةالحة   والتلّطةةي والنوايةةااالسةةتقرار  علةةى مبةةدأ المصةةالحة الوطنيةةة طريقةةا  للخةةروج مةةن حالةةة التخنةةدق  ثالثهــاو      
المعارضة بأشكالها، وهي تحتاج إلى الثقِة التي ال يمكن بناؤ هةا إاّل بخطةى مطلوبةت ما بين الشعب وأهل النظام، وما بين السلطة و 

 ملموسة، تتعّزز  من خاللها ميول  التسويِة وتتراجع ميول  العداء والخوِف والثأِر.

رادة التغييةر. ل رابعهاو      يحةاول حةزب البعةث االعتراف المتبادل بالجميع من قبل الجميع. ولتتقدم القوى كّلها نحو دائرة الفعةل وا 
إصةةالح  نفسةةه وقةةوى الجبهةةة المختلفةةة وفصةةائل  التجمةةِع الةةوطني الةةديموقراطي والحركةةات اإلسةةالمية  وغيرهةةا مةةن القةةوى التةةي سةةوف 
تتبلور وتنتظم حتما  )هي أو بدائلها( ما دام المجتمع بحاجة إليها. التغيير التاريخي المطلوب بحاجة، إلى ما ي مكن أن يكةّون  كتلةة  

 ريخية .تا

ةةةه مةةةع الحاجةةةِة  وخامســـها     صةةةياغة برنةةةامج التغييةةةر الةةةوطني الةةةديموقراطي مةةةن حيةةةث بنيت ةةةه وترتيب ةةةه وتزمين ةةةه، ومةةةن حيةةةث تواف ق 
ةةرة والمصةةلحِة الوطنيةةِة. وال يختلةةف أحةةد كمةةا أظةةن علةةى التةةدّرج فةةي تطبيقةةه، فحتةةى أكثةةر البلةةدان ديموقراطيةةة  الموضةةوعيِة والمعاص 

ن تصةةل إلةةى الديموقراطيةةة الحقيقيةةة والمتكاملةةة، ولكنهةةا تحلةةم وتبحةةث وت طةةّور بهةةا دائمةةا . فبعةةد أن تتحقةةق تقةةول إنهةةا لةةم تصةةل ولةة
نهةاء حالةة الطةةوارئ وابتعةاد األجهةةزة األمنيةة عةن حيةةاة النةاس، يمكةةن  "الكلمةة السةواء"، وتنبعةةث الثقةة مةن خةةالل تبيةيض السةةجون وا 

نةةةتظم االختالفةةات فةةي اإلطةةةار الةةوطني، وتنةةتعش الحيةةةاة الحزبيةةة والجمعيةةةات الةةدخول فةةي مرحلةةةة انتقاليةةة تتطةةور بهةةةا الحريةةات وت
األهليةةةة بشةةةكل، حةةةرّ، وشةةةرعي، وتعةةةود الصةةةحافة الحةةةرة، ويسةةةود القةةةانون، وتزدهةةةر المواطنيةةةة.. حتةةةى الوصةةةول إلةةةى نظةةةام، وطنةةةي 

 ديموقراطي يقوم على دستور حديث يضمن للبالد أاّل يقطع االستبداد طريقها إلى المستقبل. 

نحةن نةةدعم اإلصةالح، أو أيةةة خطةوة إصةةالحية. ولكةن دعمنةةا هةذا ال يكفةةي وحةده لضةةمان مسةيرة اإلصةةالح وجةّديتها، مةةا لةةم       
فشةةال أيةةة خطةةوة إلةةى أمةةام. نحةةن نةةدعم  يةةدعم أهةةل اإلصةةالح أنفسةةهم، ومةةا دام خصةةومه قةةادرين وحةةدهم علةةى تنظةةيم صةةفوفهم وا 

 األرض.اإلصالح ما دام نّية  حقيقية وأفعاال  على 
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غير ذلك، التغيير قادم ال محالة. ولن يرحم التاريخ من يقةف فةي طريقةه، أو يتةرّدد فةي سةلوك دربةه. فةإذا كةان هةذا صةحيحا       
مفعةم .. لماذا ال نعمل على تخفيف آالم شعبنا، فقد اكتوى الشعب بةاأللم إلةى درجةة لةم تعةد تطةاق وأصةبحوا يتوقةون إلةى مسةتقبل 

 ؟!من بالحرية والكرامة واأل

------------------------------    

، مركةةز دمشةةق للدراسةةات النظريةةة والحقةةوق المدنيةةة، المةةدير المسةةئول: 1001عةةن مجلةةة مقاربةةات، العةةدد الرابةةع والخةةامس، شةةتاء 
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 تحت االحتالل العراقي وحقوق اإلنسان ف الديمقراطية

 هيثم مناع

  

وخربة الكبار، مع ثقة ابملستقبل يف وضع يغتال الثقة من النفس والعقل،  الشبيبةيتحدث ابندفاع  كان
ميللو الذي  دييل أن أقدم هذه احملاضرة هدية عزاء بفقيد العراقيني واألمم املتحدة، سريجيو  امسحوا

 أحب العراق وحرم من رؤيته مستقال.
  

تكةون زيةارتي  أنلزيةارة العةراق فةي ظةل حكةم صةدام حسةين واشةتراطي موافقةة السةلطات العراقيةة علةى  مقةاطعتييخطر بتصوري يوما، أن  لم
إلةى بغةداد وهةي تةرزح تحةت ظةل أول احةتالل فةي القةرن الواحةد  زيةارةلهذا البلد في بعثة تحقيق حول انتهاكات حقوق اإلنسان، سيترتب عليه 

ال نسةةقط فةةي ثنائيةةة  كةةيالمأسةةاة، مةةا يفسةةر الرغبةةة الجامحةةة فةةي اكتشةةاف مجمةةل معةةالم التراجيةةديا العراقيةةة،  الحةةدثفةةي هةةذا والعشةةرين، ولعةةل 
. فعنةةدما ال يشةةعر المةةرء بدرجةةة الحةةرارة العاليةةة فةةي الصةةيف العراقيةةةبةةوش أو خفةةة االتهةةام السةةريع ألي طةةرف داخلةةي فةةي المعادلةةة -صةةدام

مرتةةب عائلةةة عراقيةةة متوسةةطة  فيةةهوالكهربةةاء والمةةاء بشةةكل متقطةةع ويخجةةل مةةن النةةوم فةةي فنةةدق تكلةةف الليلةةة  الةةدائم التلفةةون البغةةدادي وغيةةاب 
 .ويستنتجوبالتالي ال يمكن أن تكون العقالنية المؤشر الوحيد لكل ما يفعل  محايد،الحال، يكون قد دخل في المجتمع العراقي كطرف غير 

وتوسةةيع الفضةةاء غيةةر الحكةةومي ونشةةوء المقومةةات األساسةةية للسةةلطة الرابعةةة، بةةل  السةةلطاتفصةةل تحرمنةةا األنظمةةة العربيةةة الشةةمولية مةةن  لةةم 
التاريخية على البنى المدنية، وروح الثةأر  العضويةمن الوعي المدني والحقوقي والسياسي. مما خلق حالة عدم توازن تغلبت فيها البنى  أيضا

التعميم.  منظورى لو كانت مجتمعية وجعل الشأن العام يطرح من منظور التأميم ال أو القوة حت السلطةعلى روح العدل، كما وتأصل خوف 
 مراحل التعليم.  وكلباختصار، لقد مست عملية تدنيس الوعي وتشويه العقل البشري كل األعمار 

اس مةن مكتسةبات عصةرهم التةي جعلةت " الوطنيةة والمواطنةة وجةّرد النةالةوطني"الخطةاب  ت ل  األديان، ق  روح  الموظفّشوه الخطاب الديني  كما
فةي النهايةة إلةى يةأس مةن نهايةة  األمةروحماية حقوقه قاسةما مشةتركا أعلةى للشةعوب الطامحةة لةدور فةي هةذا العةالم. وصةل  اإلنسانمن تكريم 

 رد فعلي لعدد غير قليل من الناس.  سياسياالنفق جعل من مأثورة "فليأت الشيطان" برنامجا 

وسيلة تعمةيم  السلطوي جعل االستئصال من مقومات الخطاب السياسي العام ومن اإلنتاج الواسع للعنف  االختالفق اإللغاء لآلخر ولح هذا
والتعةةةالي ونظةةةرة االزدراء إلةةةى المجتمةةةع ألغةةةت مفهةةةوم الشةةةخص  الحقةةةدللعنةةةف علةةةى كةةةل المسةةةتويات. إن العقوبةةةات الجماعيةةةة القائمةةةة علةةةى 

فقد تعمةم نهةج الطاغيةة  الجماعية،عاما تحت وطأة العقوبة  03عي مقبوال في مجتمع رزخ أكثر من االنتقام الجما فصاروالمسؤولية الفردية. 
الجريمةة باسةم النةاس ينتهةي لشةعور جمةاعي يقبةل أي عقةاب بحةق مةن جةرد هةذه  ارتكةابليمس الخاليا االجتماعيةة. إن إصةرار الحةاكم علةى 

عائلتهةا أو عامةل تنظيفةات  علةىشخصةي عةادي. فلةيس هنةاك ربةة بيةت تسةهر  من إنسانيتها ومدنيتها، بل حتى حقها فةي ملةف حتىالجموع 
ومن البيت للعمل. فةي المةنهج الشةمولي، هنةاك فقةط مةن هةو معنةا ومةن هةو  للبيتيقوم بعمله بصدق وأمانة، أو أشخاص يذهبون من العمل 
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تنسةب لنفسةةها الخيةةر ولغيرهةةا  الطاغيةةةث أن هةةذه ينةةتج مةع الوقةةت عصةةابا جماعيةةا يةربط كةةل شةةو بالطاغيةةة وبطانتةه. وحيةة األمةةرضةدنا. هةةذا 
 الدكتاتورية تصبح مصدر كل الشر سواء كانت سببا فيه أو لم تكن. حيثالشر، فسقوطها يعني عكس اآلية بشكل أتوماتيكي، 

العةراق كةان  احةتالل وجريمة العدوان في القانون الدولي وميثاق األمم المتحدة، فمن المعةروف أن الحربموضوع هذه المحاضرة إعالن  ليس
مالحقة كل من ارتكب جرائم حرب حيث تستطيع. أمةا هنةا،  الحكوميةدون أي غطاء قانوني دولي بكل المعاني، وأن واجب المنظمات غير 

هةذه  ومدى انسجام الواقعتسميته البحث المشترك للدول العظمى عن "شرعية الحد األدنى" للتعامل مع األمر  يمكنفسنحاول التوقف عند ما 
. إذن، هذا البحث السياسي ال يعطي الواقع شرعيته من وجهة نظر الشرعة العراق"الشرعية" مع مستقبل ديمقراطي يحترم حقوق اإلنسان في 

نمةةا يهةةدف السةةتقراء سةةقف التصةةورات القائمةةة علةةى التعامةةل معةةه كةةأمر  لحقةةوق الدوليةةة  واقةةع. لقةةد قامةةت الواليةةات المتحةةدة  انتقةةالياإلنسةةان، وا 
مجلةس األمةن بعةد احةتالل بغةداد وناقشةت كةل مواضةيع السةيادة العراقيةة بةدون أي طةرف  عن 3840وط ال سابق لها الستصدار القرار بضغ

فةي الةنص اعترافةا صةريحا بةاالحتالل وبالتةالي  تضةمنحتى ذاك الذي اعتلى دبابتها للعودة. واستطاعت الدول الرافضة لالحةتالل أن  عراقي،
 على هذا الوضع من التزامات على الدولة المحتلة. يترتبى األقل بما التزاما على الورق عل

ديمقراطي يضع حدا  سياسيتدمير أسلحة الدمار الشامل لبلد من بلدان محور الشر ولكن أيضا بناء نظام  االحتاللالسبب المعلن لهذا  كان
ن كانت أسطورة أسلحة الدمار الشامل  لةى نةاطق بالعربيةة يعةرف معنةى هةذا المصةطلح ومةدى احترامةه تنطلةي ع اللمأساة الشعب العراقي، وا 

باعتبةةاره الغطةةاء  والعقةةولمرمةةى حجةةر مةةن العةةراق: إسةةرائيل، فةةإن شةةعار التغييةةر الةةديمقراطي يبقةةى يدغةةدغ األفئةةدة  علةةىفيمةةا يتعلةةق بدولةةة 
 العربي ما بعد الكولونيالي.  توطد النظام االستبدادي  مع"األخالقي" الضروري للعدوان، بعد أن تالزمت إهانة المواطنة 

اسـتقطاب  هـو: فأساس العمـل ألي تنظـيم سياسـي أو مـدني في العراق كل المفاهيم السياسية العادية حصلزعزع أسلوب التغيير الذي  لقد
هـو التغييـر ومن تحت. في حـين مـا جـرى فـي العـراق،  الداخلالناس في البلد من أجل التغيير بوسائل سلمية أو عنفية. أي التغيير من 

فةي المةال  والفسةادالذي يجعل تكوين الجهاز الجديد يخضةع للطةابع اإلرادوي للحةاكم وجنوحةات العسةف  األمر. بالقوة من الخارج ومن فوق 
التسةلطية البائةدة التةي تصةبح المرجةع فةي أن األمةور لةم تصةل  السةلطةواإلدارة التي ترافق غياب المحاسبة في وضع مشابه، أي أهم أمراض 

مةةةن الةةةداخل كةةةرد  والتغييةةر. مةةةن هنةةا ضةةةرورة التأكيةةةد علةةةى بنةةاء النسةةةيج المةةةدني االجتمةةاعي والمبةةةادرة التحتيةةةة عليةةةهى السةةةوء الةةةذي كانةةت إلةة
الدنيا التي يطمح لها األشخاص والشعوب في القرن الواحةد والعشةرين.  األساسيةموضوعي يضمن للمجتمع العراقي أفرادا وجماعات الحقوق 

عبةةر الشةةبكة العضةةوية ومةةن  إالالعراقةةي حيةةوان سياسةةي حةةرم مةةن حةةق الطعةةام إال عبةةر السةةلة الغذائيةةة ومةةن الحمايةةة  نالمةةواطخاصةةة وأن 
لمالمسة ثورة االتصاالت. لكن وعي هذا المواطن بكل ذلةك، هةو الةذي يحةول  بعثيااكتشاف العالم إال عبر مسارب الديكتاتورية المسموح بها 

لمةا يمكةن تسةميته اليةوم بأريحيةة  المةدبررض جسةدها فةي سةوق االحةتالل، وبهةذا المعنةى، لةم يفهةم العقةل دور المومس التي تعة يلعبدون أن 
معنةى  ويعةرفقبل والدة دولة إسرائيل وهةو يةدرك مفهةوم االحةتالل منةذ ثةورة العشةرين  الديمقراطيةالتورط األمريكي، أن العراقي يعرف ما هي 
 لصدام أو لالحتالل اختزالها بمآسي الحقبة الصدامية.  الة الجماعية لشعب كهذا ال يمكن الحضارة من ما قبل اإلسالم، أي أن الذاكر 

االقتصادي  والمجلسلها من التورط األمريكي في العراق هي في صلب ومبررات نشأة األمم المتحدة  سابقأن نستشرف ثالثة آفاق ال  يمكن
 واالجتماعي:
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الحكومة ال إلغاء الدولة، وعلى العكس من ذلك فهي تؤكةد فةي كةل تصةريحاتها  إسقاطف الغاية المعلنة ألطراف التحال كانت    -3 -3
التزامةةات هةةذه الدولةةة )الجمهوريةةة  جملةةةعلةةى وحةةدة أراضةةي الدولةةة وسةةيادتها. األمةةر الةةذي يعنةةي فةةي القةةانون الةةدولي أن  ومواقفهةةا

وأي قةرار مةن  اإلنسةان.ا علويا بالنسبة لمنظمةات حقةوق الدولي تبقى مرجع اإلنسانيالعراقية( على صعيد حقوق اإلنسان والقانون 
دولةة دكتاتوريةة فةي العةالم تخةالف  أيةةاالحتالل يخالف هذه المرجعية، غير ملزم لنشطاء حقةوق اإلنسةان. كمةا أن قةرارات  سلطات

ة ال يجةةوز السةةكوت عةةن حقةةوق اإلنسةةان، قةةرارات االحةةتالل المخالفةة المةةدافعينالشةةرعة الدوليةةة موضةةوع اسةةتنكار وشةةجب مةةن قبةةل 
قةةوات االحةةتالل  تفعةةلالمثةةال، قةةد يبةةرر الحةةاكم العسةةكري التعةةذيب بحجةةة العمليةةات العسةةكرية ضةةد قواتةةه، كمةةا  سةةبيلعنهةةا، علةةى 

ال تةزول بالتقةادم مهمةا كانةت الذريعةة. كةذلك فةإن  وجريمةاإلسرائيلي في فلسطين، فكيف يمكن السكوت على ذلك والتعذيب محرم 
كةان  عراقةيالحرب والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم اإلبادة الجماعية حق من حقوق كل مواطن  جرائمتالل على محاسبة قوات االح

الدولية )باعتبار بريطانيا واستراليا قد  الجنائيةضحية إلحدى هذه الجرائم. سواء في االختصاص الجنائي العالمي أو في المحكمة 
السةةةلطة  سةةةتقاللال نقةةةول واجبةةةات العةةةاملين فةةةي حقةةةوق اإلنسةةةان الةةةدفاع عةةةن احتةةةى  مهمةةةات،صةةةدقتا علةةةى قيةةةام المحكمةةةة(. ومةةةن 

. ديمقراطيةةطرفا أساسيا في التكوين السليم لسلطة تنفيذية وسلطة تشةريعية أكثةر  باعتبارهماالرابعة( اإلعالمية )والسلطة  القضائية
 ومن مهماتها تعزيز حقوق المواطنة قبل التشكل االسمي للسيادة. 

يعطةةي قةةوات االحةةتالل سةةلطات ال حصةةر لهةةا، فةةإن  3840مةةن أن القةةرار  باسةةمه،مةةا يدعيةةه الحةةاكم بريمةةر والنةةاطق  بعكةةس  -2 -2
اإلنسةاني الةدولي وااللتزامةات  بالقةانون والخامسةة تحفظةا مةا تبقةى مةن مةاء الوجةه لألمةم المتحةدة عبةر إلةزام الجميةع  الرابعةةالمادتين 

 الدولية األخرى حيث نصتا على:
المتحةدة والقةوانين الدوليةة األخةرى ذات الصةلة، علةى  األمةممن السلطة أن تعمةل، بمةا يتسةق مةع ميثةاق  يطلب     -    - -

طريق اإلدارة الفعالة لإلقلةيم، بمةا فةي ذلةك بصةفة خاصةة العمةل علةى اسةتعادة األحةوال  عنتحقيق رفاه الشعب العراقي 
 مستقبله السياسي. بحريةيمكن للشعب العراقي أن يقرر يتوفر فيها األمن واالستقرار، وتهيئة الظروف التي  التي

بالتزامةةاتهم بموجةب القةةانون الةدولي بمةةا فةةي ذلةك بصةةفة خاصةةة  تامةةامةةن جميةع المعنيةةين أن يتقيةةدوا تقيةدا  يطلةب    -    - -
 .3131وقواعد الهاي لعام  3181اتفاقيات جنيف لعام 

شرق أوسطية مفتوحة للمحاسبة. هذه التجربة قد تكرر ما حدث في إيران أو سةورية و  عربيةلنا التجربة العراقية بأول تجربة  تسمح  -0 
واسةةتلمت السةةلطة وعاقبةةت مةةن  انتصةةرتغيرهةةا مةةن البلةةدان حيةةث غةةاب القةةانون الةةدولي ومبةةادئ حقةةوق اإلنسةةان باسةةم إيةةديولوجيات  أو

و تقوم على مبدأ رفض انتقةام الغالةب واسةتعمال القةانون تكرر المآسي نفسها. أ مغلقةمنظورها السلطات البائدة. وعندها نكون في حلقة 
هةي انعكةاس لمةوازين القةوى فةي  اإلنسةانوهيمنةة الطةابع العسةكري علةى أيةة محاسةبة. صةحيح أن المنظومةة العالميةة لحقةوق  االستثنائي

ذا الفضةاء وأصةبحت قوتهةا المركزيةة لةم تعةد ملكةا لمةن أنجبهةا وبةدأت تتطةور خةارج هة ولكنهابناء أشادته الدول والهيئات بين الحكومية، 
حقةب الطغيةان، وضةمن وجودنةا أمةام حالةة  لمحاسةبةفي المجتمعات المدنية على الصعيد العالمي. لذا وضمن المعطيات العالمية  اليوم

إهانةة  هةيائية الكبرى، نعتقد بأن مجرد التفكير بمحكمةة مةن قبةل االحةتالل أو محكمةة اسةتثن الجسيمةأنموذجية للعسف وارتكاب الجرائم 
األسةلوب للسةيطرة علةى المحاكمةات وعةدم الضةرر  لهةذالضحايا صدام حسين، وسلوك ال يمكن قبوله من قوات االحةتالل التةي قةد تلجةأ 

لجةان تحقيةق  بتشةكيلفةي حمايتهةا. إن التكةريم الحقيقةي ألهةالي الضةحايا والكرامةة العراقيةة يكةون  اليةومبأشخاص ارتكبوا جرائم كبيرة هم 
العةةراق الدوليةةة لتكةةون هةةذه المحاكمةةات أمثولةةة للعةةرب  والتزامةةاتة وقضةةاء عةةادي مسةةتقل يعتمةةد الشةةرعة الدوليةةة لحقةةوق اإلنسةةان مسةةتقل

فةةي المقةةابر  والتنقيةةب. لقةةد باشةةرت مجموعةةات ناشةةئة لحقةةوق اإلنسةةان والةةدفاع عةةن الضةةحايا مهمةةة التوثيةةق والجنةةوبوالعجةةم، الشةةمال 
فةةي قضةةايا المفقةةودين لالسةةتفادة مةةن تجةةارب دول أخةةرى. وكةةم  الميةةادينخبةةراء فةةي البحةةث المتعةةدد الجماعيةةة. وسنسةةعى جهةةدنا إلرسةةال 
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زراعةةة البةةذور السةةليمة  يمكةةنالتجربةةة األولةةى فةةي العةةالم للمحاسةةبة وفةةق الشةةرعة الدوليةةة لحقةةوق اإلنسةةان. عنةةدها  العةةراقنتمنةةى أن يكةةون 
 .نون القاإلعادة بناء المجتمع المدني في العراق وأسس دولة 

أن يةدافع عةن  ميللةوأسس الشرعية الدولية وما أقرت به قوات االحتالل نفسها، حاول المرحةوم سةيرجيو دي  علىهذه المنطلقات القائمة  من 
للسةةلم، وهةةي بحسةةن نيةةة أو بسةةوء نيةةة، ال تملةةك اإلجابةةات  شةةيئاأطروحةةة مفادهةةا أن قةةوات االحةةتالل قةةد جهةةزت كةةل شةةو للحةةرب ولةةم تعةةد 

فلةةم يكةةن لديةةه  االجتماعيةةةبإعةةادة بنةةاء الدولةةة والمؤسسةةات والبنيةةة التحتيةةة االقتصةةادية، أمةةا المشةةكالت  المتعلقةةةرد علةةى األسةةئلة الضةةرورية للةة
. فةي وضةع كهةذا، الواليةات المتحةدة بحاجةة لألمةم المتحةدة ولةيس العكةس، هةذه الفكةرةأوهام حول قدرة اإلدارة األمريكيةة علةى مجةرد اسةتيعاب 

، 3480الحقةوق إنسةانية للقةرار  القةراءةتسمح لألخيرة بأن تكون العبا أقةوى ممةا هةو مطةروح عمليةا عبةر مةا يمكةن تسةميته:  التي هيالحاجة 
 الخسةائراإلنسةانية والحقةوق والحريةات الشةرط األسةاس لجعةل عمليةة االنتقةال تةتم بأقةل  بالكرامةةأي القراءة التي تعتبر احتةرام المةواد الخاصةة 

عنةد الشةعب العراقةي مةع كةل مةا هةو أمةم متحةدة وهةو  الثقةة"أعةرف أزمةة  الجديةدة،رر دون ملةل أو كلةل لألحةزاب العراقيةة للجميع. لذا كان يك
األمةم المتحةدة  دورهي السبيل األفضةل لتخفيةف المعانةاة فةي فتةرة انتقاليةة لقةوات االحةتالل، ولكةن  المتحدةمحق بذلك، ولكن اليوم هذه األمم 

دور". وضةةمن هةةذا الوضةةع المعقةةد، حةةاول دي ميللةةو انتةةزاع مةةا يمكةةن  بهكةةذاالسياسةةية العراقيةةة والمجتمةةع المةةدني  مرهةةون بمةةدى مطالبةةة القةةوى 
الذي منحه ثقة أهم األحزاب  األمرمتشنجة وغير قادرة على استعمال المواهب العقلية الطبيعية ألية سلطة احتالل.  أمريكيةانتزاعه من إدارة 

رغةةم كةةل السةةلطات التةةي نالهةةا بريمةةر بةةالقرار األممةةي، فكةةرة اسةةتمرارية الةةدور  وهّمةةش،رج المجلةةس االنتقةةالي السياسةةية فةةي الةةبالد داخةةل وخةةا
حكةم نفسةه بنفسةه فةي فتةرة ال يظنهةا بعيةدة إال  علةىالسياسي المستقبلي في العراق بتأصيل فكرة جديدة تقوم علةى قةدرة هةذا الشةعب  األمريكي

 (.ثنائي الكرديشلبي، عالوي وال )مدرسة ةاألمريكيالملتزمون األشاوس باألجندة 

لهةةا، مةا يمكةن تسةةميته "األنمةوذج األمريكةةي للتغييةر الةديمقراطي فةةي العةراق" أنمةةوذج  بةتمامةةا، فبالنسةاألمريكيةة لألمةةور كانةت مختلفةة  القةراءة 
للعةةةالم هةةةم  أمريكةةادئ التةةةي حملتهةةةا وكمةةةا تلخةةص كونةةةاليزا رايةةةس، أحسةةن مةةةن يسةةاعد علةةةى تطبيةةةق المبةةا األمريكةةةي،مةةرتبط حيويةةةا بالمشةةروع 

ن كانةت ضةرورية لسةير الحافلةة،  عجةالتكان بريمر يرى في األمم المتحةدة عجلةة مةن  التالي،األمريكيون، وب سةيارة االحةتالل األربةع التةي وا 
ه. هةذا التصةور المختةزل اتباعة الواجةبفي الحديث عن العجالت الثالث الباقية وعن الوقود وسرعة السةير والطريةق  الصالحيةفهي ال تملك 

نلةةم يكةةن لةةه أن يسةةتمر بوجةةود سةةيرجيو دي ميللةةو، الةةذي  كةةان غيةةر قةةادر علةةى التعويةةل علةةى مؤسسةةة عالميةةة لهةةا مشةةكالت بنيويةةة وجيةةو  وا 
ل عةن بقةدر مةا يتوقةف هةذا االحةتال االحةتاللإال أنةه كةان علةى ثقةة بةأن هنةاك أغلبيةة عراقيةة سةتختار التحةول السةلمي إلنهةاء  معقدة،سياسية 

مةن  هةاموبئةر نفةط ورعةاع. وبفضةل العمليةات المسةلحة المناهضةة لالحةتالل ووتةردد عةدد  االقتصةاديةاعتبار العراق سةوق مناقصةة للمشةاريع 
 ديميلو والقبول بالعديد من اقتراحاته.  سيرجيواألحزاب السياسية في االنضمام لمجلس الحكم االنتقالي، اضطر بريمر للتعامل مع 

العةودة بقةوة  أجلخطرا على لوبي الحرب والنفط وجماعات الضغط الصهيونية التي فعلت كل شو من  المتحدةتأثير دور األمم زيادة  شكلت
والمشاريع الجبارة للكسب السريع وغير ذلك. وليس من الغريب  العراقلفكرة التطبيع االقتصادي والسياسي مع إسرائيل واالستثمار الواسع في 

يوم تفجير السفارة األردنية في بغداد إعالن الناطق الرسمي باسم المؤتمر )الشلبي( عزمه على تشكيل لجنة تحقيةق  عنسمفي وضع كهذا أن 
 صفة قانونية أو سياسية للمبادرة لها. أيللكشف عن الجناة، علما بأن مهمة كهذه ليس لحزبه 
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العراقةي بةالرد  المجتمةعفي صفوف المةواطنين العةراقيين، ثةم بةدأ والخوف التي جعلت غياب األمن مشكلة  الفوضىبدأ االحتالل بلحظات  لقد
مع عمليات مسلحة ضد قوات االحتالل األمريكي بشكل أساسةي، فقةد  ترافقعلى غياب األمن هذا بوسائله البسيطة والمحلية، وكون ذلك قد 

المتحةدة، عمليةة الحكةيم(  األمةمب )السةفارة األردنيةة، غياب األمةن إلةى معسةكر قةوات االحةتالل، ومنةذ وقةوع ثالثيةة الرعة فيانتقل مركز الثقل 
 تعميم غياب األمن في العراق.  في عمليةبدأت مرحلة جديدة تساوى فيها الجميع 

مةن ومةن يفجةر هنةا ومةن يقةاوم هنةاك؟ وهةل أصةبح النمةوذج الجزائةري متبعةا منةذ  يقتةلدخل العراق في مشكلة حقيقية وسؤال كبيةر: مةن  هنا 
مهمةا كانةت طائفتةه أو حزبةه أو  العراقةيالغريزيةة العراقيةة علةى قتةل األمريكةي مهمةا كةان لونةه أو جنسةه أو موقعةه وتجنةب  ومةالمقاحرصت 

 الجميع؟ علىموقعه؟ من المستفيد من حالة تعميم غياب األمن 

 :التعميمالمتحدة، ألن هذا  األول من سياسة تعميم غياب األمن على الجميع هو الواليات المستفيدالقول دون تسرع أن  يمكن

 .والعنفعلى اعتبار الفشل في إدارة "السلم" هو المنتج األساسي للمقاومة  القائمالمنهج التحليلي المنطقي لألشياء  يخترق       -3
اختةةار العنةةف سةةبيال للمقاومةةة وضةةرب كةةل األوسةةاط التةةي تةةرفض  مةةنفكةةرة إنهةةاء األوضةةاع المسةةلحة والقضةةاء علةةى كةةل  يعطةةي   -2

المجتمةع  ألنانتسابا يتجاوز قوات االحتالل والنخبة الملتفة حولها إلى نطاق مجتمعي أوسةع  المسلحركة في مواجهة العمل المشا
 وليس فقط قوات االحتالل مهدد بالعمليات المسلحة.

قلةين فةي العةراق حقوق اإلنسان دون رقيب أو محاسب: اليةوم عةدد المعت انتهاكاتقوات االحتالل بطاقة ترخيص للقيام بكل  يمنح -0
يفةوق نظيةره فةي البلةدان  العةراقعشر أضعاف المعتقلةين فةي سةورية البعثيةة، التعةذيب فةي المعةتقالت األمريكيةة فةي  هواألمريكي 

مةةرة فةةي تةةاريخ العةةراق  ألولمشةةابه لةةه إال فةةي إسةةرائيل.  الالعربيةةة، اقتحةةام البيةةوت وهةةدم بعضةةها والقتةةل العشةةوائي )االحتةةرازي؟(  
والمسةةتقل والقةةومي واإلسةةالمي ابةةن الطائفةةة التةةي جةةاء  الشةةيوعيائفيةةة علةةى المؤسسةةات السياسةةية ويصةةبح تعريةةف تفةةرض كوتةةا ط

وضةحايا  الواحةد،تشبيه شبكة اإلعالم العراقية التي تشرف عليها قوات التحالف بإعالم الحزب  يستطيعمنها. وأنكد من ذلك، من 
 صدام لم تتحلل جثثهم بعد.

 االحةةةتاللفةةةي العةةةراق متةةةوفرة وكةةةل عناصةةةر االنقسةةةام أيضةةةا. الشةةةعب العراقةةةي مخيةةةر عبةةةر قةةةوات  األهليةةةةب كةةةل عناصةةةر الحةةةر  اليةةةوم،
تقدمةةه قةةوات االحةةتالل وترغةةب بتعميمةةه علةةى  الةةذيباالنصةةياع أو الغيةةاب عةةن الخارطةةة السياسةةية كشةةعب ودولةةة. هةةذا هةةو األنمةةوذج 

 .المنطقةالمنطقة باسم بناء الديمقراطية في 

أعلةى نسةبة  يعةيشالعينةات مةن التصةرفات العشةوائية لقةوات االحةتالل التةي جعلةت مةن العةراق البلةد الةذي  بعةضل ال للحصر، يلي، للمث فيما
منزلةةه وتسةةرق أشةةيائه، ألةةم تجبةةر محكمةةة عراقيةةة فةةي  احةةتاللاعتقةةال فةةي فتةةرة زمنيةةة تقةةل عةةن نصةةف عةةام. مةةن يةةدافع عةةن المةةواطن الةةذي يةةتم 

 بةأكثرقوات االحتالل على قصةف منةزل آمةن فةي اليةوم نفسةه الةذي حكمةت فيةه محكمةة أمريكيةة  حاكمةبمالرمادي على تأجيل جلسة تطالب 
 منةهيحاسب في قضية المسجد الذي يفتش وتؤخةذ  منمن نصف مليار دوالر لكل أسير أمريكي في العراق لسوء معاملته من نظام صدام؟  

هذا الشخص ليس من حارتنا أو عائلتنا أو طائفتنةا  ألنيفة بن النعمان( وهل األوراق النقدية والوثائق كأمر عادي )كما حصل في مسجد حذ
بةأن  اإلنسةانفي أوضاع المعتقلين العراقيين العشرة آالف وهل هناك ما ينفي رأي منظمات حقةوق  يراجعأو حزبنا فهو بعثي أو مخّرب؟ من 

الثمانيةةة عشةةر الملطخةةة أيةةديهم بالمقةةابر الجماعيةةة  لعراقيةةةاوجةةود تسةةعة أعشةةارهم تعسةةفي. مةةن يجةةرؤ علةةى الحةةديث عةةن ضةةباط المخةةابرات 
الجماعيةةةة وبالمثةةةل جميةةةع تةةةدابير التهديةةةد أو اإلرهةةةاب وتةةةدابير  العقوبةةةاتتحظةةةر  أالفةةةي فريةةةق بريمةةةر؟   الموجةةةودينوالمةةةوت تحةةةت التعةةةذيب 
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االحةتالل بعالقةة بعمةل  قةواتن صةادر عةن مةن اتفاقيةة جنيةف الرابعةة(. فةي بيةا 00المحميين وممتلكاتهم )المادة  األشخاصاالقتصاص من 
"أقر واعتةرف بةأن أي تعامةل ونهاية نظامه وينص فيما ينص على:  نهايتهأي موظف في قطاع الدولة هو ورقة براءة من حزب البعث يعلن 

مةع قةوات التحةالف لخدمةة  الكامةل بالتعةاون البعث أو المشاركة في فعالياته سيكون نقضا ألوامر قوات التحالف. وأتعهةد  حزبأو اشتراك مع 
هللا  وأشةهدالقةوانين العراقيةة واألوامةر والتعليمةات الصةادرة عةن قةوات التحةالف  كافةةأطيع  وسوفالشعب العراقي وبناء حكومة عراقية جديدة. 

 على ذلك" )توقيع مع شاهدين(.

الةدولي. والمصةيبة  اإلنسةانيال بالعرف الدولي والقةانون والتعامل والطاعة في المناطق المعتبرة محتلة إخال التعاون إجبار السكان على  يعتبر
من اتفاقية جنيف الرابعة:"تحظر جميةع التةدابير التةي مةن  22جاء في المادة  وقدأكبر عندما تربط لقمة العيش بالتعامل مع قوات االحتالل. 

العمةل فةي خدمةة دولةة االحةتالل". ويةنص  علةىد حملهةم تؤدي إلى بطالة العاملين في البلد المحتل أو تقييةد إمكانيةات عملهةم بقصة أنشأنها 
 سكت منظمات حقوق اإلنسان عن هذا؟اتفاقيات جنيف! فهل ت احترامفي المادة الخامسة منه على  3840القرار 

فةةي العةةالم  يالةةديمقراطبةةأن الحةةديث فةةي السياسةةة اليةةوم عربيةةا يتطلةةب أوال فةةك االرتبةةاط بةةين النضةةال  شةةعرتعةةودتي مةةن العةةراق الجةةريح،  بعةةد
التسلطية، وفك االرتباط بين الخطاب اإلسالمي والخالفة القرون وسطية  والسلطاتالعربي واإلدارة األمريكية، فك االرتباط بين مفهوم الوطن 

 .مختلفاالرتباط مع الخطاب المتحجر غير القادر على التأسيس لوسائل نضال أرقى لعالم  فكوأخيرا 

  

  01/12/9110بدعوة من الجمعية البحرينية لحقوق اإلنسان،  لمنامة،اهذه المحاضرة في  ألقيت
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 النضال الشعبي من أجل الديمقراطية في مصر

 الدكتور محمد السيد سعيد 

 مقـدمـة

فية فساندت الطبقة الوسطى الري. سبة ارتباطها بقضية النضال الوطنياستقطبت قضية الديمقراطية اهتماما مبكرا من جانب المصريين بمنا

وترجم هذا االسناد االجتماعى فى  ،المشروع النهضوى الذي طرحه المفكرون االصالحيون منذ بداية عقد الستينات من القرن التاسع عشر

كما ترجم هذا . واالنتخابات التالية 3411التصويت للعناصر التقدمية فى انتخابات مجلس شورى القوانين أو مجلس شورى النواب عام 

. 3442-3443عرابية حظت به الثورة ال الذيانب الطبقات الشعبية والوسطى المصرية على اتساع البالد فى الدعم الواسع االسناد من ج

دلة السياسية فى حد أطراف المعاوبرز الشعب كأ. الوطنية 3131ثورة وحتى انفجرت  ناد عندما وقع االحتالل البريطانيسوانهار هذا اإل

بل  ،رتباط مع القضية الوطنيةط، باإلقفهذه المرحلة الطويلة ليس  وتميز اإلسناد الشعبي في. 3120دستور  أسسه الذيالنظام الليبرالي 

كان حزب األغلبية الشعبية لم يكن أكثر األحزاب المصرية تشددا فيما يتعلق  الذيفالوفد . وأيضا باعتبار الحريات العامة قيمة مستقلة بذاتها

ولكنه امتاز عنها  ،أو حركة مصر الفتاة قوى أكثر تشددا مثل الحزب الوطني وعا للمنازعة الدائمة من جانببل كان موض. بالقضية الوطنية

عادة ما فاز بها الوفد عندما  والتي-وحدهال االنتخابات العامة ولم يظهر هذا االسناد فى مجا. بتوفيره لقدر أكبر من االستقامة الديموقرطية

أيضا من خالل اشكال المقاومة السياسية المختلفة مثل المظاهرات وحركات المقاطعة والحركات االجتماعية  وانما-النزاهةتوفرت شروط 

يضا بالنسبة لقطاع مهم ، بل وألقد اكتسبت الديموقراطية قيمة بذاتها ليس فقط بالنسبة للطبقة الوسطى المدينية والطالب والمثقفين. األخرى

 . لنسبة للطبقة العاملة البازغةوقطعا با ،من الريف وفقراء المدن

مع قضية الديموقراطية بالمقارنة بالقضايا األخرى على قائمة االهتمامات  ة التفاعل الشعبييضا ديناميكيالبد للمرء من أن يدرس أ

ولكن . 3128مارس  ا يعرف بأزمةفقد ثارت االغلبية الساحقة من المصريين للمطالبة بالديموقراطية وعودة الجيش لثكناته فيم. الوطنية

داخل النخبة السياسية  بسبب هزيمة القوى الديموقراطية في الصراع السياسيجزئيا  ،للديموقراطية انهار تماما بعد ذلك اإلسناد الشعبي

قناة السويس وجزئيا ألن القضية الديموقراطية همشت بسبب الطابع الضاغط للقضية الوطنية والقومية منذ قيام عبد الناصر بتأميم  ،الجديدة

وما أن كسب الرئيس ناصر المعركة الوطنية سياسيا حتى بدأ سلسلة أخرى من المعارك القومية التى ارتبطت . لمصر ومن ثم الغزو الثالثي

والمعارك االجتماعية التى تالزمت مع خطط طموحة للتحول االقتصادى  ،بتفكيك الهيمنة االستعمارية فى المنطقة العربية وافريقيا

 .3111حتى وقعت هزيمة عام  ،تصنيعوال

جزئيا باالرتباط مع القضية الوطنية والصراع ضد اسرائيل  ،مؤقتا على األقل ،لى الصدارةة إلقد أعادت الهزيمة قضية الديموقراطي

والطالب فى فبراير وقعت أول معركة من أجل الديموقراطية بعد الهزيمة فى مظاهرات العمال . وجزئيا كقيمة مستقلة ،والواليات المتحدة

ن لم يتحقق من وعود هذا وإ ،مارس نفس العام 03واضطرت الرئيس ناصر للقيام بتنازالت نحو هذه القضية سجلها فى بيان  ،3114عام 

دولة وربما تحديدا بسبب تراجعه عن احترام وتطبيق االلتزامات التى جاء بها البيان مثل االنتقال الى حكم القانون و. يذكر يءالبيان ش

هزم اقرب أجنحة السلطة الى  ،المؤسسات وشعار الرجل المناسب فى المكان المناسب وضمان حرية الصحافة والمشاركة السياسية وغيرها

وقد انتصر السادات جزئيا ألنه استند على الدعاية الديموقراطية التى كانت قد عادت . قيم الناصرية فى المعركة مع الرئيس السادات
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اشتملت  لص من أساليب الحكم القديمة والتيفالمزاج العام والسائد ايد السادات ألنه وعد بالتخ. بذاتها فى نفوس المصريين لتكتسب قيمة

االفضل الى  3113وخالل المرحلة األولى من حكم الرئيس السادات وضع دستور . وحكم القانون ،على انتهاكات خطيرة للحريات العامة

بدا الى ساحة بل إنه لم يعد أ ،كان الشارع بمعناه الواسع غائبا. كما تحققت بعض المكاسب الديموقراطية ،3118حد كبير من ستور عام 

وانتقل زمام المبادرة من جديد الى  ،من الحيوية والثقافية كانت التزال تتمتع بشيءولكن النخبة السياسية  ،3128الفعل السياسى منذ مارس 

ولكن أخر اقتحام . 3112و 3113سلة من المظاهرات واالضرابات السياسية وخاصة خالل الفترة الطالب والعمال الذين قاموا بسل

فانها لم تحمل وعيا  ،ورغم االهمية السياسية الكبيرة لهذه المظاهرات. 3111للجماهير للساحة العامة كانت هى مظاهرات الخبز عام 

فالتصويت فى االتخابات العامة نادرا ما . ن مجال السياسة ولم يعد اليه حتى االنتماما م –بالمعنى الواسع  –لقد خرج الشعب . سياسيا يذكر

أما الحكومة ذاتها فال تنشأ سوى عالقة  ،والمعارضة السياسية المنظمة معزولة بصورة تامة تقريبا بين الجماهير ،يصدر عن موقف سياسى

لى حال سبيلهم بعدم اكتراث تام س إوينصرف النا ،لتقليدية بما فيها المالبيروقراطية مع الجماهير ولم تعد تستطيع تعبئتها باألساليب ا

 .بالشأن السياسى أو بالمعنى األوسع بالشأن العام كله

وبينما تلقى هذه . بما فيها بالطبع معضلة التحول الديموقراطى ،تحدد هذه الحقيقة حدود وفحوى معضلة السياسة الكبرى واألهم فى مصر

فشلها حتى  وهيالضوء على أزمتها األكبر  طى غير الرسمية فهى تحاول أن تلقيوء على حركات االصالح الديموقراالورقة بعض الض

 . االن فى اعادة المجتمع الى حلبة السياسة الديموقراطية

 حركات االصالح الديموقراطى فى مصر اليوم: أوال

السلطة السياسية حسابه ولكنه لم يتبلور ابدا فى صورة رأى عام أو ما كان مزاجا سياسيا تهمله أو تحسب  3128ما توفر فى مصر منذ )

 (.ليه حتى االنقد خرج من فضاء السياسة ولم يعد إ 3128كان الشعب بعد هزيمة حركة الديموقراطية عام : سمى شارعا سياسيا

ور وقد لجأت الحركة ف. 2338ن عام سطس مغتمثل فى بروز حركة كفاية فى أ م تطور فى حقل النضال الديموقراطي،قوى وأهإن أ

القائم بالتظاهر رفضا لتولى الرئيس حسنى مبارك من حيث المبدأ فترة والية  تأسيسها واصدار بيانها األول إلى تحدي النظام السياسي

ز ت الشائعات ترككان الذيورفض البديل  ،عاما 28خامسة بعد أن قضى فى الحكم أربعة فترات رئاسية مدة كل منها ست سنوات بمجموع 

وأطلقت حملة شعبية من أجل التغيير باصدار البيانات والقيام  ،فعت كفاية شعار ال للتمديد وال للتوريثر ،عليه وهو توريث الحكم إلبنه

تنافسية شهد االنتخابات الرئاسية المباشرة وال الذي 2332تقريبا طوال عام  يولم يتوقف هذا التحدى بفعل يوم. بالمظاهرات والمسيرات

 . تاريخ البالد ياألولى ف

 2332فبراير من عام  21ففى . لتقديم تنازالت مهمة من أجل الديموقراطية يتكثيف الضغط على النظام السياس يلقد نجحت حركة كفاية ف

ب حركة كفاية وهو انتخاب ومثل هذا االعالن استجابة ألحد مطال. من الدستور 11فاجأ الرئيس مبارك الجميع باعالن اقتراحه تعديل المادة 

األخرى ولكن الرئيس مبارك تجاهل المطالب األخرى لكفاية ولألطراف . رئيس الجمهورية انتخابا حرا مباشرا من بين أكثر من مرشح

وخاصة مطلب وضع حد أقصى على مدد تولى رئاسة الدولة والمناصب التنفيذية األخرى ال  ،يوالدستور لحركة االصالح الديموقراطي

 . هللا وحده وذلك لسبب واضح وهو تمسكه بالحكم لفترات أضافية وحتى النهاية الطبيعية التى هى بيد ،تزيد عن مدتين دستوريتين



49 

 

كانت تلك االستجابة مفاجأة ألن األحزاب السياسية الشرعية كانت قد سلمت بطلب قيادات الحزب الوطنى الحاكم بتأجيل مطالب االصالح 

وحتى  –وكان الرئيس مبارك نفسه قد صرح علنا عدة مرات . فى سبتمبر ةالمقرر" االستفتاء على رئاسة الجمهوريةبعد "الدستورى لما 

قضية تتعلق به بل واتهام المطالبين بتعديل الدستور أو تغييره بالعمالة لدول  تعديل الدستور أو فتح أي برفض-ناالعالقبل ايام قليلة من هذا 

فى موقف الرئيس مبارك فى غضون عدة أيام أو أسابيع عن طبيعة وحجم الحضور القوى فى ذلك الوقت لحركة  ويكشف االنقالب. أجنبية

وما أن بدأت العملية االنتخابية بتقديم أوراق الترشح النتخابات الرئاسة حتى . كفاية والنمو الظاهر فى حركة االصالح السياسى والدستورى

يوليو ثم فى خطاب  24فوعد فى خطاب الترشيح فى . كبيرة أخرى لحركة االصالح الديموقراطىاضطر الرئيس مبارك لتقديم تنازالت 

وزيادة نسبة تمثيل النساء فى  ،واستبداله بقانون لمكافحة االرهاب ،أغسطس االلتزام بوقف العمل بقانون الطوارىء 31اعالن البرنامج فى 

ما يتعلق بالبنية الدستورية فالتزم بزيادة سلطات مجلس الوزراء وتقوية سلطات البرلمان اما في. وبقانون جديد للحصانات القضائية ،البرلمان

 . التزامات توجب تعديالت دستورية مهمة وهي ،وتقليص صالحيات رئيس الجمهورية

فألول مرة منذ . الد السياسىعالن فبراير واتمام االنتخابات الرئاسية فى سبتمبر مرحلة مثيرة فى تاريخ البلقد مثلت الفترة الفاصلة بين إ

بداية السبعينات تستلم قوى غير رسمية زمام المبادرة السياسية وتواصل بدون توقف الضغط على النظام السياسى للقيام باصالحات 

بدأ يهتز أو  شعر األمة ككل بأن النظام التسلطيوألول مرة ت ،وألول مرة تستمر هذه الضغوط العلنية فترة عدة شهور بدون توقف ،جوهرية

قمعية للنظام السياسى ورئيسه الذي لن وال شك مطلقا أن الموقف األمريكى كان له بعض التاثير من حيث تقييد الغريزة ال. على األقل يتخبط

 .معه "كفاية"الف فى السجون ألسباب أقل بكثير من المواجهة العلنية التى قامت بها يتورع أبدا عن الزج باآل

لمعنوي لحجج أنصار الحكم األبدي المطلق وا أول هذه العوامل فى تقديري هو التهافت األخالقي. كثيرةأثير على عوامل وقد ترتب هذا الت

عاما  28فلم يعد من الشائع فى عصرنا وحتى فى دول عربية أن يواصل رئيس ما الحكم لمدة . سهم رئيس الدولةبمن فيهم أو على ٍرأ

ومثلت الرغبة غير الخفية للرئيس فى تولية ابنه فى لحظة ما . دستور يحدد الوالية الرئاسية بستة سنوات بل لم يعد يوجد فى العالم ،متصلة

وكان وضع حد أقصى على مدد تولى رئيس الدولة أحد األحالم التى . من المستقبل كرئيس للدولة مصدرا ال شك فيه لالنكشاف أو الحرج

قع السياسى ونظر لها الجميع باعتبارها العالمة التى ال تخطئها العين على نجاح االنتقال الى لبدء حركة ما لتغيير الوا ،تراود المصريين

عندما كان ال يزال يغازل  3113ولهذا السبب اضطر الرئيس الراحل السادات لوضع حد أقصى فترتين فى دستور . نظام ديموقراطى

القيد كواحد من البنود فى التعديالت الدستورية التى حصل عليها عبر استفتاء  ويلفت النظر أنه أزال هذا. األشواق الديموقراطية للمصريين

وكان قد ناور للحصول على هذا التعديل بالذات بأن وضع النص القائل بأن الشريعة االسالمية هى المصدر الرئيسى للتشريع  ،3143عام 

كما أن الرئيس مبارك . زالة القيد على مدد تولى رئاسة الدولةها إأجل تمرير بقية التعديالت ومنمن  –وهو نص يتمتع بشعبية غريزية  –

 !بأن يحكم لفترة واحدة 3143نفسه كان قد تعهد فى أول خطاب يلقيه فى البرلمان بعد انتخابه رئيسا عام 

ن بب نعتقد أنه تحتم على مبارك أولهذا الس. العام أهمية ليس فقط فى العالم الخارجي وإنما أيضا أمام الرأي الحرج أو الشئون الرمزية لها

حركة كفاية وبروز حركات أخرى لإلصالح  وهو ما يمكن أن ننسبة ألثر توريصالح الدسيتقدم خطوات اضافية فى مجال اإل

 .الديموقراطي

وثانيا . جامعاتفقد اكتسبت حركة كفاية زخما نوعيا أوال بانتشار نسبى لحركات التغيير واالصالح التى تحمل نفس األسم وخاصة فى ال

فى صيف " التحالف الوطنى من أجل اإلصالح الديموقراطي"برزها بتكوين عدد من التجمعات والمنابر األخرى المنادية بالديموقراطية وأ

اشتملت هذه الحركة األخيرة على عناصر معروفة من النخبة بما فى ذلك رئيس الوزراء األسبق عزيز صدقى وعدد من أهم . 2332عام 
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فضال عن شخصيات عامة  ،وعدد ال بأس به من رؤساء الشركات والقطاعات والهيئات االقتصادية والسياسية ،ء السادات ومباركوزرا

 .كثيرة

ربعة عمليات ويهمنا هنا أن نشير الى أ. لعضويةوالواقع ان هذه الحركات االصالحية برزت كطفرة فى سلسلة من العمليات النضالية ا

ق االنسان تتحدى فى الواقع فمنذ منتصف الثمانينات بدأت حركة حقو. ى تطورت فى حقل الحركة الحقوقية المصريةاألول. تراكمية كبرى

العام ضد هذه التشريعات االستثنائية فحسب بل واعتبرتها انتهاكا للمواثيق  لم تلجأ إلى إثارة الرأي وهي. تشريعية لالستبدادالبنية ال العملي

وهو  ،ييتمسك به التشريع الجمعيات الذيامت تلك الحركة شرعيتها على مفهوم الحق وليس على مفهوم الترخيص ومن ثم فقد أق ،الدولية

مفهوم منح الدولة ال مجرد اختصاص حجب الشرعية عن الجمعيات بل سيطرة فعلية وقانونية على جميع أوجه الفضاء الجمعياتى وعلى 

دون حاجة الى ترخيص بل وبدون  وق االنسان أن تفرض وجودها الفعليصرية لحقوقررت المنظمة الم. شروط حياة وموت الجمعيات

وعندما بدأت الجمعيات والمراكز . 3111اللجوء الى القضاء للحصول على ترخيص وفقا للقانون المعمول به وقت نشأتها وحتى عام 

تطلب أيضا تشجيع مختلف القوى الشعبية والمجتمعية على فالدفاع عن حقوق االنسان ي. الحقوقية فى االنتشار أخذت جميعها بهذا المفهوم

ومثل ذلك فى الواقع تطورا ثوريا من الناحية الرمزية والفكرية وخاصة بعد أن تكيفت الدولة . ممارسة الحقوق الى يحجبها عنها القانون

لقد انعكس هذا التطور بوضوح بالغ . سانمع المنظمة المصرية لحقوق االن 3141فعليا مع هذا الواقع بعد أن خسرت معركة شرسة عام 

اذ فرضت هذه الحركات وجودها بالفعل استنادا على مبدأ الحق وليس الترخيص او  ،على نشأة حركة كفاية والحركات االصالحية األخرى

اد أن تطلب الشرعية من لقد بدا األمر مع كفاية وكأنة أمر منطقى للغاية حيث ال يمكن لحركة تتحدى االستبد. طلب الشرعية القانونية

مانينات يمكنه أن يدرك أن هذا اإلنجاز لم يكن السبعينات والث العمل العام فى عقدي غير أن من عاش ومارس. تشريعات استبدادية واستثائية

برز ن عدد من أوعلى سبيل المثال كا. مالشريعات االستبدادية علنا وبشفافية ووضوح تا ممكنا بدون إقدام الحركة الحقوقية على تحدي

الدين قد طلب المفكرين المصريين بمن فيهم شخصية شهيرة ووثيقة الصلة بالرئيس والسلطة السياسية مثل الراحل الكبير األستاذ احمد بهاء 

لحقوقية واستمر هذا الواقع حتى قامت الحركة ا. ورفض الرئيس هذا الطلب ،فى بداية عقد الثمانينات من الرئيس االذن لتأسيس منبر فكري

 . بتحديه كما أسلفنا القول

لقد كان هذا التطور . الثمانينات والتسعينات لنشاطية النقابية المهنية فى عقديحياء التى شهدتها ااإل فجاء فى سياق عملية أما التطور الثاني

وبدأت األخيرة فى اجتياح عدد من  ،التبلور ة فيفكرية والسياسية المدنية وتلك اإلسالميبالغ التعقيد حيث بدأ االستقطاب الحاد بين التيارات ال

نجاز تحقق هو تمكن فإن أهم إ ،ومع ذلك. أهم النقابات المهنية وأضخمها وأكثرها نفوذا وخاصة نقابات األطباء والمهندسين والمحامين

ين النقابات المهنية ثم انتقلت إلى المستوى بعملية التنسيق  إطاربدأت فى  ،القيادات االعتدالية على الجانبين من ادارة سلسلة من الحوارات

، ن تجربة الحوار المتصل بذاتهاومع ذلك فإ ،موالية أو برنامجية مشتركة كما كان مأصدار وثائق مبدئت فى إلقد فشلت تلك العمليا. الحزبي

ة فى استخدام المثقفين واألحزاب ن رغبة الدولة البوليسيوفى الحد األدنى فإ. نوات التاليةسست جسرا ظل صالحا للعمل خالل السأ

 ورفضت تلك الفعاليات جميعا التواطؤ مع الدولة الستمرار. والتيارات العلمانية لضرب أو تطويق حركة األخوان المسلمين بالذات لم تنجح

وانطالقا . جية وسياسيةولورغم التخوف االصيل من هذا التيار ألسباب تاريخية وايدي حجب الشرعية أو اضطهاد التيار اإلسالمي االعتدالي

وقد ترجمت . والتعايش بل والعمل المشترك ،تم فى حقل الحركة النقابية المهنية نشأ توافق عام على القبول المتبادل من هذا اإلنجاز الذي

ما ال يزال هذا التعايش وبين. خوان المسلمينكرية والسياسية بما فيها تيار اإلكفاية هذا االنجاز حيث ضمت شخصيات من كافة التيارات الف

القوى " لشيطنة"نه يمثل خطوة متقدمة بالمقارنة بميل التيار األسالمى فى عقد السبعينات فإ ،أو العمل المشترك مضطربا ومشوشا ومتذبذبا

الصفات األخرى  وميل األخير للتعاطى مع حركة األخوان المسلمين وفقا لتحليل يصفها بالفاشية والظالمية وشتى ،األخرى وخاصة اليسار

ويظهر هذا . لقد تحقق هنا انجاز مهم وان غير مكتمل. الدالة على الذعر منها والتطير من نتائج ممارساتها على صعيد مستقبل الديموقراطية
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موقراطية برنامجا سياسيا يقبل بالدي( وفى األخيرة بدرجة أكثر تقدما ،فى مصر وسوريا)االنجاز بصورة أكبر فى طرح األخوان المسلمين 

وابتداءا من هذا . وان ليس متحررا من مفهوم الدولة الدينية أو على األقل من مركزية مفهوم الشريعة فى تصورات هذا التيار عن الدولة

وهو أمر دال وان لم يتقدم خطوات كثيرة  ،المفهوم طرح األخوان المسلمون فى مصر فى بداية هذا الصيف شعار التحالف من الديموقراطية

 . لى األماما

الثالث فتم فى حقل النضال المدنى والسياسى المصرى من أجل القضايا القومية العربية وعلى رأسها قضية فلسطين  أما التطور التراكمي

ن لف من مختلف التيارات السياسية وإفرصة مهمة أوال لبناء تحا 2333فمثل تأسيس اللجنة المصرية لدعم االنتفاضة عام . والعراق

لقد . ووصل بالفعل الى أعمق اعماق المجتمع المصرى بما فيه المناطق الريفية شديدة الفقر .واسع الطيف وثانيا لعمل شعبي ،فردية بصورة

ومثلت عملية جمع التبرعات الشعبية فرصة . تمكنت هذه اللجنة من جميع تبرعات اغاثة وتسيير عدد كبير من قوافل اغاثة لألرض المحتلة

ولم تكن تجربة اللجنة الشعبية لمناصرة االنتفاضة هى التجربة الوحيدة للعمل . فئات المصريين أفقرلى المستوى القاعدى بين مثالية للعمل ع

فالواقع أن ثمة تجارب أخرى ترتبط باالنتفاضة الفلسطينية الثانية وال تقل اثارة وان كان االختالف فى تقويمها . على المستوى القاعدى

وقد أظهرت التجربة المخزون الهائل للتعاطف مع . ثل تجارب مقاطعة الشركات األمريكية أو المتعاملة مع األمريكيينمنطقيا وطبيعيا م

ويمكننا مضاهاة هذين األسلوبين فى العمل . القضية الفلسطينية فى مصر بعد عقدين على األقل من االنقطاع بسبب توقيع اتفاقية كامب ديفيد

واألولى اعتمدت  ،غاثة والثانية أخذت بمفهوم المقاطعةفاألولى أخذت بمفهوم اإل. 2330-2333ية خالل الفترة لدعم االنتفاضة الفلسطين

 ،ن األولى قامت على التواصل المباشر مع القواعد الشعبيةوأخيرا، فإ ،يعلى المخزون القومى بينما اعتمدت الثانية على التحريض الدين

ومع ذلك انعكست الخبرات المتراكمة فى هاتين . وغيرها ،رة االتصال من انترنت وتليفونات جوالةبينما قامت الثانية على تقنيات ثو

بل أن حركة كفاية تعد من . بطرق شتى" من أجل الديموقراطية لتحالف الشعبي"لجديدة مثل كفاية والتجربتين على الحركات االصالحية ا

 . المعادية لالمبريالية والصهيونية منذ بداية األلفية الثالثة" الجماهيرية"ياسية مرت به الحركة الس الذيزوايا عديدة وليدة المخاض 

وقد نهضت . النضال من أجل قطع الطريق على الغزو األمريكى للعراق وهيوسريعا ما بدأت النشاطية الشعبية تمتد الى قضية أخرى 

ولم تكن تلك التظاهرات كبيرة الحجم بالمقارنة . 2330ن عام هذه التجربة أساسا على التظاهرات الشعبية خاصة فى الربع األول م

ومع ذلك فقد كانت أول تظاهرات . بالمظاهرات والمسيرات العمالقة التى تم تسييرها فى العواصم العالمية والغربية الكبيرة لنفس السبب

ة على تسيير مظاهراتها الخاصة بها فى محاولة بل هى اجبرت الحكوم ،فى غالب األحوال الحكومة-بتحدى أو-شعبية تتم دون موافقة 

وامتازت هذه المظاهرات . واضحة للظهور بصورة تتالقى مع الحركة الشعبية أو لقطع الطريق عليها وعدم السماح للقوى األخرى بقيادتها

لدعم العراق فى مواجهة الغزو والواقع أن المظاهرات الشعبية . 2330بأنها استمرت لفترة طويلة نسبيا وحتى سقوط بغداد فى ابريل 

كما كانت البداية الحقيقية لمولد جيل جديد من اليسار ألول مرة من نهاية عقد . األمريكى كانت هى البداية المباشرة لمظاهرات كفاية

 .السبعينات

وربما كانت تلك األجندة هى . رياليةلقد ثارت تلك الموجة الجديدة من النشاطية السياسية بفضل األجندة والمشاعر القومية والمعادية لالمب

تعد أسوأ  2330-2333وقد نالحظ هنا أن تلك الفترة ". الشارع"الوحيدة القادرة على تحريك الشارع حتى بالمقارنة بالهموم المباشرة لهذا 

صرى من حيث شدة الركود فترات التاريخ السياسى المصرى من حيث انتهاكات حقوق االنسان وأصعب الفترات فى التاريخ االقتصادى الم

كما كانت الحركة السياسية قد  ،ومع ذلك لم نشهد موجه من النشاطية المطلبية االقتصادية لمواجهة هذه المشكالت. وتراكم مشاكل البطالة

واحتكارها حتى التى أوضحت اصرار النخبة الحاكمة على االحتفاظ بالسلطة  2333خمدت بعد التجربة البوليسية الرهيبة مع انتخابات عام 

وفى هذا السياق قد نناقش بقدر من التفصيل فى سياق أخر مدى وطبيعة . لو تضطرت لتزوير االنتخابات علنا وتحت عين وسمع العالم كله
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ألخيرة كانت وال بد من االعتراف بأن ا. االرتباط بين النشاطية المدنية والسياسية فى حقل الديموقراطية بالمقارنة بالقضايا الوطنية والقومية

 . وربما تظل لفترة طويلة هى األكثر قدرة على تحريك الشارع

أو هزيمة )فاالحباط الهائل الذى مثله الغزو األمريكى للعراق وربما تراجع . وال ينفصل التطور التراكمى الرابع عن هذه القضية األخيرة

لقد شرحنا سلفا . والديموقراطية( الوطنية)التالزم بين القضيتين القومية الى حد ما يعيد " جديد"االنتفاضة الفلسطينية أدى الى نشوء وعى ( 

ان الغزو األمريكى للعراق . واالن بدا األمر كما يلى. أو تفكك فيه ،الجدلية التاريخية التى تأسس بها هذا التالزم فى التاريخ السياسى لمصر

لم يعد هناك أى شىء على االطالق . اجة الى دولة تسلطية أو شعبوية باطشةالح" اثبات"أسقط أخر الحجج التى كان من الممكن من خاللها 

ليس ألنه لم يعد هناك معركة باألصل بل وألن المعركة تغيرت طبيعتها وصارت " ال صوت يعلو على صوت المعركة"يبرر القول بأن 

تاج للديموقراطية من أجل استعادة حيوية النضال الوطنى من وهكذا صرنا نح. النظم العربية حليفة لالمبريالية ومتعايشة مع عودة االستعمار

 . أجل االستقالل الثانى

. لقد بدت هذه الحاجة ماسة وشديدة ليس ألن النضال الوطنى والقومى فى مصر كان قويا بل ألنه فى الواقع كان أضعف بكثير جدا ما يجب

رات مناهضة الحرب ضد العراق فى أمريكا ذاتها وفى غيرها من دول العالم وقد الحظ حتى أبسط الناس فى البالد الفارق الهائل بين مظاه

وعزا الجميع تقريبا هذا الفارق الكبير الى غياب الديموقراطية . من ناحية وما كان يجرى فى مصر والبالد العربية األخرى من ناحية ثانية

وبدأت موجة جديدة لالصالح  ،االصالح الدستورى جهود-مباشرةد سقوط بغدا بعد-ولهذا السبب استأنفت قوى عديدة . والحريات العامة

فضال عن النضال من أجل االحياء الوطنى  ،طرحت أهمية وضع دستور جديد للبالد وانهاء الدولة البوليسية ،السياسى والدستورى

والنضال من  الوعيد أوال من أجل حفز وبدأت تلك الحركة فى وضع افكار لتدشين عملية فعلية لوضع مسودة دستور جديد للبال. والقومى

 .أجل االصالح الدستورى والسياسى وثانيا من أجل التحضير النتفاضة ديموقراطية يمكنها أن تعتمد على مسودة لدستور ديموقراطى

ولكن  ،2330عام عقدت مؤتمرا يعد كبيرا فى ربيع " مبادرة تجديد المشروع الوطنى"بدأت هذه الجهود بمبادرة أطلقت على نفسها اسم 

 ،هذه المبادرة لم تكتمل ولم تتطور بصورة كبيرة ربما ألنها ضمت أساسا جيل اليسار الذى ارتبط بالحركة الطالبية فى عقد السبعينات

سات الدولة ولكنها مثلت بداية جديدة الحياء اليسار واستدعاءه للقيام بدور جديد بعد أن استقال من الحياة السياسية أو تم استيعابه فى مؤس

بين التيار الدينى الذى يناضل من أجل بناء دولة " حفر طريق ثالث"وقد انعكس هذا التطور على بروز أطروحة طموحة وهى  ،الثقافية

والحركات االصالحية األخرى هذا الجهد " كفاية"وقد ورثت . دينية والتيار البيروقراطى البراجماتى الذى يساند الحكم المطلق والبوليسى

وقامت . مثل بؤرة مهمة لنضوج حركة اليسار الديموقراطى والذيبدأه اليسار الديموقراطى بقيادة المركز الديموقراطى االجتماعى  الذي

 . كفاية على نفس األسس التى وضعتها مبادرة تجديد المشروع الوطنى

ولن يكون هذا التحليل أمينا أو سليما  ،فى مصر ركز هذا التحليل على البعد غير الرسمى فى النضال الشعبى من أجل الديموقراطية

فى الثورة أو " فشلت"صحيح أن األحزاب المصرية الرسمية . أهمل البعد الحزبى أو السياسى الرسمى أو المعترف به قانونا إذاومتكامال 

وقد أدى فشلها فى الضغط . راطية كبرىالتمرد على البنية االستبدادية للدولة المصرية ولكنها لم تتقاعس عن المطالبة باصالحات ديموق

ومع ذلك البد من االشارة الى الجهود الكبيرة التى قامت بها هذه  ،على الدولة بصورة قوية الى بروز حركات االصالح غير الرسمية

المسألة قيمة نظرية  ولهذه. األحزاب وخاصة تلك التى تملك قاعدة شعبية أو تعبر عن تيارات حقيقية فى المجتمع وخاصة التجمع والوفد

روح تبدأ من اشاعة  وهي ،حيث يسود الحركات الجديدة روح من التحقير وربما من العزلة تجاه الحركة السياسية الحزبية ،وعملية كبيرة

لتسلط وارهاب أو بؤر لتسويق الصفقات السياسية التى قادت الى تجذيره ا ،االعتقاد بأن األحزاب الرسمية هى امتداد لجهاز الدولة التسلطى
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سوى المطالبة عبر صحافتها بالحريات  ،فالواقع أن األحزاب السياسية لم يكن بيدها الكثير لتضغط به على جهاز دولة صلف وباطش. الدولة

ات فالصحافة الحزبية رغم حدودها ظلت هى وسائل االعالم الوحيدة المتاحة للمعارضة الديموقراطية وللحرك. العامة ونزاهة االنتخابات

فان الدولة لم تظهر  ،وبينما لم يكن بيد األحزاب سوى سالح المقاطعة فى وجه انتخابات عامة مزورة. االجتماعية طوال عقدين أو أكثر

 إثروكان لهذه الحقيقة . فهى زورت جميع االنتخابات واالستفتاءات العامة بدون استثناء ،اهتماما كبيرا ال بالمقاطعة وال بالمشاركة االنتخابية

ولكن  ،مضاد للتزوير جهويفمن ناحية ثارت حركات احتجاج وتمرد محدودة وذات نطاق اقليمى أو . متناقض على القوى الشعبية

على مستوى القرى وانطالقا فى العادة من  ،الجماهير نفسها تعلمت هذه العادة السيئة ودرجت هى ذاتها على ممارسة التزوير االنتخابى

وكان ينظر لهذه العادة على أنها الطريقة الوحيدة لكسب االنتخابات فى  ،دائية على المستويين األخالقى والسياسىعصبيات ضيقة األفق وب

 . وهكذا افسدت الدولة الجماهير بدال من أن تثورها ،يقوم به جهاز الدولة الذيوجه التزوير المنظم 

ل من أجل الديموقراطية ظل فى الجوهر نخبويا ولم يحدث أن التفت الجماهير يجب االعتراف بأن النضا ولهذا السبب بين أسباب أخرى

 الذيان السؤال . ويحتاج هذا االعتراف الى مزيد من الشرح والتحليل. حول هذا النضال أو قامت باسنادة أو تبنيه بصورة كبيرة أو ملحوظة

 . ل من أجل الديموقراطية زخما شعبيا فى مصر حتى اليومنحاول االجابة عليه فى الفقرات التالية هو لماذا لم يكتسب النضا

 أزمة النضال الديموقراطى فى مصر: ثانيا

ربما يكون فى مقدمتها االفتقار لبيانات  ،يواجه تفسير االفتقار الى حضور جماهيرى مؤثر ومساند للنضال الديموقراطى صعوبات شتى

 .لنظريات الشائعة حول القضيةواحصاءات مدققة أو مقبولة الختبار تنوع كبير من ا

. أن ما يهم المصريون االن هو الشأن االقتصادى الصرف هو-نفسهبين المثقفين واالعالميين بل والشارع  –أكثر هذه النظريات شيوعا 

جتماعية للحياة فالنضال من أجل الديموقراطية عزل نفسه عن المطالب الجماهيرية المتعلقة بالشروط االقتصادية واال ،ومن هذا المنظور

ويضغط قطاع كبير من الحركة الحقوقية والديموقراطية من أجل تبنى قضايا األسعار واألجور لضمان التفاف جماهيرى أوسع . اليومية

 .بتسيير مظاهرات ومسيرات تتبنى القضايا االقتصادية" كفاية"ولهذا اهتمت حركة . حول الحركة

 وهيمستوى االلتفاف الشعبى حول الحركة حتى عندما تبنت أكثر المشكالت الشعبية التهابا غير أن هذا التبنى لم يصنع أى فرق فى 

واستاء كثير من العاطلين ألن المظاهرات هتفت  ،وكان الناس ينظرون بدهشة الى مظاهرات وقعت فى مناطق شعبية فقيرة. مشكلة البطالة

حركة كفاية والحركة الديموقراطية والحقوقية عن المناداة بطرح أجندة ومع ذلك لم يكف غالبية النشطاء فى ! بسقوط الرئيس مبارك

 .اقتصادية واجتماعية كمدخل للحصول على التفاف شعبى حول المطالب الديموقراطية

ر التى وأن الحركة الديموقراطية ال تلهم الجماهي ،وتفترض تلك النظرية أن األجندة االقتصادية وحدها هى التى تستطيع أن تحرك الشارع

 .ال تفهم الصلة بين النضال الديموقراطى والنضال من أجل نيل الحقوق االقتصادية واالجتماعية

كما تفترض هذه النظرية أن األوضاع االقتصادية الصعبة التى يعيشها المصريون هى السبب الرئيسى وراء ضعف النضال السياسى 

ولذلك ال تعير القضايا الكلية بما فيها قضية الديموقراطية  ،بحثا عن لقمة العيش ويشيع االعتقاد بأن الناس تقضى وقتها كله ،للمصريين

 .اهتماما يذكر
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ويصر الرئيس مبارك . ومن الطريف أن هذا التفسير ال يخص المعارضة الديموقراطية وحدها بل تشاركها فيه الدولة وقياداتها العليا ايضا

وتذخر خطب الرئيس والمسئولين الكبار بالدولة . ن يتزايدون بصورة كبيرة بين يوم وأخرالذي" اطعام المصريين"على أن همه األول هو 

وفى برنامج الرئيس مبارك لخوض االنتخابات الرئاسية الحالية استغرق الحديث عن المشكالت . بالوعود ذات الصلة باألوضاع االقتصادية

اب بدءا من وعود زيادة األجور ومرورا بقضايا التعليم والعالج الصحى من مساحة الخط %13والقضايا والوعود االقتصادية بأكثر من 

" الحاكم"ويعكس هذا الخطاب انتصار تيار رئيسى داخل الحزب الوطنى . واألسكان ووصوال الى وعود التوظف والقضاء على البطالة

معزولة ال تفهم الواقع المصرى وال الجماهير  يسخر من المثقفين الذين يرفعون لواء االصالح الديموقراطى على اعتبار أنهم جماعة

وأنصار ومعارضى  ،هنا بكل أسف يتفق المعارضون والموالون. عن الحرية" األجوف"المصرية التى تريد لقمة الخبز وليس الحديث 

فهم وال يهتم بغير لغة الحياة اليومية الحكم المطلق والدولة البوليسية على تحقير العقل الشعبى المصرى والنظر اليه باعتباره كيانا بدائيا ال ي

وجدير بالذكر أن االصرار على أحادية األجندة الشعبية مثل األساس النظرى بل والصفقة العملية للقضاء على . والتفاصيل المعيشية

 3128ى أزمة مارس ويحكى التاريخ أن الرئيس ناصر نجح فى تعبئة قطاع من الحركة العمالية لصالح موقفه ف. الديموقراطية فى مصر

". وليس لكم أن تطالبون ،نحن نعطى"واشتهر عنه أنه استجاب لموقف طرحه أحد النقابيين فى بداية الستينات بقوله  ،برشوة أحد النقابيين

يساند االستبداد  الذيوربما المعطى األيديولوجى األساسى  ،يعتقد أن المبادلة بين الخبز والحرية هى الصفقة السياسية الجوهرية ،وبوجه عام

فهل يمكننا فهم قبول الشعب  ،ومع ذلك فاذا فهمنا لماذا تريد نظم الحكم االستبدادية تسييد هذه المبادلة. بكل صوره التوتاليتارية والبوليسية

 .بها؟ ربما تفيد المالحظات التالية فى وضع أجندة للبحث حول الموضوع

النظرية السابقة تخطأ تماما تفسير اشكالية االفتقار الى االلتفاف الجماهيرى حول قضية الواقع أن : الدوافع االقتصادية للجماهير( أ

فالقول بأن الصعوبات االقتصادية تحول دون نشاط الجماهير . الديموقراطية والقضايا الخاصة بالسياسة واالصالح السياسى والدستورى

تماع والسياسة والتى تنسب الجانب األهم من النشاطية السياسية للجماهير الى السياسى يتعارض مع جبال من النظريات الشائعة فى علم االج

وقد افترضت نظرية الصراع الطبقى أن الجماهير تتجه بنهاية المطاف للنضال السياسى كتعبير عن رفضها . الصعوبات االقتصادية نفسها

هوم الحرمان النسبى فان االعتقاد الشائع فى العلوم االجتماعية هو أن وسواء لجأنا الى مقولة الفقر بذاته أو الى مف. لالستغالل االجتماعى

. الثورات وحركات التمرد واالشكال األخرى للنضال السياسى ترتبط على نحو مباشر وغير مباشر وبصورة سببية بالصعوبات االقتصادية

تعارض مع الشعوب األخرى التى اشتقت تلك النظرية من وليس هناك ما يمكن أن يقنعنا بأن السلوك السياسى للمصريين يختلف الى حد ال

 . تجاربها التاريخية

فالمفترض أن تؤدى الصعوبات االقتصادية فى المرحلة األولى الى نشاطية اقتصادية  ،تركنا النظريات ولجأنا الى ميدان الواقع إذاأما 

ة االقتصادية فى صورة اضرابات عمالية واشكال أخرى من التمرد ويفترض أن تتبلور النشاطي. ومطلبية قبل أن تتبلور فى نشاطية سياسية

والواقع أن النشاط المطلبى للمصريين ال يبدو وكأنه ازداد فى السنوات أو حتى العقود األخيرة بل يبدو من المشاهدة المباشرة . االجتماعى

االصالح الزراعى "ومن األمور الملفتة للنظر أن . يناتعلى األقل بالمقارنة بعقد السبعينات والثمان ،وكأنه قد انخفض بصورة واضحة

طبقه نظام مبارك بتحويل عقود االيجارات الزراعية الى القانون المدنى بعد أن كانت خاضعة لقانون االصالح الزراعى لعام  الذي" المضاد

ساريون من ماركسيين وناصريين لقيادة النضال وبينما تدفق النشطاء الي. لم يؤد الى الثورة الشعبية فى الريف كما توقع اليسار 3122

شكل قاعدة مهمة لشرعية الناصرية  الذيالفالحى ضد النكسة االجتماعية التى جردتهم من حق أساسى من حقوق االصالح الزراعى 

ال يصيب فقط النشاطية السياسية  وهكذا فان الركود. باستثناءات محدودة للغاية ،استسلم اغلبية فقراء الفالحين من تلقاء أنفسهم لهذا التشريع

للمصريين وحدها بل النشاطية االقتصادية واالجتماعية ايضا حتى فيما يتعلق بشروط مباشرة وجوهرية للحياة مثل عقود األراضى 

الفالحين وبدأت منذ شهور قليلة حركات فالحية صغيرة فى قرى بعينها للتمرد على محاالت سرقة األراضى المسجلة باسماء . الزراعية
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ولكن من المثير أن الفالحين يعتقدون أن تضامن المثقفين االتين من  ،الفقراء أو تحيز نظام القضاء والشرطة ضدهم فى منازعات الملكية

وربما يحتاج األمر الى فترة أطول حتى ينضج هذا التالقى بين مناضلى اليسار الديموقراطى . القاهرة معهم يؤدى الى بطش بوليسى اسوأ

 . ن ناحية والطبقات الشعبية من ناحية أخرىم

فيرى بعض الكتاب أن السكون التام . وقد مثلت هذه الحقيقة األخيرة دليال لنظرية مناقضة تماما يشيعها قطاع من الفكر البراجماتى المحافظ

وضاع االقتصادية واالجتماعية لألجيال وفى األ ،تقريبا فى الحياة السياسية للجماهير هو نتيجة لتحسن كبير ومطرد فى مستويات المعيشة

. عاما خالل األعوام األخيرة 11من  أكثرعاما بنهاية السبعينات الى  81فمتوسط عمر المواطن المصرى قفز من نحو . الحالية للمصريين

دوالرا خالل األعوام  3233 دوالرا فى العام بنهاية السبعينات الى نحو 133كما تشير االحصاءات الى أن متوسط دخل الفرد زاد من نحو 

وبوسع الكثيرين االشارة الى أوجه أخرى للتحسن فى مستويات المعيشة ألسباب عديدة ربما يكون من بينها الهجرة الجماهيرية الى . األخيرة

ية بدورها تخطأ كثيرا ولكن يبدو أن هذه النظر ،وليس همنا هنا أن نعرض لالحصاءات المتاحة. الدول الغنية فى المنطقة العربية وخارجها

فالقول بأن متوسطات المعيشة زادت ال يخفى عدم العدالة فى توزيع الدخل ومستويات . فى تعليل الجفاف السياسى للمصريين الحاليين

عدم  بسبب ،ومن المؤكد أن الفقر قد اتسع كثيرا ايضا بالرغم من تحسن مستويات الدخول الفردية المتوسطة. المعيشة وحتى فرص الحياة

 ،وكان من المتوقع أن يؤدى تزايد عدم المساواة الى تكثيف أو توسيع النضال الطبقى. كما تشير احصاءات البنك الدولى ،العدالة

وحتى لو صحت نظرية تحسن مستويات المعيشة بين االجيال الراهنة . واالجتماعى سواء على الصعيد االقتصادى أو على الصعيد السياسى

ها تصطدم بجبال أخرى من النظريات التى تتوقع زيادة النشاطية مع تحسن فرص الحياة والتعليم الثقافة وباالرتباط مع من المصريين فان

 . التشبيب المتزايد للسكان فى مصر

نه لدينا اذن نظريتان متعارضتان تفسران عزوف المصريين عن الممارسة السياسية عموما باالشارة الى تفاقم الوضع االقتصادى وتحس

كما ينبهنا هذا التعارض الى . وقد ينبهنا هذا التعارض الى التردى الهائل فى نوعية ودقة وشمول األحصاءات المتاحة! فى نفس الوقت

فهل يمكن تقديم . خالل العقدين األخيرين ،الصعوبات الكبيرة المحيطة بفهم العزلة النسبية للحركة الديموقراطية والسياسية عموما فى مصر

 ذى مصداقية نظرية وميدانية؟ تفسير

فى مستوى " انهيار مفاجىء"وأول المالحظات فى هذا الشأن هو أننا ال نستطيع الحديث عن . لنبدأ أوال بتحديد دقيق لما نريد تفسيره

الشعبية أو فلم يحدث أن دخلت الطبقات . فقد تطور الوضع تاريخيا حتى على المستوى السياسى البحت. النشاطية السياسية للمصريين

وليس . 3128المواطنون المصريون بأنفسهم الى ساحة الفعل السياسى وتحديدا على جانب المعارضة منذ هزيمة حركة الديموقراطية عام 

ابدى المواطنون العاديون تعاطفا حركيا حتى مع مظاهرات العمال والطالب فى فبراير  أن-شهادتى الخاصة  وهذه-األطالقصحيحا على 

كان ثمة مزاج . وهى أهم موجات النضال الديموقراطى الممتزج امتزاجا عميقا وعضويا بالقضية الوطنية 3112أو يناير عام  3114عام 

 ،ولكنه المزاج الشعبى لم يخل ايضا من نقد أو حتى معارضة للطالب وللحركات الطالبية ،مؤيد بصورة عامة لهذه الحركات الطالبية اساسا

حيث تحول الموقف لصالح  3110وقد تغير الموقف الى حد ما فى الشهور األولى من عام . ايات الدعاية الحكوميةنقد ومعارضة تعكس نف

وجد ترجمة حقيقية هذه المرة فى مشاركة ولو جزئية للجماهير القاهرية فى الماهرات التى طافت لشهور شوارع القاهرة  ،الحركة الطالبية

ولهذا اجضهت الحركة الطالبية بسهولة تامة ما أن وقعت حرب أكتوبر عام . للنظام من المسألة الوطنية السلبياحتجاجا أساسا على الموقف 

. 3111يناير عام  31و 34أما المناسبة الكبرى األخرى التى دخلت فيها الجماهير كفاعل فى الساحة السياسية فكانت أحداث . 3110

مليون  1يقدر عدد من شاركوا فى المظاهرات والمسيرات فى مصر كلها بما ال يقل عن و ،وكانت مشاركة الطبقات الشعبية اجماعية تقريبا
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وانما كانت مظاهرات متعلقة بالخبز  ،ولكن هذه الحركة لم تكن ذات شعارات سياسية اال بالقدر الى رفع فيها اليسار هذه الشعارات. مواطن

 .قبل كل شىء

فقد استنتج . ديد الداللة على العالقة بين النضال االقتصادى واألوضاع السياسية فى مصرلنناقش ما حدث بعد انتفاضة الخبز ألنه أمر ش

ولهذا فهو لم يتراجع فقط عن . الرئيس السادات أنه لو استمرت األزمة االقتصادية قد تؤدى الى هز أن لم يكن تقويض اساس النظام

ع توسع فى مد شبكة الرعاية االجتماعية التى أسستها الناصرية وقرر معاشا بل انه فى الواق 3111القرارات التى أدت الى انتفاضة يناير 

وهو مصطلح مستخدم بكثرة شديدة فى الدعاية السياسية لنظام " )عدم المساس"وتعلم نظام السادات ومبارك أهمية  ،خاصا لفقراء الريف

 . السلع الرئيسية وعلى راسها الخبز باالعانات الضخمة التى تضعها الموازنة العامة لتثبيت اسعار بعض( مبارك

عبر مصالحة دائمة وجوهرية  ،أما النتيجة األهم فهى استنتاج الرئيس السابق السادات وتلميذه مبارك حتمية االسراع بحل المسألة الوطنية

بما يقود الى منازعة الشرعية  فهذه المصالحة هى الضمانة األهم للحيلولة دون تدهور الوضع االقتصادى. مع الواليات المتحدة واسرائيل

للجماهير المستلبة ألنها فى الواقع الخطاب المحدد " خديعة"ولهذا بقت االيديولوجيا االقتصاديوية أكثر من مجرد  ،السياسية للنظام الحاكم

 .ومن ثم األساس المحدد لخياراته األخرى فى المجاالت الخارجية والداخلية ،للشرعية األساسية للنظام

ا لهذا السبب بين اسباب أخرى لم تتكرر أحداث انتفاضة الخبز حتى عندما تعرضت الموازنة العامة لتعديالت جوهرية فى بداية عقد وربم

 . التسعينات

وال يمكننا أن نترك هذا الجانب من المسألة حتى نشرح بعض تناقضات العالقة بين الدوافع االقتصادية والسلوك السياسى للمصريين 

فالمشكلة التى نتعرض لها فى  ،فى هذا الصراع" االقتصادى"و" السياسى"لندع األن جانبا نظرية الصراع الطبقى والعالقة بين . الحاليين

تدفعنا الرغبة . هذه الفقرات هى الى أى حد تتدهور شروط حياة المصريين بما يقود الى استنتاج حتمية تاجج الصراع الطبقى واالجتماعى

يان المالحظات التالية دون دخول فى التفاصيل وخاصة تفاصيل المادة االحصائية التى اعتمدنا عليها فى هذه فى االختصار الى ب

 :المالحظات

ان مستوى معيشة المصريين ككل تحسن بصورة مؤكدة خالل ربع القرن الماضى دون أن يكون هذا التحسن راجعا لألداء : أوال

وبدال . فرصا استثنائية تاريخيا لالنطالق التنموى أهدرفاألداء االقتصادى للدولة  ،لعكس هو الصحيحالواقع أن ا. االقتصادى التنموى للدولة

تم تمويله من  ،ساهم فى الشعور بتحسن عام فى مستويات المعيشه الذيمن ذلك توسعت الدولة فى دعم االستهالك بصورة خارقة األمر 

أن االحصاءات المتاحة ال تعكس هذه الحقيقة بالقدر الكافى ألن احصاءات الدخل أقل والواقع . مصادر خارج الدوالب االنتاجى للمجتمع

يقدر بما ال يقل عن نصف االقتصاد )بسبب االنتعاش المذهل للقطاع غير الرسمى  ،حقيقتها من-الكاتبتقدير هذا  فى-ملموسةبصورة 

دة المباشرة للعين الخبيرة والموضوعية حقيقة التحسن الكبير فى كما تؤكد المشاه(. وعدم تسجيل تدفق دخول خارجية كبيرة ،(الرسمى

 . مستويات المعيشه بفضل تدفقات كبيرة غير رسمية

ان األمر األهم فى هذه المشاهدة بالنسبة لموضوعنا هو أن القوى القادرة على الفعل السياسى والتأثير االيديولوجى قد افادت كثيرا : ثانيا

فالواقع أن الطبقة الوسطى الحديثة  ،بما فيها الطبقة الوسطى التى يزعم اختفائها ،االقتصادية للنظام الحاكممن االوضاع والسياسات 

ازدهرت عموما ووفرت بديال لهبوط تنافسية قطاعات كاملة من االقتصاد " بير السلم"فمشروعات . والتقليدية أفادت كثيرا بدرجات مختلفة

ا بالسماح بتعدد الوظائف والنظرة العامة للوظيفة الرسمية وكانها مجرد منصة انطالق لالنشطة والمهن الحرة أفادت عموم ،الرسمى
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كما أن التوسع فى الفساد الصغير الى مستوى القانون افاد ماليين من الموظفين الحكوميين بصور . الحقيقية المنتجة للدخول النقدية األهم

 ،ة لغالبية الطبقة الوسطى من العدد الهائل من السيارات التى تجرى فى مدن وأرياف مصروال أدل على تحسن األوضاع االقتصادي. مختلفة

 .بصورة جعل السيارة الخاصة سلعة استهالك جماهيرى رغم غالء ثمنها بالمقارنة بالبالد التى تنتجها

 ،والثروة من أى فترة سابقة فى تاريخ مصر ثمة درجة أكبر من الظلم فى توزيع الدخل ،ان تدهور توزيع الدخل صحيح الى حد كبير: ثالثا

ولكن الطبقات األشد فقرا تحصل على تحويالت غير محسوبة سوء بفضل دعم الموازنة العامة او بفضل التحويالت الخاصة التى صارت 

فى أى فترة من تاريخها وعلى أى حال فلم تكن الفئات األشد فقرا فى مصر حيوية سياسيا . ملمحا رئيسيا فى خريطة توزيع الدخل فى مصر

 . الحديث

وهذه هى مالحظتنا األهم أن ربع القرن الماضى مثلت أفضل حقب التاريخ المصرى من حيث مستوى االستقرار السياسى  ،ورابعا

جى ممتد مهما فهى فترة سالم خار. من اية بنية اخرى أكثرالتى تدور حولها الثقافة المصرية بشكل اساسى  وهيواالجتماعى للبنية العائلية 

كان مؤلما من حيث الجوانب األخرى بينما حرمت اجيال متعاقبة من المصريين من فرص الحياة االعتيادية بسبب الحروب الخارجية 

وفى نفس . 3110-3111ثم حروب  ،3121-3184حروب  ،حربان عالميتان خاضتهما مصر دون ارادتها)المكلفة من الناحية االجتماعية 

ريون المعاصرون على مستويات من الخدمة الصحية ادت بين اشياء أخرى الى هبوط كبير للغاية فى معدالت وفيات الوقت حصل المص

ولهذه المسألة أهمية كبيرة فى مصر . وهو ما انعكس فى ارتفاع ملحوظ فى معدالت نمو السكان ،األطفال واألمهات اثناء الحمل والوالدة

. كانت حتى وقت قريب تتوقع وفاة طفلين أو ثالثة من بين كل خمسة اطفال قبل ان يبلغوا سن الخامسةنظرا ألن العائلة الفقيرة المصرية 

 ،قراروبايجاز يمكن القول بأن األجيال الحالية من المصريين تمتعت بقدر من االستقرار لم تنعم به األجيال السابقة قط وأنها تقدر هذا االست

الوحيدة التى سنحت لها الفرصة لوضع استراتيجيات ما للحياة يمكن استكمالها دون انقطاعات أو  ألن األجيال الحالية من المصريين هى

 . وهو ما كان عليه الحال لمئات من السنين ،احباطات شديدة من األوضاع السياسية المحلية أو الدولية

 : الدوافع السياسية

. وانما تهتم بالشروط األساسية للحياة ،هير ال تتفهم قضية الديموقراطيةالجما ان-أشرنا كما-تقولأن أكثر النظريات شيوعا فى مصر 

وقد أحصيت بنفسى ماليين من المصريين الذين وقعوا ضحية . والواقع أن الجماهير هى صاحبة المصلحة األكبر فى االصالح الديموقراطى

وقد انتعش العقاب . ة لحقوق االنسان خالل ربع القرن الماضىواالنتهاكات الخطير ،"العقاب الجماعى"الصور المتنوعة وبالغة القسوة من 

وتغير طبيعة الدولة الى حد كبير بسبب سيادة  ،الجماعى خالل هذه الفترة ألسباب شتى منها فرض قانون الطوارىء بصورة متصلة

 .هل لنخبة الحكم البيروقراطيةوربما أساسا بسبب االنحطاط األخالقى والثقافى المذ ،أجهزتها البوليسية والقمعية على غيرها

فخريطة الرأى العام كما تقدمها لنا االستطالعات . بل أن الجماهير فى الواقع تقدر الديموقراطية وحكم القانون وتفهم أنها فى مصلحتها

يكشف عدد من  ،المثال وعلى سبيل. المتاحة تشير الى بعض النتائج المخالفة للنظريات الشائعة وذات األهمية القصوى بالنسبة لموضوعنا

االستطالعات التى أجراها مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية باألهرام على عينة قومية ان أغلبية كبيرة من الجمهور تقدر 

أن الرأى  وتؤكد هذه االستطالعات. وتفضلهما كنظام للحكم بالمقارنة بنظم الحكم الشمولية والتسلطية ،الديموقراطية والحرية تقديرا كبيرا

 . العام المصرى ال يريد التضحية بالديموقراطية حتى لو كان البديل هو نظام حكم رشيد أو عادل ولكنه استبدادى
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وتظهر فجوة كبيرة بين مستوى االهتمام الذهنى بالشئون . ولكن هذا التعلق بالمثل الديموقراطية ال يصاحبه اهتمام بالعمل السياسى

فمن يعرفون أنفسهم  ،لريف من ناحية ومستو الفعل أو الممارسة السياسية أو حتى المدنية من ناحية أخرىالسياسية حتى فى أعماق ا

 .من السكان %1ومن يعرفون أنفسهم كأعضاء فى جمعيات أهلية ال يزيدون عن  ،%2كأعضاء فى أحزاب سياسية ال يزيدون عن 

 ،هدف أو غاية كبرى أخرى أليقراطية ليست مختلفة كثيرا عن مشكلة النضال ومعنى ذلك أن المشكلة الحقيقية فى النضال من أجل الديمو

فالشعب . الوعيأعنى ساحة الفعل السياسى وليست ساحة الفهم أو  ،مشكلة االفتقار الى الحضور الجماهيرى فى ساحة السياسة عموما وهي

ولكنه يبدو غائبا عن ساحة  ،مثل معظم المجتمعات األخرىويتحدث فى الشئون السياسية  ،يهتم بتحصيل معارف سياسية بدرجة اعتيادية

أو صاحب  –وهو ال يدرك نفسه باعتباره طرفا أو فاعال حقيقيا . أى فعال يتعلق بقضية الدولة والسلطة" سياسيا"الفعل السياسى باعتباره 

ع كطرف فى مساومات كثيرة أو فى صفقات عملية وغالبا ما يدخل هذا المجتم. صياغة الدولة وتنظيمها وتعيين طبيعتها فى-األصيلالحق 

ولكنها تبدو من نوع المساومات والصفقات التى تتم بين طرفين غريبين وليس بين صاحب السلطة  ،وخاصة بمناسبة االنتخابات العامة

 (. نظرية النيابة)ووكيل له أو نائب عنه ( مبدأ سيادة الشعب)األصيل 

يقوم فى  والذيات المختلفة تبرم شتى أعمال التعاقد مع الدولة ولكنها عقود تبيح استمرار األمر الواقع وبتعبير أخر فان الشعب أو الجماع

الى العقود االقتصادية منها الى العقد  أقرببهذا المعنى  وهي ،الجوهر على اغتصاب السلطة مقابل التزام غير مؤكد بتقديم خدمات معينة

 .قراطية والفكر الدستورىتحدث عنه أنصار الديمو الذيالسياسى 

 تحركات-العماليةوخاصة البنية القروية وبدرجة اقل النقابية  –فان الجماهير تمارس عبر بنياتها العضوية األهلية  ،وفى نفس الوقت

ان . تبطريقتها وعبر استراتيجية خاصة بمعطيات هذه المرحلة بالذا وان-االنتخابيةوبصورة خاصة السياسات  –واالعيب السياسة 

استراتيجية الصفقات الملموسة والمنخفضة والتى تحكم المبادالت بين مصالح فردية وجماعية محددة على مستوى القرى والقوى االجتماعية 

المختلفة من ناحية واألصوات االنتخابية التى تحدد مصفوفة المكانات فى بنية الدولة التسلطية لعبت دورا أساسيا فى حياة الناس كبديل 

بل ويصعب توقع أن تنهض الحركة . نضال من أجل حكم القانون ونزاهة االنتخابات والتوق لدستور ديموقراطى يحمى الحريات العامةلل

 . الديموقراطية بين الجماهير طالما أن هذه االستراتيجية ال زالت تعمل بقدر من الفعالية

فى النضال الديموقراطى أو حتى السياسى فى أى بلد من بالد العالم اال  لم تشكل الجماهير بذاتها العنصر المستمر ،وفضال عن ذلك كله

وبتعبير أخر فان النضال السياسى يقوم فى . لفترات قصيرة تم فيها حسم الصراع حول قضية الديموقراطية أو قضية طبيعة وشكل الدولة

ويجب استيعاب هذه  ،وقت حتى فى المجتمعات الديموقراطيةالعادة على أكتاف نسبة صغيرة من السكان هى التى تعد نشطة سياسيا طوال ال

وهو أمر يقترب من أن يكون  ،الحقيقة ألن الماركسيين واليسار عموما اشاعوا االعتقاد بأن الجماهير يمكن أن تكون نشطة طوال الوقت

فالمجتمعات هى كيانات مركبة ومتداخلة  ،دهوال يعنى ذلك اطالقا أن الجماهير تعيش على الخبز وح. اسطورة حتى فى المجتمعات المتقدمة

ولكن يمكن القول أيضا أن الجماهير تختار استراتيجيات سياسية مختلفة فى . تعي بصورة كلية فى ميادين شتى ومختلطة فى كل اللحظات

نتفاضى هى االستثناء فى التاريخ وأن استراتيجية العمل أو النضال اال ،حقب او فترات مختلفة بقدر ما تتوفر معطيات مناسبة أو غير مناسبة

كل ما حدث فى بالدنا العربية وعلى . شعب أو مجتمع بغض النظر عن مستوى تطوره السياسى واالجتماعى أليالسياسى واالجتماعى 

لماضى بصورة السياسى تحولوا خالل ربع القرن ا للنضال-شبه المتفرغين  او-الدائمينرأسها مصر أن الجزء الصغير نسبيا من النشطاء 

وبالتالى ال يكون السؤال السليم ميدانيا هو لماذا لم تتدخل الجماهير فى . حاسمة عن اليوتوبيات العلمانية والتقدمية الى يوتوبيات مضادة

 . الصراع حول قضية الديموقراطية بل متى تتدخل الجماهير ولصالح أى طرف
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 أو-ه الحقيقة فى االعتبار لو نظرنا لحركة االسالم السياسى باعتبارها مناط الفعل والواقع أننا قد نصل الى نتيجة مختلفة لو وضعنا هذ

وتالقى هذه . كبديل للحركة الديموقراطية والقومية والوطنية التى سادت الساحة السياسية خالل أكثر من قرن ،الشعبى –الحضور السياسى 

. أو االنضام الى أحد انشطتها الجماهيرية أو االستعداد لذلك ،العضوية بهاالحركة دعما واسعا من الشارع المصرى سواء من حيث اتساع 

تبديه سيدات فى سن الشيخوخة نحو الواجبات والمسئوليات التى تكلفهن بها الحركات أو  الذيوقد يدهش المرء عندما يرى الحماس الكبير 

وال يمكن وصف ثقافة هاته . و حتى تحمل عبء االنتخابات العامةالتيارات االسالمية المختلفة مثل جمع الزكاه أو التبرعات األخرى أ

ولكن ال يمكن تجاهل األهمية السياسية لما يقمن به وهن على معرفة تامة بأنهن يتحدين الدولة وقد يتعرضن  ،السيدات باالهتمام بالسياسة

كل ما هناك أن . ن األمثلة على هذا النوع من النشاطيةويمكننا ضرب مئات م. ال يبدو بذاته سياسيا الذيلبطشها لقيامهن بهذا النشاط 

 . االيديولوجيا التى تحملت العبء االكبر فى المعارضة السياسية كانت هى ذاتها غير ديموقراطية وذات افاق معادية للثقافة

النشاطية السياسية تمثل فيما كاد أن  من ناحية أخرى ال يمكن تجاهل حقيقة أن عقدى الثمانينات والتسعينات شهد مستويات عالية للغاية من

 . يكون حربا اهلية بين الدولة والتيار المتشدد والعنفوى من الحركة االسالمية

تواجهه  الذيتجاهلنا طبيعة تلك النشاطية وتوقفنا عند مستواها الكمى اخذين فى االعتبار طبيعة النظام السياسى البوليسى والباطش  وإذا

لينا استنتاج أن مصر ربما تكون أكثر نشاطية مثال من بالد أكثر منها تقدما من الناحية التعليمية واالقتصادية عندما هذه النشاطية لتعين ع

 . كانت تعيش ظروفا سياسية مشابهة على األقل من حيث مستويات البطش مثل جميع دول أوربا الشرقية اثناء الحكم الشيوعى

وهل هناك ما هو أسهل وأكثر ارضاءا للنفس من القول بأن . قريب المنال أصبحالحالة المصرية  قد تخدعنا هذه المقارنة فنظن أن تفسير

 مسبوقة؟االنخفاض النسبى فى مستوى النشاطية السياسية الديموقراطية يعزى الى تعاظم مستويات القمع والبطش السياسى بصورة غير 

فالبطش السياسى قد يحفز وال يقلل من مستوى النشاطية أو النضالية السياسية بين . ولكن هذا التفسير يبدو كما قلنا مخادعا الى حد كبير

أما على المستوى الميدانى فان مصر قد أنتجت مستوى من . ذلك فى دروس التاريخ فى عدد كبير من بالد العالم رأيناوقد . الجماهير

 . سياسية مشابهة النشاطية أو المعارضة السياسية يضاهى أن لم يزد عن غيرها فى ظروف

 :لنذهب اذن الى استناجين أساسيين من هذه المناقشة

أول هذه االستنتاجات أن الشكل الرئيسى للمعارضة أو النشاطية السياسية فى مصر خالل ربع القرن الماضى هو الممارسة االسالمية 

بالمقارنة مع هذا الشكل  ،ثانوية-مقبلةتظل لفترة  وقد-نت ومعنى ذلك أن الشروط الموضوعية والذاتية للنشاطية الديموقراطية كا. السياسية

وأهم من  ،واالوضاع االقتصادية واالجتماعية ،وتشمل الظروف الموضوعية والذاتية الحالة النفسية والثقافية للجماهير. الخاص للنشاطية

لميل العام وأن تبرز ظروف جديدة مواتية للنضال ومن المحتمل أن تلحق تغيرات معينة بهذا ا. ذلك كله السياقات التاريخية المحددة

وان بصورة تراكمية قد تغير فى نهاية المطاف من المعطيات الكبرى للساحة السياسية بما يفتح باب األمل فى صعود الحركة  ،الديموقراطى

 . الديموقراطية على المستوى الشعبى

سالم السياسى وخاصة منذ نهاية عقد السبعينات دمر بذاته االجندة الديموقراطية أما االستنتاج الثانى فهو أن الصعود الصاروخى لتيار اال

استغرقته االيديولوجيات والممارسات الدينية السياسية على حساب  الذيعندما حرمها من الحيوية الخارقة للقطاع الشاب من المجتمع 

وبتعبير أخر فان الحركة االسالمية قدمت أولويات معكوسة . فية واالجتماعيةانكماش االهتمام بالقيم ذات الصلة بنوعية الحياة السياسية والثقا

 . ولكنها كانت متوافقة مع الظروف النفسية والسياسية وربما االقتصادية واالجتماعية للعقود الثالث األخيرة
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السترخاء النسبى فى العالقة بين الحركة فالنضال الديموقراطى فى الشهور األخيرة افاد كثيرا من مناخ ا ،وهناك ما يعزز هذا التفسير

االسالمية وخاصة حركة األخوان المسلمين من ناحية والحركة الديموقراطية ممثلة فى كفاية واألحزاب والحركات الديموقراطية 

وان المسلمين بعيدا ولن يكون هناك ما يعادل القيمة والتأثير السياسى لتحول حركة مثل حركة األخ. واالصالحية األخرى من ناحية أخرى

 . عن الصورة الشمولية المغلقة للمجتمع الى تبنى صورة ديموقراطية منفتحة ومعتدلة

 :المنصات السياسية

فالمجتمع المصرى يبدو خارج . ويدلنا هذا الواقع على حقل التفسير السليم ألزمة الديموقراطية أو فى الواقع أزمة السياسة بوجه عام

 .ألساسية للفعل السياسى وقع تدميرها بصورة تامة تقريباالسياسة ألن البنية ا

وتركز معظم الدراسات السياسية فى مصر على الجانب التشريعى ووتوسع فى شرح القيود المفروضة على الممارسة السياسية أو على 

التى تصادر الحريات والحقوق األساسية ومن المؤكد أن ثمة فائضا كبيرا فى التشريعات . ممارسة أبسط حقوق االنسان بما فيها حق التجمع

 ،للقرون الوسطى وبعضها فائق الحداثة وينتميوثمة بنية تشريعية لالستبداد تبدو كمخزن كبير لألسلحة السياسية بعضها متقادم  ،أو تقيدها

وذلك  ،ون المرور على المجتمعوتحقق جميعها نفس الغرض وهو قيام الدولة باغتصاب حق توليد السلطة من داخلها وبارادتها المنفردة د

 ".التسلطية"وهذا هو المعنى الدقيق لمصطلح النظم  تقريبا،بعد التأكد من نزع اسلحة هذا المجتمع جميعها 

وال شك أن أهم نتائجه هو زرع ثقافة الخوف بقوة فى السيكلوجية العامة . ولكن الجانب التشريعى ليس غير بعد واحد فى الصورة

 . ئصال فكرة المواطنة وحس امتالك السلطة أو األهلية األصيلة للسلطة من نفس المجتمعواست ،للمصريين

ويمثل التدمير أو التتبيع االقتصادى أواالدارى أوالسياسى لمؤسسات الفعل الجماعى أهم وأخطر جوانب تهميش المجتمع واضعافه 

لة المصرية الحديثة قد نجحت بالفعل فى تدمير وتتبيع أهم هذه ويمكن القول بكل ثقة أن الدو. واخراجه بالقوة من الفضاء السياسى

وتكاد تنفرد مصر بأن الدولة تحتفظ بحق فرض من تشاءه من أبسط الموظفين العموميين . القرويبما فيها مؤسسات المجتمع  ،المؤسسات

. مورس لفترة قصيرة فى عقد الثمانينات والذيبيا فيتولى جهاز األمن تعيين العمد ومشايخ الخفر بعد أن صادر حق انتخابهم شع. فى القرى

ويسيطر هذا الجهاز على جميع مستويات تكون النقابات  ،فالنقابات العمالية تعيش حياتها كلها تقريبا فى كنف جهاز أمن الدولة ،أما فى المدن

وحتى األحزاب . من عمالءه اليوميين وترشيح وضمان فوز من يراه هذا الجهاز ،وعملها بدءا من االعتراض على ترشيح قيادات ما

وخضعت تماما لنفس الصفقات التافهة التى فرضت بها الدولة سيطرتها التامة على البرلمان  ،السياسية وقعت محاصرتها فى مقارها

 . بمجلسيه

النظم التوتاليتارية األخرى  وعلى عكس.وفى المدن والريف على السواء تسيطر اجهزة االدارة المحلية على الشروط المباشرة لحياة الناس

بل أن السيطرة على  ،فان النظام السياسى فى مصر ال يسمح بأى قدر من الحرية على المستوى المحلى ،ذات التوجهات االيديولوجية

منية بل ان السيطرة األ ،المستوى المحلى أكبر واشد بكثير من السيطرة على شروط الحضور والفعل السياسى على المستوى المركزى

ولذلك اهتم نظام مبارك بحشد . واالدارية على شروط الحياة اليومية فى األقاليم أو على مستوى القرى والمدن الصغيرة يكاد يكون مطلقا

وتتيح . وال يكاد يكون هناك حى مدينى واحد ال يرأسه ضابط سابق. نظام االدارة المحلية بضباط الجيش والشرطة المحالين على التقاعد

رة البيروقراطية والعسكرية على ابسط مستويات الحياة القاعدية فى مصر ال سيطرة سياسية حديدية فحسب بل وايضا سيطرة شديدة السيط

 . بما فى ذلك الملكية المباشرة ألجهزة امنية لقطاع اعمال كبير ،على مجال األعمال واالقتصاد
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نفسه  القرويبل ويتعرض المجتمع  ،يربط القطاعات األكثر حداثة الذيلنسيج تفكك ايضا ا ،وفى سياق الدمار والتتبيع لمؤسسات المجتمع

بل وتمتد فى الحقيقة الى المستويات  ،وال تتوقف عملية التفكك هذه على المستويات السياسية واالدارية للحياة. لعملية تفكك واسعة للغاية

وأدى مزيج من العوامل . الثالث األخيرة بصورة فوضوية الى حد بعيد فالتمايز االجتماعى انطلق خالل العقود. االقتصادية االجتماعية

والفساد الكبير والصغير والتداخل بين األمن والسياسة والتحول الواسع للراسمالية فى انتاج خدمات  ،وخاصة الهجرة للعمل فى الخارج

ويمكن القول أن هذا التصدع . لطبقية واالجتماعية التقليديةأساسية فى مجاالت التعليم والصحة بل واألمن الى تصدع كامل تقريبا للبنية ا

حيث تتشكل شبكات المصالح السياسية واالقتصادية من عناصر تنتمى الى مختلف  ،ورتب نوعا من التضامنيات الرأسية ،اتخذ شكال راسيا

فئة اجتماعية بسبب تسريع التمايزات بين قطاعات  وبالمقابل تتصدع التضامنيات األفقية التى تحدد االنتماء الى طبقة أو. طبقات المجتمع

تحول القوى األمنية الى قوى اقتصادية ومؤثرة فى مجال  –فساد -الى اقتصاديات السوق انتقال-هجرة)مختلفة داخلها نتيجة العوامل السابقة 

 (.الخ ،االقتصاد

اسى أو االجتماعى الجماعى من ناحية وحرمان الجماعات وقد أدت هذه العوامل مجتمعة الى اضعاف الرغبة والمصلحة فى الفعل السي

 . المختلفة من مؤسسات الفعل الجماعى المستقلة من ناحية اخرى

 نظرة الى المستقبل: خاتمة

فرصة التعبير المنظم عن ذاتها أو انشاء  من-الشارعالتى نشير اليها عندما نتحدث عن  وهي-مصرلقد حرمت الجماهير الشعبية فى 

فالصراع السياسى يدور بين اقليات أو بين نخب . وتظلل هذه الحقيقة جميع معادالت السياسة فى مصر. منظم فى الفضاء السياسىحضور 

 . صغيرة بعضها يسيطر على جهاز الدولة وبعضها االخر يمارس وظائف المعارضة

وهو أمر يحرم النضال الديموقراطى من طاقة فعل  ،وتبدو المعارضة الديموقراطية والتقدمية معزولة نسبيا عن الجماهير الواسعة

 . بالرغم مما تتمتع به من سلطات مطلقة ،تشعر بنفس العزلة البيروقراطية-األمنيةولكن حتى النخبة . ضرورية للفوز فى الصراع

ن يذهب للتصويت أكثر من نسبة ففى االنتخابات الرئاسية الحالية والتى تجرى وفقا لشروط هذه النخبة وتحت سيطرتها التامة ال يتوقع ا

وعندما يفوز الرئيس الحالى بدورة رئاسية اضافية لن يكون قد حصل سوى على موافقة اقلية ضئيلة للغاية من . ضئيلة من المواطنين

تصويت وحتى لو تصورنا أن نسبة ال. من المصريين %2-2فلم يذهب الى استفتاءات رئاسية فى الماضى ما يزيد كثيرا عن . المصريين

منهم أعطوا اصواتهم للرئيس مبارك فلن يكون قد حصل على  %43ممن لهم حق االقتراع وأن  %33وصلت فى االنتخابات الحالية الى 

 .من اصوات المصريين %1أكثر من 

بينما  ،األعلى فال شك أن المعارضة الديموقراطية صارت تملك المنصة األخالقية. وال يعنى ذلك أن الصراع يدور على قاعدة التكافؤ

وكانت النخبة البيروقراطية الحاكمة قد درجت على توظيف . تملك االقلية الحاكمة السيطرة التامة على أجهزة القمع وأكبر اليات االعالم

ع وقد وقع تغير مهم فى هذه المعادلة مؤخرا عندما طرحت ادارة بوش مشرو. دوالبها القمعى واالعالمى وااليديولوجى بدون أى تحفظ

 .الديموقراطية فى الشرق األوسط

وأن تاثير هذا المتغير حديث ويخص الشهور القليلة  ،لم نتناول هذا المشروع فى هذه الورقة نظرا ألن موضوعها هو النضال الشعبى

تقييدا  أحدثقوله هو أنه  كل ما يمكن. ومن ناحية ثانية فال يمكن القول بأنه أحدث توقفا فى التوظيف القمعى المنفلت لجهاز الدولة ،الماضية



62 

 

مكن مناضلين شجعان من االستمرار فى القيام بالتظاهر السياسى لعدة شهور متتابعة  الذيوهو األمر  ،نسبيا للغريزة القمعية الباطشة للدولة

 .دون نتائج تذكر ،بينما كان يمكن للدولة فى الماضى أن تلقى بهم فى السجون لفترات طويلة ،دون توقف

 :أن نلخص الموقف الحالى فى النقاط التاليةويمكننا 

وفضال عن التحول الى انتخابات . أن الدولة اضطرت للقيام بتنازالت كبيرة الى حد ما فيما يتعلق ببعض الحقوق السياسية الديموقراطية

رية أخرى تغير الى حد ما العالقة بين واستحداث تعديالت دستو ،فقد التزمت الدولة بالغاء العمل بقانون الطوارىء ،رئاسية مباشرة وتعددية

 . لالدارة المحلية" أفضل"اضافة الى تمثيل اقوى للمرأة وتشريع  ،السلطتين التنفيذية والتشريعية

. ومن الممكن نظريا فى المستقبل القريب اجبار الدولة على التسليم بحتمية االصالح الدستورى بما فى ذلك وضع دستور جديد فى البالد

 .لك مكسبا كبيرا على طريق الديموقراطيةويمثل ذ

وال يتوقع أن يتم تخفيض االعتماد على البوليس  ،ومع ذلك فان موازين القوى ال زالت مختلة الى حد كبير لصالح قوى التسلط البوليسى

ومع ذلك فيلفت النظر أن الدولة . زةألم بهذه األجه الذيمقابل مزيد من االعتماد على الكوادر واألجهزة السياسية للنظام نظرا لمدى الفساد 

 البوليسية بقيادة مبارك أظهرت قدرا كبيرا من الصالبة السياسية والصمود فى وجه التحديات الداخلية والضغوط الدولية بهدف االبقاء على

 . الجانب األكبر من وسائل البطش القانونية والفعلية

ارها لقدر كبير من الحيوية لم تستطع أن تحدث اختراقا فى الموقف الشعبى أو حتى ويلفت النظر ايضا أن القوى الديموقراطية رغم أظه

واألرجح أن الشعب سيبقى خارج الساحة . والواقع أن امكانية انجاز هذا االختراق ضئيلة للغاية. فى مجال العالقة بين قواها المختلفة

 .ى أو تنسجه بخامات جديدة وعلى ضوء صورة جديدةالسياسية حتى تتم عملية تاريخية كبرى تستعيد النسيج االجتماع

 ،وهو بدون شك نموذج اسر للمثقف" انتظار الثورة الشعبية"ولهذا السبب فان مستقبل الديموقراطية فى مصر يجب أن يتحرر من نموذج 

ير سوء األوضاع االقتصادية والمعيشية فقد ظل المثقفون ينتظرون ثورة ديموقراطية وأحيانا يتعمدون المبالغة فى تقد. ولكنه ال يبدو مفيدا

 ،وقد دخل على هذا النموذج متغيرات كبرى(. فى انتظار جودو: مجاز)للجماهير حتى يقربوا ألنفسهم لحظة الثورة أو االنفجار الشعبى 

ن التيارات االسالمية ثم أ ،وانما قد يكون مجرد عاصفة احتجاجية ،اهمها أن االنفجار الشعبى ليس بالضرورة ثورة ذات مضمون سياسى

وأخيرا وهو األكثر أهمية فان  ،هذه العواصف لمصلحتها" توجيه"المتشددة والبعيدة عن المثل الديموقراطية كانت أكثر استعدادا وقدرة على 

 . وقد ال تحدث فى األمد القريب ،تلك الهبات أو العواصف الشعبية لم تحدث

اصلة تخوضها نخبة مثقفة راغبة فى االضطالع بمسئولية االشتباك فى معركة متواصلة من البديل لهذا النموذج هو معركة شجاعة ومتو

ويقوم هذا النموذج . ومن أجل توجهات جديدة تعيد بناء مجتمع تم تخريبه بصورة منهجية وعشوائية فى الوقت نفسه ،أجل الديموقراطية

وأن المرحلة الحالية  ،الجتماعى والسياسى بين اقليات نخبوية بطبيعتهاطال المجتمع يحصر الصراع ا الذيحقيقة أن التدمير  إدراكعلى 

وسياسية متواصلة يتم من خاللها وعبر فسحة من " فكرية"وهو ما يسمح بمعركة  ،تقيد امكانية القيام بعملية ابادة سياسية أو بدنية للمناضلين

لحسم ( الخ ،الشخصيات العامة ،الجمعيات األهلية ،النقابات ،األحزاب)مع الزمن نداء فعاليات كامنة فى الفضاء المشترك بين الدولة والمجت

 ،ومن هذا المنظور فان الصراع سيدور وقد يحسم على المستويين األخالقى والفكرى السياسى. الصراع لمصلحة نموذج فكرى دون أخر

 . وليس على مستوى القوة
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 .وقراطية فى مصر على أربعة عوامل كبرىولهذا السبب يتوقف مسار النضال الشعبى من أجل الديم

ومن . العامل األول هو العالقة بين حركة األخوان المسلمين والتيار االسالمى بوجه عام والقوى التقدمية والديموقراطية بكل تياراتها

ور حول اختيارات محددة فى وربما يتبل ،"العلمانى"و" الدينى"المتوقع أن تحدث اصطفافات جديدة تتجاوز الخط التقليدى الفاصل بين 

وبايجاز فانه ال بد من تسوية الصراع (. بما فيها السياسة الخارجية)المستوى الرمزى وفى التوجهات واالختيارات االقتصادية والسياسية 

كن تجاوز وانهاء بين التيار الديموقراطى التقدمى من ناحية والتيار الرئيسى فى الحركة االسالمية من ناحية أخرى حتى يصير من المم

 .الدولة البوليسية

ولكنها ليست فى الوقت الحالى نشطة  كبيرة،وهناك بالتأكيد خالفات وتناقضات . العامل الثانى يتعلق بمدى استمرار تماسك التحالف الحاكم

لدفع التحالف الراهن نحو  ومن المعتقد أن نضوج الصراع السياسى وتبلور االختيارات الفكرية سيكون أمرا كافيا. بسبب غياب البديل

باستقطاب القطاعات األكثر تعلقا بالعلم والمعرفة واالستقامة القانونية واألخالقية من طبقة رجال األعمال بل ومن جهاز الدولة  ،التصدع

 .بعيدا عن الطغمة الفاسدة والمستبدة الراهنة ،ذاته

وع ثورات ديموقراطية شعبية ال يعنى اطالقا التواطؤ ألبعاد الشعب عن ان استبعادنا ألرجحية وق. العامل الثالث هو الموقف الشعبى

بل يجب أن يحثنا بقدر أكبر على االلتقاء بالفعاليات الشعبية على كل المستويات وحتى  ،العملية السياسية أو الصراع حول مصير الوطن

 . كسبها لمصلحة النضال الديموقراطىوهناك فعاليات قديمة وأخرى مستجدة ويجب أن ن. بغض النظر عن درجة نضوجها

كل ما يمكن قوله هنا هو . ويحتاج هذا العامل لمعالجة مستقلة نظرا لتعقيده الشديد. أما العامل األخير فهو الموقف الدولى واألمريكى تحديدا

عد أمام تناقض واحد أصيل أو فلم ن. أن نلفت النظر للحاجة الى مدخل جديد أكثر يستجيب لمتغيرات السياسة الوطنية واالقليمية والدولية

لم يعد بوسعه اتخاذ  ومن هنا فان الموقف القومي والديموقراطي. جاهاتوانما مصفوفة من التناقضات التى تتحرك فى مختلف االت ،رئيسي

 .ا عن الحلم الديموقراطيدون أن يتنازل أبد ،يكفينا أن المدخل لهذا الموقف يجب أن يكون وطنيا وقوميا ،موقف بسيط من العامل الدولى
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