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ميسلون للثقافة والترجمة والنشر
مؤسســة ثقافيــة وبحثيــة مســتقلة ،غيــر ربحيــة ،تُعنــى بإنتــاج ونشــر
الدراســات والبحــوث والكتــب التــي تتنــاول القضايــا السياســية
والثقافيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة فــي منطقــة الشــرق األوســط،
رئيســا بالترجمــة بيــن اللغــات األوروبيــة ،اإلنكليزيــة
وتولــي اهتما ًمــا ً
والفرنســية واأللمانيــة ،واللغــة العربيــة .وتهــدف إلــى اإلســهام فــي
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي واالعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي
واالبتــكار ،وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام
حقــوق اإلنســان .وتســعى لتبــادل الثقافــة والمعرفــة والخبــرات،
وإقامــة شــراكات وعالقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد
والمراكــز الثقافيــة والعلميــة ،العربيــة واألوروبيــة .وتؤمــن بأهميــة
تعليــم وتدريــب الشــباب ،واألخــذ بيدهــم ،واالرتقــاء بهــم ومعهــم
فــي ســ َّلم اإلبــداع واإلنتــاج ،وتعمــل لتكــون خططهــا التدريبيــة
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة ،بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء
العــرب واألوروبييــن.

ُرواق ميسلون

مجلــة «رواق ميســلون» للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة
علميــة ،فصليــة ،تصــدر كل ثالثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة
والترجمــة والنشــر ،ولهــا رقــم دولــي معيــاري ).(ISSN: 2757-8909
وتُعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب ،ويتضمــن كل عــدد منهــا
رئيســا ومجموعــة مــن األبــواب الثابتــة .وللمجلــة هيئــة تحريــر
مل ًفــا ً
متخصصــة ،وهيئــة استشــارية تشــرف عليهــا ،وتســتند المجلــة إلــى
ِّ
أخالقيــات البحــث العلمــي ،وقواعــد النشــر المعتمــدة عالم ًيــا ،وإلــى
نواظــم واضحــة فــي العالقــة مــع الباحثيــن ،وإلــى الئحــة داخليــة تن ّظــم
عمليــة التقويــم.
تطمــح المجلــة إلــى طــرق أبــواب فكريــة سياســية جديــدة ،عبــر
معمقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة
إطــاق عمليــة فكريــة بحثيــة ّ
وإثــارة األســئلة ،وتفكيــك القضايــا ،وبنــاء قضايــا أخــرى جديــدة،
وتولــي التفكيــر النقــدي أهميــة كبــرى بوصفــه أداة فاعلــة إلعــادة
النظــر فــي األيديولوجيــات واالتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.

صورة الغالف :من تظاهرات ثورة  ٢٥يناير  ٢٠١١في ميدان التحرير
بمصر ،الناشط السياسي عبد الرحمن عز.
المراسالت باسم رئيس التحرير على البريد اإللكتروني:
Editor.rowaq@maysaloon.fr

باريــــس ،فرنســـــــــا0033 6 25 77 62 61 :
إسطنبول ،تركيــــــــا0090 531 245 0871 :
الموقع اإللكترونيwww.maysaloon.fr :
البريــد اإللكترونـــيinfo@maysaloon.fr :
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العدد الثاني من (رواق ميسلون)
بعــد أن اختــارت هيئــة التحريــر موضــوع «الربيــع العربــي» ليكــون عنوا ًنــا لملــف
عددهــا الثانــي :الربيــع العربــي بعــد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائــل واآلفاق،
ضمنــت فيهــا بعــض العناويــن التــي تحتــاج
أعــدَّ ت ورقــة خلفيــة حــول الموضــوعّ ،
إلــى مقاربــة وبحــث ورأي ،ونشــرتها فــي موقــع المجلــة علــى الشــبكة العنكبوتيــة.
وظهــر للهيئــة مــن خــال الرســائل والمقترحــات التــي وصلتهــا أن هنــاك عناويــن
أخــرى تحتــاج إلــى مقاربــة وبحــث فــي ســياق تنــاول هــذا الموضــوع الحيــوي
والمهــم ،لذلــك قـ ّـررت إجــراء جلســات حواريــة يشــارك فيهــا باحثــون ومثقفــون
وسياســيون مــن نحــو ثالثــة عشــر بلــدً ا عرب ًيــا ،بهــدف فتــح حــوار واســع حــول
موضوعــات الملــف ،خــال المــدة بيــن  5و 15نيســان /أبريــل  ،2021إضافــة إلــى
مشــاركة حضــور واســع فــي النقــاش والحــوار.

وإذا مــا أضفنــا الملــف الفرعــي الــذي يتنــاول تجــارب عــدد مــن النســاء خــال
العقــد الفائــت أو العقــد األول للربيــع العربــي ،كان مــن الطبيعــي أن نكــون فــي
الحصيلــة أمــام مشــاركات واســعة تتخطــى الحجــم المخصــص مــن الصفحــات
ٍ
قــرارا بتنــاول ملــف
عــدد مــن أعــداد المجلــة الفصليــة ،مــا جعلنــا نتخــذ
لــكل
ً
الربيــع العربــي مــن خــال إصــدار عدديــن مــن المجلــة ،بحيــث يصــدر العــدد
الثانــي فــي أواســط أيــار /مايــو  ،2021ويصــدر العــدد الثالــث فــي أوائــل حزيــران/
يونيــو  ،2021مــن دون أن نراعــي المــدة الزمنيــة الطبيعيــة الفاصلــة بيــن العدديــن،
وهــي ثالثــة أشــهر.

كتــب افتتاحيــة العــدد الثانــي مــن (رواق ميســلون) فــادي كحلــوس ،وهــي بعنوان
« الربيــع العربــي والحاجــة الدائمــة إلــى مراجعــة نقديــة» ،وقــد وقــف فيهــا عنــد
نقــاط مهمــة؛ الربيــع العربــي ســيرورة تاريخيــة ،أســئلة عصــر النهضــة مجــدّ ًدا ،تعرية
توســع دائــرة المنشــغلين بالشــأن العــام ،أهميــة المراجعــة النقدية.
السياســة الســائدةّ ،
شــارك فــي هــذا العــدد أكثــر مــن خمســين مثق ًفــا/ة ،وباح ًثــا/ة ،وأدي ًبــا/ة،
ومترجمــا/ة .كانــت هنــاك مشــاركات متنوعــة علــى مســتوى الملف األساســي ،ففي
ً
بــاب الدراســات المحكّمــة ،كتــب ريمــون المعلولــي دراســة بعنــوان «العشــوائيات
والثــورة الســورية؛ حالــة عشــوائيات دمشــق وضواحيهــا» ،وكتــب جمــال الشــوفي
وجنــى ناصــر دراســة مشــتركة بعنــوان «المجتمــع المدنــي والربيــع العربــي (دراســة
مقارنــة بيــن تونــس ومصــر وســورية)» ،وكتــب األســتاذ أســامة هنيــدي دراســة
بعنــوان «قــراءة نقديــة أوليــة فــي خطــاب اإلخــوان المســلمين الســوريين فــي زمــن
وأخيــرا كتــب راتــب شــعبو دراســة بعنــوان «الربيــع العربــي؛
الربيــع العربــي»،
ً
إشــكالية العالقــة بيــن الشــعب والنخــب السياســية».
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العـدد الثـانــي
أيار  /مايو 2021

وتطرقــت المقــاالت والجلســات الحواريــة التــي تناولــت ملــف الربيــع العربــي،
إلــى أهــم محطاتــه التــي شــكلت نقا ًطــا فارقــة فــي مســاره ،والمراحــل االنتقاليــة
واســتحقاقاتها الدســتورية والتشــريعية ،والثــورات المضــادة ،وحصائــل الثــورات في
بلــدان مختلفــة ،إضافــة إلــى تنــاول الموجــة الثانيــة مــن الربيــع العربــي ،ومــا تمايزت
بــه مــن خبــرات وتجــارب عــن الموجــة األولــى .وكانــت هنــاك محــاوالت لإلجابــة
عــن أســئلة مهمــة مــن وحــي تجربــة العقــد الفائــت ،إضافــة إلــى طــرح مقاربــات
مــن زوايــا مختلفــة علــى صعيــد البلــد ،أو التجربــة ،أو المشــكلة ،أو المصيــر :الربيــع
العربــي؛ حــدث تاريخــي بامتيــاز (منيــر شحود-ســورية) ،الربيــع العربــي؛ نُحــر أم
انتحــر؟ ( بهنــان ياميــن -ســورية) ،مســألة الهويــة الثقافيــة فــي الدســتور المغربــي مــا
بعــد الربيــع العربــي بيــن التنصيــص والتفعيــل (فاطمــة لمحرحر-المغــرب) ،الربيــع
العربــي؛ ثــورة فــي عقدهــا األول (أحمــد الحاقي-المغــرب) ،الموجــة الثانيــة مــن
الربيــع العربــي؛ عالمــات فارقــة (أنــور جمعاوي-تونــس) ،عشــر ســنوات علــى
ثــورة ينايــر المصريــة؛ المــآالت واألســئلة الحرجــة (جمــال نصار-مصــر) ،الربيــع
العربــي والفشــل؛ أســئلة المصطلــح (ســمير ساســي-تونس) ،الثقافــة الســائدة
ودورهــا فــي مــآالت الربيــع العربــي (عمــر التاور-المغــرب) ،الطائفيــة والتطــرف
بعــد الربيــع العربــي؛ األســباب والمســارات والمــآالت (منصــور أبــو كريــم-
فلســطين) ،مفــرزات حــراك الجزائــر؛ صــراع الدولــة العميقــة وبقايــا النخــب الوطنية
(ناصــر الديــن باقي-الجزائــر) ،كمــا قــدم ليــث شــبيالت (األردن) رســالة إلــى
المجلــة والمشــاركين ،علــى الرغــم مــن عــدم مشــاركته فــي الجلســات الحواريــة.

وفــي الملــف الخــاص الــذي فتحتــه هيئــة التحريــر ،فــي محاولــة الستكشــاف
تجــارب النســاء ،خــال العقــد الفائــت مــن الربيــع العربــي ،كتبــت نــور حريــري
التــي حـ َّـررت الملــف كلمــة افتتاحيــة خاصــة بــه (كلمــة أولــى؛ فــي الكتابــة األنثوية،
ـي) ،وشــاركت عشــر ســيدات بعــرض تجاربهــن وتصوراتهــن في
دفا ًعــا عــن السياسـ ّ
هــذا العــدد؛ إيمــان خليــل أنجيلــة (قيامــة الــورد) ،ربــا حبــوش (إنســانيتي وثورتــي
قبــل كل شــيء) ،ربــى حنــا (محطــات شــخصية فــي الثــورة) ،ســعاد خبيــة (علــى
ضفــاف حلــم وثــورة) ،ســماح هدايــا (قصــة وتجربــة) ،غديــر ملكــة ( َف َع َلهــا!) ،لمــى
قنــوت (األجنــدة النســوية ضمــن الدوائــر التقدميــة) ،ميســون شــقير (تجربتــي مــع
الثورة) ،هنادي زحلوط (عشــر ســنوات ونحــن نقــاوم اليــأس) ،هــوازن خــداج
(تجربتــي وألغــام األســئلة).
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أيضــا ثالثــة حــوارات مهمــة؛ الحــوار األول مــع بهــي
ننشــر فــي هــذا العــدد ً
الديــن حســن (مصــر) ،مديــر مركــز القاهــرة لحقــوق اإلنســان ،تنــاول أوضــاع
وإشــكاالت المجتمــع المدنــي وحقــوق اإلنســان فــي ســورية ،والحــوار الثانــي
مــع عبــد الحســين شــعبان (العــراق) ،بعنــوان «إعــادة قــراءة فكريــة للربيــع العربــي
بعــد عشــر ســنوات علــى اندالعــه» ،وحــوار مــع إشــراق المقطــري (اليمــن) ،تنــاول
«نجاحــات وإخفاقــات الربيــع اليمنــي».

كلمة هيئة التحرير
فــي بــاب (قضايــا) كتــب رمضــان بــن رمضــان (تونــس) مقالــة بعنــوان «جدليــة
الوصــل والفصــل بيــن الدينــي والسياســي فــي المجاليــن اإلســامي والمســيحي
نموذجــا)» ،وكتــب عمــاد العبــار «محاولــة فــي فهــم جــذور
(شــرعية الســلطة
ً
مشــكلة الهويــة الوطنيــة الســورية» ،وكتــب مهنــد البعلــي دراســة تفصيليــة حــول
«مفهــوم حريــة االعتقــاد فــي الدســتور الســوري (دراســة مقارنــة)».

وفــي بــاب الدراســات الثقافيــة (المحكّمــة) كتــب أيــوب أبــو د ّيــة (األردن) «رؤية
للفكــر العربــي الحديــث والمعاصــر» ،وكتــب عبــد اإللــه فــرح ومنــى الجــراري
(المغــرب) دراســة مشــتركة بعنــوان «الفــن االفتراضــي فــي ســياق العولمــة؛ مقاربــة
سوســيولوجية للموســيقى» .وفــي بــاب (إبداعــات ونقــد أدبــي) ،نشــرت المجلــة
نتاجــات أدبيــة لعــدد مــن األدبــاء والنقــاد؛ ياســر خنجــر «ثــاث قصائــد (احتــراق،
لمــاذا؟ ،نعــش)» ،جمــال ســعيد «تفــاح فــي الط ّيــارة (قصــة)» ،ســعاد عبــاس «أنــا
والحشــيش وهــواك» ،شــوكت غــرز الديــن «غســالة توماتيــك (قصــة قصيــرة)»،
يوســف فخــر الديــن «مدخــل إلــى الشــعر الغزلــي» .وفــي بــاب (الترجمــات)
نُشــرت دراســتان مترجمتــان لهمــا عالقــة بملــف الربيــع العربــي :األولــى؛ فهــم
تبايــن األنظمــة فــي الــدول العربيــة بعــد االنتفاضــات (رايمونــد هينيبــوش) -ترجمــة
ورد العيســى .والثانيــة؛ جهــد جامعــة الــدول العربيــة فــي حــل نــزاع الربيــع العربــي
فــي ليبيــا وســورية فــي  2012- 2010ترجمــة فاتــن أبــو فــارس.

وفــي بــاب (مراجعــات وعــروض كتــب) ،هنــاك مراجعــة لكتــاب «تأمــات فــي
كتــاب قصــة حــزب العمــل الشــيوعي فــي ســوريا  »1992-1976مــن تأليــف راتب
شــعبو ،قدَّ مهــا نصــار يحيــى ،إضافــة إلــى عــرض لكتــاب «الربيــع العربــي ،ثــورات
الخــاص مــن االســتبداد (دراســة حــاالت)» ،مــن تأيــف مجموعــة مــن المؤلفيــن،
قدمتــه ســلمى عبــد العزيــز .وفــي بــاب (وثائــق) اختــارت هيئــة التحريــر عــرض
وثيقتيــن؛ األولــى «إعــان القاهــرة حــول حقــوق اإلنســان فــي اإلســام؛ منظمــة
مؤتمــر العالــم اإلســامي ،القاهــرة 5 ،أغســطس  ،»1990والثانيــة «التقريــر الســنوي
العاشــر لمركــز القاهــرة؛ أبعــاد جديــدة ألزمــات حقــوق اإلنســان بالعالــم العربــي
فــي زمــن الجائحــة».
نأمــل أن يقــدِّ م هــذا العــدد مــن مجلــة «رواق ميســلون» ،الفائــدة المتوخــاة،
وأن تخــدم دراســاته ومقاالتــه وحواراتــه فــي تقديــم قــراءة عقالنيــة وموضوعيــة
للموضوعــات المطروحــة فيــه ،خاصــة تلــك التــي تتعلــق بملــف العــدد «الربيــع
العربــي» ،فقــد حرصــت هيئــة التحريــر علــى إشــراك عــدد مــن الباحثيــن والمثقفيــن
والناشــطين الذيــن كان لهــم دور فاعــل خــال الســنوات العشــر الماضيــة ،كمــا
حرصــت علــى أن يكــون المشــاركون مــن بلــدان عربيــة عديــدة ،بقصــد تكويــن
رؤيــة متكاملــة حــول الربيــع العربــي ،واالطــاع علــى تجــارب متنوعــة.
هيئة التحرير
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الدائمة إلى مراجعة نقدية
فادي كحلوس
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االفتتاحية

الربيع العربي والحاجة الدائمة إلى
مراجعة نقدية
فادي كحلوس
مديــر تنفيــذي لمؤسســة ميســلون للثقافــة والترجمــة والنشــر،
مــن مواليــد  ،1979خريــج كليــة اإلعــام بجامعــة دمشــق ،ناشــط
سياســي واعالمــي ،مــن مؤسســي (تجمــع أحــرار دمشــق وريفهــا
للتغييــر الســلمي – لجــان التنســيق المحليــة – تجمــع أحــرار ثــورة
الكرامــة)  ،2011لــه عديــد مــن المقــاالت والقــراءات النقديــة
منشــورة فــي عــدد مــن الصحــف المطبوعــة واإللكترونيــة.

فادي كحلوس
مــع نهايــة عــام  2020وبدايــة عــام  ،2021أكمــل الربيــع العربــي عقــده األول،
هــذا «العقــد الفريــد» فــي تاريــخ العــرب المعاصــر؛ فبعــد زمــن طويــل ،امتــدّ
منــذ اســتقالل أغلبيــة البلــدان العربيــة فــي أواســط القــرن العشــرين إلــى نهايــة
العقــد األول مــن األلفيــة الثالثــة ،عاشــت شــعوب المنطقــة العربيــة خاللــه فــي
أوضــاع مثقلــة باالســتبداد وغيــاب حقــوق اإلنســان والمواطــن ،ومشــبعة بالفســاد
ونهــب المــال العــام وغيــاب العدالــة االجتماعيــة ،عصــف الحــركات االحتجاجيــة
الشــعبية ،فــي تونــس ومصــر وليبيــا واليمــن وســورية ،بمســتنقع الواقــع الراكــد،
وزلزلــت األنظمــة المســتبدة المطمئنــة إلــى وجودهــا واســتمرارها ،مســتفيدة مــن
تغييــب شــعوبها عــن الشــأن العــام مــن جهــة ،ومــن المعــادالت اإلقليميــة والدوليــة
التــي كانــت جــز ًءا عضو ًيــا منهــا مــن جهــة ثانيــة .نعــم ،لقــد كان الربيــع العربــي
فــي منزلــة الزلــزال الــذي لــم يتــرك حجـ ًـرا علــى حجــر ،ويبــدو أننــا ســنظل نعيــش
زمنًــا غيــر قصيــر علــى وقــع ارتداداتــه أو االســتعداد إلــى موجــات جديــدة مــا دامــت
األســباب الدافعــة إليــه موجــودة ومســتمرة.

الربيع العربي سيرورة تاريخية
عندمــا انطلــق الربيــع العربــي ،وانتقــل مــن بلــد إلــى آخــر ،خــال عــام ،2011
ســاد شــعور عــام بــأن طوفــان الربيــع ســيغزو بلــدان المنطقــة كلهــا ،ولــن يســتثني
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أ ًيــا منهــا ،بحكــم أنهــا جميعهــا محكومــة بأنظمــة اســتبدادية متماثلــة مــن حيــث
الماه ّيــة والجوهــر ،ومــن حيــث آليــات الحكــم والــدور الوظيفــي فــي المنطقــة،
علــى الرغــم مــن اختالفهــا مــن حيــث أشــكال الحكــم أو درجــة القهــر الواقــع علــى
المواطــن فــي كل بلــد.

فمــن حيــث الجوهــر ،خلقــت الطغــم الحاكمــة فــي البلــدان العربيــة ،خــال عقود
ســلطتهاً ،
مناخــا عا ًمــا يرتكــز علــى تغييــب البشــر وإفقارهم وهضــم حقوقهــم ،وعلى
قمــع الحريــات وممارســة الترهيــب واإلجــرام .فأوضــاع وشــروط تونــس ،السياســية
واالجتماعيــة واالقتصاديــة ،هــي ذاتهــا تقري ًبــا فــي البلــدان العربيــة جميعهــا ،وزيــن
العابديــن بــن علــي ليــس أكثــر مــن أنمــوذج متكـ ِّـرر ،نجــد أمثالــه فــي بلــدان أخــرى،
مــع اختــاف فــي الدرجــة ال فــي النــوع ،مثــل حســني مبــارك والقذافــي وعلــي عبــد
اللــه صالــح واألســد ،وغيرهــم فــي بقيــة البلــدان العربيــة .هــذا التشــابه ،أو التماثــل،
بيــن األنظمــة العربيــة ،جعــل مــن مســألة إســقاطها أمـ ًـرا ال مفـ ّـر منــه ،وجعــل مــن
تو ّقــع اســتمرار الربيــع العربــي فــي االنتقــال مــن بلــد إلــى آخــر أمـ ًـرا بديه ًيــا مــن
وجهــة نظــر المنطــق التاريخــي.

لكــن تع ّثــر الربيــع العربــي فــي البلــدان التــي حصلــت فيهــا حــراكات
واحتجاجــات ،بــد ًءا مــن أواخــر عــام  ،2010خلــق حالــة مــن اإلحبــاط لــدى
ـول بعــض الثــورات إلــى مواجهــات مســلحة ،ومع
قطاعــات واســعة ،خاصــة مــع تحـ ّ
التدخــات اإلقليميــة والدوليــة المتشــابكة والمتناقضــة فــي بلــدان الربيــع ،والدرجــة
العاليــة مــن اإلجــرام التــي تكشــفت لــدى بعــض األنظمــة ،خاصــة النظــام الســوري.
وال شــك أن ذلــك كلــه كان لــه أثــره فــي توقــف الربيــع عــن الحركــة واالنتقــال إلــى
بلــدان أخــرى ،ولتتغلــب مســألة األمــان علــى المطالبــة بالحريــة لــدى قطاعــات
واســعة مــن شــعوب المنطقــة؛ وهــي المعادلــة التــي كثيـ ًـرا مــا ركنــت إليهــا األنظمــة
الحاكمــة ،واســتخدمتها بصــورة خبيثــة لتبريــر وجودهــا واســتمراريتها ،واضعــة
البشــر بيــن خياريــن؛ الفوضــى أو االســتبداد ،خاصــة مــع امتالكهــا كل األدوات التــي
تســتطيع مــن خاللهــا نشــر الرعــب والفوضــى.

لكــن هــذا اإلحبــاط خ ّفــت درجتــه بعــد الموجــة الثانيــة مــن الربيــع العربــي،
خــال العاميــن  2019و ،2020فــي كل مــن العــراق ولبنــان والجزائــر والســودان،
خاصــة أن هــذه الموجــة قــد اســتفادت مــن تجربــة الموجــة األولــى ،وابتعــدت
عــن الذهــاب فــي بعــض مســاراتها ،خاصــة مســار اإلعــاء مــن شــأن الشــعارات
الدينيــة فــي االنتصــار علــى األنظمــة ،ومســار الحلــول العســكرية التــي أدت عمل ًيــا
إلــى تدميــر المجتمــع ،وتنحيــة الفاعليــن المدنييــن .وحاولــت الموجــة الثانيــة فعـ ً
ـا
إنعــاش جوهــر الربيــع العربــي مــن حيــث ســعيه إلــى بنــاء دول حديثــة تحفــظ حريــة
وكرامــة مواطنيهــا ،وتعـ ِّـزز مــن مشــاركتهم فــي القــرارات السياســية واالقتصاديــة.
واســتنا ًدا إلــى ذلــك ،يمكننــا تو ّقــع موجــات أخــرى الحقــة للربيــع العربــي،
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بحكــم أن األســباب التــي دفعــت إليــه مــا زالــت موجــودة ،وال يمكــن لهــا ،انطال ًقــا
مــن رؤيــة تاريخيــة ،أن تســتمر متحكِّمــة فــي حيــاة البشــر .هــذا يعنــي أن الربيــع
العربــي ليــس حد ًثــا عابـ ًـرا ،بــل ســيرورة تاريخيــة ،ومــن ثــم ينبغــي لنــا مقاربتــه بعيــن
التاريــخ ال بعيــن اللحظــة الراهنــة فحســب ،بمــا فيهــا مــن مشــكالت وأزمــات معقــدة
وكارثيــة.

أسئلة عصر النهضة ّ
مجد ًدا
ال يمكــن اختــزال الربيــع العربــي ببعــده الثــوري المتمثــل بالتظاهــرات واألعمــال
المتنوعــة ضــد األنظمــة الحاكمــة ،وال يمكــن حشــر أهدافــه فــي مســتوى الســطح
السياســي؛ أي تغييــر األنظمــة المســتبدة واإلتيــان بأخــرى غيرهــا تع ِّبــر عــن اإلرادة
الشــعبية .ففــي ســياق الربيــع العربــي ،ظهــر إلــى الســطح كثيــر مــن اإلشــكاليات
واألســئلة التــي كانــت مدفونــة بحكــم هيمنــة االســتبداد علــى المشــهد بجميــع
أحيــازه ومســتوياته ،لذلــك لــم يقتصــر مســار الربيــع العربــي علــى مناهضــة
الســلطات القائمــة ،بــل راح ينبــش فــي تاريخنــا القريــب والبعيــد ،ويطــرح أســئلة
متنوعــة حــول تاريخنــا وهوياتنــا ومســتقبلنا وموقعنــا ودورنــا فــي العالــم.

ال توجــد مســألة فكريــة أو سياســية أو اجتماعيــة لــم تُطــرح علــى مائــدة النقــاش
خــال العقــد الفائــت .وعلــى الرغــم مــن الفوضــى والســاحة غيــر المالئمــة
للحــوار والنقــاش ،فضـ ً
ـا عــن عيــوب ونقائــص المتحاوريــن أنفســهم الذيــن نمــوا
وترعرعــوا فــي ظــل االســتبداد أصـ ً
ـا ،نخ ًبــا وناشــطين وقــوى سياســية وجماعــات
دينيــة وقوميــة متنوعــة ،إال أن ظهــور األســئلة الكبــرى إلــى الســطح ،والحــوار
حولهــا ،يعطينــا مــن جهــة دليـ ً
ـا علــى أن ظاهــرة الربيــع العربــي أكبــر كثيـ ًـرا مــن
الظواهــر المرتبطــة بالحــدث السياســي والصــراع علــى الســلطة مــن جهــة ،ويقــدِّ م
مؤشــرا إلــى أن مســار الربيــع العربــي ،مــن حيــث كونــه
لنــا مــن جهــة أخــرى
ً
مفتوحــا لتصــادم اإلجابــات وصــراع الــرؤى
حركــة مجتمعيــة ثقافيــة مدنيــة ،ســيبقى
ً
واألفــكار واأليديولوجيــات ،وهــذا أحــد شــروط النهضــة أو التقــدم فــي المنطقــة.
يمكننــا أن نكتشــف بســهولة أن األســئلة واإلشــكاالت التــي بــرزت بوضــوح
خــال عقــد الربيــع العربــي ،هــي ذاتهــا التــي ُطرحــت إبــان مــا أطلــق عليــه «عصــر
النهضــة العربيــة»؛ األســئلة الجوهريــة التــي تطــال رؤيتنــا إلــى تاريخنــا وتراثنــا،
وإلــى أنفســنا ،وإلــى دورنــا ووظيفتنــا فــي الواقــع الراهــن ،وإلــى عالقاتنــا البينيــة،
وعالقاتنــا باآلخــر .فــي اختصــار ،إنهــا أســئلة الهويــة بمعناهــا الواســع والمتجــدِّ د.

ومــع ســؤال الهويــة ،تظهــر األســئلة األخــرى الوثيقــة الصلــة بهــا؛ ســؤال الحداثــة
والتقــدم والتأخــر التاريخــي ،الثقافــة الســائدة وطبيعتهــا وســبل النهــوض بهــا،
العالقــة بيــن الديــن والسياســة ،قضايــا القوميــات واإلثنيــات فــي الدولــة الحديثــة،
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العلمانيــة ونظــام الحكــم ،دور المثقفيــن والنخــب فــي الواقــع الراهــن ،األيديولوجيــا
والسياســة ،التيــارات السياســية فــي المنطقــة (اإلســامية والقوميــة واليســارية) ،تكامــل
الطغيــان :االســتبداد السياســي واالســتبداد الدينــي ،الوعــي المناهــض لحقــوق المــرأة،
العدالــة االجتماعيــة ،الدســاتير والقوانيــن وطبيعتهــا ،األصوليــات وخطــاب الكراهيــة،
التســامح الدينــي ،عالميــة حقــوق اإلنســان… إلــخ .كل هــذه األســئلة والموضوعــات
أصبحــت مــع الربيــع العربــي علــى طاولــة النقــاش والحــوار.

تعرية السياسة السائدة
لــم ينتــج الربيــع العربــي بعــد تصــورات حاســمة وواضحــة علــى مســتوى الفكــر
والسياســة ،لكنــه أدى وظيفــة مهمــة إلــى اآلن ،تتمثــل بتعريــة السياســة والعالقــات
السياســية الســائدة ،إقليم ًيــا ودول ًيــا ،مــن جهــة ،وإظهــار عجــز أو تواطــؤ تيــارات
وجهــات سياســية وثقافيــة مــن جهــة ثانيــة ،تلــك التــي كان ُينظــر إليهــا حتــى وقــت
قريــب بوصفهــا حاملــة لمشــروع التقــدم والعدالــة ،فــإذا بهــا تصــب فكـ ًـرا وأدا ًء فــي
طاحونــة المحافظــة أو االســتبداد .وهــذه فضيلــة مهمــة للربيــع العربــي؛ فعلــى الرغــم
مطروحــا فــي الســاحة الفكريــة السياســية
مــن الفوضــى الراهنــة إال أن كثيـ ًـرا ممــا كان
ً
العربيــة قبــل  ،2010أصبــح وراء البشــر ،يرفضونــه وال يثقــون بــه ،وصــار مــن الصعــب
خديعتهــم.

عــرى الربيــع العربــي واقــع دول المنطقــة ومجتمعاتهــا ،وواقــع السياســات
لقــد ّ
اإلقليميــة والدوليــة إزاءه ،وخــال سلســلة التعريــة هــذه ،لمســنا طبيعــة التدخــات
اإلقليميــة والدوليــة ،المباشــرة وغيــر المباشــرة ،وأهدافهــا وتغيراتهــا وتحالفاتهــا
بعضــا ،بالمــال والمواقــف
ومآالتهــا ،وكيــف آزرت األنظمــة والطغــم العربيــة بعضهــا ً
والســاح ،وكيــف دأبــت علــى حــرف الثــورات عــن مســاراتها الوطنيــة ،وســاهمت فــي
إدخالهــا فــي اقتتــال داخلــي ،طائفــي وإثنــي وعشــائري ،وفــي خلــق أجســام بمرجعيــات
أصوليــة تــارة أو عســكرية فصائليــة تــارة أخــرى ،بغــرض إســدال الســتار علــى المطالب
األصيلــة للربيــع العربــي فــي الحريــة والكرامــة.
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أيضــا هشاشــة إنجــازات الســلطات الحاكمــة جميعهــا،
أيضــا ،بــرزت ً
فــي المقابــل ً
علــى المســتوى الداخلــي ،خــال مرحلــة مــا بعــد االســتقالل ،خاصــة لجهــة عــدم بنــاء
هويــة وطنيــة تتجــاوز الهويــات الفرعيــة ،بــل ســاهمت هــذه الســلطات فــي التهــام جنين
الدولــة فــي كل بلــد مــن بلــدان المنطقــة .ومــع االنهيــار التدريجــي لهــذه الســلطات ،بعد
انطــاق الربيــع العربــي ،ظهــر المجتمــع العميــق إلــى الســطح ،المجتمــع الــذي كان
ـوت ،وتحكــم فــي مســار الثــورات في
يعيــش علــى هامــش الحيــاة والدولــة ،بوعيــه المفـ ّ
أكثــر مــن بلــد عربــي ،مــا يعنــي أن األوضــاع الكارثيــة الراهنــة للربيــع العربــي لــم تكــن
حصيلــة عمــل الســلطات الحاكمــة ودولهــا العميقــة والتدخــات األجنبيــة فحســب،
بــل كان هنــاك نصيــب كبيــر للمجتمــع العميــق وثقافتــه ،وهــذا مــا يعطــي مشــروعية
كبيــرة اليــوم لمســألة التنويــر الثقافــي وبنــاء المجتمــع المدنــي ،جن ًبــا إلــى جنــب مــع

االفتتاحية
الذهــاب إلــى بنــاء الدولــة الوطنيــة الحديثــة علــى المســتوى السياســي.

أيضــا فــي تعريــة النخــب السياســية والثقافيــة فــي المنطقــة،
ســاهم الربيــع العربــي ً
ً
وإظهــار عجزهــا ،فكر ًيــا وسياســ ًيا ،عــن مواكبــة الحــدث تحليــا وقــراءة وأداء،
ومــن ضمنهــا نخــب اليســار العربــي التــي تخثــرت فــي معظمهــا عنــد حــدود
األيديولوجيــا ،وتحالفــت فئــات عديــدة منهــا مــع االســتبداد تحــت ذرائــع مختلفــة،
فيمــا بعضهــا اآلخــر ســار فــي ذيــل حــركات أصوليــة متطرفــة .ومــن األمثلــة علــى
هشاشــة اليســار العربــي وقــوف أكثريــة القــوى السياســية فــي مصــر إلــى جانــب
االنقــاب العســكري فــي  ،2013انطال ًقــا مــن رؤيــة قصيــرة النظــر والن َفــس لــم
عظيمــا مــن
تكتــرث لالنقــاب علــى العمليــة الديمقراطيــة التــي كانــت مكســ ًبا
ً
مكاســب الربيــع العربــي وثــورة ينايــر ،واعتقــدت واهمــة بوجــود دور سياســي لهــا
فــي ظــل االنقــاب العســكري.

أيضــا إظهــار بشــاعة الحــركات الدينيــة األصوليــة،
ومــن مكاســب الربيــع العربــي ً
ونــزع القداســة عنهــا مــن جانــب قطاعــات شــعبية واســعة ،بعــد أن لمســت بوضــوح
طبيعتهــا وســلوكياتها وممارســاتها ومآربهــا وتحالفاتهــا غيــر الوطنيــة والمعاديــة
للديمقراطيــة ،خاصــة مــن حيــث مســاهمتها فــي تفجيــر مجتمعــات المنطقــة
ودفعهــا ،جن ًبــا إلــى جنــب مــع األنظمــة الحاكمــة ،إلــى الحــروب األهليــة واالقتتــال
الطائفــي.

ّ
توسع دائرة المنشغلين بالشأن العام
ـض البصــر
أيضــا حقائــق جديــدة فــي الواقــع العربــي ليــس مــن الســهل غـ ّ
بــرزت ً
عنهــا ،وإن لــم تصبــح راســخة بعــد ،أو فــي األحــرى لــم تنتقــل إلــى مســتوى أكثــر
تنظيمــا وثبا ًتــا واســتمرارية؛ فمــع الربيــع العربــي دخلــت قطاعــات اجتماعيــة جديدة
ً
إلــى ميــدان العمــل العــام والمشــاركة السياســية ،بعــد أن كانــت هــذه الحقــول حكـ ًـرا
علــى الســلطات ،وعلــى مجموعــات معارضــة نخبويــة قديمــة ومعزولــة اجتماع ًيــا،
وتعمــل وفــق أنمــاط وأســاليب تقليديــة.

لقــد قــام الربيــع العربــي علــى أكتــاف أجيــال جديــدة وشــابة ،وكان للمــرأة فيــه
دور مهــم وأساســي علــى المســتويات كافــة ،وأخــذت هــذه القطاعــات الجديــدة
تشــكِّل قــوى سياســية ومنظمــات مدنيــة وحقوقيــة جديــدة .وعلــى الرغــم مــن
ارتبــاك هــذه القطاعــات فــي ظــل المســارات المتعرجــة للربيــع العربــي ،وعلــى
الرغــم مــن تجريبيتهــا فــي األداء بحكــم نقــص الخبــرات المزمــن فــي مجتمعاتنــا،
ّإل أن جهــد القطاعــات الشــبابية ســيثمر مسـ ً
ـتقبل ،وســنكون أمــام ظواهــر جديــدة
مــن العمــل العــام انطال ًقــا مــن الخبــرات التــي راكمتهــا خــال العقــد الفائــت ،علــى
الرغــم مــن الخســائر الكبيــرة التــي ُمنيــت بهــا ،واألوضــاع الكارثيــة التــي تعمــل فــي
ظلهــا اليــوم.
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أهمية المراجعة النقدية
ال شــك فــي أن الســؤال عــن آفــاق الربيــع العربــي موجــود اليــوم فــي عقــل
أكثريــة أبنــاء المنطقــة ،أكان لــدى الذيــن انحــازوا لقيمــه أو الذيــن ناصبــوه العــداء
منــذ البدايــات .فــي األحــوال جميعهــا ،ال بــدّ مــن مراجعــات دائمــة لمســار الربيــع
العربــي ،والبحــث الدائــم فــي أســباب عجــزه إلــى اآلن عــن تحقيــق مــا صبــا إليــه،
واستكشــاف ومناقشــة أخطائــه الصغــرى والكبــرى ،األخطــاء الحتميــة أو التــي
كانــت متوقعــة أو تلــك التــي حصلــت بفعــل خيــارات واعيــة أو مقصــودة مــن
جانــب نخــب سياســية وثقافيــة ودينيــة ،ومحاولــة تصويبهــا بصــورة مســتمرة ،وهــذا
هــو شــكل اإلخــاص المطلــوب لقيمــه ،ولتضحيــات شــعوب المنطقــة.
فالثــورات الكبــرى ،مثــل الربيــع العربــي ،ســيرورات مفتوحــة علــى المســتقبل،
وليســت لحظــات مؤقتــة وعابــرة ،ســتحدث فيهــا أخطــاء وانكســارات ،وهزائــم
أيضــا ،ولذلــك تكتســب المراجعــات النقديــة أولويــة مركزيــة فــي توصيــف الخلــل
ً
وطــرح الخطــوات الالزمــة لتقويمــه وتجــاوزه ،ومــن دونهــا ســيظل واقعنــا أســير
هزائمــه ،وســيبقى محاف ًظــا علــى إمكانيــة تكــرار الهزيمــة بحكــم احتفاظــه بمفاعيلهــا
الكامنــة .وإن أي اســتمرار مــن دون إنجــاز هــذه المراجعــات هــو جهــد بــا طائــل،
وال يتعــدى كونــه «محاربــة طواحيــن الهــواء».
قــد تلقــى دعــوات المراجعــة النقديــة ،تأجيــات وتســويفات تحــت مبــررات
ميســراتها ،أو القول إن
وذرائــع شــتى ،كالقــول إن معيقــات هــذه المراجعــة أكثــر مــن ّ
إنجازهــا يحتــاج إلــى وقــت طويــل ،أو تكــرار العبــارة األكثــر تـ ً
ـداول وتبريـ ًـرا :ليــس
المبــررات هــي كدفــن الــرؤوس فــي الرمــال ،أو مثــل
اآلن وقتهــا المالئــم .هــذه
ِّ
الدعــوة إلــى الســير نحــو األمــام بعينيــن مغلقتيــن ،وجـ ّـل مــا يفعلــه منطــق التبريــر
هــذا هــو دفــع إشــكاليات الواقــع إلــى األمــام مــن دون ح ّلهــا ،بــل ومفاقمتهــا،
واالســتمرار فــي إنتــاج بيئــة خصبــة لتكــرار الهزائــم والكــوارث.

فــي الحقيقــة ،تشــكل المراجعــة النقديــة جوهــر وأســاس الثــورة فكر ًيــا وسياسـ ًيا،
رفضــا للواقــع القائــم ،ولــكل
أساســاً ،
ومــن دونهــا تفقــد الثــورة معناهــا بوصفهــاً ،
رؤيــة محافظــة ،ودعــوة إلــى التمــرد علــى أنمــاط التفكيــر والسياســات الســائدة،
وعمليــة هدفهــا الجوهــري هو التقــدم ،تقــدم الدولــة والمجتمــع والثقافة والسياســة،
وإال فإنهــا لــن تكــون أكثــر مــن صــراخ فــي الفــراغ.
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ملف العدد
الربيع العربي بعد عشر سنوات؛
المسارات والحصائل واآلفاق
ّ
ً
أول :دراسات محكمة

العشوائيات والثورة السورية؛ حالة عشوائيات دمشق وضواحيها
ريمون المعلولي
المجتمع المدني ودوره في الربيع العربي؛ (تونس ،مصر ،سورية) دراسة مقارنة
جمال الشوفي  -جنى ناصر
قراءة نقدية أولية في خطاب اإلخوان المسلمين السوريين في زمن الربيع العربي
أسامة هنيدي
الربيع العربي؛ إشكالية العالقة بين الشعب والنخب السياسية
راتب شعبو

Inana Barakat, Mixed media, Acrylic on canvas, 24×33 cm, 2016
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ملف العدد:
ّ
ً
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العشوائيات والثورة السورية؛ حالة عشوائيات دمشق وضواحيها
ريمون المعلولي
تاريخ وصول المادة 9 :نيسان /أبريل 2021

ريمون المعلولي

باحــث وأســتاذ جامعــي ســوريّ ،
تحصــل علــى شــهادة الدكتــوراه مــن جامعة دمشــق ،1999
ّ
تخصــص أصــول تربيــة ،عضــو هيئــة تدريســية فــي كليــة التربيــة بجامعــة دمشــق بيــن عامــي
 2002و ،2016ونــال جائــزة أفضــل بحــث عــن الســكان فــي ســورية عــام  1993برعايــة صنــدوق
األمــم المتحــدة للســكان .أســتاذ الثقافــة العربيــة فــي مركــز تعليــم اللغــات بجامعــة كونكوريــا،
واليــة مينســوتا ،الواليــات المتحــدة .أشــرف علــى العديــد مــن الرســائل العلميــة فــي جامعــة
دمشــق ،وشــارك فــي لجــان وورشــات عمــل عديــدة لتطويــر المناهــج الدراســية ،.لــه عشــرات
البحــوث العلميــة ُ
المحكمــة المنشــورة فــي دوريــات عربيــة ،فضـ ًـا عــن عــدة كتــب منشــورة،
ومنهــا( :بنيــة األســرة الريفيــة وعالقتهــا باألوضــاع التعليميــة ألبنائهــا ،وزارة الثقافــة ،دمشــق
( ،)1996التربيــة البيئيــة والســكانية ،كليــة التربيــة  -جامعــة دمشــق ( ،)2009التربيــة وتنميــة
الشــخصية االجتماعيــة ،دار اإلعصــار العلمــي ،عمــان-األردن  ،)2015كمــا شــارك فــي عشــرات
الكتــب مــع أســاتذة وباحثيــن آخريــن.
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ملخص
تنتــر جتمعــات الســكن العشــوائي يف مجيــع مراكــز املحافظــات الســورية تقري ًبــا ،وتركــزت بصــورة
كبــرة يف املــدن الرئيســة :دمشــق وحلــب ومحــص .وتشــر التقديــرات أن قاطنــي جتمعــات الســكن
العشــوائي يزيــدون عــى  % 40مــن عــدد الســكان يف املناطــق احلرضيــة .إن ظاهــرة الســكن العشــوائي
معقــدة ،تتشــابك عنــد نشــوئها وتناميهــا جمموعــة مــن العوامــل والظــروف السياســية ،واجلغرافيــة،
واالقتصاديــة ،واالجتامعيــة .يف مدينــة دمشــق وضواحيهــا ترافــق ظهــور الســكن العشــوائي مــع عمليــات
التهجــر اجلامعــي للســكان بفعــل احلــروب املتكــررة يف املنطقــة ،فضـ ً
ـا عــن اهلجــرة الريفيــة بــد ًءا مــن
مطلــع الســتينيات ألســباب تتصــل بتدهــور األوضــاع االقتصاديــة  -االجتامعيــة جلــزء مــن ســكان
وخصوصــا العاملــن منهــم بالزراعــة ،حتــى بــات ســكان الريــف يشــكلون أغلبيــة ســكان مناطــق
الريــف،
ً
املخالفــات اجلامعيــة يف دمشــق وريفهــا.

لــم تتمكــن أجهــزة النظــام ،بعــد انطــاق ربيــع ســورية عــام  ،2011مــن الحــدّ مــن االحتجاجــات
عمــت محافظــات عديــدة ،ومدنًــا ومناطــق ريفيــة كثيــرة ،تطالــب بالحريــة ومكافحــة
الشــعبية التــي ّ
الفســاد ونهــب المــال العــام .ولعــدم تمكــن قــوى الثــورة مــن التعبيــر عــن نفســها مــن خــال ســاحات
مركزيــة معينــة ،فقــد انتشــرت المواجهــات المحليــة بيــن المتظاهريــن وقــوى النظــام فــي قــرى وأحيــاء
الضواحــي واألحيــاء الحضريــة ،وفــي مقدمهــا ســكان األحيــاء العشــوائية أينمــا وجــدت ،وهــم
المعبــؤون بمشــاعر اإلحبــاط إزاء واقعهــم المريــر مــن جــراء التهميــش المركــب الــذي تو ّلــد مــن واقــع
طبيعــة مناطــق إقامتهــم وفقرهــا بالخدمــات العامــة والخاصــة ،والمواقــف الســلبية مــن جانــب الســلطة
تجاههــم .لقــد كان انخراطهــم فــي االحتجاجــات الشــعبية تعبيـ ًـرا  -فــي مآلــه األخيــر -عــن احتجاجهــم
علــى اســتراتيجيات التنميــة الحضريــة التمييزيــة للنظــام.
الكلمات المفتاحية :عشوائيات دمشق  .ضواحي دمشق  .السكن العشوائي  .المخالفات  .التهميش

مقدمة
فــي مؤتمــر جامعــة دمشــق ،فــي  13أيلــول /ســبتمبر  ،2011وكان النظــام مضطر ًبــا ،تحدثــت عــن معارضة
الشــارع ،ووصفتهــا بـــ «املعارضــة الوليــدة احلديثــة العهــد ،تفتقــر إىل قيــادة موحــدة ،وبرنامــج موحــد لســورية
املنشودة».

وخــال توصيفــي لتركيبتهــا الســكانية  -مــن خــال معرفتــي المســبقة بســكانها((( ،قلــت« :هــي ذات بنيــة
اجتامعيــة تضــم يف أغلبهــا فئــات شــعبية باملعنــى احلقيقــي ،فئــات مهمشــة ،وشــبه مهمشــة اقتصاد ًيــا واجتامع ًيــا»
إنهــم ،وهــم فــي أوج حراكهــم الســلمي ،لــم يســلموا مــن العــدوان عليهــم حيــن أطلــق بعــض إعالميــي
النظــام ،وبعــض «المثقفيــن» عليهــم تســميات تعبــر عــن نظــرة دونيــة واحتقــار ،وهــم يجوبــون أزقــة

(((
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التعليمية ألبنائها= دراسة ميدانية في تجمعات السكن العشوائي في دمشق وريفها .»1999
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تجمعاتهــم الضيقــة ،والملتويــة ،يملــؤون فضاءهــا بأصــوات حناجرهــم هاتفيــن للثــورة فــي أيامهــا ،بــل
وأشــهرها األولــى ،وقــوى األمــن تالحقهــم بالعصــي بدايــة ،وبطلقــات  -ال أعــرف اســمها إلــى اآلن  -تتــرك
فــي أجســاد المتظاهريــن كــرات معدنيــة تســبب حرقهــا.

وقلــت« :هــؤالء بثباهتــم وعزيمتهــم ومرشوعيــة مطالبهــم واســتمرار العنــف غــر املــرر ضدهــم وســقوط
ضحايــا بــن صفوفهــم ،باتــوا جيذبــون يو ًمــا بعد يــوم فئــات اجتامعيــة جديــدة مــن الطبقــة املتوســطة واملثقفني».
وقــد حــذرت  -ربمــا ألنــي كنــت أعتقــد أنــه ال بــدّ أن يكــون بيــن رجــاالت النظــام مــن هــو عاقــل ،وقــادر
علــى التأثيــر فــي مجــرى العنــف غيــر المبــرر -بــأن «هــذه املعارضــة بــدأت تتعــرض لغــزو مــن قبــل تيــارات
مذهبيــة مشــحونة حتــاول جرهــا إىل صــدام مــع النظــام ،ودفعهــا نحــو العنــف املســلح ،وتبنــي شــعارات تطالب
بالتدخــل اخلارجي».

تــم جمــع معظــم بيانــات هــذه الدراســة خــال أعــوام ،بيــن عامــي  1996و ،1999وقمــت بتجديدهــا
ـي  2008-2007بمناســبة رصــد موجــات هجــرة ريفيــة جديــدة قادمــة مــن شــمال شــرق البــاد
خــال عامـ ّ
نحــو ضواحــي دمشــق ،وحــول العاصمــة تحديــدً ا ،وقــد تكدســوا فــي خيــام ،ومســاكن عابــرة ،ثــم مــا لبثــوا
أن توزعــوا فــي عشــوائيات ريــف دمشــق البائســة .لمــاذا حــدث ذلــك؟
تعرضــت ســورية ،ألســوأ موجــة جفــاف ،بلغــت ذروتهــا فــي شــتاء  ،2008-2007فــي وقــت
حينهــا ّ
باشــرت الســلطة بتطبيــق نهــج التنميــة القائــم علــى اقتصــاد الســوق االجتماعــي وتحريــر الســوق ،وخاصــة
تحريــر ســعر الوقــود ،المــادة الضروريــة لضــخ الميــاه مــن أوديــة األنهــار وري المحاصيــل الزراعيــة ،فضـ ً
ـا
عــن اســتمرار معــدالت النمــو الســكاني المرتفــع فــي هــذه البيئــة ،وقــد ضــرب الجفــاف نحــو  1.3مليــون
شــخص .وقــد أشــارت تقديــرات الحكومــة الســورية ،وبعثــة تقييــم االحتياجــات الموفــدة مــن األمــم المتحدة
إلــى أن أكثــر مــن  800ألــف شــخص ،ممــن تأثــروا بالجفــاف ،فقــدوا معظــم مصــادر دخلهــم ،وهــم يعيشــون
فــي ضنــك شــديد .وهكــذا اضطــر مــا بيــن  80-60ألــف عائلــة إلــى الهجــرة إلــى ضواحــي المــدن الكبــرى،
(((
وخاصــة دمشــق وحلــب ،بعــد أن فقــدوا معظــم أرزاقهــم.

الجزء األول :حالة عشوائيات دمشق وضواحيها

ً
أول :تجمعات السكن العشوائي في دمشق وريف دمشق (الضواحي)
 -1نشأتها وآليات تطورها
تنتشــر تجمعــات الســكن العشــوائي - ،تُدعــى كذلــك المخالفــات الجماعيــة -فــي جميــع مراكــز
المحافظــات الســورية تقري ًبــا ،وتركــزت بصــورة كبيــرة فــي المــدن الرئيســة :دمشــق وحلــب وحمــص .وقــد
بلــغ عــدد المرصــود منهــا ( 209تجمــع ســكني عشــوائي) فــي عــام .2010
(((
	 

انظــر :اآلثــار البيئيــة للنــزاع :ســورية الجفــاف والســنوات العجــاف .مجلــة البيئــة والتنميــة .آذار -نيســان.
 2014المجلــد  .19العدديــن  193-192ص 35 - 20

أيضــا :ريمــون المعلولــي .)2015(.الميــاه المنزليــة وفــروق اســتهالكها بيــن النســاء تب ًعــا لمســتوياتهن
انظــر ً
التعليميــة ومعارفهــن عنهــا “دراســة ميدانيــة فــي عــدد مــن المحافظــات الســورية” مجلــة جامعــة دمشــق -
المجلــد  - 31العــدد األول والثانــي ص .221 - 187
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ثالثــة وعشــرون تجم ًعــا ســكن ًيا عشــوائ ًيا تقــع ضمــن الحــدود اإلداريــة لمدينــة دمشــق .وثمــان وعشــرون
تجم ًعــا تمتــد علــى أراضــي محافظــة ريــف دمشــق (الضواحــي).
وتشــير التقديــرات أن قاطنــي تجمعــات الســكن العشــوائي يزيــدون علــى  % 40مــن عــدد الســكان فــي
المناطــق الحضريــة (((.ولكــن واقــع الحــال يفيــد بــأن عــدد الســكان فيهــا مــا زال غيــر محــدد ،ألســباب تتصل
بمنهجيــة المســوح الســكانية التــي كان المكتــب المركــزي لإلحصــاء يتبعهــا ،فهــو ال يتعامــل مــع التجمعــات
العشــوائية علــى أنهــا وحــدات ســكنية مســتقلة ،بــل يتــم إلحاقهــا بالمراكــز الســكانية النظاميــة إحصائ ًيــا.
إن ظاهــرة الســكن العشــوائي معقــدة ،تتشــابك عنــد نشــوئها وتناميهــا مجموعــة مــن العوامــل والظــروف
السياســية ،والجغرافيــة ،واالقتصاديــة ،واالجتماعيــة.
وقــد حلــل تقريــر الســكان األول عــن «حالــة ســكان ســورية»((( ظاهــرة الســكن العشــوائي فــي ســورية
وأرجعهــا إلــى جملــة مــن العوامــل أبرزهــا :قصــور عمليــة التنميــة ،وافتقــاد الرؤيــة التخطيطيــة بعيــدة المدى.
فضـ ً
ـا عــن أن القصــور فــي التخطيــط وفــي إنجــاز المخططــات التنظيميــة للمراكــز الحضريــة والمــدن ،نجــم
فــي جــزء أســاس منــه عــن آليــات الفســاد المستشــرية ودور المتنفذيــن الباحثيــن عــن الثــراء الســريع.

فــي مدينــة دمشــق وضواحيهــا ترافــق ظهــور الســكن العشــوائي مــع عمليــات التهجيــر الجماعــي للســكان
بفعــل الحــروب المتكــررة فــي المنطقــة ،فضـ ً
ـا عــن الهجــرة الريفيــة بــد ًءا مــن مطلــع الســتينيات ألســباب
وخصوصــا العامليــن منهــم
تتصــل بتدهــور األوضــاع االقتصاديــة  -االجتماعيــة لجــزء مــن ســكان الريــف،
ً
بالزراعــة وعــدم قدرتهــم علــى إنتــاج ريــع زراعــي يمكّنهــم مــن ســد حاجاتهــم المتناميــة إلــى الســلع النقديــة،
خصوصــا الفئــات النشــطة منهــم ،علــى مغــادرة العمــل الزراعــي والقريــة والتوجــه إلــى دمشــق
مــا حملهــم،
ً
وضواحيهــا ،حيــث يأملــون بالحصــول علــى فــرص عمــل توفــر لهــم عائــدً ا ماد ًيــا يضمــن لهــم إمكانــات
العيــش بصــورة أفضــل ،حتــى بــات ســكان الريــف يشــكلون لحمــة وســداة أغلبيــة ســكان مناطــق المخالفات
الجماعيــة فــي دمشــق وريفهــا.

لقــد نمــت دمشــق ســكان ًيا وعمران ًيــا بشــكل الفــت خــال العقــود األخيــرة مــن القــرن العشــرين ،وتحولت
إلــى مدينــة مهيمنــة اســتطاعت أن تجــذب رؤوس األمــوال والقــوى النشــطة .رافــق ذلــك ارتفــاع حجــم
االســتثمارات الماليــة فــي ميــدان البنــاء .ومــع حالــة ضعــف أداء أجهــزة التخطيــط الحضــري ،وانعــدام وجــود
خطــة اســتراتيجية لتطــور األقاليــم والمــدن ،ضاقــت األراضــي المعــدّ ة للبنــاء ،ونشــطت عمليــات المضاربــة
واحتــكار العقارييــن ،وارتفعــت أســعار المســاكن واألراضــي المعــدّ ة للبنــاء ،فــي وقــت تنشــط فيــه حركــة
المهاجريــن الريفييــن ،وهــم فــي أغلبهــم غيــر قادريــن علــى تأميــن مســاكن لهــم فــي ســوق عقــاري محمــوم،
مــا أدى إلــى ارتفــاع حجــم كتلــة المســاكن الشــاغرة ،فضـ ً
المنصــف
ـا عــن قانــون إيجــارات المســاكن غيــر ُ
للمالكيــن ،مــا دفعتهــم للعــزوف عــن تأجيــر مســاكنهم.
وهكــذا تحولــت تجمعــات الســكن العشــوائي إلــى مقصـ ٍ
ـد رئيـ ٍ
ـس ألغلبيــة الريفييــن المهاجريــن ،حيــث

فقــرا
أســعار المســاكن فيهــا تتــاءم وقدراتهــم الماليــة
إيجــارا أو تملــكًا .وبالطبــع كانــت الفئــات األكثــر ً
ً
(((
(((
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ً
أول :دراســات محكمة  -العشــوائيات والثورة الســورية؛ حالة عشــوائيات دمشــق وضواحيها

تتجــه نحــو مناطــق جديــدة أكثــر بعــدً ا عــن العاصمــة ،حيــث األراضــي الزراعيــة الرخيصــة نســب ًيا ،يشــترون
منهــا مســاحات صغيــرة ،ويقيمــون عليهــا مســاكنهم بأيديهــم فــي أغلــب األحيــان .وهكــذا نشــأت تجمعــات
ُمخالفــة جديــدة علــى أطــراف المدينــة ســرعان مــا يضمهــا المخطــط ،وغــدت مــن جديــد مناطــق جاذبــة
لفقــراء المدينــة ،ولفئــات ســكانية أخــرى غــادرت التجمعــات المخالفــة التــي كانــت تقيــم فيهــا ،وخاصــة
إذا كانــوا مســتأجرين تدفعهــم الرغبــة فــي الحصــول علــى مســكن ملــك فــي التجمــع الجديــد فضـ ً
ـا عــن
القادميــن مــن الريــف إلــى المدينــة بصــورة مباشــرة.

وبجهــد الســكان المحلييــن ،تصيــب التجمعــات بعــض التحســينات( ،مواصــات ،آبــار لميــاه الشــرب،
محــات تجاريــة لبيــع المــواد الغذائيــة والحاجــات األساســية) ،وفــي بعــض الحــاالت يمكــن أن تثمــر
جهودهــم عــن مــد شــبكة صــرف صحــي وميــاه  -طب ًعــا بصــورة غيــر قانونيــة  -ذات نوعيــة رديئــة ،غال ًبــا مــا
ترتبــط مــع أقــرب شــبكة عامــة (بلديــة).

وبالطبــع ،تســاهم التحســينات التــي أصابــت التجمــع الناشــئ فــي تحســين قيمتــه بصــورة عامــة ،ويغــدو
هد ًفــا لتيــارات ســكانية جديــدة .وفــي ظــل انعــدام الرقابــة البلديــة أو تراخيهــا أو تواطئهــا تدخــل المســاكن
واألراضــي الزراعيــة المجــاورة ميــدان المضاربــات والمســاومات ،وبتدخــل مــن التجــار العقارييــن
والمقاوليــن وأصحــاب النفــوذ المــادي فــي التجمــع ،تُشــترى األراضــي مــن المالكيــن وبأســعار مغريــة،
ويتــم تقســيمها إلــى أجــزاء صغيــرة (بضــع قصبــات لــكل قســم) وتبــاع .ويبــرم المقاولون بمســاعدة سماســرة
التجمــع عقــو ًدا واتفاقــات مــع بعــض أصحــاب المســاكن القديمــة إلزالتهــا وإقامــة أبنيــة جديــدة مكانهــا
تقســم بيــن المالــك والمقــاول .و ُيبعــد المســتأجرون بعــد أن يدفــع لهــم بــدل إخــاء ،وهــؤالء يتجهــون إلــى
منطقــة ناشــئة أكثــر ُبعــدً ا حيــث يمكنهــم شــراء مســاكن لهــم فيهــا.
ودائمــا يقــف وراء عمليــات نشــوء وتنامــي وتضخــم التجمعــات العشــوائية أصحــاب المصالــح ،وهــم
ً
الراغبــون فــي اإلقامــة (الســكان) وفريــق مــن السماســرة والمقاوليــن وتجــار األراضــي ،يســاعدهم فنيــون
يقســمون األراضــي إلــى أجــزاء ضمــن تصــور عــام للتجمــع (الشــوارع ،واألزقــة…) ،وبهــذا المعنــى تنتفــي
ٍ
أراض زراعيــة ( ُملــك) .أمــا
عــن بعــض التجمعــات صفــة العشــوائية والعفويــة ،خاصــة عندمــا تنشــأ علــى
التجمعــات التــي نشــأت علــى األراضــي العامــة (للدولــة أو للبلديــة) فتكــون عشــوائية ،فوضويــة لعــدم
وجــود أي جهــة مرجعيــة (خاصــة أو عامــة) تتولــى عمليــات التقســيم والتنظيــم األوليــة للمنطقــة .وغال ًبــا مــا
يتجــه إلــى هــذا النــوع مــن التجمعــات بعــض الفئــات التــي تتمتــع ببعــض النفــوذ (عســكريون ،شــرطة نازحــو
القنيطــرة عقــب التهجيــر مباشــرة عــام  )1967حيــث يتــم االســتيالء علــى األرض (وضــع يــد) .ومــن دون أي
موانــع أو عقبــات يتــم نشــوء التجمــع المخالــف.
إن مسلســل نشــوء التجمعــات المخالفــة يتخطــى حــدود مخطط دمشــق إلــى الريــف المجــاور (الضواحي).
وكان الرتبــاط ضواحــي دمشــق بالعاصمــة عبــر شــبكة مواصالت وقيــام العديــد مــن المشــروعات االقتصادية
والخدميــة فيهــا ،وتوفــر فــرص العمــل مــن جهــة ،وعــدم قــدرة دمشــق بتجمعاتهــا علــى اســتيعاب المزيــد
مــن الســكان مــن جهــة أخــرى ،أن دفــع بتيــارات حركــة الســكان نحــو الضواحــي منــذ مطلــع الســبعينيات
وتصاعــدت بــد ًءا مــن مطلــع الثمانينيــات.
وتحولــت قــرى وبلــدات ومــدن ريــف دمشــق وخاصــة المجــاورة للعاصمــة إلــى مراكــز بشــرية كبيــرة.
وتوســعت مخططاتهــا التنظيميــة ،ونشــطت حركــة البنــاء فيهــا جاذبــة رؤوس األمــوال الضخمــة والقــوى
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العاملــة الكثيفــة (عمــال بنــاء ،فنيــون ،مهندســون ،حرفيــون )...فضـ ً
ـا عــن المقاوليــن والتجــار العقارييــن،
ونمــت فئــة السماســرة ،وتحــول بعــض مالكــي األراضــي التــي شــملها التنظيــم إلــى تجــارة األراضــي
والمقــاوالت .ورافــق عمليــات النمــو العمرانــي والســكاني تحســن ملحــوظ فــي مســتوى الخدمــات العامــة
(شــبكات الصــرف الصحــي ،والميــاه ،شــبكة طرقــات وتوســيع شــبكة الطاقــة الكهربائيــة فضـ ً
ـا عــن تحســن
مســتوى المعيشــة ،وتوســع األســواق التجاريــة).

ومــع كل تحســن يصيــب المناطــق الســكنية النظاميــة ،يشــتد الطلــب علــى مســاكنها وتدخــل لعبــة الســوق:
المضاربــات ،االحتــكار ،وارتفــاع أســعار المســاكن واألراضــي المعــدة للبنــاء بمعــدالت ُأ ّســية.
فمــن هــم القادمــون الجــدد إلــى الضواحــي؟ إنهــم بعــض ســكان دمشــق الذيــن ضاقــت بهــم مســاكنهم،
باعوهــا بأســعار مرتفعــة نســب ًيا واشــتروا مســاكن أكبــر فــي الضواحــي ،وكانــت بلــدات جرمانــا وحرســتا
وداريــا وجديــدة عرطــوز وقدســيا أكثــر المراكــز جذ ًبــا لهــؤالء الســكان ،وتمكــن بعــض ســكان التجمعــات
العشــوائية فــي دمشــق مــن االنتقــال إلــى الضواحــي بقصــد تحســين ظــروف ســكنهم باالنتقــال إلــى مناطــق
نظاميــة .فديــدن هــؤالء المســتمر هــو ســعيهم إلــى تســوية أوضــاع إقاماتهــم مــن خــال البحــث عــن فــرص
االنتقــال إلــى مســاكن فــي مناطــق منظمــة.
ومــع اســتمرار تيــار الهجــرة الريفيــة نحــو دمشــق يتحــول قســم مــن القادميــن لإلقامــة فــي مراكــز
الضواحــي ،وبمــرور الزمــن تشــاد كتلــة ضخمــة مــن المســاكن ذات األســعار المرتفعــة ،وتتضخــم المراكــز
الســكنية ويصبــح الحصــول علــى المســكن فيهــا عســير المنــال علــى الفئــات الفقيــرة ،وتبــرز ظاهرة المســاكن
الشــاغرة فــي الضواحــي.

فالمعــروض مــن المســاكن النظاميــة يصبــح أكبــر مــن قــدرة الفئــات التــي تطلــب الســكن ،فهنــاك الســكان
تعويضــا عــن إخــاء مســاكنهم فــي
المرحلــون مــن تجمعــات دمشــق العشــوائية ،والمســتأجرون الــذي تلقــوا
ً
َّ
دمشــق ،وكذلــك المســتأجرون المقيمــون فــي تجمعــات دمشــق المخالفــة ،وفئــات مــن الريفييــن فــي (إدلــب
 حلــب  -الالذقيــة) يتوجــه هــؤالء لإلقامــة فــي تجمعــات عشــوائية نشــأت ســاب ًقا علــى شــكل نــوى صغيــرة،ســاهم فــي نشــوئها ســكان محافظــة القنيطــرة علــى محيــط المخططــات التنظيميــة لبلــدان ومــدن ضواحــي
دمشــق (الســيدة زينــب  -جرمانــا  -معضميــة الشــام  -جديــدة عرطــوز) فلهــذه التجمعــات زبائنهــا .وتبــدأ
عمليــات االتجــار باألراضــي المجــاورة للتجمعــات ،وتنتقــل المســاكن مــن مالكيــن إلــى مالكيــن آخريــن
أو مســتأجرين جــدد ..وترتفــع أســعارها مــع ازديــاد الطلــب عليهــا ،وتحســن نوعيــة الحيــاة فيهــا نســب ًيا وبمــا
تملكــه مــن مزايــا جغرافيــة ،والقــرب من دمشــق أو مــكان العمــل وســهولة المواصــات ومســتوى الخدمات،
ـادرا أن تجــذب تجمعــات الضواحــي ذات المزايــا األفضــل الفئــات االجتماعيــة
ونوعيــة الســكان ...وليــس نـ ً
وخصوصــا
 االقتصاديــة المتوســطة حيــث الفنييــن والمهنييــن والعســكريين برتبهــم المختلفــة والمعلميــنً
الفئــات الشــابة منهــم حديثــي الــزواج.

وهكــذا تتوالــى عمليــات نشــوء ونمــو التجمعــات العشــوائية ،فالتجمــع الســابق ُيو ِّلــد تجم ًعــا الح ًقــا بفعــل
اســتمرار الضغــط الســكاني وآليــات الســوق.

إنهــا عمليــة طــرد مســتمرة مــن ســكن نظامــي إلــى ســكن مخالــف داخــل دمشــق ،ومنــه إلــى الضواحــي
وتجمعاتهــا النظاميــة ،ثــم المخالفــة ،ومنهــا إلــى األراضــي المشــجرة حيــث تزحــف الكتــل األســمنتية لتقتلــع
األشــجار.
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إنه مسلسل طرد يرافق مسلسل إنتاج التجمعات العشوائية وإعادة إنتاجها بمعدالت سريعة جدً ا.

ومــن خــال مالحقــة الباحــث ألســعار األراضــي والمســاكن وقيــم اإليجــارات وتزايدهــا عبــر فتــرة زمنيــة،
أمكــن اســتنتاج أن مسلســل إنتــاج التجمعــات المخالفــة يترافــق مــع عمليــة فــرز اجتماعــي  -اقتصــادي حقيقية
بيــن الســكان ،تشــبه عمليــة الطــرد المركــزي انطال ًقــا مــن دمشــق ،فــكل فئــة بشــرية تتموضــع فــي نهايــة األمــر
علــى مــدار يبعــد عــن دمشــق بمــا يتناســب مــع قيمتهــا (كتلتهــا) االقتصاديــة  -االجتماعيــة .انظــر الشــكل
(.)1

ً
انطالقا من الريف
شكل ( )1مسلسل الطرد

تجمع عشوائي
 - 1من الريف السوري إلى دمشق
 إلى مدن وبلدات ريف دمشق إلى مناطق المخالفات في دمشق إلى مناطق المخالفات في ريف دمشق - 2من دمشق إلى مخالفات دمشق
 إلى مدن وبلدات وقرى الضواحي -إلى مخالفات الضواحي

 - 3من مدن وبلدات الضواحي إلى مخالفات الضواحي
 إلى مدن وبلدات أخرى في الضواحي إلى دمشق إلى مخالفات دمشق - 4من مناطق المخالفات في دمشق إلى مخالفات الضواحي
 إلى مدن وبلدات الضواحي - 5من مناطق المخالفات في الضواحي إلى مخالفات أبعد في الضواحي.
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 -2الوضع القانوني ألراضي التجمعات السكنية المخالفة في دمشق وضواحيها
يمكــن تقســيم الوضــع القانونــي لألراضــي التــي نشــأت عليهــا التجمعــات الســكنية المخالفــة فــي دمشــق
وضواحيهــا إلــى نوعيــن رئيســين:

األول :األراضــي ذات الصفــة الزراعيــة :أي األراضــي التــي يحظــر القانــون تشــييد المســاكن عليهــا إالّ
ٍ
أراض غيــر مســموح ألصحابهــا أو غيرهــم بتشــييد المنــازل عليهــا
وفــق شــروط خاصــة جــدً ا ،وبالتالــي فهــي
بقصــد الســكن.

واألراضي الزراعية تلك ،يمكن تصنيفها بحسب طريقة الحصول عليها إلى أربعة أنواع:
ٍ
أراض زراعيــة يقــوم ّ
ملكهــا بتقســيمها وبيعهــا مــن دون أي موانــع قانونيــة .نشــأت عليهــا تجمعــات ســكنية
·
مخالفــة عديــدة منهــا :أراضــي بســاتين جرمانــا ،القابــون ،عرطــوز ،جديــدة عرطــوز ،الســيدة زينــب،
دحاديــل ...إلــخ).
ٍ
أراض زراعيــة مســتملكة ،كاألراضــي التــي نشــأت عليهــا تجمعــات مخالفــة فــي بلــدة معضميــة الشــام
·
وهــي مســتملكة لصالــح محافظــة دمشــق ،يقــوم ّ
ملكهــا بتقســيمها وبيعهــا لمــن يرغــب فيهــا مــن الســكان
اســتنا ًدا إلــى ســندات التمليــك التــي يحوزونهــا.
ٍ
أراض زراعيــة مســتملكة مــن قبــل محافظــة دمشــق ،تــم تقســيمها مــن قبــل محافظــة دمشــق إلــى مســاحات
·
صغيــرة ( )5-2قصبــاتُ ،وزعــت علــى الســكان الذيــن تــم ترحيلهــم مــن بعــض األحيــاء المخالفــة
بدمشــق لضــرورات التوســع فــي خدمــات المدينــة ،كمــا هــو حــال تجمــع عرطــوز (تجمــع جونيــه)،
وعلــى هوامــش هــذا التجمــع نمــت تجمعــات عشــوائية.
ٍ
·
أراض زراعيــة مملوكــة ،تــم وضــع اليــد عليهــا مــن قبــل بعــض الســكان في أحــوال طارئــة (حــرب )1967
أقــام النازحــون عليهــا مســاكنهم دون تعويــض مالــي ألصحابهــا (كمنطقــة نهــر عيشــة فــي دمشــق).
ٍ
أراض ليســت ملـكًا شــخص ًيا ،كبعــض التــال والســفوح المحيطــة
الثانــي :أراضــي األمــاك العامــة :وهــي
بمدينــة دمشــق ،نشــأت عليهــا تجمعــات عديــدة (وضــع يــد) كتجمعــات عــش الــورور (بــرزة) وتجمــع 86
فــي المــزة ،ووادي المشــاريع فــي منطقــة دمــر ،وبعــض أجــزاء مــن تجمعــات ركــن الديــن والمهاجريــن.
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خارطة رقم ( )1مخطط مدينة دمشق وضواحيها مبينًا عليه تجمعات السكن العشوائي
(وضع المعلولي.)1999 ،

ً
ثانيا :نظرية الدراسة وإطارها المنهجي
 - 1تســتند الدراســة فــي رؤيتهــا لقضيــة العشــوائيات إلــى نظريــة العوامــل االجتماعيــة  -االقتصاديــة((( التــي
تنطلــق مــن ارتبــاط المســألة الســكانية بصــورة أساســية بالمســتوى الــذي توصلــت إليــه عمليــة اإلنتــاج
االجتماعــي .لــذا يصبــح مــن الضــروري بحــث العالقــة المتبادلــة بيــن البقــاء والتكاثــر وبيــن عمليــة
اإلنتــاج التــي تشــكل جميعهــا وحــدة مترابطــة ومتكاملــة.
فالمســألة الســكانية ال تخضــع لقوانيــن مجــردة ،أزليــة ،بــل هــي ظاهــرة ذات طابــع نســبي تاريخــي ،تتوقف
علــى طبيعــة النظــام االجتماعــي الســائد ،ودرجــة تطــوره .وبالتالــي فــإن خصائــص الســكان تتفــاوت مــن
(((

لمعرفــة المزيــد عــن نظريــة العوامــل االجتماعيــة  -االقتصاديــة راجــع :فالنتــاي ،ديمتــري ،نظــام العلــوم
وقانــون الســكان ،موســكو.1980 ،
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نظــام اجتماعــي إلــى آخــر ،ومــن مرحلــة إلــى أخــرى داخــل النظــام نفســه.

بــروزا وحــدة ،ظهــرت فــي
وتشــكل ظاهــرة الســكن العشــوائي ،إحــدى المشــكالت الســكانية األكثــر
ً
ســياق مرحلــة مــن مراحــل التطــور االجتماعــي  -االقتصــادي وعنــد مســتوى مــن مســتوياته.

فهــي إذن ليســت ظاهــرة أزليــة وال حتميــة ،بــل أفرزتهــا عوامــل مرتبطــة فــي نهايــة األمــر بمســتوى تطــور
قــوى اإلنتــاج وطبيعــة العالقــات المناســبة (المطابقــة) ،تتســق معهــا فــي مرحلــة مــا.
وعليــه ينظــر الباحــث إلــى ظاهــرة الســكن العشــوائي علــى أنهــا مشــكلة يمكــن حلهــا عنــد انتفــاء أســس
وجودهــا فــي الواقــع االجتماعــي.

 - 2اتبــع الباحــث المنهــج الوصفــي  -التحليلــي .إنــه وصفــي مــن النــوع المســحي الــذي يهتــم بتغطيــة
جوانــب عديــدة مــن حيــاة المجتمــع المحلــي ،ينتمــي لنــوع الدراســات االرتباطيــة ،ألنــه يهتــم بدراســة
العالقــات المتبادلــة معتمــدً ا أســاليب اإلحصــاء الوصفــي واإلحصــاء االســتداللي.

 - 3وقــد تــم جمــع البيانــات باســتخدام االســتمارة أداة رئيســة ،حيــث خصصــت اســتمارة أو أكثــر لــكل أســرة
مستوفاة.

 - 4وتــم اعتمــاد عينــة تجمعــات مقدراهــا ســبع ،كان نصيــب تجمعــات دمشــق منهــا ثــاث وأربــع لتجمعــات
ضواحــي دمشــق (ريــف دمشــق) ،وتمثــل نحــو  % 13مــن إجمالــي التجمعــات العشــوائية فــي دمشــق
وضواحيهــا والبالــغ عددهــا  51/تجم ًعــا ،/مــا يســمح بإمكانيــة تعميــم النتائــج المتحصلــة مــن أفــراد
العينــة علــى جميــع أفــراد تجمعــات مجتمــع الدراســة.
 - 5إشكالية الدراسة

علــى الرغــم مــن تمتــع ســكان تجمعــات الســكن العشــوائي بخصائــص تشــبه فــي حــاالت كثيــرة
خصائــص مناطــق ســكنية نظاميــة فــي دمشــق أو ريفهــا ،إلــى الدرجــة التــي عدّ هــا بعــض الباحثيــن امتــدا ًدا
لتلــك المناطــق((( ،إال أن وجودهــم فــي بيئــات عشــوائية ومــا يرتبــه ذلــك مــن رداءة فــي الخدمــات العامــة
ً
فضــا عــن الموقــف الســلبي للســلطة تجاههــم ،ومــا يتبعــه مــن حالــة توتــر وقلــق الســكان
والخاصــة،
علــى مصيــر بيوتهــم التــي وضعــوا فيهــا كل مدخراتهــم عبــر التهديــد بالهــدم أو الترحيــل ،وابتزازهــم مــن
قبــل الســلطة ،فإنهــم يعيشــون حالــة مــن التهميــش والحرمــان ،وأخطــره الحرمــان مــن األمــان ،فضـ ً
ـا عــن
تالعــب أجهــزة النظــام بمصائرهــم مــن خــال العالقــة المتناقضــة معهــم :تقريــب وشــراء والءات ودعــم،
فــي مقابــل عــزل وإهمــال ،إلــى درجــة تدفــع الباحــث إلــى عــدّ النظــام السياســي المســيطر مسـ ً
ـؤول عــن
رعايــة ظهــور العشــوائيات وتمددهــا ،وهــو حارســها فــي حــاالت كثيــرة ،وعــدّ َه ســكانها جمهــوره ،بــل
وأدواتــه .وقــد اتضــح ذلــك فــي مناســبات عديــدة مــن خــال اســتعمالهم علــى أنهــم جمهــور مـ ٍ
ـوال فــي
مســيرات التأييــد ،فــي مقابــل اســتخدامهم كأدوات قمــع لتحــركات المعارضيــن .وبــدا ذلــك عندمــا سـ ّيرهم
وهــم مــزودون بالهــراوات لقمــع جمهــور االنتفاضــة  2011فــي مراحلهــا الســلمية ،وقــد شــوهدوا وهــم
ينتقلــون عبــر باصــات النقــل العــام مــن منطقــة إلــى أخــرى لقمــع أبنــاء جلدتهــم.
Valery Clair،2014. Informal settlements in the Syrian conflict: urban planning as a weapon
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الربيع العربي بعد عشــر ســنوات؛ المسارات والحصائل واآلفاق
ملف العدد:
ّ
ً
أول :دراســات محكمة  -العشــوائيات والثورة الســورية؛ حالة عشــوائيات دمشــق وضواحيها

 - 6فرضية الدراسة

إن الشــروط الموضوعيــة الضاغطــة علــى ســكان العشــوائيات فــي دمشــق وضواحيهــا ،والمتمثلــة
بمفــردات متالزمــة الحرمــان :فقــد األمــان ،المعانــاة مــن التهديــد ،والتهميــش ،وفقــر الصحــة والتعليــم
ً
فضــا عــن أوضــاع وشــروط
ذي النوعيــة الجيــدة ،واالفتقــار للعمــل المســتقر والدخــل الكافــي...
أخــرى(((  -يمكــن أن تفســر عــدم تأخرهــم فــي الخــروج علــى النظــام بتظاهــرات حاشــدة مــع بــدء
الثــورة ،واندفاعهــم الالفــت ،وقــد طبعــوا الثــورة بطابعهــم الســلمي .األمــر الــذي يمكــن أن يفســر
الموقــف العدائــي تجاههــم مــن قبــل النظــام السياســي وأدواتــه ،حينمــا وجــه لهــم أقســى درجــات
العنــف وأشــكاله الرمزيــة والماديــة ،مــا ســوف يظهــر مــن خــال معــدالت القتــل واالعتقــال المرتفعــة،
فضـ ً
ـا عــن حجــم التهديــم الــذي ســببه لبيئتهــم الســكنية وبنيهــا التحتيــة التــي أنشــؤوها بعرقهــم ،وكل مــا
يملكــون مــن مدخــرات جلبوهــا معهــم مــن قراهــم التــي غادروهــا مضطريــن فــي أغلــب األحيــان.

 - 7أسئلة الدراسة

 - 1من هم سكان عشوائيات دمشق وضواحيها؟

 - 2متى وكيف وصلوا وأقاموا يف التجمعات العشوائية؟

 - 3ما خصائصهم الديمغرافية ،واالجتامعية واالقتصادية والصحية ...إلخ؟
 - 4ما خصائص بيئتهم السكنية؟

تأثريا يف حياة سكان العشوائيات؟
 - 5ما العوامل/األوضاع األكثر ً

 - 6ما األوضاع املوضوعية التي محلتهم عىل االنخراط املبكر يف احلراك الشعبي يف بداية ربيع
سورية عام 2011
 - 7ما ردة فعل النظام جتاههم؟ وكيف تعامل معهم ومع بيئتهم؟

ً
ثالثا :اإلجابة عن األسئلة ،النتائج

 - 1سكان تجمعات السكن العشوائي وخصائصهم
 - 1/1مــن أبــرز الخصائــص الديموغرافيــة لســكان العشــوائيات بنيتهــم العمريــة الفتيــة ،ويشــتركون فيهــا
مــع باقــي أبنــاء الريــف الســوري.

فنحــو ثلــث األفــراد أي  % 32راوحــت أعمارهــم بيــن ( 14 - 5ســنة) ،وهــؤالء معظمهم في ســن الدراســة،
فيمــا بلغــت نســبة مــن هــم فــي ســن ( 35 - 15ســنة)  % 42مــن إجمالــي أفــراد العينــة ،لــذا انخفضــت قيــم
مؤشــري وســيط األعمــار ومتوســطها فقد بلغ الوســيط ( 16ســنة) ،والمتوســط ( 20ســنة) .انظر الجــدول ()1
(((

لم يكـن الحرمـان الشـديد والفقـر المدقـع عوامـل حيويـة محركـة ألول االحتجاجـات ،فنسـبة الفقـر المدقـع
في ســـورية كانـــت أقـل مـن  % 1عـام  ،2010ولم تكـــن هنـاك مشـكلة جديـة تتعلـق بانعـدام األمن الغـذائي.
راجــع :اقتصاديــات النــزاع فــي ســورية ،المركــز الســوري لبحــوث السياســات  ،SCPR ،2019ص .21
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العـدد الثـانــي
أيار  /مايو 2021

جدول ( )1العمر المتوسط والوسيط ألفراد العينة بحسب الجنس
البيان
متوسط العمر
وسيط العمر
العدد

األفراد بحسب الجنس
ذكور
20.4
16.0
2139

اإلجمالي
إناث
19.8
16.0
1929

20.1
16.0
4068

وبلغــت نســبة الذكــور  % 52.6مقابــل  % 47.4لإلنــاث مــن مجمــوع أفــراد العينــة .أي إنــه مقابــل كل 100
أنثــى يوجــد  111ذكـ ًـرا .علــى خــاف ســكان الريــف الذيــن ترتفــع بينهــم نســبة اإلنــاث علــى نســبة الذكــور،
ـا إلــى حـ ٍ
ويمكــن تفســير النتيجــة بعامــل الهجــرة ،فالتركيــب النوعــي لســكان العشــوائيات يكــون ُمختـ ً
ـد مــا
لصالــح الذكــور.

ويحمــل حجــم األســرة النواتيــة  -وهــي الغالبــة فــي هــذه البيئــة  -خاصيــة األســرة الريفيــة ،ففــي عينــة
الدراســة بلــغ متوســطه ( 6.8فــر ًدا) ،فنحــو ســت مــن بين كل عشــرة أســر بلــغ عــدد أفرادها ســتة أفــراد وفوق،
أربــع منهــا تضــم تســعة أفــراد وفــوق .فيمــا أســرة واحدة مــن بيــن كل عشــرين تضــم الزوجين فقــط ( 2فــر ًدا).
وارتبا ًطــا بمســاكن أســر العينــة فقد بلــغ معــدل االزدحــام (((( 2.0فر ًدا/غرفة) في عشــوائيات دمشــق ،مقابل
( 2.5فر ًدا/غرفــة فــي مســاكن تجمعــات ضواحــي دمشــق .وهــو أعلــى مــن نظيــره علــى المســتوى الوطنــي.

(شكل  )2التوزع النسبي لألسر بحسب معدالت التزاحم في الغرفة ومكان اإلقامة الحالي

(((
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عدد أفراد األسرة مقسو ًما على عدد غرف المعيشة في المنزل.

الربيع العربي بعد عشــر ســنوات؛ المسارات والحصائل واآلفاق
ملف العدد:
ّ
ً
أول :دراســات محكمة  -العشــوائيات والثورة الســورية؛ حالة عشــوائيات دمشــق وضواحيها

 - 2/1ومــن خصائصهــم االجتماعيــة :انخفــاض معــدالت الــزواج العمريــة لدهيــم مقارنــة باملعــدل
الوطنــي((( ،مــع تأخــر الفــت يف إقــدام الذكــور عــى الــزواج مقارنــة باإلنــاث :فعنــد الفئــة العمريــة (29 - 20
ســنة)  % 58مــن اإلنــاث متزوجــات مقابــل  % 29مــن الذكــور .مــع اســتمرار ظاهــرة الــزواج المبكــر الريفيــة
خاصــة لــدى االنــاث ،فنحــو  % 60منهــن يف مقابــل  % 13مــن الذكــور تزوجــوا يف عمــر ( 19ســنة وأقــل) .مــع
انخفــاض يف نســب الطــاق  % 0.4بــن النســاء و % 0.2بــن الذكــور.

فــي مقابــل اســتمرار عــادة زواج األقــارب فنحــو  % 40مــن الزوجــات تربطهــن عالقــة قرابــة مــع أزواجهن،
 % 63منهــا تتصــف بقرابــة مــن الدرجــة األولــى ،ونصــف هــذه الحــاالت تتــم بيــن أبنــاء العمومة.
وأكثر النساء المتزوجات من قريب ه ّن من ذوات التعليم المنخفض والمتوسط.

 - 3/1ولــدى التحــري عــن األصــول الجغرافيــة للقاطنــن يف التجمعــات العشــوائية ،تــم رصــد مصــادر
هجرتهــم وأماكــن إقاماتهــم الحاليــة ومدتهــا:

أكــدت مســوح ســابقة تبايــن مصــادر تيــارات اهلجــرة الريفيــة إىل تجمعــات دمشــق وضواحيهــا العشــوائية
عــر الزمــن .فكانــت أريــاف حلــب ومحــص والالذقيــة يف طليعــة األريــاف الســورية الطــاردة للســكان يف
دراســة( ((1اجلرجــور ،ثــم أريــاف إدلــب ودرعــا ودمشــق يف دراســة (زكريــا )1987 ،ثــم أريــاف ريــف دمشــق،
والقنيطــرة ،وحلــب يف دراســة الربــداوي( .((1وأريــاف القنيطــرة ،ريــف دمشــق ،محــص ،درعــا ،الســويداء،
إدلــب يف دراســة املعلــويل.

فعلــى المســتوى اإلجمالــي ،كان نصيــب كل مــن ريفــي القنيطــرة ودمشــق مرتف ًعا ،حيــث جاوزت نســبة كل
منهمــا  % 14مــن إجمالــي األســر ،تالهمــا ريــف حمــص بـــ  ،% 11ثــم ريــف درعــا والســويداء ،ولــكل منهمــا
نحــو  % 10مــن إجمالــي األســر ،فيمــا انخفضــت مســاهمة المحافظــات األخــرى في تركيــب العينــة(.((1

ويتفــاوت توزعهــم علــى التجمعــات حيــث ترتفــع نســبة أربــاب األســر القادميــن مــن أريــاف دمشــق
ودرعــا وحمــص فــي تجمعــات دمشــق ،فيمــا يش ـكِّل القادمــون مــن أريــاف القنيطــرة ودمشــق والســويداء
معظــم أربــاب األســر المقيميــن فــي تجمعــات الضواحــي.

 )1كانــت أقــرب املحافظــات إىل دمشــق وضواحيهــا (محــص ـ درعــا ـ الســويداء وريــف دمشــق) أكثرهــا
مســامهة يف تغذيــة التجمعــات املخالفــة فيهــا ،وذلــك عنــد نشــوئها (هجــرة قديمــة).

 )2ثــم مــا لبثــت باقــي املحافظــات (إدلــب ـ محــاه ـ ديــر الــزور ـ الالذقيــة )..أن أخــذت تدفــع بجــزء مــن
ســكاهنا نحــو التجمعــات املذكــورة .وال شــك يف أن حتســن وتطــور وســائل املواصــات بــن دمشــق وباقــي
حمافظــات القطــر بــا فيهــا األريــاف قــد ســاهم يف تســهيل انتقــال الســكان (هجرهتــم) ولــو كانــوا مــن حمافظــات
بعيــدة نســب ًيا عــن دمشــق.
المكتب المركزي لإلحصاء -اليونيسف ،1995 ،ص.204
(((
( ((1توفيق الجرجور ،الهجرة من الريف إلى المدن في القطر العربي السوري ،وزارة الثقافة ،دمشق .1980
( ((1قاسم الربداوي ،دمشق التحوالت الديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية ،دار المجد ،دمشق.1994 ،
( ((1لــم تتضمــن عينــة التجمعــات فــي الدراســة تجمعــي عــش الــورور والـــ  86لطبيعــة ســكانها ومهنهــم وصعوبة
جمــع البيانــات منهــا.
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 )3وكانــت أوضــاع العــدوان الصهيــوين عــى ســورية عــام  1967الســبب الرئيــس يف هتجــر معظــم ســكان
حمافظــة القنيطــرة ،حيــث أقامــوا يف مــدن وقــرى املحافظــات املجــاورة (دمشــق ـ ريــف دمشــق ـ درعــا) ،وكان
ـر يف نشــوء جتمعــات جديــدة ،واتســاع التجمعــات املوجــودة ســاب ًقا.
هلــؤالء ٌ
دور كبـ ٌ
 )4كان لألحــوال املناخيــة الســيئة لعــدد مــن المحافظــات أثـ ٌـر يف دفــع الســكان منهــا ،حيــث تســود فيهــا
الزراعــة البعليــة بصــورة رئيســة (حلــب ـ إدلــب ـ درعــا ـ الســويداء).
 )5أدى قيــام مــروع ســد الفــرات ،ومــا ارتبــط بــه مــن مجموعــة مشــروعات متممــة ،إلــى نتائــج إيجابيــة
علــى صعيــد تثبيــت ســكان محافظــة الرقــة التــي أضحــت جاذبــة لســكان باقــي املحافظــات ،وذلــك لتوفــر
(((1
فــرص العمــل فيهــا.
 - 4/1سير رحلة الهجرة:

ويمكــن أن نلخــص تيــارات الهجــرة الريفيــة واتجاهاتهــا إلــى التجمعــات العشــوائية وفيمــا بينهــا مــن
خــال النقــاط التاليــة:
 تمكنــت تجمعــات دمشــق مــن اســتيعاب النســبة الكــرى مــن أبنــاء الريــف الذيــن كان مقصدهــم مدينــةدمشــق خــال عقــدي الســتينيات والســبعينيات.

تأخــر نشــوء تجمعــات ضواحــي دمشــق ،مقارنــة بتجمعــات العاصمــة دمشــق ،ولكــن رسعــان مــا نمــتبرسعــة خــال عقــدي الثمانينيــات والتســعينيات فــي مقابــل تباطــؤ نمــو جتمعــات دمشــق ،فــكان  % 25مــن
ســكاهنا مــن ذوي األصــول الريفيــة قــد قدمــوا إليهــا خــال العقديــن املذكوريــن ،فيــا كانــت نســبتهم  % 45يف
جتمعــات ريــف دمشــق ،فقــد شــهدت جتمعــات ريــف دمشــق ديناميــة عاليــة جــدً ا يف نموهــا ورسعــة انتشــارها،
ومتكنــت خــال الســنوات  1995-1990مــن اســتقطاب ســبعة أعشــار األرس القادمــة مــن الريــف الســوري.

نمــوا مطــر ًدا عــر الزمــن ،كان نصيــب جتمعــات
 شــهدت حركــة الســكان بيــن التجمعــات العشــوائية ًدمشــق منهــم يتقلــص تدرجي ًيــا ملصلحــة جتمعــات الضواحــي بــد ًءا مــن النصــف الثــاين لعقــد الســبعينيات،
فقــد متكنــت مــن اســتيعاب ثالثــة أربــاع الســكان الذيــن بدلــوا مــكان إقامتهــم مــن جتمــع عشــوائي إىل جتمــع
عشــوائي آخــر.
أمــا ســكان المــدن وبغــض النظــر عــن أصوهلــم األوىل (مهاجــرون ريفيــون ـ حرضيــون أصليــون) ،وهــم
الذيــن ســبق هلــم اإلقامــة يف أحيــاء مدنيــة نظاميــة فعندمــا يضطــرون  -وألســباب خمتلفــة -إىل التنــازل عــن
ميــزات أحيائهــم فيكــون خيارهــم األول التوجــه إىل أحــد جتمعــات دمشــق العشــوائية ،ملــا هلــذه التجمعــات
مــن مزايــا تفــوق مــا يف جتمعــات الضواحــي (خدمــة ميــاه ،رصف صحــي ،مواصــات ،كهربــاء نظاميــة،
أســواق ،عمــل )...فضـ ً
ـا عــن األســباب املعنويــة -االجتامعيــة.

ولكــن األســر تلــك ليســت كلهــا ذات قــدرات تمكنهــا مــن اإلقامــة حيــث ترغــب ،فتضطــر األكثــر فقـ ًـرا
منهــا للتوجــه نحــو تجمعــات الضواحــي ،حيــث المســاكن فيهــا أرخــص وتكاليــف المعيشــة أخفــض .وال
شــك كان للتحســينات التــي أصابــت بعــض تجمعــات الضواحــي ،والمزايــا الجغرافيــة لبعضهــا (القــرب مــن
( ((1خضــر زكريــا ،المهاجــرون الريفيــون إلــى مدينــة دمشــق ،خصائــص التركيــب االجتماعــي فــي ســورية ،دار
الكتــاب ،دمشــق  1989ـ  ،1990ص .183
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ملف العدد:
ّ
ً
أول :دراســات محكمة  -العشــوائيات والثورة الســورية؛ حالة عشــوائيات دمشــق وضواحيها

مهمــا فــي تحســين قدرتهــا علــى جــذب المزيــد مــن المدنييــن .إن
دمشــق وتحســن المواصــات )..أثـ ًـرا ً
وجــود هــؤالء فيهــا يرفــع مــن قيمتهــا وســمعتها أمــام الفئــات التــي تســتعد لتغييــر أماكــن إقامتهــا ،خاصــة وأن
تجمعــات دمشــق أخــذت تعانــي مــن شــدة االزدحــام ،وارتفــاع أســعار المســاكن فيهــا.

وهكــذا انتهــت تجمعــات ضواحــي دمشــق لتكــون المقصــد الرئيــس ألغلبيــة عناصــر الحركــة الســكانية
بــد ًءا مــن مطلــع التســعينيات حيــث اســتوعبت  % 78مــن األســر التــي كانــت تقيــم فــي تجمعــات مخالفــة.
و % 70مــن األســر التــي كانــت تقيــم فــي القــرى (الريــف) .و % 50مــن األســر التــي ســبق لهــا اإلقامــة فــي
إحــدى المــدن الســورية.

وباإلجمــال ،فــإن  68أســرة أقامــت فــي تجمعــات ضواحــي دمشــق مــن بيــن كل  100أســرة قادمــة خــال
هــذه فتــرة مقابــل  32أســرة أقامــت فــي تجمعــات دمشــق.
 - 5/1وعلى الصعيد االقتصادي

تُجمــع أغلبيــة دراســات الســكن العشــوائي علــى انخفــاض الخصائــص االقتصاديــة فيهــا لناحيــة انخفــاض
مســتويات العمــل ،وضعــف اســتقراره ،حيــث تغلــب األعمــال غيــر االنتاجيــة ،والعرضيــة وغيــر الرســمية،
خاصــة فــي صفــوف النســاء واألوالد ،وكذلــك انخفــاض مســتويات الدخــول الماديــة وعــدم اســتقرارها.
وغال ًبــا مــا ترافــق هــذه الحالــة االقتصاديــة أوضــاع اجتماعيــة بيئيــة  -ســيئة ،تنعكــس ســل ًبا علــى أوضــاع
الســكان ،صح ًيــا وتعليم ًيــا ،وتعيــق اندماجهــم فــي مجتمــع المدينــة.

متثــل قــوة العمــل  % 40مــن حجــم القــوة البرشيــة (مشــتغلون  ،% 37.7وعاطلــون  )% 2.6تتســم بالفتــوة،
ـورا وإنا ًثــا) تــراوح أعامرهــم بــن ( 44 15-ســنة) .ويرتفــع معــدل
إذ راوحــت أعــار  % 84مــن املشــتغلني (ذكـ ً
عــبء اإلعالــة االقتصاديــة إىل  .% 243فالفــرد املشــتغل يعيــل نفســه ،إضافــة إىل إعالــة  2.4فــر ًدا .وهــو معــدل
مطابــق لنظــره الوطنــي.

ويالحــظ انخفــاض مشــاركة اإلنــاث فــي قــوة العمــل النظامــي( .((1فمقابــل كل مئــة مــن الذكور المشــتغلين
ـت عشــرة أنثــى بحســب التصنيــف التقليــدي لقــوة العمــل ،وكذلــك فــإن مــدة مشــاركتها بالنشــاط
تعمــل سـ ّ
االقتصــادي محــدودة ،فهــي ،مقارنــة بالذكــور ،تدخــل ســوق العمــل فــي ســن متأخــرة ثــم تنســحب منــه
وهــي مــا زالــت قــادرة علــى مزاولــة العمــل .فــا تبقــى أي منهــن فــي عملهــا بعــد ســن الخمســين ،وتبلــغ
ذروة مشــاركتها فــي النشــاط االقتصــادي وهــي فــي عمــر ( 24-20ســنة) وتمثــل  % 30مــن إجمالــي اإلنــاث
المشــتغالت مقابــل  % 90للذكــور عنــد الفئــة العمريــة ذاتهــا.

مــن جهــة ثانيــة أدت اهلجــرة مــن الريــف إىل املدينــة إىل إحــداث تغيــرات يف التركيــب المهنــي للمشــتغلني
منهــم ،حيــث تنخفــض األعــال الزراعيــة والصناعيــة ،مقابــل ارتفــاع نســب األعــال غــر اإلنتاجيــة خاصــة
املصنفــة أعـ ً
ـال هندســية مســاعدة ....وأعــال البيــع واخلدمــات ،والالفــت ارتفــاع نســبة العســكريني ومــن يف
حكمهــم.
(((1

في الحساب غير التقليدي ترتفع نسبة العامالت إلى  % 54من إجمالي اإلناث .راجع:

ميــزان ســاعات العمــل المأجــور وغيــر المأجــور لــدى المــرأة والرجــل وقيمتــه الماليــة فــي األســرة الســورية
دراســة ميدانيــة تحليليــة مقارنــة فــي المنطقــة الجنوبيــة مــن ســورية ،مجلــة جامعــة دمشــق  -المجلــد - 30
العــدد األول  ،2ص .160 - 121
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(((1

جدول ( )2توزع نسبي للمشتغلين بحسب المهن الرئيسة
توزع المهن
اختصاصية

فنية

كتابية

بيع

خدمات

زراعة

صناعة

2.8

8.0

5.7

10.5

8.5

0.7

8.0

هندسية عسكريون ومن
مساعدة في حكمهم
*
% 23.7
31.7

عمو ًمــا يغلــب علــى المشــتغلين تمتعهــم بمســتويات تعليميــة متوســطة ،فأكثــر مــن  5/3المشــتغلين هــم
مــن مســتوى تعليمــي (ابتدائيــة وإعداديــة).

خصوصــا اإلنــاث منهــم باالســتقرار النســبي مــن حيــث ديمومــة العمــل ومــكان
يتصــف عمــل المشــتغلني
ً
مزاولتــه ،حيــث متــارس  % 91مــن اإلنــاث أعامهلــن بصــورة دائمــة مقابــل  % 82مــن الذكــور ،و % 74مــن
الذكــور يامرســون أعامهلــم داخــل منشــأة ،مقابــل  % 97مــن اإلنــاث.
أما الدخول المادية للمشــتغلين وأســرهم فقد بلغ متوســط الدخل اإلمجايل ألرس العينة ( 9424ل.س) شــهر ًيا.

(((1

وقــد تفاوتــت دخــول األســر ،فأكثــر مــن ثلــث األســر ( )% 35ذات دخــول منخفضــة يبلــغ حدهــا األقصــى
دوالرا) ،فيمــا تجــاوز دخــل ربــع األســر ( )% 24اإلثنــي عشــر ألــف
ســتة آالف ليــرة ســورية شــهر ًيا (115
ً
دوالرا).
ليــرة شــهر ًيا (230
ً

وقــد أكــد جــدول العدالــة فــي توزيــع الدخــل ومنحنــي توزيعهــا  ))Giniواقــع تفــاوت الدخــل ،حيــث بلــغ
نصيــب أفقــر  % 20مــن األســر  % 9من إجمالــي الدخول ،مقابــل  % 39ألكثر  % 20من األســر ً
دخل فــي العينة.

شكل ( )3منحني جيني لتوزيع الدخل

( ((1المكتــب المركــزي لالحصــاء ( :)1993التصنيــف المهنــي العربــي المقــر بموجــب قــرار رئيــس مجلــس
الــوزراء رقــم  5911تاريــخ  .1993/12/30يربــط التصنيــف بيــن المهنــة والمســتوى التعليمــي.
* تشــمل المهــن الهندســية المســاعدة طيــف واســع مــن المهــن التــي تنــدرج فــي مهــن الميكانيــك والنجــارة
والحــدادة والدهــان وطيــف واســع مــن المهــن اليدويــة.

(((1
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دوالرا) عام المسح الميداني سعر الدوالر  54ل.س.
يعادل (180
ً

الربيع العربي بعد عشــر ســنوات؛ المسارات والحصائل واآلفاق
ملف العدد:
ّ
ً
أول :دراســات محكمة  -العشــوائيات والثورة الســورية؛ حالة عشــوائيات دمشــق وضواحيها

 - 6/1وملتابعــة األوضــاع الصحيــة لقاطنــي العشــوائيات تــم اعتــاد عــدد مــن املــؤرشات مثــل معــدل
الخصوبــة لــدى المــرأة ،وأماكــن توليدهــا ،ومعــدالت الحمــول الخطــرة ،فضـ ًـا عــن تصميــم مقيــاس مركــب
للصحــة العامــة لتلــك األســر.

 بلــغ معــدل اخلصوبــة الرتاكميــة ( 4.6مولــو ًدا) للنســاء مــن عمــر ( 49 15-ســنة) ،وهــو معــدل يــكادً
انخفاضــا ملحو ًظــا عــا كان عليــه (6.9
مســجل بذلــك
يطابــق نظــره الوطنــي ( 4.3والدة) لعــام 1993
ً
ـرا عــن الخصوبــة
والدة) عــام  .1987فيــا بلــغ ( 7.7والدة) لفــوج النســاء مــن عمــر ( 49 45-ســنة) تعبـ ً
المكتملــة للمــرأة.
وكانت عوامل مثل تعليم المرأة وعملها ذات أثر واضح يف التأثري جلهة خفض معدل خصوبة املرأة

جدول ( )3متوسط عدد المواليد بحسب المستوى التعليمي للمرأة
البيان
المتوسط

المستوى التعليمي للمرأة
أمية
7.3

ملمة
5.1

ابتدائية
3.9

إعدادية
3.0

ثانوية
2.5

معهد
2.2

جامعة +
1.6

وقــد أظهــرت بيانــات الدراســة أن العوامــل المؤثــرة فــي تحديــد خصوبــة المــرأة ،يمكــن ردهــا فــي نهايــة
األمــر إلــى تلــك العوامــل التــي تنمــي نزعــة االســتقاللية عنــد المــرأة ،ونقصــد التعليــم والعمــل .فمــع كل
تحســن تحــرزه المــرأة تعليم ًيــا وعمل ًيــا مــن خــال النشــاط االقتصــادي ،يتفتــح نزوعهــا لتقديــر ذاتهــا ،وتبتعد
شــي ًئا فشــي ًئا عــن أن تكــون مجــرد مربيــة ألطفــال العائلــة .وال شــك فــإن مســاندة هــذه النزعــة مــن زوج
متفهــم ،يضاعــف مــن أثــر هــذه الحالــة ،ليــس علــى خصوبــة المــرأة فحســب ،بــل علــى العالقــات األســرية
واالجتماعيــة بصــورة عامــة.

هــذا وقــد أفــادت البيانــات املتوفــرة بــأن نحــو ثالثــة أربــاع الــوالدات تقري ًبــا ( )% 72حصلــت بمســاعدة
كادر طبــي مختــص (طبيــب ،قابلــة قانونيــة) ،فيــا  % 9.5منهــا متــت بمســاعدة قابلــة بلديــة ،و % 18مــن
وقوعــات الــوالدة حصلــت بمســاعدة امــرأة عاديــة أو دون مســاعدة مــن أي شــخص.

ومــن املــؤرشات الصحيــة الدالــة عــى وعــي املــرأة واســتقالهلا معــدالت الحمــول الخطــرة ،التــي حتــدث
قبــل بلــوغ املــرأة عامهــا الثامــن عــر ،أو بعــد جتاوزهــا اخلامســة والثالثــن مــن العمــر ،فقــد بلغــت نســبة
النســاء الــايت شــهدن محـ ً
ـا خطـ ًـرا  % 39.3مــن النســاء املشــموالت بالعينــة.
وقــد تلقــى  % 89مــن أطفــال اخلمــس ســنوات ودون لقاحــات كاملــة وهــي نســبة أقــل مــن املعــدل ا ُملــرح
بــه للمؤسســات العاملية.

ومــن أجــل تكويــن صــورة إمجاليــة للوضــع الصحــي لقاطنــي العشــوائيات اعتمــد الباحــث مجلــة مــن
مقياســا للحالــة الصحيــة مكننــا مــن تصنيفهــا يف
املــؤرشات أعطــي كل منهــا وزنًــا ،شــكلت بمجموعهــا
ً
(((1
مســتويات.
( ((1لمعرفــة التفاصيــل راجــع :ريمــون المعلولــي :)2015( ،كفايــة التربيــة ،دراســة اجتماعيــة تربويــة فــي
تجمعــات الســكن العشــوائي بدمشــق وريــف دمشــق ،دار اإلعصــار العلمــي ،عمــان :األردن.
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اســتنا ًدا للمقيــاس املذكــور ،تعــد األســرة ذات مســتوى صحــي جيــد عندمــا تتوفــر هلــا العوامــل والــروط
التاليــة :مل تفقــد أي طفــل خــال الســنوات اخلمــس األخــرة الســابقة للمســح ،وتزيــد حصــة الفــرد فيهــا عــن
 2800ل.س (عــودة للدخــول الشــهرية) شــهر ًيا ،واملســتوى التعليمــي لــأم (إعداديــة فأكثــر) ،ومل تتعــرض
حلمــل خطــر (ســن احلمــل) ،ومتزوجــة مــن رجــل ال تربطهــا معــه صلــة قرابــة ،ومســكن األرسة مــزود بميــاه
نظيفــة (شــبكة عامــة) وتــرف مياهــه املســتعملة مــن خــال شــبكة رصف صحــي عامــة ،ومعــدل التزاحــم
أقــل مــن  2شــخص/غرفة .وتــرف الفضــات بمســاعدة جامــع قاممــة ،واحلــام موجــود يف املســكن،
واملرحــاض فنــي.

علــى مســتوى العينــة اإلجماليــة (دمشــق والضواحــي) توزعــت األســر بحســب حالتهــا الصحيــة إلــى
النســب التاليــة:

ربعــي أســر العينــة للمســتويين الصحييــن المتباينيــن بصــورة كبيــرة .فاألســرة ذات
ينتمــي أكثــر مــن
ّ
المســتوى الصحــي الجيــد تمثــل  % 26.5مقابــل  % 27.7لألســر ذات المســتوى الصحــي المنخفــض .وباقــي
األســر  % 45.8ذات مســتوى صحــي متوســط.

جدول ( )4توزع االسر بحسب مستوياتها الصحية ومكان االقامة
مكان اإلقامة
عينة دمشق
عينة ريف دمشق

مستوى جيد
42.9
13.7

 - 7/1خصائص المسكن والبيئة السكنية:

مستوى متوسط
49.5
42.8

مستوى منخفض
% 7.6
% 43.5

مــن أبجديــات تشــييد ذوي الدخــل المحــدود لمســاكنهم فــي التجمعــات العشــوائية ســعيهم لتلبيــة
أساســا وهــو الحــد مــن الهــدر ،وذلــك
حاجتهــم لإليــواء ،وتجديــد قــوة عملهــم ال أكثــر ،معتمديــن مبــدً ا ً
لضعــف إمكانياتهــم الماديــة؛ فهــم يخففــون مــن هــدر المــواد المســتعملة فــي التشــييد ،وفــي المســاحات،
والزمــان...

واألســرة الســورية عمو ًمــا ،تعــد مســألة الحصــول علــى المســكن هد ًفــا كبيـ ًـرا مــن أهدافهــا ،تســعى إلــى
بلوغــه عــن طريــق حشــد طاقــات أفرادهــا .وهــو كذلــك بالنســبة لألســرة المهاجــرة إلــى الحضــر ،حضـ ًـرا
نظام ًيــا أكان أم مخال ًفــا  -عشــوائ ًيا.
وهــي فــي بــدء هجرتهــا ،يمكــن أن تقبــل بأدنــى الشــروط (غرفــة مســتأجرة دون مطبــخ) طالمــا أنهــا تحقــق
لهــا الحــد األدنــى مــن االســتقرار وبلــوغ فرصــة العمــل ،ولكنهــا مــع مــرور الوقــت ال توفــر جهــدً ا لكــي
تحســن مــن أوضاعهــا الســكنية ،ســاعية لتملــك المســكن ،واإلقامــة فيــه مســتقلة عــن غيرهــا مــن األســر.
فقــد يبيــع رب األســرة أرضــه فــي القريــة ،أو أدواتــه الزراعيــة وحيواناتــه ،أو قــد يســتدين مــن أقربائــه،
ويمكــن أن تعيــش أســرته بمســتوى الكفــاف ،حتــى يتمكــن مــن توفيــر قيمــة قطعــة مــن األرض ،يشــيد عليهــا
غرفــة إثــر غرفــة.
ففــي مســاكن هــؤالء المهاجريــن الريفييــن ذوي المســتويات االقتصاديــة المتدنيــة تتراكــم كامــل مدخراتهم
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ً
أول :دراســات محكمة  -العشــوائيات والثورة الســورية؛ حالة عشــوائيات دمشــق وضواحيها

وجهــد األفــراد جمي ًعا.

وهــذا مــا يفســر ديناميــة األســر المقيمــة فــي التجمعــات الســكنية المخالفــة ،وترحالهــم مــن تجمــع إلــى
آخــر ،ومــن حــي إلــى آخــر ،متنقليــن مــن مســكن إلــى مســكن ،ســع ًيا إلــى بلــوغ طموحاتهــم ،إن تمكنــوا مــن
ذلــك.

إنهــم يســعون وراء أهــداف محــددة :التخلــص مــن اإليجــار أو التخفيــف منــه وتحســين البيئــة الســكنية
(الخدمــات ،)..وكذلــك التخفيــف مــن غربتهــم ،عــن طريــق اإلقامــة فــي جــوار األقــارب أو أبنــاء القريــة
ذاتهــا.

فما هي أبرز سمات السكن في تجمعات دمشق وضواحيها العشوائية؟
* تمكنــت نســبة كبيــرة مــن األســر مــن حيــازة المســاكن التــي تقطنهــا ،ومــن إشــغالها بمفردهــا دون أن
تشــاركها أســرة أخــرى .فقــد بلغــت نســبة األســر المالكــة لمســاكنها  % 83مــن إجمالــي األســر ،و% 93
ـتأجرا ،وبغــض النظــر عــن مواصفــات المســكن
تشــغل مســاكنها بمفردهــا ،مل ـكًا لهــا أكان المســكن أم مسـ ً
الــذي تقيــم فيــه.

تتصــف المســاكن بقلــة عــدد الغــرف فيهــا ،فأكثــر مــن  5/2مــن المســاكن ال تضــم ســوى غرفــة أو غرفتين،
وبلــغ متوســط عــدد الغــرف لألســر جمي ًعــا ثالثــة غــرف .ويرتفــع معــدل التزاحــم فــي الغرفــة  2.3فــرد فــي
الغرفة.

وبــدت مســاكن تجمعــات الضواحــي أشــد ازدحا ًمــا بالســكان ،وذلــك النخفــاض متوســط عــدد الغــرف
فــي المســكن ،والرتفــاع عــدد أفــراد األســرة ،مقارنــة بمســاكن تجمعــات دمشــق.
أغلب المساكن تضم مرافقها (المطبخ والحمام والمرحاض) .معظمها موصول بشبكة مياه جارية.

إن المعــدالت المذكــورة تســمح باســتنتاج أن المهاجــر الريفــي ال يحســن وضعــه الســكني فــي مــكان
إقامتــه الجديــد ،بــل يمكــن أن يقيــم فــي مســكن أشــد ازدحا ًمــا مــن مســكنه فــي القريــة.
وإلجمــال خصائــص المســاكن فــي هــذه البيئة أمكــن بنــاء مقيــاس لمســتوياتها وعليه ،فاألســرة التــي تملك
المســكن ،وتشــغله بالكامــل ،وم ُبنــي مــن األســمنت أو الحجــر ،ومعــدل التزاحــم فيــه أقــل مــن شــخصين
فــي الغرفــة ،وإنارتــه كهربــاء مــن شــبكة عامــة ،تصــل ميــاه الشــرب مــن الشــبكة العامــة ،وتصــرف الميــاه
المســتعملة إلــى الشــبكة العامــة ،والمطبــخ والحمــام مــزودان بميــاه جاريــة ،والمرحــاض فنــي ،والفضــات
تصــرف مــن جامــع قمامــة ،يعطــى المســكن مســتوى الجيــد ،بالمقابــل ،كل مســكن يكــون مشــتركًا بيــن
أســرتين أو أكثــر ومســتأجر ،ويكــون التزاحــم فيــه أكثــر مــن أربعــة أشــخاص /غرفــة ،واإلنــارة فيــه ليســت
الكهربــاء ،والميــاه شــراء ،والصــرف الصحــي عبــارة عــن مجــاري مكشــوفة ،وال يوجــد فيــه مطبــخ وحمــام
ومرحــاض ،والقمامــة الناتجــة تلقــى فــي مــكان غيــر مخصــص .هــذا المســكن يعطــى مســتوى منخفــض.
ووف ًقــا لذلــك ،فقــد بلغــت نســبة المســاكن ذات المســتوى الجيــد  % 66مــن إجمالــي المســاكن .وهــي
فــي تجمعــات دمشــق ( )% 85مــن مســاكنها مقابــل ( )% 51مــن مســاكن تجمعــات الضواحــي مقابــل % 7
مــن المســاكن صنفــت بمســتوى منخفــض .وكانــت مســاكن تجمعــات دمشــق أفضــل مــن مســاكن تجمعــات
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ريــف دمشــق ،وقــد فســر الباحــث هــذا الواقــع اســتنا ًدا إلــى:

ً 1ـ حداثــة جتمعــات الضواحــي وســكاهنا ،فهــي جتمعــات غــر مســتقرة ســكان ًيا وعمران ًيــا نتيجــة رسعــة
انتشــارها ،وقلــة املبــادرات املحليــة.

ً 2ـ موقــف الســلطات البلديــة املســؤولة عــن التجمعــات ،فهــي ســلبية حيــال تقديــم أي خدمــات يف البنيــة
التحتيــة (طرقــات ،شــبكات امليــاه والــرف ،ترصيــف القاممــة.)...

ً 3ـ الــردي النســبي ألوضــاع معظــم األرس اقتصاد ًيــا ،ممــا يضعــف مــن قدراهتــم عــى القيــام بمبــادرات
ذاتيــة مجاعيــة لتحســن مســتوى اخلدمــات يف جتمعاهتــم.

ً
واســتكمال لخصائــص البيئــة الســكنية ،نعــرض واقــع الخدمــات والمرافــق الخاصــة والعامــة فــي
التجمعــات المشــمولة بالدراســة:

ميــاه الشــرب :يعــاين معظــم ســكان التجمعــات مــن مشــكلة نقــص ميــاه الــرب ،فــازال أكثــر مــن ثلــث
ســكان التجمعــات ( % 35مــن األرس) غــر قادريــن عــى بلــوغ مصــادر امليــاه النظيفــة مــن شــبكات عامــة،
فيــا يوفــر أغلبهــم امليــاه مــن شــبكة عامــة قريبــة مــن التجمــع ،يقومــون بوصــل شــبكاهتم اخلاصــة هبــا دون
ـرا مــا تتعــرض هــذه الشــبكة لألعطــال،
مراعــاة لطاقتهــا االســتيعابية أو لــروط مدهــا بصــورة فنيــة ،وكثـ ً
وانقطــاع امليــاه عــن املنــازل ،فضـ ً
ـا عــن تعرضهــا للتلــوث ألســباب تتصــل بأعطــال تصيــب شــبكات الــرف
الصحــي ،أو تــرب امليــاه الوســخة إىل ميــاه الشــبكة .فيــا يضطــر آخــرون إىل حفــر آبــار خاصــة هبــم لتوفــر
ميــاه الــرب ،يف حــن ال تتوفــر يف بعــض التجمعــات إال إمكانيــة رشاء امليــاه مــن بائعيهــا (الصهاريــج) كــا
هــو احلــال يف جتمعــي املعضميــة  -والذيابيــة ،وهــي ميــاه غــر مضمونــة ،وهكــذا فهــم يتكبــدون نفقــات ماليــة
إضافيــة مقابــل احلصــول عــى خدمــات ســيئة.
وعمو ًمــا تكــون معانــاة ســكان تجمعــات الضواحــي أشــد ،فســت مــن بيــن كل عشــر أســر توفــر الميــاه مــن
البائعيــن ( )% 21أو مــن اآلبــار ( .)% 41وغيــر خـ ٍ
ـاف بــأن هــذه اآلبــار يتــم حفرهــا بصــورة غيــر نظاميــة وغيــر
أيضا
شــرعية ً
الصــرف الصحــي :تــرف  % 86مــن املســاكن امليــاه املســتعملة عــر شــبكات ،ترتبــط بالشــبكة العامــة
للــرف الصحــي وهــي يف معظمهــا شــبكات أقامهــا الســكان عــى نفقتهــم ،بصــورة غــر نظاميــة وغــر فنيــة،
األمــر الــذي يــؤدي إىل كثــرة األعطــال فيهــا.
ومــا زال ( )% 18مــن المســاكن يصــرف الميــاه المســتعملة إلــى حفــر مغلقــة كمــا هــو الحــال فــي
المعضميــة (التجمــع الشــرقي) ،أو إلــى مجـ ٍ
ـار مكشــوفة ( % 16مــن مســاكن الضواحــي أو إلــى أنهــار كمــا
هــو الحــال فــي حــي الدخانيــة (بســاتين جرمانــا).

القمامــة :وفــرت حمافظــة دمشــق لعــدد مــن األحيــاء املخالفــة جــز ًءا مــن حاجاهتــا إىل ترصيــف القاممــة
(عربــات ،عــال ،)..ولكنهــا غــر كافيــة ،مــا يــؤدي إىل تراكــم القاممــة عــى الطرقــات ويف األماكــن اخلاليــة
(الشــاغرة).
وقــام ســكان بعــض التجمعــات بحــل مشــكلة تصريــف القمامــة عــن طريــق متعهديــن جواليــن يجمعونهــا
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ً
أول :دراســات محكمة  -العشــوائيات والثورة الســورية؛ حالة عشــوائيات دمشــق وضواحيها

لقــاء أجــر شــهري يدفعــه الســكان .فيمــا ال تتوفــر لبعــض التجمعــات أي خدمــات لترحيــل القمامــة ،فأكثــر
مــن  5/2مــن األســر فــي تجمعــات ضواحــي دمشــق يتخلصــون مــن الفضــات الصلبــة (القمامــة) مــن
خــال رميهــا فــي أماكــن مكشــوفة (فراغــات بيــن المســاكن ،كمــا هــو حــال تجمعــات معضميــة الشــام) أو
ترمــى فــي النهــر كمــا هــو الحــال فــي تجمــع الدخانيــة.

شكل ( )4التوزع النسبي لألسر بحسب توفر بعض الخدمات ومكان اإلقامة

اإلنــارة :إن مــا يعــاين منــه ســكان التجمعــات املخالفــة ليــس عــدم متكنهــم مــن ربــط شــبكة منازهلم بالشــبكة
العامــة للطاقــة الكهربائيــة ،ولكــن شــكواهم تنطلــق مــن عــدم متكنهــم مــن اســتجرارها بطريقــة نظاميــة ،حيــث
يعمــدون إىل تعليــق خطــوط الطاقــة اخلاصــة بالشــبكة العامــة واألعمــدة ،مــا يعرضهــم ألخطــار كثــرة .فضـ ً
ـا
عــن تعــرض التيــار لالنقطــاع املتكــرر ،والنقــص يف شــدته الســتجراره بصــورة غــر نظاميــة ،والنعــدام توفــر
املحــوالت الكافيــة .فضـ ً
ـا عــن مــرور خطــوط الطاقــة ذات التوتــر املرتفــع فــوق املســاكن.

المــدارس :يعــاين ســكان التجمعــات املخالفــة مــن تدهــور اخلدمــات التعليميــة ،فمعظمهــا خيلــو مــن
املــدارس ،وإذا مــا توفــرت فهــي ال تســتوعب إال جــز ًءا مــن األوالد ،وهــي غال ًبــا مــدارس مســتأجرة ،ذات
صفــوف ضيقــة خاليــة مــن الباحــات وغــر كاملــة ،مــا يضطــر األهــايل إىل إرســال أوالدهــم إىل مــدارس أحيــاء
أخــرى قــد تكــون بعيــدة .فأبنــاء حــي اليونســية (جرمانــا) مثـ ً
ـا يتعلمــون يف مــدارس الطبالــة ،وأبنــاء حــي
الدخانيــة يتعلمــون يف مــدارس بــاب رشقــي ،وجــزء مــن أبنــاء الدويلعــة (االبتدائــي) وكل الطــاب يف املرحلــة
اإلعداديــة والثانويــة يتعلمــون يف مــدارس بــاب رشقــي وبــاب تومــا .وأبنــاء حــي ترشيــن يتعلمــون يف مــدارس
القابــون التــي تبعــد عــن مســاكنهم  3 - 2كــم.

خدمــات الصحــة :معظــم التجمعــات املخالفــة تفتقــر للخدمــات الصحيــة (مســتوصفات) ،لذلــك يتلقــى
ســكاهنا الرعايــة والعــاج يف مســتوصفات تتبــع ألحيــاء أخــرى أو يف العيــادات اخلاصــة.
وعمو ًمــا يعانــي ســكان التجمعــات مــن كثــرة تعرضهــم لألمــراض اإلنتانيــة والزحاريــة والجــرب والقمــل
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وأمــراض الجهــاز التنفســي (الربــو) .وقــد الحــظ الباحــث كثــرة العاهــات لــدى أبنــاء هــذه التجمعــات.

الطرقــات  -المواصــات :معظــم الطرقــات الداخليــة ضيقــة جــدً ا ال تســتوعب مــرور ســيارة باجتــاه واحــد
(أزقة).

توجــد طرقــات رئيســة تختــرق بعــض التجمعــات أو أن بعــض األحيــاء ،وهــي مزدحمــة بالســيارات
والمحــال التجاريــة والــورش.

عــدا ذلــك فالطرقــات الداخليــة والفرعيــة مازالــت ترابيــة ،خاصــة فــي تجمعــات ريــف دمشــق ،يملؤهــا
الغبــار صي ًفــا والوحــل شــتا ًء.
الحدائق :ال توجد حدائق وال مراكز هاتف وال مكتبات عامة.
الخدمات الدينية :متوفرة (جوامع ،كنائس) ،وكذلك البقاالت واملحال التجارية.

مشــكالت إداريــة :يعــاين الســكان يف جتمعــات عديــدة مــن مشــكلة تعــدد اجلهــات اإلداريــة املســؤولة أو
مــن اختــاط املســؤولية .فهنــاك جتمعــات نشــأت عــى حــدود مدينــة دمشــق ،بعــض أجزائهــا يتبــع للعاصمــة
وبعضهــا لريــف دمشــق .وهنــاك أحيــاء تتبــع إداريــا ملحافظــة القنيطــرة ختــدم أبنــاء هــذه املحافظــة ،فيــا حيــرم
باقــي الســكان املوجوديــن يف هــذه األحيــاء مــن تلــك اخلدمــات.

البيئــة العامــة :تــرز هنــا مشــكالت البيئــة بصــورة جليــة وأهــم مظاهرهــا :االزدحــام الشــديد للســكان
واملســاكن ومــا ينجــم عــن ذلــك مــن ضغــط نفــي وعصبــي يعــاين منــه الســكان فضـ ً
ـا عــن ازدحــام الشــوارع
بالســيارات يف جتمعــات دمشــق .وتلــوث امليــاه :فالشــبكة ســيئة التنفيــذ (ميــاه  -رصف صحــي) ،تــؤدي إىل
ً
فضــا عــن تــرب امليــاه الوســخة مــن اآلبــار (احلفــر
تــرب امليــاه الوســخة واختالطهــا بامليــاه النظيفــة،
الفنيــة) إىل جــوف األرض واختالطهــا مــع ميــاه اآلبــار املعــدة للــرب .تلــوث اهلــواء يف جتمعــات مدينــة
دمشــق .التلــوث باملــواد الصلبــة :القاممــة.
وأخيـ ًـرا ،تدهــور عناصــر البيئــة :شــح الميــاه وتدهــور منســوب الميــاه الجوفيــة بصــورة الفتــة للنظــر ،مــا
ـتقبل .فضـ ً
يهــدد هــذه المناطــق بالجفــاف التــام مسـ ً
ـا عــن تدهــور الغطــاء النباتــي ،والتعديــات المســتمرة
علــى األراضــي الزراعيــة عــن طريــق قطــع األشــجار والبنــاء عليهــا.
 - 8/1األوضاع التعليمية:

يف أغلــب دراســات اهلجــرة الريفيــة يف ســورية ،يتأكــد مت ّيــز املهاجريــن مــن أبنــاء الريــف بمســتوى تعليمــي
أيضــا يف عينــة أربــاب األســر املقيمــن يف التجمعــات
يفــوق نظــره لــدى باقــي أبنــاء الريــف ،وقــد تأكــد ذلــك ً
العشــوائية ،فكانــت نســبة األميــن بينهــم منخفضــة ( )% 8ومل تتجــاوز نســبتهم مع امللمــن  .% 19وهــي أخفض
مــن نظريهتــا عــى املســتوى الوطنــي .حيــث بلغــت كــا أفــاد املســح الديموغــرايف املتكامــل  .% 25مقابــل ذلــك،
ترتفــع نســب الشــهادات بينهــم ،حيــث بلغــت نســبة مــن أنجــزوا مســتوى الثانويــة وفــوق  % 23.2يف حــن
بلغــت يف عينــة مســح ســابق  ((1(.% 18مــع تفــوق الســات التعليميــة ألربــاب األرس املقيمــن يف جتمعــات
دمشــق عــى نظريهتــا لــدى أربــاب أرس جتمعــات الضواحــي .حيــث انخفضــت نســبة األميــن يف عينــة دمشــق
(((1
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إىل  % 5.3مقابــل  % 10.5يف عينــة الضواحــي فيــا ارتفعــت نســبة األميــات وامللــات إىل  % 33( % 47أميــات
حصلــن مســتوى تعليمــي مرتفــع (ثانويــة فأكثــر) إىل
و % 13ملــات) بــن زوجاهتــم ،وانخفضــت نســبة مــن ّ
.% 14
ومع ذلك ،تتفوق نساء التجمعات على نساء الحضر والريف السوري بصورة عامة تعليم ًيا.

جدول ( )5توزع األبناء ( 8سنوات وفوق) بحسب المستوى التعليمي والجنس
البيان
إناث
ذكور
إجمالي

مجموع
المستويات التعليمية لألبناء
أمي وملم ابتدائية وإعدادية ثانوية وفوق عدد
10.8
9.9

10.2

71.2

73.8

72.9

18.0
16.2

16.9

278
474

752

%

100
100
100

أما األبناء فيمكن تلخيص أوضاعهم التعليمية من خالل مؤشري:
 - 3المستويات التعليمية التي بلغها من هم خارج االنتظام الدراسي من عمر ( 8سنوات وفوق).

 -نسب االنتظام بالدراسة لمن هم في عمر ( 24-5سنة)

 - 1يتصــف المســتوى التعليمــي لألبنــاء بارتفاعــه ،مقارنــة مــع المســتويات التعليميــة لباقــي أفــراد
األســرة.

فقــد بلغــت نســبة األمييــن والملميــن بينهــم نحــو  % 5.2( % 10أمييــن % 5.1 ،ملميــن) ،وثالثــة أرباعهــم
وحصــل نحــو  % 17منهــم مســتوى تعليم ًيــا
تقري ًبــا ( )% 73أنجــزوا إحــدى المرحلتيــن االبتدائيــة واإلعداديــة.
َّ
مرتف ًعــا (ثانويــة وفــوق) .والفــروق ليســت جوهريــة بيــن الجنســين ،حيــث تقاربــت نســبة األميــة واإللمــام
تعليمــا مرتف ًعــا (ثانويــة وفــوق) (% 16
حصلــوا
( % 10.3للذكــور  % 10.8 -لإلنــاث) .وكذلــك نســبة مــن ّ
ً
للذكــور  % 18 -لإلنــاث)
 - 2املنتظمــون منهــم يف الدراســة  ،% 66وغــر املنتظمــن  .% 34واإلنــاث أكثــر انتظا ًمــا % 68.5 ،مــن إمجــايل
اإلنــاث ،مقابــل  % 64.3مــن إمجــايل الذكــور .تتناقــص هــذه النســب مــع ارتفــاع الســن .فكانــت أعــى هــذه
املعــدالت لفئــة األطفــال مــن عمــر ( 11 - 6ســنة) وبلغــت  % 96.3تليهــا الفئــة العمريــة ( 14-12ســنة)
ونســبتها  .% 85وتنخفــض إىل  % 52.5لألبنــاء مــن عمــر ( 17-15ســنة) .فيــا انخفضــت إىل  % 19.7لــدى
فئــة األبنــاء مــن عمــر ( 24-18ســنة).
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ً
رابعا :خالصة واستنتاجات
أتــاح اإلحصــاء المتقــدم التعامــل مــع خصائــص ســكان المخالفــات /العشــوائيات الممتــدة علــى أراضــي
محافظتــي دمشــق وريــف دمشــق ،ومــع المتغيــرات المتدخلــة فــي إمكانيــة اختبــار طبيعــة العالقــات فيمــا
بينهــا ،والكشــف عــن المتغيــرات األكثــر تأثيـ ًـرا فــي حيــاة الســكان ،مــن خــال اســتخدام مجموعــة مقاييــس
االرتبــاط ومنهــا التحليــل العاملــي.

ـهل فــرز أكثــر المتغيــرات تأثيـ ًـرا فــي جوانــب حيــاة النــاس الصحيــة والماديــة والتعليمية...الــخ ،التي
مــا سـ ّ
بــدت كحزمــة عوامــل متداخلــة ومتفاعلــة فيمــا بينهــا ،مــا جعــل منهــا متالزمــة متماســكة ،أمكــن تصنيفهــا
وفرزهــا إلــى مجموعتيــن مترابطتيــن:

*مجموعــة أولــى مــن العوامــل المتصلــة بطبيعــة األســرة المقيمــة فــي عشــوائيات دمشــق وريفهــا بكونهــا
أســرا قادمــة مــن أريــاف ســورية تجلــت مــن خــال متغــرات :عــدد املواليــد األحيــاء (ارتفــاع معــدالت
ً
اخلصوبــة الرتاكميــة واملكتملــة عنــد املــرأة) ،بالتــايل ارتفــاع حجــم األرسة (عــدد أفرادهــا) ،وتــدين املســتوى
الصحــي العــام لــأرسة ،ومعــدل التزاحــم يف الغرفــة ،فضـ ً
ـا عــن انخفــاض مســتوى الســكن عمو ًمــا ،وضعف
را عنــه مــن خــال مــكان عمــل األب ،ودوريــة عملــه.
االســتقرار املــادي لــأرسة مع ـ ً

* مجموعــة ثانيــة مــن العوامــل المعبــرة عــن طبيعــة البيئــة الســكنية التــي يقطنوهــا بكونهــا بيئــة ماديــة
ذات خصائــص عشــوائية وجتلــت مــن خــال متغــرات :مــكان اإلقامــة احلــايل (جتمعــات مدينــة ،جتمعــات
ضواحــي) ،ارتفــاع معــدل االزدحــام الســكاين ،مــدى توفــر عنــارص البنيــة التحتيــة يف البيئــة الســكنية (شــبكات
امليــاه ،والــرف الصحــي ،مرافــق املســكن ،ترصيــف الفضــات) فضـ ً
ـا عــن مــدى توفــر اخلدمــات العامــة
وجودهتــا (مــدارس ،مراكــز صحيــة ،طرقــات.)...

إن مجموعــة الخصائــص المنضويــة فــي كلتــا المجموعتيــن يمكــن أن تفســر فــي المــآل األخيــر حالــة
وخصوصــا تلــك التــي تقيــم فــي تجمعــات
الحرمــان المركــب التــي تســم نســبة مرتفعــة مــن تلــك األســر،
ً
ريــف دمشــق.

ومــن بــن جمموعتــي املتغــرات املذكــورة أمكــن فــرز املتغــرات املعــرة عــن الواقــع الصحــي لألســر وقــد
مقياســا مرك ًبــا مــن مجلــة مــؤرشات عكســت خصائــص
ـرا مكث ًفــا عــن اخلاصتــن املذكورتــن .بكونــه
ً
بــدا تعبـ ً
األرسة الريفيــة املهاجــرة ،فضـ ً
ـا عــن خصائــص البيئــة الســكنية بــآن م ًعــا مــن خــال:
 - 1وضــع األم مــن حيــث مســتواها التعليمــي ،وســلوكها اإلنجــايب (ســن زواجهــا األول ،فئــة احلمــول
اخلطــرة ،معــدل خصوبتهــا ،زواج األقــارب ،معــدل وفيــات األطفــال).
 - 2وضــع األب مــن حيــث هــو املعيــل الرئيــس ألرستــه ،درجــة اســتقرار دخلــه املــادي (دوريــة عملــه،
مــكان مزاولتــه العمــل).
 - 3مستوى املسكن والبيئة السكنية ،عدد غرف املسكن ،معدل التزاحم ،مستوى اخلدمات العامة...

اســتنا ًدا إلــى مــا ســبق يمكــن القــول إن األســر التــي تضــم عــد ًدا مرتف ًعــا مــن األوالد (خصوبــة مرتفعــة)،
ودخولهــا الماديــة منخفضــة أو غيــر مســتقرة ،والمســتوى التعليمــي للوالديــن منخفــض ،ومســاكنها صغيــرة،
وتقيــم فــي تجمــع ســكني يتصــف بمســتوى خدمــات منخفضــة (مــدارس ،صــرف صحــي ،ميــاه شــرب)...
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ووضــع تعليمــي منخفــض لألبنــاء وفــق مؤشــرات :ارتفــاع نســب الرســوب والتســرب مــن المدرســة ،ثــم
االنخــراط بالعمــل فــي ســن مبكــرة ،إن األســر المذكــورة تتجلــى لديهــا متالزمــة الحرمــان بدرجــة أكثــر
وضوحــا مــن أســر أخــرى .وهــذه خصائــص تتجلــى بوضــوح لــدى األســر المقيمــة فــي تجمعــات ضواحــي
ً
دمشــق بجــاء مقارنــة مــع تلــك التــي تقيــم فــي تجمعــات مدينــة دمشــق.

مهمــا  -بكونهــا شــرو ًطا موضوعيــة  -فــي وقــوع
دورا ً
وهكــذا تــؤدي متغيــرات المجموعتيــن المذكورتيــن ً
نســبة كبيــرة مــن األســر المبحوثــة فــي قبضــة عوامــل متالزمــة حرمــان .حيــث تفوقــت فــي أثرهــا علــى
الشــروط  /المتغيــرات ذات الطابــع الذاتــي مثــل المســتويات التعليميــة لآلبــاء واألمهــات ،وكذلــك علــى
قــوة اتجاهاتهــم نحــو تعليــم أوالدهــم.
كل ذلــك يحملنــا علــى تأكيــد أهميــة التخفيــف مــن وطــأة الشــروط البيئيــة القاســية علــى حيــاة الســكان
مــن خــال التدخــل لتحســينها ورفــع مســتواها :الســكني ،والبيئــي .األمــر الــذي يمكــن أن يســمح للعوامــل
الخاصــة بطموحــات األهــل ومســتوياتهم التعليميــة أن تبــرز علــى أنهــا عوامــل إيجابيــة يمكــن أن تــؤدي إلــى
تحســين الواقــع العــام لتلــك األســر وأبنائهــا.
هكــذا بــدت حالــة الحرمــان المركــب بــكل تجلياتــه تغمــر ســكان العشــوائيات ،وبتعبيــر آخــر ،الفقــر بــكل
أنواعــه وصــوره:
«الفقــر املــادي ،وفقــر احلاميــة واألمــن ،واحلرمــان مــن احلــب الناجــم عــن التســلط والعالقــات االســتغاللية
للبيئــة الطبيعيــة ،وفقــر الفهــم واإلدراك ،وفقــر املشــاركة ،وفقــر اهلويــة الناتــج عــن التســلط وفــرض القيــم
الغريبــة عــى الثقافــات املحليــة ،التهجــر والنفــي الســيايس.»...
سياســ ًيا يمكــن الحديــث عــن أهميــة -بــل ضــرورة -وعــي ســكان العشــوائيات لواقعهــم وأحوالهــم،
وهــذا لــن يأتيهــم مــن داخلهــم! وفــي ظنــي أن شــرارة الثــورة الســورية فــي منتصــف آذار /مــارس 2011
كانــت فــي منزلــة الوميــض الملهــم والمفجــر لطاقاتهــم ،فانخرطــوا فيهــا.

الجزء الثاني :سياسات الدولة/النظام تجاه سكان العشوائيات
ـق ظاهــرة الســكن العشــوائي اهتمــام الســلطة السياســية واإلداريــة في ســورية حتــى مطلع التســعينيات
لــم تلـ َ
مــن القــرن الماضــي ،فالجهــات الحكوميــة المســؤولة عــن الســكن والتخطيــط العمرانــي علــى المســتويين
المركــزي واإلقليمــي لــم تبــادر أي منهــا إلــى دراســة ظاهــرة التجمعــات الســكنية العشــوائية إال متأخــرة،
وأغلــب الظــن أن بعــض تلــك الجهــات لــم تكــن تــرى فــي هــذه الظاهــرة قضيــة مهمــة وخطــرة ،حيــث
«يمكــن التحكــم بهــا عنــد اللــزوم» .فيمــا كانــت بعــض تلــك الجهــات تتهيــب فتــح ملــف الســكن العشــوائي،
فضــل عــدم إثارتهــا نظـ ًـرا لطبيعــة القاطنيــن فيهــا! ،وكبــر حجمهــا ،فقــد ورد فــي أحــد
خشــية إثــارة قضيــة ُي ّ
الكتــب الصــادرة عــن وزارة اإلســكان ووزارة اإلدارة المحليــة أن فشــل اإلجــراءات المتخــذة فــي محاولــة
مواجهــة المــد العمرانــي غيــر النظامــي فــوق األراضــي الزراعيــة «لــم يكــن بســبب نقــص مــن األحــكام
القانونيــة والنظاميــة ،وإنمــا بســبب مجموعــة مــن العوامــل والحــاالت بعضهــا يتعلــق بالهجــرة المتزايــدة
مــن الريــف إلــى المــدن ،وبعضهــا اآلخــر يتعلــق بصفــة المخالفيــن أو طبيعــة المخالفــات واألحــوال وعــدم
(*((1
القــدرة علــى تنفيــذ القانــون أو النظــام»
(((1

كتاب وزاري (وزارة اإلسكان ،وزارة اإلدارة المحلية) تاريخ .1977 / 4 / 13
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ويقــع فــي اإلطــار ذاتــه ،انعــدام البيانــات اإلحصائيــة عــن مناطــق المخالفــات الجماعيــة في ســورية ،ســواء
فــي المجموعــات اإلحصائيــة الســنوية ،أو فــي نتائــج التعــدادات الســكانية التــي ينفذهــا المكتــب المركــزي
لإلحصــاء بصــورة دوريــة تقري ًبــا منــذ عــام  .1960حيــث كانــت بيانــات الســكان المقيميــن فــي مناطــق
المخالفــات مدمجــة مــع بيانــات المناطــق الســكنية النظاميــة .عندئـ ٍ
ـذ لــن نســتغرب مثـ ً
ـا عــدم معرفــة الباحثين
أو المخططيــن لحجــم هــذه الظاهــرة ،كعــدد الســكان ومعــدالت نموهــم ومصادرهــم ومشــكالتهم… أو أي
بيانــات أخــرى خاصــة بهــم.
إن عــدم وجــود البيانــات اإلحصائيــة ،ونــدرة المســوح الميدانيــة عــن مناطــق المخالفــات فــي ســورية
دفعــت بعــض الباحثيــن مــن منظمــات دوليــة للكتابــة عنهــا بشــكل يفتقــر إلــى الموضوعيــة المناســبة.

(((2

فضـ ً
ـا عــن ذلــك ،لــم تظهــر حتــى منتصــف تســعينيات القــرن الماضــي مصــورات طبوغرافيــة تحــدد مواقع
وحــدود التجمعــات المخالفــة فــي ريــف دمشــق ،ومــا هــو متوفــر منهــا عــن تجمعــات محافظــة دمشــق ليــس
إال مخططــات أوليــة بمقيــاس  20.000/1 ،5000/1تفتقــر إلــى التفاصيــل ،فضـ ً
ـا عــن عــدم دقتهــا ،وتأخــر
صدورهــا حتى عــام .1991

وقــد ختمــت األلفيــة الثانيــة علــى رأي ألجهــزة التخطيــط اإلقليمــي ُيرجح فكــرة ترقية عــدد مــن التجمعات
المخالفــة فــي مدينــة دمشــق ،مــع الســعي لضبــط نموهــا واتســاعها .وأحيــل العديــد منهــا للدراســة( ((2فــي
ســياق تشــريعات عمرانيــة قديمــة أوصلــت عمليــات التخطيــط العمرانــي إلــى أخفــض مســتوياتها طيلــة
الفتــرة الممتــدة بيــن .2000 - 1975

ومــع الدخــول فــي العقــد األول مــن األلفيــة الجديــدة ،ووصــول بشــار األســد إلــى الســلطة فــي عــام
 2000ومــع تبنــي نهــج االنفتــاح االقتصــادي خاصــة بعــد عــام  2005مــن خــال تبنــي الدولــة نمــوذج
اقتصــاد الســوق االجتماعــي «الســتعادة التــوازن بيــن الجوانــب االقتصاديــة واالجتماعيــة للتنميــة» ،تــم تبنــي
سياســات حضريــة جديــدة ذات هــدف مــزدوج :تحريــر االقتصــاد ،مــع الحفــاظ علــى شــبكة أمــان بغــرض
توفيــر الحمايــة االجتماعيــة للفئــات الضعيفــة! وجــرت عمليــة إصــاح اآلليــات التشــريعية التــي تتنــاول
اإلســكان والتصميــم الحضــري ،مــع التركيــز علــى االســتثمار فــي العقــارات.
وعليــه ،تــم تجديــد التخطيــط الحضــري ،وألغيــت القيــود المفروضــة علــى اإليجــارات ،وازدهر االســتثمار
الملكيــة ،وتراخيــص البنــاء والتعاونيــات ،وأعيــد تنظيــم تشــريع
فــي الســياحة ،وكذلــك تــم إصــاح قانــون ُ
مخالفــات اإلعمــار وتنظيــم اســتخدام األراضــي .وقــد ترافــق هــذا الدفــع التشــريعي مــع عــودة هائلــة إلــى
تخطيــط اإلســكان العــام مــن المؤسســة العامــة لإلســكان والتــي تــم تقديمهــا بشــكل واضــح علــى أنهــا
آليــة اجتماعيــة تهــدف إلــى موازنــة اآلثــار المتوقــع ظهورهــا عقــب التحريــر ،وكان مــن المقــرر أن يكــون

* يرجــح الكاتــب فرضيــة تزعــم بــان سياســة ضمنيــة للنظــام بــدأت منــذ مطلــع الســبعينات هدفت إلــى تأخير
تنفيــذ مشــروعات التنميــة فــي بعــض المحافظــات لدفــع قواهــا العاملــة الشــابة نحــو العاصمــة ،تــم اســتيعابهم
فــي :أجهــزة األمــن وقــوات النخبــة فــي الجيــش «ســرايا الدفــاع والصــراع ،والحــرس الجمهــوري» ،أغلبيــة
هــؤالء أنشــأوا تجمعاتهــم العشــوائية المحيطــة بدمشــق.
( ((2راجع دراسة المعهد العربي إلنماء المدن (السكن العشوائي في سورية) ،الموئل  ،1994 ،2ص325
( ((2مــن الدراســات :مركــز البيئــة والتنميــة (ســيداري) تقريــر عــن المراجعــة البيئيــة لمنطقــة بســتان حســحس
العشــوائي فــي دمشــق.1994 ،

48

الربيع العربي بعد عشــر ســنوات؛ المسارات والحصائل واآلفاق
ملف العدد:
ّ
ً
أول :دراســات محكمة  -العشــوائيات والثورة الســورية؛ حالة عشــوائيات دمشــق وضواحيها

المســتفيدون مــن أعمالهــا األســر المنخفضــة الدخــل وال ســيما الشــباب ،الذيــن تــم تحديدهــم الح ًقــا علــى
المخالفــات!
أنهــم المحــرك الرئيــس فــي تنميــة مناطــق ُ
وبــرز بشــأن قضيــة التجمعــات العشــوائية سياســة حضريــة ،تؤكــد علــى وجــود اتجاهيــن رئيســين
لمعالجتهــا:

األول :يؤكــد عــى ترقيــة التجمعــات المخالفــة مــن خــال دعــم البنيــة التحتيــة :شــبكة ميــاه رشب وشــبكة
رصف صحــي ،ومدارس...مــع احلفــاظ عــى املســاكن إال مــا كان معي ًقــا لتحســن شــبكة الطــرق .مــع إضفــاء
الطابــع القانــوين عــى إشــغاله األرض ،ومــن أجــل ذلــك ســيكون مطلو ًبــا تعديــل اخلطــط الرئيســة لتكييفهــا
مــع الوقائــع القائمــة.
الثانــي :يدعــو إىل التجديــد الحضــري أي اهلــدم وإعــادة اإلعــار القانــوين ،وهــو يتبــع خطــة رئيســة ختتلــف
عــن الواقــع القائــم ،وقــد افــرض مروجــو هــذا اخليــار األخــر أن جــدواه ســتكون مضمونــة عــر وصــول
مســتثمرين جيذهبــم انفتــاح االقتصــاد.
وانخرطــت وزارة اإلدارة المحليــة والبيئــة المســؤولة عــن التخطيــط الحضــري منــذ عــام  2004فــي عــدة
ـج الوطنــي لالرتقــاء وإعــادة تأهيــل
المخالفــات .ووضعــت البرنامـ َ
برامــج تهــدف إلــى «االرتقــاء» بأحيــاء ُ
مناطــق الســكن العشــوائي.

صورة ( )1منطقة البحدلية في ضواحي دمشق الجنوبية ،وقد شملها برنامج االرتقاء بالعشوائيات
في ريف دمشق.
وفــي الوقــت ذاتــه ،حــدّ دت وزارة اإلســكان والتعميــر مــع المؤسســة العامــة لإلســكان الشــروط القانونيــة
والتشــريعات اإلداريــة التــي تحكــم سياســة التجديــد الحضــري لمناطــق المخالفــات ،علــى أســاس جــذب
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مســتثمرين عقارييــن رئيســين فــي القطــاع الخــاص ،وكان علــى الدولــة أن توفــر أراض مملوكــة ملكيــة عامــة
لمســتثمري القطــاع الخــاص ،التــي كان ســيبنى عليهــا مســاكن ل ُ
وأيضــا أراض مــن
ألســر منخفضــة الدخــلً ،
المخالفــة.
أجــل تجديــد األحيــاء ُ
خــال هــذه الفتــرة ،اشــتد «التنافــس بيــن قــوى المصالــح علــى الســوق العقاريــة ،حيــث تمــت المباشــرة
بتنفيــذ سياســات االرتقــاء والتجديــد الحضــري مــن قبــل إدارات وســلطات محليــة مختلفــة فــي اآلن نفســه
مــن دون تنســيق .جــرى ذلــك وســط تنافــس بيــن هــذه السياســات الحكوميــة التــي تؤكــد « رغبتهــا فــي تنفيــذ
سياســات الســوق االجتماعــي» ،وبيــن المنطــق االقتصــادي لالســتثمار الخــاص والعولمــة ومنطــق الرفاهيــة
(((2
االجتماعيــة .وكانــت هــذه هــي الحالــة فــي مــا يتعلــق باســتخدام أراضــي مناطــق المخالفــات.

وأخــرا تــم التوفيــق بــن اخليــارات املتنافســة ،إمــا ضمنًــا أو رصاحــ ًة ،متخــض عــن بلــوغ إمجــاع عــام
ً
بــن الفاعلــن التقنيــن والسياســيني وأصحــاب املصالــح :فلــن يكــون ســيناريو الترقيــة هــو املحتمــل لبعــض
عشــوائيات املناطــق املركزيــة جــدً ا يف العاصمــة ،كــا لــن يكــون التجديــد لتجمعــات تقــع عــى املحيــط البعيــد
عــن العاصمــة.

صورة ( )2حي الطبالة وهو مخالف قديم في جنوب دمشق ،تم االرتقاء به في التسعينيات.
لقــد كانــت حصيلــة تطبيــق سياســات إســكانية متخبطــة مــن جهــة ،ومنحــازة مــن جهــة أخــرى ،طــوال
العقــد األول مــن األلفيــة الجديــدة ،أن ظهــرت طفــرة كبيــرة علــى صعيــد إنتــاج عــدد كبيــر مــن األبنيــة
الســكنية ،علــى يــد القطــاع الخــاص.
Valérie Clerc. (2014). Informal settlements in the Syrian conflict: urban planning as a
weapon، p7.
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فمــع حلــول عــام  2007تضاعــف اإلنتــاج الســنوي للوحــدات الســكنية فــي منطقــة العاصمــة ســبع
مــرات ،وفــي ضواحــي العاصمــة تضاعــف  15مــرة( ،((2وهــي فــي أغلبهــا موجهــة لتلبيــة طلبــات الفئــات
الميســورة ،فــكان العــرض فــي ســوق المســاكن أعلــى بكثيــر مــن الطلــب عليهــا ،مــا أدى إلــى بقــاء عــدد
كبيــر منهــا فارغــة ،أو غيــر مكتملــة ،فــي وقــت أظهــرت مؤسســات اإلعمــار الحكوميــة عجـ ًـزا كبيـ ًـرا فــي تلبيــة
حاجــات الفئــات المحــدودة الدخــل ،فمــن بيــن ال  57ألــف وحــدة ســكنية كان مخط ًطــا أن يتــم إنجازهــا فــي
منطقــة دمشــق بــد ًءا مــن عــام  2000لــم يكتمــل منهــا ســوى  3000وحــدة بحلــول عــام  .((2( 2009وبقيــت
المخالــف ،الــذي اســتمر تمــدّ ده علــى الرغــم مــن العقوبــات الصارمــة
هــذه األســر تســتثمر فــي اإلســكان ُ
المفروضــة فــي عامــي  2003و.2008

ومــع انطــاق الربيــع العربــي بــدأت الســلطة وأجهزهتــا ،وأدواهتــا الترشيعيــة والتنفيذيــة ،التهيــؤ لمالقــاة
مطالــب الفئــات التــي كانــت تتوقــع تمردهــا( ،((2فمنــذ كانــون الثــاين /ينايــر  ،2011يف عقــب ســقوط الرئيــس
بــن عــي يف تونــس ،وبينــا بــدأت التظاهــرات الضخمــة يف ميــدان التحريــر يف القاهــرة ،أعطــت حمافظــة دمشــق
تركيـ ًـزا اجتامع ًيــا إضاف ًيــا عــى اخلطــاب املصاحــب للخطــة الرئيســة اجلديــدة .ويف التعامل مــع أحيــاء ا ُملخالفات،
مل تض ّيــع الســلطات وق ًتــا يف إيــاء قــدر أكــر مــن االهتــام بالقبــول االجتامعــي خلططهــا .وطلبــت مبــارشة مــن
الفريــق املســؤول عــن اخلطــة الرئيســة يف دمشــق ختطيــط نســبة أكــر ( )% 60مــن مناطــق املخالفــات لالرتقــاء
هبــا أكثــر ممــا كان خمط ًطــا هلــا ســاب ًقا .ويف الوقــت الــذي بــدا فيــه الربيــع العــريب ُمعد ًيــا ،وعــى الرغــم مــن أن
يفجرهــم.
التظاهــرات يف ســورية مل تكــن قــد بــدأت بعــد ،بــدا أنــه مــن املهــم جتنّــب أي نــزاع اجتامعــي قــد ّ
مــع األخــذ باحلســبان ،أن احلكومــة الســورية تبنّــت يف منتصــف شــباط /فربايــر  2011مزيــدً ا مــن اإلجــراءات
االجتامعيــة ،كتخفيــض الرضائــب مثـ ً
ـا عــن املــواد الغذائيــة األساســية ،وزيــادة الدعــم عــى الوقــود ،وتطبيــق
صنــدوق املســاعدة االجتامعيــة ملصلحــة نحــو  500000شــخص ،وتوظيــف  67000موظــف حكومــي
إضــايف .مــع التأكيــد عــى إعــادة توجيــه السياســات احلرضيــة جتــاه مناطــق ا ُملخالفــات.

ـارا غــر مســبوق منــذ انطــاق الثــورة يف آذار  ،2011فقــد
لقــد شــهد قطــاع اإلعــار غــر القانــوين ازدهـ ً
ارتفــع اإلعــار يف مناطــق املخالفــات .ومل حيــدد أي مســح أرقا ًمــا دقيقــة هلــذه الطفــرة ،ولكنهــا كانــت باديــة
للعيــان بوضــوح شــديد ،وقــد متكنــت األقــار الصناعيــة مــن بــث صــور تؤكــد حــدوث هــذه الطفــرة العمرانيــة
(((2
بجــاء.

(((2

المكتب المركزي لإلحصاء 2001 ،إلى .2010

CLERC V. and HURAULT H., 2010. «Property Investments and Prestige Projects in
Damascus: Urban and Town Planning Metamorphosis»، Built Environment, Vol.36, No2,
« Arab Mega Projects », p.162 - 175.

)(24

( ((2مقابلــة بشــار األســد فــي عقــب انــدالع ربيــع تونــس ومصــر وليبيــا عندمــا نفــى إمــكان انتقــال موجــة
االحتجاجــات إلــى ســورية!
( ، Clerc ((2مرجع سابق.
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صورة ( :)3بدأ اإلعمار غير القانوني باالزدهار منذ بداية االنتفاضة في عام  ،2011وتواصل في عام ،2012
كما توضح صورة األقمار الصناعية هنا لقطعة أرض في دوما (ريف دمشق).
المصدرً :
نقل عن  ،Clercالمرجع السابق.
2012/05/and 23 2011/05/5 ،2009/11/Google Earth snapshots of 09

ومــن دون شــك ،فقــد عــززت األزمــة وخــوف النــاس علــى مدخراتهــم واحتمــاالت فقدهــا أو انخفــاض
قيمتهــا الفعليــة ،مــن اندفاعــة الســكان للبنــاء المخالــف .وممــا ال شــك فيــه أن اتســاع مــدى هــذا االتجــاه
زادت نتيجــة التباطــؤ الســابق لإلعمــار المخالــف بفعــل قانــون  2008/59حــول االنتهــاكات العقاريــة.
أجلــت االســتثمار إلــى وقــت الحــق ،ويبــدو أنــه باالســتفادة مــن حقيقة
فاألســر فــي األحيــاء المعنيــة ببســاطة ّ
أن الســلطات العامــة كانــت مشــغولة بالتظاهــرات ،وأرادت تجنّــب نــزاع مفتــوح بيــن الشــرطة والســكان ،فقــد
ش ـيدت األســر مبـ ٍ
ـان جديــدة ،ارتفعــت عــن تلــك الموجــودة بمجــرد أن بــدأت التظاهــرات .وللحــدّ مــن
ّ
هــذا النشــاط ســرعان مــا طلبــت الحكومــة مــن المؤسســة العامــة لألســمنت ومــواد البنــاء المطالبــة بوثيقــة
ترخيــص البنــاء قبــل بيــع األســمنت لعمالئهــا ،وعلــى أي حــال ،اســتمر البنــاء المخالــف علــى الرغــم مــن
ذلــك.

ومــع انطــاق ربيــع ســورية عــام  2011كان تنفيــذ مشــاريع ترقيــة مناطــق الســكن العشــوائي فــي بداياتــه،
وعليــه ،اتخــذت السياســة الحضريــة للحكومــة إزاء مناطــق المخالفــات سياســات ذات طابــع اجتماعــي
توس ـ ًعا ســري ًعا منــذ األســابيع األولــى للثــورة .وعلــى الرغــم مــن تباطــؤ أو
مســايرة للســكان ،وقــد شــهدت ّ
قائمــا ،فقــد اســتمر
تعليــق المشــاريع المتفــق مــع جهــات تعــاون دولــي عليهــا ،إال أن اإلصــاح كان مــع ذلــك ً
التخطيــط الحضــري ،وتــم إصــدار مراســيم جديــدة .ولكــن الجهــات المعنيــة ،وقواهــا النســبية ،كانــت
تتغيــر ،فاالســتثمار العقــاري ،الوطنــي أكان أم الدولــي ،أخــذ يتكيــف ليراعــي البيئــة االقتصاديــة والسياســية
االســتراتيجية المتغيــرة ،وهكــذا تــم التعبيــر عــن المطلــب االجتماعــي بقــوة أكبــر.
عمــت محافظــات عديــدة ،ومد ًنــا
ولــم تتمكــن أجهــزة النظــام مــن الحــدّ مــن االحتجاجــات الشــعبية ،فقــد ّ
ـرى عديــدة فــي األريــاف ،تعبيـ ًـرا عــن احتجاجــات معاديــة لمؤسســات الدولــة ،طالبــت بالحريــة ومكافحة
وقـ ً
الفســاد ونهــب المــال العــام ،ثــم تطــورت إلــى إلغــاء حالــة الطــوارئ التــي كانــت ســارية منــذ عــام .1963
وبعــد القمــع العنيــف للتظاهــرات مــن الحكومــة ،ارتفــع شــعار يطلــب رحيــل رئيــس الدولــة ،واكتســبت
المواجهــة تدريج ًيــا طاب ًعــا عســكر ًيا ،ففــي خريــف عــام  2011تــم تشــكيل الجيــش الســوري الحــر.
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ولعــدم متكــن قــوى الثــورة مــن التعبــر عــن نفســها مــن خــال ســاحات مركزيــة معينــة ،كــا كانــت احلالــة
يف ميــدان التحريــر يف القاهــرة ،فقــد انتشــرت المواجهــات المحليــة بيــن المتظاهريــن وقــوى النظــام فــي
قــرى وأحيــاء الضواحــي واألحيــاء الحضريــة ،وفــي مقدمهــا ســكان األحيــاء العشــوائية أينــا وجــدت ،وهــم
املعبــؤون بمشــاعر اإلحبــاط إزاء واقعهــم املريــر مــن جــراء التهميــش املركــب الــذي تو ّلــد مــن واقــع طبيعــة
مناطــق إقامتهــم وفقرهــا باخلدمــات العامــة واخلاصــة ،واملواقــف الســلبية مــن جانــب الســلطة جتاههــم ،فضـ ً
ـا
عــن توترهــم بــل قلقهــم عــى مصــر بيوهتم التــي وضعــوا فيهــا كل مدخراهتــم عــر التهديــد باهلــدم أو الرتحيل،
ـرورا بفقرهــم التعليمــي والصحــي ...إلــخ .لقــد كان انخراطهــم يف االحتجاجــات
وابتزازهــم حيــال ذلــك ،مـ ً
ـرا  -يف مآلــه األخــر -عــن احتجاجهــم عــى اســراتيجيات التنميــة احلرضيــة التمييزيــة للنظــام.
الشــعبية تعبـ ً
(انظــر صــور بعــض التظاهــرات يف عــدد مــن العشــوائيات).

تجمع تشرين

نهر عيشة

مخيم اليرموك

حي القابون
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مــع ذلــك ال يمكــن لنــا أن نؤكــد أن خريطــة التظاهــرات والصدامــات التــي جــرت هــي نفســها خريطــة
مناطــق المخالفــات ،فقــد كانتــا غيــر متزامنتيــن تما ًمــا ،وتصبــح النزاعــات أوقا ًتــا اســتثنائية بالفعــل ،تتكشــف
خاللهــا حقائــق األبعــاد االســتراتيجية االقتصاديــة والسياســية واإلقليميــة لقــرارات التخطيــط الحضــري،
علــى حســاب التصــورات المثاليــة للمدينــة ،وهــذا مــا تــم رصــده خــال العاميــن األوليــن مــن االنتفاضــة
(((2
ثــم النــزاع التالــي.
لقــد تميــز عــام  2011بمتابعــة السياســات الحضريــة القائمــة مــن جانــب األجهــزة اإلداريــة المعنيــة
باإلســكان ،وقــد زادت ســرعتها ،فعلــى الرغــم مــن الثــورة ،تــم الحفــاظ علــى وهــم الحالــة الســوية،
واسـت ِ
ُخدمت البرامــج الحضريــة  -مــن بيــن جملــة أمــور أخــرى -فــي محاولــة لتهدئــة الــرأي العــام وتحويلــه
لمصلحــة الحكومــة.
تباطــؤا فــي كل مشــاريع التعــاون الدولــي فــي
ســرعان مــا ســ ّببت بدايــة االحتجاجــات فــي ســورية
ً
جمدتهــا .فمنــذ ربيــع عــام  ،2011تــرك كل الخبــراء األوروبييــن وغيــر
ّ
التحضــر ،وفــي نهايــة المطــاف ّ
(((2
األوربييــن البلــد.

وتــم تجميــد المشــاريع التــي كانــت مــا تــزال قيــد اإلعــداد .ولــم تُو ّقــع اتفاقيــات مشــاريع جديــدة .وفــي
الوقــت الــذي توقفــت فيــه برامــج التعــاون الدولــي مــع البلــدان الغربيــة ،استكشــفت ســورية بــد ًءا مــن عــام
 2011طر ًقــا جديــدة إلعــادة تفعيــل التعــاون مــع إيــران فــي مجــاالت اإلعمــار ،واإلســكان والتخطيــط
الحضــري ،لالســتفادة مــن الخبــرة اإليرانيــة فــي هــذه المجــاالت(.((2

وعلــى الرغــم مــن ذلــك ،فقــد تواصلــت البرامــج التــي تــم إطالقهــا بالفعــل ،فواصلــت فــرق محليــة
ّ
دورا جوهر ًيــا فــي كســب دعــم الســكان،
العمليــات،
وكأن الســعي إلــى اإلصالحــات يمكــن أن يــؤدي ً
والتهويــن مــن أهميــة المعارضــة ومواصلــة االســتمرارية فــي السياســات الحضريــة وســلطة الدولــة .فقــد
تواصــل خــال الصيــف تطويــر السياســة الوطنيــة المتعلقــة باالرتقــاء بمناطــق المخالفــات ،علــى الرغــم
مــن أنهــا تباطــأت مؤق ًتــا فــي ربيــع عــام  2011نتيجــة تغييــر الــوزراء .وفــي كانــون األول تــم اعتمــاد سياســة
االرتقــاء تلــك .وبــد ًءا مــن أيــار /مايــو  ،2011كانــت لجنــة التخطيــط اإلقليمــي تعمــل علــى تعريــف تصنيف
األحيــاء ،وكانــت تجــري دراســة مخططــات أوليــة .وفــي نهايــة عــام ُ ،2011أ ِ
علــن أن هيئــة عامــة وصندو ًقــا
«للتنميــة واالرتقــاء بمناطــق الســكن العشــوائي» ستُنشــأ فــي العــام التالــي.

وبحلــول كانــون األول /ديســمبر  2011تــم النظــر بجديــة فــي االرتقــاء بالســواد األعظــم مــن مناطــق
ـارا يؤيــد إضفــاء الطابــع القانونــي
المخالفــات؛ حتــى إنــه فــي آذار /مــارس  2012أعلــن محافــظ دمشــق خيـ ً
ُ
عليهــا ،وفــي أيــار /مايــو  ،2012أتــم اإلعــان بــأن كل األحيــاء المخالفــة تنتظــر االرتقــاء أو إضفــاء الطابــع
القانونــي ،مــا عــدا بعــض المســاحات التــي ســتخضع للتجديــد فــي مركــز المدينــة.
تدخــل المخ ّططيــن فــي مناطــق المخالفــات تغيـ ًـرا جذر ًيــا،
ولكــن مــع بــدء العــام  ،2012ســوف يشــهد ّ
فمــن جهــة ،صــدرت عــدة قــرارات لتعويــض ضحايــا التدمــر « متهيــدً ا إلعــادة اإلعــار»! ومــن جهــة أخــرى،
( ، clerc 2012 ((2مرجع سابق.
( ((2المرجع السابق نفسه.
( ((2المرجع السابق نفسه.
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ً
أول :دراســات محكمة  -العشــوائيات والثورة الســورية؛ حالة عشــوائيات دمشــق وضواحيها

ـاحا ،ليــس عبــر تدميــر منــازل المعارضيــن وقصــف
جلــأت الســلطات الســتخدام التخطيــط الحضــري سـ ً
الحــارات التــي تســيطر عليهــا المعارضــة المســ ّلحة فحســب ،بــل مــن خــال إعــداد مشــاريع للتجديــد
أيضــا (أي هــدم وإعــادة إعمــار) ألحيــاء محــدّ دة.
الحضــري ً

ومنــذ ربيــع عــام  ،2012بــدأ هــدم واســع للبيئــة الحضريــة فــي مناطــق المعــارك مــن خــال قصفهــا،
وتعرضــت لتدمــر واســع النطــاق ،مــا دفــع مجتمعــات بأكملهــا إلــى حافــة االنهيــار .كمــا تــم اســتهداف
مكثــف لألســواق ،والخدمــات األساســية (الميــاه والكهربــاء والمرافــق الصحيــة والتعليميــة) ،مــا فاقــم مــن
مصاعــب كانــت قائمــة مــن قبــل ،حيــث تــم تدميــر عــدد كبيــر مــن الوحــدات اإلســكانية ،إمــا جزئ ًيــا أو كل ًيــا.

ويف مطلــع عــام  2013قــدّ ر املركــز الســوري لبحــوث السياســات اخلســائر النامجــة عــن الــرر اجلزئــي
أو الــكيل ملخــزون رأس املــال املرت ّتــب عــن النــزاع (الــركات واملعــدات واملبــاين املد ّمــرة) حتــى هنايــة عــام
 2012بنحــو  20.8بليــون دوالر أمريكــي ( .)SCPR 2013ويف أيــار  2013قــدّ رت األمــم املتحــدة التــي
تعمــل عــر جلنــة األمــم املتحــدة االقتصاديــة واالجتامعيــة لغــريب آســيا (اإلســكوا  ،)ESCWAأن نحــو ثلــث
الوحــدات اإلســكانية تقري ًبــا ،أي  1.2مليــون ،تأ ّثــرت بالنــزاع .ويف التاريــخ نفســه ،كان نحــو  1.2مليــون
الجــئ و 4.25مليــون نــازح داخيل قــد تركــوا منازهلــم (أي نحــو  1.1مليــون وحــدة إســكانية) .ويبــدو أن
المخالفــات فــي المناطــق التــي تأثــرت بالنــزاع،
معظــم التدميــر الــذي لحــق اإلســكان حــدث فــي أجــزاء ُ
قــرب املــدن الرئيســة :محــص ،ودمشــق ،وحلــب ودرعــا وديــر الــزور أمــا حــوايل دمشــق ،والغوطــة الرشقيــة
(((3
ومناطــق ا ُملخالفــات يف اجلنــوب واجلنــوب الرشقــي فقــد بــدت األكثــر تأثـ ًـرا.
وأ ًيــا كانــت أطــراف النــزاع ،فقــد أســتخدم التدميــر ضــد الخصــوم :حيــث يتــم تدميــر المبانــي ،حتــى
أحيــاء بأكملهــا يتــم قصفهــا و/أو تُبــاد للتخلــص مــن المقاتليــن ومؤيديهــم المحتمليــن ،أو لمجــرد كســب
الســيطرة علــى مواقــع اســتراتيجية.

لقــد وث ّقــت تقاريــر األمــم المتحــدة حــول جرائــم الحــرب حــاالت أحرقــت القــوات الحكوميــة
والميليشــيات المؤيــدة لهــا ودمــرت عــن عمــد منــازل ومنشــآت اعتقــدت أنهــا تعــود لناشــطين مناهضيــن
للحكومــة ومؤيديهــم خــال الغــارات .وشــمل التدميــر العلنــي الحــرق واســتخدام المتفجــرات ،أمــا أعمــال
النهــب فقــد كانــت مقدمــة متكــررة للتدميــر (الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة .)2013

_reach_thematic_assessment_syrian_cities_damage_atlas_march_2019_reduced_file
.راجــع أطلــس المــدن الســورية وحجــم الدمــار فــي كل منهــا )size_3.pdf (impact-repository.org

)(30
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صور أقمار صناعية مقدّ مة من اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في سورية (شباط /فبراير  )2013تظهر هدم
جزء من حي التضامن المخالف في دمشق.
وقــد و ّثقــت لجنــة التحقيــق التابعــة لألمــم المتحــدة ،أن تجريــف منــازل المعارضيــن كان ممارســة منتظمــة،
إلــى جانــب القصــف أو بعــده .كمــا ذكــر شــهود عيــان فــي دمشــق خــال صيــف عــام  2012مشــاهدة
موظفيــن حكومييــن يســتخدمون ســجالت مســح األراضــي لتحديــد أي المنــازل ســوف يتــم تدميرهــا فــي
أحيــاء المخالفــات قــرب كفرسوســة .وأحيا ًنــا كانــت أحيــاء بأكملهــا مســتهدفة .وقــد تــم توثيــق حــاالت
عديــدة تُظهــر حــاالت ضــرب مســاحة مــا بالقذائــف والقنابــل وقصفهــا ،ثــم تنتقــل إليهــا قــوات الحكومــة مع
جرافــات وتباشــر بهــدم مئــات مــن منــازل المدنييــن فــي مســاحات ســكنية.

ففــي صيــف  ،2012تــم تدميــر  300منــزل عبــر المتفجــرات والجرافــات فــي حــي التضامــن فــي دمشــق،
تبِــع الهــدم ضــرب بالقذائــف والقنابــل ،مــا أدى لفــرار الســكان .وقــد شــهد القابــون المخالــف األمــر ذاتــه.
وقــد بـ ّـررت الحكومــة عمليــات الهــدم المذكــورة آن ًفــا بــأن هنــاك خطــط حضريــة موجــودة مــن قبــل إلزالــة
(((3
األبنيــة غيــر القانونيــة»

وفــي أيــار /مايــو عــام  ،2012صــدر المرســوم  66لتعزيــز هــذه النزعــة ،إذ تــم حظــر إعمــار المزيــد فــي
هــذه األحيــاء ،ومــن تاريــخ المرســوم ،يتــم هــدم كل األبنيــة غيــر المرخصــة ،وتُفــرض عقوبــات وغرامــات
وأحــكام بالســجن علــى جميــع المدانيــن باالشــتراك فــي اإلعمــار المعنــي.

لقــد أدى إطــاق المرســوم  66الصــادر عــام  2012الخــاص بإحداث منطقــة تنظيميــة خلف منطقــة الرازي
فــي دمشــق باســم ماروتــا ســيتي ،إلــى إعــادة تفعيــل المشــاريع المعلقــة ،باعتمــاد طريــق التطويــر الجــذري،

(((3
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الربيع العربي بعد عشــر ســنوات؛ المسارات والحصائل واآلفاق
ملف العدد:
ّ
ً
أول :دراســات محكمة  -العشــوائيات والثورة الســورية؛ حالة عشــوائيات دمشــق وضواحيها

أي الهــدم وإعــادة البنــاء خــال خمــس ســنوات .وهــا قــد مضــت ثمانــي ســنوات علــى بــدء المشــروع،
ولــم يحصــل األهالــي علــى ســكن بديــل ،كمــا تــم الزعــم ،بســبب عــدم توفــر المبالــغ لــدى المحافظــة ،وفــي
أوائــل آب  ،2019أعلــن محافــظ دمشــق ،عــن توقيــع عقــد مشــروع «باســيليا ســيتي» مــع مديــر «الشــركة
العامــة للدراســات واالستشــارات الفنيــة» ،ويمتــد المشــروع المتوقــف منــذ ســنوات ،مــن جنــوب المتحلــق
الجنوبــي وصـ ً
ـول إلــى القــدم وعســالي وشــارع الثالثيــن ،بمســاحة تبلــغ  900هكتــار ،أي مــا يعــادل تســعة
مالييــن متــر مربــع ،ويشــمل مــا يقــرب مــن  4000عقــار.

يف الواقــع يبــدو هــدف المرســوم  66لعــام  2012والمناطــق التــي شــملها هــدم مســاحات واســعة مــن
جــزءا مــن اســتراتيجية عســكرية ،بغيــة إعــادة البنــاء بمــا يتماشــى مــع مجموعــة مــن
مناطــق المخالفــات
ً
المصالــح السياســية والماليــة للنظــام ورجالــه .وكــا أفــادت الصحافــة ،فــإن تدمــر هــذه احلــارات أعطــى
انطبا ًعــا بأهنــا اختــرت مــن أجــل معاقبــة الســكان وهــدم املناطــق التــي آوت معارضــن للنظــام .عــاوة عــى
ذلــك ،فــإن املســاحة املشــمولة باملرســوم  66هــي متامخــة للمبــاين اجلديــدة التابعــة لرئاســة جملــس الــوزراء،
وبالتــايل فهــي اســراتيجية مــن وجهــة نظــر سياســية أكانــت أم اقتصاديــة .و ُيقــال إن األرض املســتخدمة بشــكل
خمالــف التــي تقــع يف مــكان جيــد ،ولكنهــا مأهولــة بالســكان بشــكل ضئيــل فقــط ،قــرب حــي كفــر سوســة
الغنــي ،هــي بالفعــل هــدف العديــد مــن املعامــات العقاريــة  -فضـ ً
ـا عــن احليــازة غــر املرشوعــة.

وقــد أجــاز القانــون رقــم  10وتعديالتــه  2018إحــداث منطقــة تنظيميــة أو أكثــر ضمــن المخطــط التنظيمي
العــام للوحــدات اإلداريــة ،والــذي جــاء تطويـ ًـرا للمرســوم  66الصــادر عــام  2012تهــدف فــي المرحلــة
األولــى وضــع دراســة تنظيميــة ألحيــاء القابــون الصناعــي ،وبــرزة ،وعــش الــورور ،وجوبــر شــمال شــرقي
ـهما فــي المنطقــة،
العاصمــة ،حيــث ســيتم هــدم المناطــق المخالفــة ومنــح أصحــاب الشــقق واألراضــي أسـ ً
ل ُيضــم إلــى تنظيمهــا علــى أنهــا مناطــق أبــراج ســكنية.
ســيتم فــي المرحلــة الثانيــة الممتــدة وضــع دراســة لمناطــق التضامــن ودف الشــوك وحــي الزهــور الواقعــة
جنــوب شــرقي العاصمــة ومنطقتــي الزاهــرة ونهــر عيشــة جنــوب غربــي العاصمــة ،بينمــا تشــمل الثالثــة مناطق
قاســيون والمهاجريــن ومعربــا ،وســيتم وضــع الدراســة الخاصــة بهــا مــا بيــن  ،2021 - 2020فــي حيــن
ســيتم فــي المرحلــة الرابعــة الممتــدة مــا بيــن  2021و 2022وضــع دراســة لمنطقتــي الدويلعــة والطبالــة،
وفــي الخامســة منطقتــي مــزة  86ومخالفــات دمــر مــا بيــن  ،2023 - 2022والسادســة اســتمالك المعضميــة
مــا بيــن .2024 - 2023

ً
مقــال بقلــم ريتشــارد ســبنرس بعنــوان «األســد
وبحســب صحيفــة  The Timesالربيطانيــة التــي نــرت
ســيصادر بيــوت الالجئيــن الســوريين خــال غيابهــم» ،فــإن «الالجئــن الســوريني يعــدّ ون فكــرة الذهــاب إىل
ســورية إلثبــات ملكيتهــم  -وفــق مــا يطلبــه القانــون  - 10أمـ ًـرا خطـ ًـرا جــدً ا ألهنــم قــد يتعرضــون لالعتقــال
أو القتــل أو التجنيــد اإلجبــاري ،لــذا فإهنــم قــد خيــرون بيوهتــم بشــكل هنائــي» .مضي ًفــا أن بعــض الالجئــن
الســوريني يــرون أن «هــذا املرســوم هيــدف إىل التطهــر الطائفــي وإجبارهــم عــى تســليم ممتلكاهتــم للموالــن
للنظــام الســوري» (. )32
(((

(	)32
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مــن جهتهــا قارنــت صحيفــة  independent Theالبريطانيــة بيــن قانــون التهجيــر الســوري رقــم  10المثيــر
للجــدل الــذي أصــدره بشــار األســد ،وبيــن قانــون «أمــاك الغائبيــن» الــذي ســنته إســرائيل فــي العــام .1950
هــذا القانــون مكــن إســرائيل مــن «االســتيالء» علــى أمــاك فلســطينية ،وأوقــاف مســيحية وإســامية داخــل
(((( )33
إســرائيل غــاب ســكانها العــرب منــذ العــام .1948
خيــص خميــم الريمــوك ،فقــد وضعــت الســلطات اإلداريــة -األمنيــة رشو ًطــا  -تــم وصفهــا
ويف مــا
ّ
بالتعجيزيــة -للســاح لألهــايل بتقديــم طلبــات الســاح بالعــودة :أحقيــة صاحــب الطلــب بالملكيــة ،والســامة
اإلنشــائية ،وموافقــة الجهــات المختصــة .مــا يعــرض أصحاهبــا لفقداهنــا هنائ ًيــا.
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المجتمع المدني ودوره في الربيع العربي؛ (تونس ،مصر ،سورية)
دراسة مقارنة
جمال الشوفي ،جنى ناصر
تاريخ وصول المادة 3 :نيسان /أبريل 2021

جمال الشوفي

كاتــب وباحــث ســوري ،دكتــوراه فــي الفيزيــاء النوويــة مــن جامعــة القاهــرة  ،2008لــه
العديــد مــن األبحــاث العلميــة حــول الوقايــة اإلشــعاعية والطــب النــووي نشــرت فــي مجــات
متخصصــة ،مــدرس محاضــر فــي جامعــة االتحــاد الخاصــة ،كليــة الهندســة المعلوماتيــة
مــن  2012حتــى اآلن ،مــدرس محاضــر فــي جامعــة دمشــق-كلية الهندســة الميكانيكيــة
والهندســية مــن  2012إلــى  .2015ولــه نشــاطه ً
أيضــا فــي الحقــل الفكــري السياســي ،إذ نشــر
عـ ً
ـددا مــن الدراســات مثــل «المعارضــة الســورية بيــن بــذور الحريــة وطعــوم االســتبداد -دراســة
نقديــة بنيويــة» المؤسســة الســورية للدراســات وأبحــاث الــرأي العــام2016 ،؛ و»المجتمــع
المدنــي الســوري بيــن الرؤيــة والواقــع /مخــاض تجربــة وهويــة تتشــكل» فــي العــدد األول مــن
مجلــة (قلمــون) للدراســات واألبحــاث – أيــار  ،2017ولــه العديــد مــن المقــاالت المنشــورة فــي
صحــف ومواقــع عديــدة ،نــال الدرجــة الثالثــة فــي جائــزة ياســين الحافــظ فــي الفكــر السياســي
للعــام .2017

جنى ناصر

باحثــة وناشــطة ميدانيــة فــي قضايــا المجتمــع المدنــي والســلم األهلــي واالســتجابة
المبكــرة لحــل النزاعــات المحليــة ،والتنســيق بيــن فعاليــات المجتمــع المدنــي واألهلــي.

ملخص
شــكلت حــدة الصــراع المتولــدة عــن موجــات الربيــع العربــي تحديــات متعــدِّ دة األطــراف
واالســتقطاب ،وضعــت المجتمــع المدنــي وحلــم الدولــة الحديثــة أمــام خيــارات حــادة ومتباينــة.

وحيــث يمكــن البرهــان علــى تحقــق بعــض مؤشــرات الفاعليــة النســبية لتجــارب المجتمــع المدنــي
العربــي ،يبقــى البرهــان علــى خالفهــا فرض ًيــا ال تتح ّقــق معــه أدوات البرهــان المعرفيــة والعلميــة.
فــإن كانــت تجربــة المجتمــع المدنــي العربيــة لليــوم تتســم عمو ًمــا بقلــة التجربــة والخبــرة السياســية،
والسياســة هنــا تعنــي السياســة بوصفهــا ممارسـ ًة ونشــا ًطا حيات ًيــا ،ال السياســة بوصفهــا ممارســة حزبيــة،
درجــت علــى احتكارهــا األحــزاب السياســية فــي الســلطات أو فــي المعارضــة ،فقــد أثبــت المجتمــع
المدنــي حضــوره النســبي مــن حيــث كونــه ظاهــرة مختلفــة عــن تاريــخ المشــرق الحديــث ســلطويا
وأهليــا ،فهــل يمكنــه إكمــال مســيرة خــوض التجربــة لآلخــر مهمــا بلغــت التحديــات اليــوم؟
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فــي ســياق الدراســة الحاليــة ،ت َُؤهــل تجربــة المجتمــع المدنــي التونســي والمصــري والســوري،
نماذجــا مقارنــة يمكــن االســتناد إليهــا لمقاربــة
مختلفــة ومتباينــة فــي طرقهــا وأدواتهــا ومســيرتها،
ً
مخــاض تجربــة الربيــع العربــي مدنيــا كمحــددات وإمكانيــات مســتقبلية.

بيــن التعاقــد االجتماعــي والشــرعية الثوريــة السياســية واالســتقطاب السياســي ،وطــرق الدفــاع عــن
الحقــوق المدنيــة والحريــات وحقــوق اإلنســان ،ثمــة مــا يمكــن أن يبنــي جملــة مــن المعاييــر القياســية
ونتائجــا وتوصيــات.
لمقاربــة نتــاج المجتمــع المدنــي العربــي خالصــة
ً
كلمات مفتاحية :المجتمع المدني  .تونس  .مصر  .سورية  .الربيع العربي

ً
أول :مقدمة

المجتمــع المدنــي ومنظماتــه المتشــكلة ودورهــا فــي ثــورات الربيــع العربــي ،كان ومــا زال إلــى اليــوم
محــط تســاؤل وتدقيــق فكــري نظــري ،مــن جهــة ووظيفــي مــن جهــة أخــرى.
فعلــى الرغــم مــن أن المدنيــة بذاتهــا بوصفهــا جملــة عالقــات تحقــق ممارســة المواطنــة ضمــن ســياق
الدولــة ودســتورها وقانونهــا الوضعــي الــذي يكفــل شــرطي- :ممارســة الحريــات المختلفــة والمتنوعــة
والمتعــددة -وتحقيــق االســتقرار واألمــن واألمــان ضمــن ســياق العدالــة القانونيــة والماديــة وحــق تســاوي
الفــرص؛ وعلــى الرغــم مــن دور جيــل الشــباب العربــي فــي بواكيــر ربيعــه بتنظيــم حراكــه المدنــي والســلمي
الــذي اجتــاح معظــم دول الشــرق ،وتحقيــق خطــوات واســعة فــي تغييــر البنــى السياســية الســلطوية القائمــة،
إال أن المجتمــع المدنــي بمنظماتــه ومؤسســاته القائمــة إلــى اليــوم لــم يــزل محــط تســاؤل فــي إمكانيــة تحققــه
ومســاهمته فــي بنــاء الدولــة الحديثــة وعقدهــا االجتماعــي .كمــا أنــه لــم يــزل رهــن االســتقطاب السياســي
الــذي يــكاد يهشــم طــور تشــكله البدائــي فكــرة ووجدانــا وحلمــا ،مــا يزيــد مــن تحدياتــه اليــوم وســبل تحققــه
المســتقبلي.

بدايــة ،أوضــح أنــه قــد ُقدِّ مــت ،باالشــتراك مــع المرحــوم جمــال أبــو الحســن ،وفــي وقــت مبكــر ،دراســة
بحثيــة مطولــة عــن تجربــة المجتمــع المدنــي الســوري ومنظماتــه المدنيــة ،كان عنوانهــا «المجتمــع المدنــي
الســوري بيــن الرؤيــة والواقــع ،مخــاض تجربــة وهويــة تتشــكل» ،دراســة بحثيــة مقارنــة ،نشــرت فــي
 2017/5فــي مجلــة قلمــون لألبحــاث والدراســات ،مركــز حرمــون للدراســات المعاصــرة ،وأعتــرف اليــوم
أنــه علــى الرغــم مــن البرهــان علــى كثيــر مــن خالصاتهــا ونتائجهــا ،والتــي ســآتي عليهــا فــي المتــن أدنــاه،
لكنهــا تحتــاج للمزيــد مــن الدراســات الكميــة والوصفيــة والمراجعــة وإعــادة التقييــم ،فــي ســياق محاولــة
النظــر إلــى الواقــع العربــي الحالــي ،علــى مســتويي المحــددات والتموضعــات السياســية الحاليــة التــي تــكاد
تصــف الربيــع العربــي بالصقيــع السياســي ،وعلــى مســتويات اإلمــكان المســتقبلي فــي محاولــة تعميــق تجربة
المجتمــع المدنــي العربــي مــرة أخــرى.

مؤشــر علــى ضــرورة إعــادة إحيــاء فكــرة
إن حــدة الصــراع القائمــة اليــوم فــي كل مســتويات المرحلــة
ٌ
المجتمــع المدنــي بطريقــة أكثــر تدقي ًقــا معرف ًيــا وأدات ًيــا ،وهــذا مــا ســأحاوله فــي هــذا الســياق مــن خــال
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إجــراء مقارنــة نقديــة بيــن تجــارب ثــاث للمجتمــع المدنــي فــي :تونــس ومصــر وســورية نتيج ـ ًة.

• فرضية البحث
ثمــة فرضيتــان حاولتــا مناقشــة دور المجتمــع المدنــي ،بحواملــه الشــبابية وأفــكاره التنويريــة فــي مســار
الربيــع العربــي ،وذلــك علــى مســتوى الفكــر مــن جهــة ،وعلــى مســتوى األداء واألدوات بمــا تمثلــه منظماتــه
بوصفهــا منظمــات مســتقلة مــن جهــة ثانيــة .تمثلــت هاتــان الفرضيتــان بـــ:
األولــى :ال يمكــن تحقيــق المجتمــع المدنــي وأفــكاره وتشــكيل منظماتــه المســتقلة إال بعــد تأليــف الدولــة
الحديثــة وقوانينهــا الناظمــة ،وذلــك فــي محــاكاة فكريــة لمســار المجتمــع المدنــي األوروبــي ومنظماتــه
المدنيــة تاريخ ًيــا.

أساســا
الثانيــة :مــن غيــر الممكــن تحقيــق فكــرة الدولــة الحديثــة دولــة حــق وقانــون دون عمــل مدنــي يقــوم ً
علــى النقيــض مــع مؤسســات االســتبداد السياســي والبنــى مــا قبــل دولــة أهل ًيــا وتاريخ ًيــا.

بيــن الفرضيتيــن جــدل لــم ينتــه بعــد ،وربمــا لــن ينتهــي قري ًبــا مــا دامــت إحــدى الفرضيتيــن ال تكتمــل
لديهــا حلقــات البرهــان المنطقــي و/أو التجريبــي م ًعــا ،فــكل فــرض قابــل للبرهــان عليــه إمــا بثبــوت النتائــج
تجريب ًيــا أو بفــرض خطئــه المنطقــي وإثبــات عكســه ،وهــذا مجــال معرفــي شــاق.

فرضيــة البحــث التالــي ومحاولتنــا الجديــدة والمتكــررة فــي تنــاول الموضــوع ذاتــه المتعلــق بالمجتمــع
المدنــي ومنظماتــه ،تقــوم علــى أنــه ال يمكــن اكتمــال حلقتــي الفرضيتيــن أعــاه كليــة ،فهمــا ليســتا
متعارضتيــن يطلــب إثبــات إحداهمــا دون األخــرى ،بقــدر الفــرض الــذي يقــول إن ثمــة اختال ًفــا أدوات ًّيــا بيــن
وســائل المجتمــع المدنــي وشــباب الربيــع العربــي وحملــة لــواء المدنيــة والفكــر النظــري المؤطــر مــن جهــة،
وافتــراق وخــاف آخــر بيــن مفكــري ومنظــري الفكــر المدنــي وشــبابه م ًعــا مــع البنــى المجتمعيــة األهليــة
والبنــى السياســية الســلطوية والمعارضــة فــي آن م ًعــا!
تحــاول فرضيــة البحــث هــذه إقامــة حــوار نقــدي ومقــارن يفضــي إلــى إعــادة تقييــم تجربــة المجتمــع
المدنــي ومنظماتــه ودورهــا فــي الربيــع العربــي ،خاصــة التونســي والمصــري ومقاربــة التجربــة الســورية
ســيا ًقا ،والــدور المنــوط بالفكــر التنويــري الحديــث ،فكــر عصــر األنــوار ،وحواملــه الشــبابية اإلراديــة
والوجدانيــة ،غيــر المكتمــل علــى مســتوى التجربــة السياســية بعــد ،كمســاحة متســعة مرنــة وقابلــة للجــدل
فــي إحــداث الفــارق المســتقبلي لثــورات الربيــع العربــي مهمــا تأخــرت نتائجــه السياســية.

• أسئلة منهجية
هــل يمكــن االكتفــاء بجملــة فكريــة ناجــزة تنويريــة للوصــول إلــى مجتمــع مدنــي؟ وهــل يجــب أن تمــر
الشــعوب العربيــة فــي حالــة وطــور مــن الثقافــة التنويريــة شــر ًطا لنجــاح ثوراتهــا بالوصــول إلــى دولــة الحــق
والقانــون ومصــاف الــدول العصريــة؟
وهــل يمكــن عــدّ تجربــة الجــرأة علــى الحلــم المحمولــة علــى إرادة الشــباب العربــي المتمثلــة بمقولــة
الشــعب يريــد ،كافيــة لتحقيــق هــذا الحلــم وهــذه الكرامــة؟
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هــل كانــت منظمــات ومؤسســات المجتمــع المدنــي الناتجــة مــن موجــات الربيــع العربــي قــادرة علــى
حمــل تركــة المجتمــع العربــي بــكل تعيناتــه وتوصيفاتــه منفــردة؟ هــل كان بإمكانهــا الحفــاظ علــى دورهــا
المفــارق فــي صناعــة العقــد االجتماعــي علــى أنــه ضمانــة للحريــات والحقــوق واالســتقرار دون أن تخــوض
نزاعــات وصراعــات متعــددة األطــراف؟

فــي الجهــة المقابلــة ،كيــف تــم توظيــف أفــكار وجهــد العامليــن فــي المجتمــع المدنــي العربــي سياس ـ ًيا
خــاف أهدافهــم وأحالمهــم األولــى؟ ومــا دور الشــرعية الثوريــة واالســتقطاب السياســي فــي تجاربهــم
المختلفــة؟ وهــل يمكــن مقارنــة اختالفاتهــا النســبية واالســتفادة مــن تجاربهــا المتحققــة؟

كيــف ،وســؤال الكيــف ســؤال التحقــق واإلمكانيــة ،والمرتبــط عضو ًيــا بالصيــرورة ومراقبــة المتغيــرات
الواقعيــة والوقــوف علــى محدداتهــا لحظ ًيــا وســيا ًقا ،بغيــة الوصــول لمقاربــة أكثــر نقديــة تفضــي إلــى إمكانيــة
التحقــق .فكيــف يمكــن للمجتمــع المدنــي أن يصبــح ممكنًــا عا ًمــا ال اســتئثار ًيا وغيــر قابــل لالســتثمار
واالســتقطاب السياســي الموجــه؟
أســئلة بحثيــة متعــددة ومتباينــة تحــاول الدراســة الحاليــة اإلجابــة عنهــا ،أو بالحد األدنــى مالمســة محدداتها
منهج ًيــا وإمكانيــة تحققهــا عمل ًيــا ،وذلــك فــي ســياق مقاربــة نقديــة مقارنــة لتجربــة المجتمــع المدنــي العربــي
في الســنوات العشــر الســابقة.

ً
ثانيا :تجارب المجتمع المدني العربي وحلم الدولة الحديثة
حقــق الربيــع العربــي فــي موجتــه األولــى خطــوات مهمــة علــى طريــق تحقيــق حلــم الدولــة الحديثــة
حقوق ًيــا ودســتور ًيا ،خاصــة فــي تونــس ومصــر ،حيــث حققتــا وبشــكل الفــت وســريع االنتقــال إلــى مرحلــة
انتقاليــة أنهــت مرحلــة نظاميــن ســلطويين احتكــرا الســلطة السياســية لعقــود ســابقة ،مــا أتــاح انتقــال عــدوى
الربيــع العربــي ذاتــه إلــى ســاحات عربيــة عــدة فــي اليمــن وليبيــا وســورية ،وحدي ًثــا فــي الجزائــر والســودان
ولبنــان والعــراق ومصــر.

االختــاف بيــن هــذه النمــاذج الثوريــة علــى مســتوى تحققهــا واســتقرارها تبايـ َن بيــن اســتقرار مبكــر نســبي
فــي تونــس فــي حدودهــا الدنيــا ،وحدي ًثــا فــي الجزائــر والســودان ،وزيــادة حــدة الصــراع علــى معترك الســلطة
فــي ليبيــا واليمــن وســورية فــي حدهــا األعلــى نكبــة وكارثــة إنســانية ،بينمــا كانــت التجربــة المصريــة قابلــة
للتبــدل بيــن مرحلــة وأخــرى أعــادت حكــم العســر للســلطة مــرة أخــرى؛ وهــذا مجــال دراســات متعــددة
المحــاور واألدوات تتبايــن معهــا األوضــاع والشــروط الموضوعيــة للتجربــة بخــاف غيرهــا ،لكــن ومــع هــذا
بــرز دور المجتمــع المدنــي ومنظماتــه غيــر الحكوميــة بحواملــه الشــبابية عامـ ً
ـا مشــتركًا بيــن مجمــوع هــذه
التجــارب كرافعــة أساســية فــي مســار الربيــع العربــي وصيرورتــه عامــة.

حلــم الدولــة الحديثــة وتوضعــه فــي مجتمــع مدنــي يكتنــف تطلعــات الشــباب ومســتقبلهم فــي الحريــة
واالســتقرار واألمــان ،لــم يتحقــق كليــة بعــد ،ومــع هــذا لــم ينتـ ِ
ـه كليــة .فقــد كانــت الثــورة خطــوة أولــى فــي
مســار طويــل يمكــن أن يحقــق تغيــرات سياســية ســريعة ،كمــا يمكــن أن يقــع فــي مســتنقع حــرب طويلــة،
أيضــا كمــا حــدث فــي التجربــة المصريــة التــي عبــر عنهــا وائــل غنيــم مــن ميــدان التحريــر
وقابــل لالنعــكاس ً
((كانــت هــذه اللحظــات فــي ميــدان التحريــر أحلــى لحظــات عمــري ،لننــه الفصــل األول مــن قصــة لــم تنتــه
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حتــى تصبــح مصــر دولــة مــن دول العالــم المتقدمــة .لقــد أنجزنــا المهمــة األولــى))((( ،وكانــت هــذه المهمــة
فاتحــة عصــر الحريــات ،ومــا تالهــا إلــى اليــوم قـ ٍ
ـاس وكارثــي يمكــن ويجــب أن يعالــج.

بيــن هــذه وتلــك ،كان الشــعب التونســي يحتفــل بالفــوز بجائــزة نوبــل للســام لعــام  ،2015لينالهــا
مجتمعــه المدنــي بقــوام شــبابه ومنظماتــه المدنيــة ،فقــد قــال ســليل شــيتي ،أميــن عــام منظمــة العفــو الدوليــة
((إن هــذا اعتــراف مهــم بالــدور الرئيــس الــذي يمكــن أن يؤديــه المجتمــع المدنــي فــي بلــد خــرج لتــوه مــن
ســنوات مــن الدكتاتوريــة وانتهــاكات حقــوق اإلنســان))(((.

بيــن تجربــة المجتمــع المدنــي التونســي الــذي حقــق االنتقــال لمشــروع الدولــة الحديثــة ومــا زال يخــوض
معتركهــا السياســي والمدنــي إلــى اليــوم ،والتجربــة المصريــة التــي عــاد حكــم العســكر لتســلطه علــى
المجتمــع المدنــي مــرة أخــرى ،فبعــد موجــة ثــورة كانــون الثانــي /ينايــر  ،2011فمرحلــة انتقاليــة ثــم دســتور
حديــث وانتخابــات ديمقراطيــة ،عــاد الشــارع المصــري إلــى الســاحات فــي تمــوز /يوليــو  2013لينقــض
العســكر علــى الســلطة وعلــى حــراك شــبابها المدنــي ،فيمــا يختلــف عليــه إلــى اليــوم بيــن ثــورة مضــادة
وتصحيــح مســار لتســلط اإلخــوان المســلمين علــى الحكــم .هــذا بينمــا مــا زالــت التجربــة الســورية تــراوح
فــي مكانهــا مــع زيــادة حــادة فــي مســتوياتها الكارثيــة إنســان ًيا مترافقــة مــع حــدة اســتقطاب سياســي متعــدد
األطــراف ،تــؤول بنهايتهــا الســتقطاب شــديد التبايــن لمجتمعــه المدنــي ومنظماتــه الناشــئة تــكاد تفقــده دوره
المنــوط بــه فــي تحقيــق شــروط الحيــاد واالســتقاللية وروافــع الهويــة الوطنيــة.

وضوحــا فــي إطــار المقارنــة الممكــن حــول دور
التجــارب الثــاث أعــاه ،تبــدو مســتوياتها الثالثــة األكثــر
ً
المجتمــع المدنــي وشــباب الربيــع العربــي مــن خــال محــاور وأســئلة متعــددة:
 .1المجتمع المدني ،تاريخه ،ودوره في التغير الديمقراطي وثورات الربيع العربي.

 .2الشرعية الثورية والسياسية.

 .3المجتمع المدني ودوره الوظيفي في التعاقد والحوار المجتمعي والتحول الديمقراطي.
 .4إمكانيات وتحديات وعوائق تحقق المجتمع المدني ودوره الحيوي المستقبلي.

محــاور وأطــر مقارنــة يمكــن مــن خاللهــا إعــادة تقييــم تجربــة الربيــع العربــي أول ًيــا بدراســة نظريــة مقارنــة
ونقديــة تحتــاج إلــى دراســات كميــة ووصفيــة تتبعهــا تســتند إلــى خالصــات الدراســة الحاليــة ،وغيرهــا،
تصوي ًبــا أو تحقي ًقــا.

• المجتمع المدني التونسي
القيــاس إلــى تجربــة المجتمــع المدنــي التونســي وتجربتــه فــي الربيــع العربــي يــكاد يكــون األكثــر معياريــة
ووضوحــا ،فقــد ُد ِرســت خصوصيــة الحالــة التونســية مــن بوابــات تاريخيــة تتعلــق بعــدم وجــود تعــدد طائفــي
ً
(((
(((

غنيم ،وائل ،الثورة ( ،2.0دار الشروق ،القاهرة ،)2012 ،ص .436
منظمــة العفــو الدوليــة« ،النرويــج :جائــزة نوبــل للســام تكريــم يليــق برباعيــة الحــوار الوطنــي التونســية
لنضالهــا مــن أجــل الحقــوق والحريــات» AMNESTY، 9 ،كانــون األول /ديســمبر .2015
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/20152015-/10/nobel-peace-prize
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أول :دراســات محكمــة -المجتمــع المدنــي ودوره في الربيع العربي؛ (تونس ،مصر ،ســورية) دراســة مقارنة

مقابــل وحــدة دينيــة ولغويــة للشــعب التونســي شــبه عامــة ،وحيادهــا االقتصــادي والسياســي النســبي عــن
محطــات الصــراع اإلقليميــة فــي الشــرق األوســط ،حيــث ال تتوافــر فــي تونــس ثــروات طبيعيــة كبيــرة ،إضافــة
إلــى عــدم انهيــار مؤسســات الدولــة والنظــام األمنــي العــام مــع ســقوط رئيســها زيــن العابديــن بــن علــي،
وبقــاء الجيــش التونســي بعيــدً ا عــن دائــرة صنــع القــرار السياســي .ويضيــف إليهــا محمــد عبــد المولــى :عــدم
ميــل الشــخصية التونســية العامــة إلــى العنــف والتطــرف عمو ًمــا ،وتفضيلهــا «التوافقــات» إضافــة إلــى غيــاب
(((
ثقافــة حمــل الســاح ،وتاريخيــة المجتمــع المدنــي التونســي ودوره فــي تشــكيل تاريــخ تونــس الحديــث.

بنــاء علــى مــا ســبق ،تُعــدّ صيــرورة بنــاء المجتمــع المدنــي التونســي قابلــة للبرهــان عليهــا جدل ًيــا وواقع ًيــا
بحكــم التجربــة ،بوصفهــا تجربــة مدنيــة متقدمــة حققــت نمــوذج عمــل مدنــي كيفــي تميــز بقدرتــه علــى
الجمــع بيــن تاريخيــة العمــل المدنــي وفكــره التنويــري ،واالســتقاللية النســبية عــن االنخــراط فــي تجاذبــات
الســلطة السياســية ،ودوره الوظيفــي فــي المســاهمة فــي التغييــر السياســي بحكــم ثــورة الشــباب التونســي
ومشــاركته الفاعلــة فيهــا ،والح ًقــا فــي مرحلــة التحــول السياســي وصياغــة العقــد االجتماعــي التونســي
للدولــة الحديثــة .وهــذه يمكــن تحديدهــا فــي النقــاط اآلتيــة:
 .1متتعــت منظــات املجتمــع املــدين التونــي بتاريــخ عمــل مــدين قبــل الثــورة؛ فــكان لالتحــاد العــام التونســي
للشــغل دور مدنــي مســتقل نســب ًيا منــذ تأسيســه قبيــل االســتقالل عــن فرنســا ،وعلــى الرغــم مــن هيمنــة
الحــزب الواحــد فــي المرحلــة التونســية مــا قبــل ثــورة  2010ومحــاوالت الســلطات التونســية إجهــاض
منظمــات ونقابــات العمــل المدنــي التونســي وتفريغهــا مــن محتواهــا ،إال أنهــا بقيــت تحــاول الحفــاظ
علــى اســتقالليتها النســبية ودورهــا العــام فــي الحيــاة السياســية والمدنيــة .فعلــى الرغــم مــن الضغــوط
التــي تعرضــت لهــا ،خاصــة االتحــاد العــام للشــغل ،إال أنــه حافــظ علــى صفتــه النقابيــة المدنيــة دون
التحــول إلــى حــزب سياســي ســاب ًقا حتــى وقتــه الحالــي ،حيــث ((يســتمد االتحــاد العــام التونســي للشــغل
دوره السياســي ،وفــق مراقبيــن ،مــن خــال تجاربــه النضاليــة التاريخيــة التــي خلقــت نو ًعــا مــن الديناميــة
المراوحــة بيــن االجتماعــي والسياســي))(((.
 .2رسعــة االنتقــال إىل مرحلــة سياســية انتقاليــة؛ حيــث اســتطاعت الحركــة المجتمعيــة التونســية ومجتمعهــا
المدنــي تحقيــق االنتقــال السياســي ســري ًعا فــي تونــس ،تمثــل ذلــك بهــرب بــن علــى ودخــول البــاد
فــي مرحلــة انتقاليــة ،كان أهــم ســماتها الحفــاظ علــى االســتقاللية السياســية النســبية لمنظمــات العمــل
المدنــي مــن خــال عــدم الركــون لشــرعية ثوريــة ناجــزة تبحــث عــن اســتحقاقها الســلطوي.

 .3املســامهة الفعالــة للمجتمــع املــدين التونــي؛ إذ ســاهم فــي تحقيــق العقــد االجتماعــي الوطنــي وصياغــة
دســتور عصــري يتناســب وتطلعــات التونســيين جمي ًعــا عبــر الحــوار .فقــد بــادرت قــوى المجتمــع المدني
التونســي فــي إطــاق الحــوار الوطنــي الرباعــي واالتفــاق علــى العقــد االجتماعــي عــام  ،2013متمثـ ً
ـا
بـــ :االتحــاد العــام التونســي للشــغل الــذي كان عامـ ً
أساســا فــي إطــاق شــرارة االنتفاضــات الشــعبية
ـا ً
الضخمــة فــي عــام  ،2011والرابطــة التونســية لحقــوق اإلنســان التــي تعــد مــن أقــدم منظمــات حقــوق
(((
(((

محمــد رامــي عبــد المولــى« ،المجتمــع المدنــي فــي تونــس :قــرن مــن الوجــود والصــراع» ،الســفير العربــي،
 24أيــار /مايــو https://bit.ly/3ltQyEg .2019
عبــد الســام هرشــي« ،بيــن السياســي واالجتماعــي ...أي دور اليــوم لالتحــاد العــام التونســي للشــغل فــي
تونــس»https://bit.ly/3c6mRpQ .2018/10/Ultratunisia، 31 ،
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اإلنســان فــي أفريقيــا والعالــم العربــي ،والهيئــة الوطنيــة للمحاميــن فــي تونــس التــي ظلــت تعمــل علــى
الرغــم ممــا واجهتــه مــن قمــع وانتهــاكات حقوقيــة ،واالتحــاد التونســي للصناعــة والتجــارة والصناعــات
التقليديــة .وذلــك باالشــتراك مــع الحكومــة (فــي عهــد حــزب النهضــة اإلســامي) والمجتمــع المدنــي
وأحــزاب المعارضــة الذيــن باشــروا بالعمــل م ًعــا مــن أجــل إجــراء إصالحــات اقتصاديــة وسياســية،
وتحقيــق التحــول الضــروري لضمــان الســام واالســتقرار فــي الفتــرة مــن  2012إلــى  .2020أثمــر هــذا
العقــد نقا ًطــا عديــدة :تأليــف حكومــة تكنوقــراط جديــدة أشــرفت علــى تنظيــم انتخابــات  2014الرئاســية
والخــروج الطوعــي لحــزب النهضــة مــن الســلطة((( ،والتأكيــد علــى أهميــة الحــوار االجتماعــي بوصفــه
ركيــزة أساســية مــن ركائــز التحــول الديمقراطــي نحــو زيــادة نطــاق العدالــة االجتماعيــة .واســتئناف العمل
علــى صياغــة الدســتور الجديــد .وهــذا مــا تحقــق فــي  ،2014الــذي كفــل حــق ممارســة نشــاط المجتمــع
المدنــي مدعو ًمــا باالعتــراف التشــريعي والقانونــي بممارســة حقهــا المدنــي ،مضا ًفــا إليهــا مراعــاة القوانين
الدوليــة ذات الصلــة ((فقــد وافقــت الجمهوريــة التونســية علــى جــل المعاهــدات والبروتكــوالت ذات
العالقــة بحقــوق اإلنســان خاصــة منهــا الحقــوق المدنيــة والسياســية .ومــن بيــن هــذه االتفاقــات مــا هــو
دولــي ومــا هــو إقليمــي))(((.

 .4االنفتــاح املــدين عــى االتفاقــات الدوليــة ومنظــات العمــل املــدين العامليــة وحتقيــق الــراكات املاليــة الشــفافة
معهــا؛ مــا أضــاف عامـ ً
ـا آخـ َـر تم ّثــل بالنظــر إلــى المجتمــع المدنــي التونســي بوصفــه شــريكًا فــي مســار
التحــول والتغييــر بجانــب الحكومــة ،وبمســاعدة االتحــاد األوروبــي .فبحســب األورو-متوســطية :إن
نجــاح الثــورة التونســية وإبــرام الشــراكة مــن أجــل «الديمقراطيــة والرفــاه المتقاســم مــع جنوب المتوســط»
والشــراكة «المميــزة» فــي  19كانــون األول /ديســمبر  ،2012وخطــة العمــل للفتــرة 2017-2013
ومختلــف األدوات الماليــة المخصصــة لمســاعدة تونــس ،خاصــة مــن االتحــاد األوروبــي ،ســاعدت
علــى اعتمــاد دســتور  2014الــذي يضمــن الحقــوق والحريــات ويقيــم أســس دولــة القانــون وتنظيــم
االنتخابــات الحــرة والديمقراطيــة ،كمــا أضافــت ((بيــد أن المهمــة لــم تكتمــل بعــد ،ومــا زال العمــل
ً
متواصــا لترجمــة القوانيــن المعتمــدة إلــى ممارســات لمواءمــة التشــريعات الدســتورية والمعاهــدات
الدوليــة التــي وافقــت عليهــا الدولــة التونســية))(((.

 .5حتســن رشوط العمــل املــدين وآلياتــه املحليــة ،وعــدم االكتفــاء بنــاذج الثقافــة التوعويــة املدنيــة؛ عــن طريــق
المســاهمة فــي ابتــكار الطــرق واألدوات المســاعدة لالســتمرار فــي العمــل المدنــي وضمــان اســتقراره،
التــي لخصتهــا أنــوار منصــور ((لقــد تمخــض عــن التجربــة التونســية خلــق مبــادرات مهمــة نحــو تكريــس
مبــدأ حريــة التنظيــم وإنشــاء جمعيــات وفســح المجــال أمــام العمــل المبنــي علــى حريــة التظاهــر

(((
(((
(((
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دنيــا جميــل« ،المجتمــع المدنــي التونســي مــن ثائــر إلــى حــارس للســام» ،مدونــات البنــك الدولــي15 ،
تشــرين األول /أكتوبــر https://blogs.worldbank.org/ar/arabvoices/tunisian-civil-society- .2015
revolutionaries-peace-keepers
أنــوار منصــري وأميــن الغالــي ،واقــع المجتمــع المدنــي فــي تونــس( ،تونــس ،مركــز الكواكبــي للتحــوالت
الديموقراطيــة ،)2018 ،ص .50
األورو-متوســطية للحقــوق« ،الحــوار الثالثــي المجتمــع المدنــي وتونــس واالتحــاد األوروبــي» ،األورو-
متوســطية للحقــوق ،)2019( ،ص .4

الربيع العربي بعد عشر سنوات؛ المسارات والحصائل واآلفاق
ملف العدد:
ّ
ً

أول :دراســات محكمــة -المجتمــع المدنــي ودوره في الربيع العربي؛ (تونس ،مصر ،ســورية) دراســة مقارنة

والتعبيــر مــن خــال تأســيس ســند قانونــي لهــا ،وتقييــم انعكاســاتها علــى المســتوى الواقعــي))((( .كمــا
جــاء فــي مؤتمــر التعليــم المدنــي فــي تونــس عــام  2016علــى لســان تومــاس كروجــر ،رئيــس اإلدارة
المركزيــة االتحاديــة للتثقيــف السياســي ،تأكيــده علــى أهميــة العمــل التثقيفــي المدنــي لكنــه المحــدود
((فالديمقراطيــة ال تحتــاج إلــى المؤسســات فحســب ،بــل إلــى مواطنيــن يؤمنــون بهــا .والتثقيــف المدنــي
بحاجــة إلــى أدوات عمــل وطــرق جديــدة رســمية وغيــر رســمية ،كمــا ال تكفــي ورش العمــل للدفــع نحــو
التغييــر ،فــا يســتطيع التثقيــف المدنــي وحــده حــل مشــكالت تلــك المجتمعــات التــي تمــر بمرحلــة
ـول لكــن فــي اســتطاعته تهيئــة األجــواء المالئمــة التــي تتيــح تبــادل األفــكار)) (((.
تحـ ّ
 .6اســتحداث القوانــن امللزمــة دســتور ًيا ومعاجلتهــا خللــق البيئــة واألوضــاع املدنيــة اآلمنــة؛ مــا أتــاح للمجتمــع
المدنــي ومنظماتــه االســتمرار والديمومــة بحيــث يشــكل قاعــدة عريضــة للمجتمــع(( ،فــإذا أردنــا
ـا ومؤثـ ًـرا إيجا ًبــا فــي الواقــع ،فينبغــي ً
للمجتمــع المدنــي أن يــؤدي رســالته ويكــون فاعـ ً
أول تقييــم مــدى
ســامة البيئــة العامــة التــي ينشــط فيهــا ومــدى مراعــاة خصوصيتــه ومكانتــه فــي المجتمــع ،وفــي الدولــة
تشــري ًعا وممارســة)) ((1(.وهــذا مــا نتــج منــه إيــاء دور رئيــس لمنظمــات المجتمــع المدنــي فــي الحــراك
العــام السياســي ،خاصــة أن نشــاط الجمعيــات والمنظمــات غيــر الحكوميــة فــي أغلبــه يتــم عبــر التظاهــر
الســلمي واالجتماعــات العامــة العلنيــة بغــرض التعبيــر عــن أهدافهــا وخططهــا وإيصالهــا للمســتهدفين
ـم فــإن ((التأســيس
مباشــرة ،وهــذا مــا ال يمكــن ممارســته إال فــي بيئــة سياســية وحقوقيــة آمنــة ،ومــن ثـ ّ
لحريــة التنظيــم وحريــة التعبيــر فــي غيــاب إمكانــات النفــاذ إلــى الفضــاء العــام أو الحــد منــه عبــر قيــود
قانونيــة تجعــل التظاهــر الســلمي رهيــن الســلطة التقديريــة أو الســلطة السياســية الموجــودة))(.((1
 .7إضافــة إلــى دورهــا المدنــي فــي الحــراك المجتمعــي فقــد توصلــت منظمــات المجتمــع المدنــي التونســي
إىل االضطــاع بــدور ســيايس يف صياغــة القــرارات العامــة واملســامهة مــع الســلطة القائمــة فيهــاـ خاصــة
تلــك المتعلقــة بالحمايــة المجتمعيــة ،حيــث إن ((فاعلــي المجتمــع المدنــي هــم األجــدر بتحديــد مســار
المناصــرة وتطويــره علــى ضــوء تواصلهــم مــع أصحــاب القــرار واألشــخاص المؤثريــن واألشــخاص
المســتهدفين بأرضيــة الحمايــة االجتماعيــة وبحكــم وعيهــم اللصيــق بالمطالــب والحاجيــات))(.((1

الفــرض الجدلــي الــذي يقــول إن المجتمــع المدنــي يمتلــك إمكانــات الفعــل السياســي والمدنــي إذا مــا
تحققــت لــه بيئــة عمــل علــى مســتوى القوانيــن والشــرائع والدســاتير ،قابلــة للبرهــان عليهــا فــي التجربــة
التونســية ،فيمــا قبــل ثورتهــا أو بعدهــا .فعلــى الرغــم مــن أن المجتمــع المدنــي التونســي تعــرض للضغــوط
ومحــاوالت إجهــاض حراكــه الســلمي فــي عصــر الديكتارتوريــة قبــل الثــورة ،إال أنــه حافــظ علــى اســتقالليته
النســبية ،وبقــي يحــاول فــي تجربتــه إلــى أن تمكــن مــع ربيعهــا بإنجــاز التغييــر السياســي .مــا يؤكــد علــى
((( أنوار منصور ،ص .49
((( الكــه كاشــل مونــي وآخــرون ،مؤتمــر التعليــم المدنــي 15-13 ،أيــار /مايــو ( ،2016تونــس ،معهــد جوتــه
فــي القاهــرة وتونــس ،2016 ،ص .13
( ((1مصــدق منــى« ،دراســة حــول واقــع المجتمــع المدنــي التونســي» ،جمعيتــي 20 ،حزيــران /يونيــو .2016
https://bit.ly/3bYci8s

( ((1أنوار منصور ،ص .54
( ((1عبــد الســتار المولهــي وحســان الغضبانــي ،دليــل المجتمــع المدنــي ،حــول أرضيــة لحمايــة االجتماعيــة فــي
تونــس( ،تونــس ،مؤسســة فريديريــش ابــرت ،)2019 ،ص .9
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إثبــات فرضيــة دور القوانيــن والبيئــة الســوية لحمايــة عمــل المجتمــع المدنــي وصيانتــه مبدئ ًيــا.

إضافــة إلــى ذلــك ،يبرهــن علــى أن المجتمــع المدنــي لــم يحــاول فــرض شــرعيته الثوريــة علــى المجتمــع
التونســي ،بقــدر عملــه علــى إنجــاز عقدهــا االجتماعــي بالحــوار الوطنــي ،والفــرض الجدلــي الــذي يقــول
مــاذا لــو حــاول فــرض شــرعية الثــورة علــى ســلطة مــا بعــد الثــورة المنتخبــة مجتمع ًيــا؟ هــل تجيــب التجربــة
المصريــة عنــه؟
الفرض اآلخر ماذا لو كان للجيش التونسي دور مختلف؟ هل تجيب التجربة المصرية والسورية؟

الفــرض األخيــر هــل المجتمــع المدنــي ناجــز كل ًيــا؟ لتجيــب التجربــة التونســية أنــه فــي طــور التشــكل
والديمومــة ،فقــد حافــظ علــى توازنــه خــال مرحلــة الصــراع السياســي بعــد الثــورة ،مــع أنــه مــا زال يعانــي
إرهاصــات التحــول السياســي العــام مــن جهــة ،وإرهاصــات تركــة المجتمــع األهلــي بمــا يتعلــق بحقــوق
اإلنســان الدســتورية والقانونيــة وحــق المــرأة عام ـ ًة .هــو مــا يمكــن تعقــب نتائجــه الملموســة بالتعديــات
الدســتورية الحديثــة والوصــول إلــى حقــوق مدنيــة أصيلــة فــي ســياق التحــول الديمقراطــي الــذي تجلــى
بوضــوح فــي تحقيــق مبــدأ فصــل الســلطات ،والرقابــة المدنيــة الديمقراطيــة علــى المؤسســة العســكرية
والرقابــة البرلمانيــة علــى الســلطة التنفيذيــة وعلــى رئيــس الجمهوريــة ،واســتقاللية ســلطة القضــاء والتأســيس
لدولــة القانــون ،ولنظــام جمهــوري ديمقراطــي تشــاركي تضمــن فيــه الدولــة علويــة القانــون( .((1هــذا مــع
بقــاء قــواه المدنيــة تمــارس دورهــا المدنــي السياســي الضاغــط فــي تاريخــه النقابــي والمدنــي ،والتدخــل
المدنــي مــع المن ّظمــات الوطنيــة إلــى توحيــد الجهــد للضغــط مــن أجــل إيجــاد حـ ّـل ألي أزمــة دســتورية(.((1

• المجتمع المدني المصري
القيــاس إلــى تجربــة المجتمــع المدنــي المصــري بالمقارنــة بالتونســي ،فــكال المجتمعيــن لــه تاريــخ عمــل
مدنــي نســبي قبــل الثــورة ،وكالهمــا أنجــز التغييــر السياســي ســري ًعا مــن خاللهــا ودخــا ســري ًعا فــي المرحلــة
االنتقاليــة المتوجــة بدســتور حديــث عصــري وانتخابــات ديمقراطيــة .إضافــة إلــى أن ً
كل مــن الجيشــين
التونســي والمصــري وقفــا بدايــة علــى الحيــاد مــن الحــراك الثــوري الشــبابي وكان لهمــا دور فــي عــدم إطالــة
مرحلــة التغييــر السياســي ،لكــن..

فــي التجربــة المصريــة ،وبعــد حراكهــا المدنــي فــي  30حزيــران /يونيــو  2013ضــد نظــام الرئيــس
المنتخــب محمــد مرســي أصيــب المجتمــع المدنــي المصــري وحراكــه الشــبابي والسياســي بنكســة مدنيــة
سياســية كبــرى ،تــكاد إلــى اليــوم تجهــض ثورتــه األولــى .فقــد اســتعاد حكــم العســكر ســيطرته علــى
مفاصــل الدولــة وحراكهــا الشــعبي ،وأعــاد توغــل الســلطة األمنيــة فــي المجتمــع المدنــي المصــري عمو ًمــا،
مــا يجعــل فرضيــة الشــرعية الثوريــة قابلــة للجــدل فــي التجربــة المصريــة خاصــة فــي اإلصــرار علــى الحــراك
الشــعبي ضــد حكومــة اإلخــوان المســلمين ونظــام محمــد مرســي المنتخــب شــعب ًيا وديمقراط ًيــا.
( ((1المنظمــة الدوليــة للتقريــر عــن الديمقراطيــة« ،متابعــة تطبيــق الدســتور التونســي وتجســيده علــى مســتوى
اإلطــار القانونــي» ،المنظمــة الدوليــة للتقريــر عــن الديمقراطيــة DRI، (5/2017)،ص.27 - 24

( ((1يامنــة ســالمة« ،تونــس اتحــاد الشــغل يدعــو لتوحيــد الجهــود لحــل األزمــة الدســتورية» ،وكالــة
األناضــول لألنبــاءhttps://bit.ly/3tsbkqE .2021/2/16 ،
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أول :دراســات محكمــة -المجتمــع المدنــي ودوره في الربيع العربي؛ (تونس ،مصر ،ســورية) دراســة مقارنة

فهــل يمكــن البرهــان علــى فرضيــة أن اســتمرار حكومــة اإلخــوان اإلســامية المنتخبــة فــي مصــر كانــت
ســتقيم االســتبداد الدينــي المضاعــف لــو تركــت لزمــن أطــول فــي الحكــم؟ وهــل يمكــن البرهــان علــى
أن الحــوار وتحســين شــروط العمــل المدنــي والسياســي ســلم ًيا وعبــر الضغــط والتعــاون معهــا علــى أنهــا
حكومــة منتخبــة كان يمكــن أن يكــون أفضــل مــن العــودة إلــى الشــارع والشــرعية الثوريــة إلســقاطها ،وذلــك
خــاف التجربــة التونســية ،والنتيجــة الوقــوع مــرة أخــرى بيــد حكومــة العســكر بطريقــة أكثــر ســو ًءا مــن قبــل؟
وهــل يجــد المجتمــع المدنــي المصــري مقاربــة زمنيــة فــي طريقــة اســتعادة إمكانيــة عملــه المدنــي والسياســي
فــي ظــل حكــم العســكر مــرة أخــرى أم ســيضطر إلــى خــوض غمــار تجربــة ثوريــة قــد تكــون عاليــة التكلفــة
كمــا فــي التجربــة الســورية؟
يمكن تحديد وتعيين عناوين تجربة المجتمع المدني المصري بجملة من المحدِّ دات:

 .1متتّــع املجتمــع املــدين املــري بتجربــة مدنيــة طويلــة خاصــة بعــد المرحلــة الناصريــة ،حيــث تشــكلت
فــي مصــر مــا يزيــد عــن  42منظمــة وجمعيــة حقوقيــة بيــن عامــي  1975و 2005تعنــى بالدفــاع عــن
قضيــة معينــة مثــل قضايــا حمايــة البيئــة وقضايــا حقــوق اإلنســان( .((1وعلــى الرغــم مــن محاولــة اســتمرار
المجتمــع المدنــي المصــري الحفــاظ علــى اســتقالليته السياســية والمدنيــة فــي ظــل حكومــة حســني
مبــارك إال أن القانــون رقــم  84لســنة  2002المتعلــق بالمنظمــات غيــر الحكوميــة حظــر عليهــا الحصــول
علــى تمويــل محلــي دون الحصــول علــى إذن الحكومــة .وقــد أدى ذلــك إلــى نقــص االســتقالل المالــي
لتلــك المنظمــات ،وبالتالــي قبــول المعونــات الماديــة مــن وزارة الشــؤون االجتماعيــة التــي بســطت
نفوذهــا وســيطرتها علــى تلــك المنظمــات(.((1

 .2حــدة االســتقطاب الســيايس املــري ،عــى الرغــم مــن دخــول مــر مرحلــة انتقاليــة وتغيــر ســيايس
رسيعــة ،ثــم الوصــول النتخابــات ديمقراطيــة منتصــف  ،2012إال أنــه نمــت بيئــة سياســية اســتقطابية
متباينــة تمثلــت بتحالــف تيــارات اليســار والقوميــة المصريــة مــع منظمــات المجتمــع المدنــي المصــري
فــي مقابــل ســلطة وحكومــة اإلخــوان المســلمين الفائــزة انتخاب ًيــا باســم محمــد مرســي بنظــام الحكــم
لمــدة أربــع ســنوات .فحســب ماركــز كارنيغــي للشــرق األوســط فــي دراســته لتلــك المرحلــة(( :ليــس
ثمــة حافــز فــي النظــام يدفــع إلــى التعــاون ،وليســت هنــاك أي قيــود علــى مــن يمارســون الســلطة .األمــر
ّ
الوحيــد الــذي يمكــن أن يحــدث فر ًقــا هــو الدســتور ،لكــن هــذه عمليــة طويلــة األجــل تثقلهــا مشــاكلها
ـورت الســاحة السياســية إلــى مشــاحنات حزبيــة وتســوية حســابات واتهامــات
الخاصــة))( .((1وهكــذا تطـ ّ
مرهقــة ،مــا أدى إلــى حــدّ ة فــي تنــازع الشــرعيات السياســية ،ودخــول المجتمــع المدنــي المصــري طر ًفــا
فاعـ ً
ـا فيهــا.

ـوارا سياسـ ًيا باتجــاه
ـوارا معم ًقــا باجتــاه عقــد اجتامعــي حديــث بقــدر خوضهــا حـ ً
 .3مل تنتــج ثــورة  25ينايــر حـ ً
الســلطة السياســية ،مــا أنتــج تحالفــات سياســية قبــل وبعــد االنتخابــات األولــى بعــد ســقوط نظــام مبــارك،
تباينــت فيهــا القــوى السياســية والمدنيــة المصريــة حــول مســتقبل مصــر السياســي فــي المرحلــة االنتقاليــة.

( ((1أســماء حجــازي أبــو اليزيــد وآخــرون« ،دور منظمات المجتمــع المدني فــي التحــول الديمقراطــي فــي مصــر
 ،»2016-2011المركــز الديموقراطــي األوروبــيhttps://democraticac.de/?p=46938 .)2011( ،
( ((1المعرفة ،المجتمع المدني المصريhttps://bit.ly/3lxMFOF ،
( ((1ناثــان بــراون« ،المرحلــة االنتقاليــة الغامضــة فــي مصــر» ،مركــز مالكوم-كيــر كارنيغــي للشــرق األوســط،
(https://carnegie-mec.org/2012/09/06/ar-pub-49294.)2012

69

العـدد الثـانــي
أيار  /مايو 2021

المجتمــع المدنــي المصــري ومنظماتــه الحقوقيــة ســعت إلــى تحقيــق تقــدم حقوقــي ودســتوري علــى أنــه
مكتســب ثــوري حققــه الشــباب المصــري بثــورة  ،2011محاولــة فــرض هــذه الحقــوق تحــت عنــوان
رفــض حيــاده مــن المعادلــة السياســية ،ورفــض الهيمنــة اإلســامية متمثلــة باإلخــوان ،دون الدخــول فــي
حــوار العقــد االجتماعــي وآليــة تحقيــق شــروط الدولــة دســتور ًيا وعقد ًيــا مــع الزمــن .فلــم تســطع التوافــق
علــى الحــدود الدنيــا آلليــة إنتــاج حــوار عقــدي يقــوم علــى المشــترك العــام علــى مســتوى الهويــة ،وآليــة
حمايــة الحقــوق والحريــات والتشــريعات الدســتورية قانون ًيــا ،وأهمهــا حريــات العمــل السياســي والنقابــي
والمدنــي وضمانــة اســتمرارها أ ًيــا كان شــكل الســلطة السياســية القائمــة ،خاصــة بعــد ثــورة بحجــم ثــورة
الشــعب المصــري .2011

 .4عــدم قــدرة املجتمــع املــدين املــري عــى تنظيــم قــواه االنتخابيــة ديمقراط ًيــا ،فــي مواجهــة القــدرة التنظيميــة
لإلخــوان المســلمين التــي أثبتــت اتســاع حاضنتهــم الشــعبية مقابــل الحركــة المدنيــة المصريــة ،مــا أدى
إلــى الدعــوة مــرة أخــرى للتظاهــر ضــد حكومــة مرســي المنتخبــة ،قادتهــا حركــة تمــرد فــي  26نيســان/
وانضمــت إليهــا قــوى سياســية ترفــض أخونــة مصــر بحســب وجهــة نظرهــا .وترافــق ذلــك مــع
أبريــل
ّ
(((1
التحذيــر مــن مشــاريع القوانيــن التــي تهــدف إلــى تقويــض منظمــات المجتمــع المدنــي فــي مصــر .

 .5قــادت الرشعيــة الثوريــة املرصيــن وجمتمعهــم املــدين إىل الوقــوع يف قبضــة حكــم العســكر مــرة أخــرى،
فــإذا كان فــرض أخونــة مصــر ال يمكــن البرهــان عليــه نظر ًيــا بالــدالالت الفعليــة المكتملــة واقع ًيــا،
فالثــورة المضــادة المتمثلــة باســتعادة حكــم العســكر قبضتــه علــى الدولــة مــرة أخــرى ،والعــودة إلــى
مالحقــة ناشــطي المجتمــع المدنــي المصــري وإجهــاض ثورتــه ،يبرهــن عليــه فعل ًيــا بعــد حكــم العســكر.
فالتظاهــرات الســلمية المطالبــة بتنحــي مرســي بعــد عــدم اســتجابته إلجــراء انتخابــات مبكــرة مــن حركــة
تمــرد فــي  26نيســان /أبريــل ،2013وعــدم اســتجابة قــوى المجتمــع المدنــي المصــري للحــوار الوطنــي
الــذي دعــا إليــه مرســي بالجهــة المقابلــة ،أعطــت ذريعــة ،إن لــم تكــن مبيتــه مســب ًقا ،لحكــم العســكر
بالعــودة االنقالبيــة علــى الســلطة .ليعــود العســكر إلــى الســلطة مــرة أخــرى؛ وتوثــق هيومــن رايتــس
ووتــش قتــل مــا ال يقــل عــن  900شــخص في يــوم واحــد فــي أثنــاء العمليــات األمنيــة إلخــاء موقعــي
االعتصــام فــي القاهــرة فــي  14آب /أغســطس ( .2013((1كمــا عملــت ســلطة العســكر علــى تقويــض
مقومــات المجتمــع المدنــي ومكاســبه الســابقة ،ولــم يحاســب فــرد مــن قــوات األمــن علــى وقائــع القتــل
الجماعــي للمتظاهريــن .فــي مقابــل ذلــك ُعــزل الرئيــس المنتخــب علــى يــد وزيــر دفــاع حكومتــه عبــد
الفتــاح السيســي ،وأودع الســجن وتوفــي فيــه وســط اتهامــات دوليــة بتعرضــه لالنتهــاكات داخــل الســجن،
بحســب مــا وثقتــه تقاريــر األمــم المتحــدة( ،((2فيمــا قضــت المحكمــة ببــراءة حســني مبــارك مــن قضيــة
( ((1مركــز القاهــرة لدراســات حقــوق االنســان ،علــى حكومــة الرئيــس مرســي ســحب مشــروع قانــون تأميــم
المجتمــع المدنــي مــن مجلــس الشــورى ،وســحب مشــروع حــزب الرئيــس لخنــق منظمــات حقــوق اإلنســان،
 CIHRS، 28أيــار /مايــو . https://bit.ly/2QhHTcF .2013
( ((1حسب الخطة ،مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر،

HRW، 12/8/2014. https://www.hrw.org/ar/report/2014/08/12/256580#

يلمحــون إلــى أن أوضــاع الحبــس «الوحشــية»
( ((2أخبــار األمــم المتحــدة« ،مصــر :خبــراء فــي األمــم المتحــدة ّ
أدت إلــى وفــاة الرئيــس المصــري األســبق محمــد مرســي».2019/11/UN، 8 ،

https://news.un.org/ar/story/2019/11/1043441
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أساســا ضــد نظامــه ،فقــد أعلــن القاضــي
قتــل المتظاهريــن فــي ثــورة  ،2011الرئيــس الــذي قامــت الثــورة ً
(((2
أحمــد عبــد القــوي حكمــه :حكمــت المحكمــة ببــراءة المتهــم ورفــض الدعــاوى المدنيــة .

 .6تقليــص احلقــوق املدنيــة والسياســية ومالحقــة ناشــطي املجتمــع املــدين املــري ،فعلــى الرغــم مــن دســتور
 2014الــذي كفــل حــق المواطنيــن فــي تكويــن منظمــات غيــر حكوميــة بمجــرد إخطــار الســلطات
بتأسيســها ،وال يحتــاج إلــى إذن الســلطات للقيــام بذلــك ،فبحســب مركــز القاهــرة لدراســات حقــوق
اإلنســان فــإن :اإلخطــار ،الشــفافية ،الرقابــة الالحقــة واالحتــكام إلــى القضــاء ضمانــات تحريــر العمــل
األهلــي فــي مصــر( .((2إال أن حكومــة العســكر عملــت علــى إصــدار مجموعــة مــن القوانيــن التــي تقلــص
الحقــوق المدنيــة والسياســية إلــى حــد بعيــد ،مــا عمــل فعليــا علــى محــو المكتســبات الحقوقيــة النتفاضــة
 ((2(.2011وأتــاح قانــون تنظيــم عمــل المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي  2017مســتويات غيــر مســبوقة مــن
القمــع ،ويجـ ّـرم أغلــب عملهــا ،مــا يجعــل عملهــا المســتقل مسـ ً
ـتحيل .كمــا عــادت الســلطات الســتخدام
الذخيــرة الحيــة والرصــاص المطاطــي وكل أشــكال القمــع فــي تظاهــرات  2019بعــد تقلصهــا الكبيــر
فــي مرحلــة ســلطة محمــد مرســي .فقــد اعتُقــل مــا ال يقــل عــن  3000شــخص ،مــن بينهــم متظاهــرون
وصحافيــون وأكاديميــون ومحامــون ومدافعــون حقوقيــونُ ،حــرم معظمهــم مــن التمثيــل القانونــي فــي
(((2
التهــم التــي واجهوهــا.

 .7متابعــة العمــل املــدين العســر يف ظــل حكومــة العســكر ،حيــث إن أزمــة منظمــات المجتمــع المدنــي فــي
مصــر فــي جوهرهــا ليســت أزمــة قانــون أو تمويــل ،إنمــا هــي أزمــة نظــام يكفــر بــكل الحريــات ومــن بينها
أيضــا حســب مركــز
حريــة التنظيــم ،وحقــوق اإلنســان ،وعــودة القمــع واالعتقــاالت والترهيــب والقوانيــن ً
القاهــرة لدراســات حقــوق االنســان( .((2فمــا كان يرفضــه المصريــون فــي المرحلــة االنتقاليــة مــن قانــون
تجريــم االعتصامــات ،ومقتــرح قانــون تنظيــم العمــل األهلــي كعينــة مــن جملــة مــن قوانيــن تســتهدف
تكميــم األفــواه وإعــادة الشــعب إلــى الصمــت والخنــوع ،بــات فــي ظــل نظــام العســكر القائــم الحالــي
وتجريمــا علــى عمــل المجتمــع المدنــي إدار ًيــا وسياسـ ًيا ،منهــا فــرض عقوبــات بالســجن وغرامات
تقييــدً ا
ً
ماليــة؛ كانــت منظمــة العفــو الدوليــة قــد حــذرت منهــا ومــن انتهاكهــا لحقــوق االنســان والمواثيــق الدوليــة
ذات الصلــة( .((2وكانــت منظمــة العفــو الدوليــة قــد حــذرت مــن هــذه القوانيــن ألنهــا بمنزلــة قانــون إعدام
علــى جماعــات حقــوق اإلنســان فــي مصــر ،حيــث أشــارت إلــى أن إعطــاء ســلطات اســتثنائية للســلطة
( ((2محمــد رضــا مــراد« ،حكــم نهائــي ببــراءة مبــارك مــن تهمــة قتــل متظاهريــن خــال انتفاضــة  ،»2011رويتــرز،
https://www.reuters.com/article/egypt-mubarak-ab6-idARAKBN16914J .2017/3/2

( ((2مركــز القاهــرة لدراســات حقــوق االنســان« ،هــل يصبــح المجتمــع المدنــي الجماعــة المحظــورة الجديــدة؟»،
(((2

https://bit.ly/3vJ5JhG .2012/2/CIHRS، 26

المنظمــة الدوليــة لحقــوق االنســان« ،مصــر عــام مــن االنتهــاكات فــي ظــل قيــادة السيســي»HRW، (2015). ،
270190/08/06/https://www.hrw.org/ar/news/2015

( ((2األمــم المتحــدة« ،خبــراء األمــم المتحــدة :علــى مصــر إنهــاء الحملــة ضــد المتظاهريــن والمدافعيــن عــن
حقــوق اإلنســان فــورا»UN، (2019). https://bit.ly/38SWr96 ،
( ((2مركز القاهرة لدراسات حقوق االنسان ،أزمة منظمات المجتمع المدني و حرية التنظيم،
https://bit.ly/30XrFrl

( ((2منظمــة العفــو الدوليــة« ،مصــر مشــروع القانــون الجديــد للمنظمــات غيــر الحكوميــة يبقــى علــى الجوهــر
القمعــي للقانــون العــام».2019/0715/AMMENSTY، (2019)، MDE 12 ،
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علــى حســاب المنظمــات غيــر الحكوميــة ،يفضــي إلــى القضــاء علــى المجتمــع المدنــي(.((2

وإلــى تاريــخ اليــوم لــم يــزل المجتمــع المدنــي المصــري يحــاول مــرة أخــرى إحــداث خــرق فــي جــدار
البنيــة األمنيــة العســكرية المنقلبــة علــى الشــرعية الديمقراطيــة عــام  ،2013ولكنــه إلــى اليــوم مــا زال شــبه
عاجــز عــن تحقيــق تقــدم فيــه ،فهــل ينهــي العســكر تجربــة المجتمــع المدنــي المصــري؟ أم تتحــول لمرحلــة
جليديــة أخــرى تشــبه مرحلــة مــا قبــل ســقوط مبــارك؟ وهــل يمكــن اســتعادة تلــك اللحظــات فــي ميــدان
التحريــر مــع حكومــة السيســي الحاليــة؟ أم أن أمامــه طري ًقــا سياس ـ ًيا آخــر بخــوض غمــار تجريــه انتخابيــة
صعبــة لعــدم تكــرار أحــداث منتصــف 2013؟

يمكــن البرهــان تجريب ًيــا علــى خطــأ النزعــة ذات الشــرعية الثوريــة ،وعــدم الخــوض الجــدي فــي غمــار
العقــد االجتماعــي حوار ًيــا ،وعــدم االكتفــاء الزمنــي بالمرحلــة االنتقاليــة لتحقيــق ذلــك بقــدر متابعــة الحــوار
مــع ســلطة منتخبــة حتــى إن كانــت ذات صفــة دينيــة ،فهــو أقــل تكلفــة وأكثــر جــدوى مــن عــودة العســكر
للحكــم .هــذا مــا أضفنــا إليــه أن المجتمــع المصــري بقوامــه األهلــي يحتــاج لزمــن حــواري وطــرق وأدوات
عمــل أوســع وأرحــب حتــى يشــارك المجتمــع المدنــي المصــري تطلعاتــه نحــو العصريــة والحداثــة،
والتراجــع التدريجــي عــن دعــم التيــارات الدينيــة انتخاب ًيــا وهــذا ســؤال قائــم إلــى اليــوم أمــام كل تجــارب
كبيــرا أمــام تجــارب المجتمــع المدنــي العربــي والمصــري والســوري
المنطقــة السياســية ،ويمثــل تحد ًيــا
ً
خاصــة فــي قدرتــه علــى إنجــاز خطــوات العقــد االجتماعــي تدريج ًيــا بالحــوار الطويــل النفــس ،خاصــة مــع
الحاضنــة العامــة ذات البيئــة الدينيــة اإلســامية أو غيرهــا ،وإال فــإن حكــم العســكر بالمرصــاد.

• المجتمع المدني السوري
ال تشــبه تجربــة المجتمــع المدنــي الســوري تجربتــي تونــس ومصــر قبــل ثــورات الربيــع العربــي ،فلعقــود
خلــت مــن تجربــة االســتبداد السياســي الســوريةُ ،ح ّرمــت فيهــا السياســة و ُأفرغــت منظمــات المجتمــع
الســوري المدنيــة واألهليــة مــن مقوماتهــا الحياديــة ،لتصبــح مجــرد طيــف متنــوع مــن النقابــات والجمعيــات
المهنيــة الغرضيــة فــي إدارة الحكــم وتكريــس هيمنتــه فــي ظــل قيــادة حــزب البعــث قائــد الدولــة والمجتمــع
دســتور ًيا حســب المــادة الثامنــة مــن دســتور ( .1973((2وعلــى الرغــم مــن التعديــات الشــكلية التــي أتــى بها
دســتور ( ،2012((2وتغيــر بعــض بنــوده المتعلقــة بالمــادة الثامنــة ،لكنــه كــرس تفريــغ النقابــات والمؤسســات
المدنيــة مــن مضمونهــا وعــدم اســتقالليتها عــن جهــاز الســلطة والحكومــة ،فبينمــا تعــد المنظمــات الشــعبية
والنقابــات المهنيــة والجمعيــات هيئــات تضــم المواطنيــن وترعــى مصالحهــم ،وتضمــن الدولــة اســتقاللها
وممارســة رقابتهــا الشــعبية( ،((3يمــارس الوزيــر المختــص سياســة المنــح والمنــع فــي تأليفهــا ((منــح قانــون
الجمعيــات وزيــر الشــؤون االجتماعيــة والعمــل ،الصالحيــة الكاملــة بمنــح أو عــدم منــح الترخيــص،
( ((2منظمــة العفــو الدوليــة« ،التوقيــع علــى مشــروع قانــون جديــد للمنظمــات غيــر الحكوميــة بمثابــة أمــر اعــدام
علــى جماعــات حقــوق االنســان المصريــة».2016/5171/AMNESTY، (2016)، MDE 12 ،
دستور الجمهورية العربية السورية http://www.shrc.org/?p=7453 ،1973

(((2
( ((2دستور الجمهورية العربية السورية  ،2012موقع مجلس الشعب السوري،

(((3
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الربيع العربي بعد عشر سنوات؛ المسارات والحصائل واآلفاق
ملف العدد:
ّ
ً

أول :دراســات محكمــة -المجتمــع المدنــي ودوره في الربيع العربي؛ (تونس ،مصر ،ســورية) دراســة مقارنة

وأعطــى الــوزارة الصالحيــة الكاملــة لحــل أي جمعيــة دون إبــداء األســباب ودون حــق اللجــوء إلــى القضــاء
لالعتــراض علــى ذلــك!))( ،((3دون أي ذكــر لمنظمــات المجتمــع المدنــي المســتقلة غيــر الحكوميــة NGCO
.Non-Governmental Civil Organization
مــع هــذا كان للمجتمــع المدنــي الســوري ممثـ ً
ـا بأحزابــه السياســية والمدنيــة بواكيــر عمــل مدنيــة مــا قبــل
ال  ،2011وأصبحــت بعــده أكثــر اتســا ًعا ونشــا ًطا ،ويمكــن تحديــد مؤشــراتها بمــا يلــي:

 .1بواكــر عمــل مــدين حمفــوف باملخاطــر واملجازفــات السياســية؛ فبعــد العــام  2000بــادرت النخــب الســورية
الفكريــة والسياســية لطــرح مســألة المجتمــع المدنــي ومنظماتــه المســتقلة علــى مســتوى الرؤيــة والتجربة،
بوصفهــا محاولــة لكســر جــدار االســتبداد بصــورة ناعمــة سياس ـ ًيا ،فبــدأت ببيــان الـــ  99مــن المثقفيــن
الســوريين ،ليأتــي بعــده بيــان األلــف الــذي أطلقتــه لجــان إحيــاء المجتمــع المدنــي الســوري ،ودعــت
فيــه إلــى إصــاح الحالــة السياســية وربطهــا بالمســار الفكــري وجذريتــه ،وتوفيــر األوضــاع مــن أجــل
قيــام ســورية والســوريين بمواجهــة التحديــات القائمــة والمســتقبلية( .((3ففكــرة المجتمــع المدنــي تقــوم
فــي الجوهــر علــى حريــة األفــراد كــذوات حـ ّـرة ومســتق ّلة تمــارس حقوقهــا الطبيعيــة فــي مجتمعاتهــا بمــا
يتــاءم مــع تط ّلعــات كل منهــا ضمــن منظومــة مؤسســاتية ديمقراطيــة( .((3وفــي ســياق التجربــة ذاتهــاُ ،بدئ
بتأليــف منظمــات حقــوق اإلنســان ،ففــي أيلــول /ســبتمبر ُ 2000أعلــن عــن اســتئناف لجــان الدفــاع عــن
حقــوق اإلنســان والديمقراطيــة ( ،)CDFوفــي صيــف  2001تأسســت منظمــة حقــوق اإلنســان فــي ســورية
(مــاف) ،وتالهــا عــدد مــن الجمعيــات الســورية الحقوقيــة ،مثــل :المنظمــة الســورية لحقــوق اإلنســان
(سواســية) ،المرصــد الســوري لحقــوق اإلنســان ...ومعظمهــا تأســس قبــل عــام ( .2011((3لكــن وفــي
العــام  2005بــادرت النخــب ذاتهــا بتأليــف تحالــف سياســي مدنــي بعنــوان إعــان دمشــق ،ضــم معظــم
النخــب الفكريــة والسياســية الســورية بعنــوان التغييــر الديمقراطــي التدريجــي الســلمي الــذي ســرعان
مــا اعتقلــت الســلطة أعضــاء قيــادة مجلســه المنتخــب( ((3لتنهــي ســري ًعا بذلــك بواكيــر العمــل المدنــي
الســوري قبــل ال .2011

 .2مل تدخــل ســورية يف مرحلــة انتقاليــة بعــد؛ فثورتهــا تحولــت إلــى مرحلــة صــراع متنــام ،وتدخالت عســكرية
ٍ
متــواز تعــدد إنشــاء
مــن أصنــاف شــتى ،لــم تحســم نتيجتــه السياســية إلــى اليــوم ،بــرز فيهــا وبشــكل
المنصــات والتحالفــات السياســية والمدنيــة( ،((3والمشــوب باالختــاط مــع منظمــات العمــل المدنــي

(((3

إسماعيل احمد« ،الخارطة السياسية السورية  ،»5مركز مساواة المرأة.2005/6/24 ،

(((3
(((3

فايز سارة« ،لجان احياء المجتمع المدني ومسار اإلصالح في سورية» ،الوسط ،عدد .)2005( ،979
عمــاد يوســف« ،فــي تجربــة لجــان إحيــاء المجتمــع المدنــي فــي ســورية الضــرورة -التحديــات ودرب األلف
ميــل» ،الحــوار المتمــدن ،العــدد .)2005( ،1132
الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان ،الموقع الرسمي.http://www.anhri.net/syria ،
المنظمة الدولية لحقوق االنسان« ،سورية :أحكام قاسية بحق المعارضة الديمقراطية»،

(((3
(((3

https://www.c-we.org/ar/show.art.asp?aid=39889

HRW، 312008/10/. https://www.hrw.org/legacy/arabic/docs/200830/10//syria20127_txt.htm

( ((3منــذ العــام  2011تباينــت قــوى المعارضــة الســورية بيــن صيغتــي :هيئــة التنســيق الوطنيــة والمجلــس الوطني،
وقوامهمــا األساســي مؤلــف مــن أحــزاب المعارضــة الكالســيكية ،إضافــة إلــى التنســيقيات المدنيــة األولــى
التــي شــاركت فــي المجلــس الوطنــي .فــي العــام  2012تطــور المجلــس الوطنــي إلــى ائتــاف قــوى الثــورة
والمعارضــة الســورية ،ودخــل فيــه ممثلــون عــن المجالــس المحليــة والفصائــل العســكرية ،والــذي قالــت
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التــي بــدأت بالتشــكل ســري ًعا بعــد الـــ ( 2011يمكــن الرجــوع تفصيـ ً
ـا إلــى منظمــات المجتمــع المدنــي
الســورية المســتقلة(.)((3

 .3تنــازع الرشعيــة السياســية االفرتاضيــة؛ خال ًفــا للتجربتيــن المصريــة والتونســية ،فقــد تطــورت المســألة
الســورية مــن ســلمية إلــى عنفيــة ،وإلــى عمــل عســكري متعــدد األطــراف ،أدى إلــى إضعــاف قــدرات
الســوريين السياســية والمدنيــة علــى االســتمرار فــي ضبــط إيقــاع مســار التحــول الديمقراطــي الممكــن،
ودخلــت قــواه المدنيــة والسياســية فــي ســياق تنافســي افتراضــي حــول مشــاريع قيــادة الثــورة وأحقيــة
فرضيــة دون غيرهــا فــي تحقيــق انتصــار الثــورة ســلم ًيا أو عســكر ًيا ،وبــرزت فــي هــذا الســياق مفاهيــم
عديــدة كاألســلمة والعســكرة فــي مقابــل الســلمية والمدنيــة ،وكل هــذه الفرضيــات لــم تثبــت قدرتهــا على
أيضــا فــي اإلعــاء مــن شــأن مشــاريعها األيديولوجيــة
أحقيــة إحداثهــا التغييــر المطلــوب ،بــل بــدأت ً
الخاصــة ،مــا أدى إلــى جــرف المجتمــع المدنــي ومنظماتــه خــارج معادلــة التأثيــر فــي مســاره التحولــي.
 .4االســتقطاب الســيايس والالحياديــة والدخــول يف التنافــس الســيايس؛ فقــد بــرز مســار قــرار مجلــس األمــن
 2015/225القاضــي بتأليــف حكومــة انتقاليــة تضــم النظــام والمعارضــة والمجتمــع المدنــي بنســبة
الثلــث ،وتبــدأ مرحلــة التفــاوض السياســي مــن خــال اللجنــة الدســتورية المنبثقــة مــن لقــاءات الريــاض
للهيئــة العليــا للتفــاوض ،لتتشــكل علــى أساســها غرفــة المجتمــع المدنــي التــي تنــازع علــى تمثيلهــا كل
مــن قــوى النظــام والمعارضــة فــي ســياق اســتقطاب أصواتهــا السياســية التفاوضيــة .كمــا بــرزت حــدّ ة
االســتقطابات السياســية المتباينــة بيــن مســتويات محليــة وإقليميــة ودوليــة متزامنــة مــع حــدة التدخــات
الخارجيــة فــي الملــف الســوري ،مــا أفقــد قــواه المدنيــة القــدرة علــى القــرار المســتقل والحيــادي إزاء
مجريــات الحــدث الســوري برمتــه.

 .5عــدم خــوض حــوارات جــادة حــول العقــد االجتامعــي؛ لــم يدخــل الســوريون فــي حــوار جــاد حــول
هويــة العقــد االجتماعــي الممكــن ،بقــدر الدخــول فــي بوابــة تنافــس سياســي عــام حــول شــرعية ثوريــة
أو سياســية بلغــت حدتهــا فــي تنــاول مشــروع الدولــة المقبــل مــن خــال منصاتهــا ســالفة الذكــر ،أو مــن
خــال مفاوضــات لجنتهــا الدســتورية التــي تباينــت فيــه حــول صيــغ متعــددة بيــن دولــة إســامية وأخــرى
علمانيــة وبينهمــا دولــة مدنيــة .فالعقــد االجتماعــي بخالصــة عامــة توافقيــة رضائيــة حــول الشــخصية
العموميــة الســورية مــا زال إلــى اليــوم مجرد ســؤال سياســي تبــرز فيــه االصطفافــات والتحالفات السياســية
القصيــرة األجــل ،دون إنجــاز التوافقــات الرضائيــة الحــرة والطوعيــة علــى المشــترك العــام بوصفــه هويــة،
وبخاصــة أن مســار االنتقــال السياســي مــا زال متعثـ ًـرا إلــى اليــوم ،ولــم تتفــق بعــد قــوى المجتمــع المدنــي
والسياســي المعارضــة والمســلحة علــى الحــدّ األدنــى لكيفيــة تحقيــق بيئــة آمنــة ومســتقرة يمكنهــا أن
تكــون بوابــة لالنتقــال والتغييــر السياســي المطلــوب.
عنــه هيئــة التنســيق إنــه ال يمثــل كل الســوريين فــي كتــاب ُو ِّجــه إلــى أميــن عــام جامعــة الــدول العربيــة .2013
فــي ســياق ذلــك بــدأت الكثيــر مــن القــوى والفعاليــات تشــكيل منصــات سياســية ومدنيــة كمنصــة موســكو
والقاهــرة وتحالفــات منظمــات المجتمــع المدنــي ،وبقيــت جميعهــا علــى خالفاتهــا وتوجهاتهــا المتباينــة
حتــى شــكلت تحالفــا سياســيا تمثــل بالهيئــة العليــا للتفــاوض فــي العــام .2015
( ((3زيــدون الزعبــي وآخــرون« ،منظمــات المجتمــع المدنــي الســورية ،الواقــع والتحديــات ،بحــث مبنــي علــى
نتائــج مســمح معمــق لمنظمــات المجتمــع المدنــي الســورية» ،مواطنــون ألجــل ســوريةhttps:// .)2017( ،
bit.ly/2ORL1LW
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ملف العدد:
ّ
ً

أول :دراســات محكمــة -المجتمــع المدنــي ودوره في الربيع العربي؛ (تونس ،مصر ،ســورية) دراســة مقارنة

 .6هشاشــة املجتمــع املــدين الســوري وضعفــه؛ بمــا يمثلــه مــن منصــات ومنظمــات عمــل مدنيــة أتــت بصيــغ
اســتباقية لمشــروع تحقــق الدولــة ،شــكلت تحالفــات متعــددة االســتقطاب سياسـ ًيا( .((3فعلــى الرغــم مــن
أن الشــباب الســوري كان محــرك بواكيــر عملــه الثــوري ســلم ًيا ومدن ًيــا ،إال أنــه ســرعان مــا اصطــدم مــع
األيديولوجيــات المعارضــة السياســية مــن جهــة ،ومــع واقــع مجتمعــي أهلــي لــم يجــد أمامــه ســوى
التمســك بموروثــه التقليــدي ليحافــظ علــى اســتمراره أمــام مســتويات العنــف المتزايــدة مــن الســلطة
القائمــة والميليشــيات العســكرية المتشــكلة خاصــة المتطرفــة مــن جهــة أخــرى .وهنــا تبــرز ظاهــرة مميــزة
للمجتمــع المدنــي الســوري تختلــف عــن ســابقتيها المصريــة والتونســية ،تمــت دراســتها فــي دراســة
ســابقة بيــن مســتويين:

املســتوى األول :املجتمــع املــدين بقــواه الشــبابية وأحالمــه وإرادتــه احلــرة ،مــا ســميته بشــبيه املــدين (Semi-

 ،)Civicوشــبيه يعنــي أنــه لــم تكتمــل فــي مقومــات وجــود شــروط االســتقرار واألمــان والقوانيــن التــي
تحمــي عملــه المدنــي المســتقل فــي ســاحة عمــل النظــام أو المعارضــة ،محـ ً
ـاول العبــور بيــن محطــات
تنازعهــا السياســية واأليديولوجيــة والعســكرية متعــددة األطــراف .شــبه المدنيــة هــذه أبــدت إلــى اليــوم
مرونــة عاليــة فــي قدرتهــا علــى إثبــات وجودهــا وتشــكيلها حلقــات مناصرتهــا ودفاعهــا عــن حقوقهــا
وقضاياهــا وحريتهــا ،مــا جعلهــا عرضــة دائمــة لالســتهداف مــن كل أطــراف النــزاع الســوري مــن
اعتقــال( ((3وإخفــاء قســري للناشــطين المدنييــن( ،((4والتصــدي ألعمــال قاســية فــوق طاقتهــا وإمكاناتهــا
الشــبابية التــي توجــت مدنيتهــا بعمــل منظمــة القبعــات البيــض( ((4فــي إنقــاذ المدنييــن مــن صنــوف
هجمــات عســكرية شــتى فــي مناطــق ســورية عامــة ،التــي رشــحت لنوبــل للســام عــام  ،2016ولــم
تحـ َ
ـظ بهــا كمــا تونــس.
املســتوى الثــاين ،وهــو مســتوى مــا فــوق مــدين ( )Ultra Civicالــذي شــكل معضلــة التحالفــات السياســية
المســبقة والمعــدة لدخــول الســاحة السياســية مــن بوابــة المرحلــة االنتقاليــة( ،((4واتضــاح دوره في تشــكيل
المنصــات السياســية بصفــات مدنيــة غرضيــة التوجــه سياس ـ ًيا( ((4أفقــدت المجتمــع المدنــي اســتقالليته
ً
تمويل واصطفا ًفا سياس ًيا ،إما بنية حسنة أو نفعية خالصة.
وأخضعته لشروط عملها

( ((3جمــال الشــوفي وجمــال أبــو الحســن« ،المجتمــع المدنــي الســوري بيــن الرؤيــة والواقــع ،مخــاض تجربــة
وهويــة تتشــكل» ،مجلــة قلمــون لألبحــاث والدراســات ،العــدد األول ،)2017( ،ص .339-305
( ((3منظمة العفو الدولية« ،سورية  ،»2019منظمة العفو الدوليةamnesty، (2019).
(((4
(((4
(((4
(((4

https://www.amnesty.org/ar/countries/middle-east-and-north-africa/syria/report-syria/ .

مــا زالــت إلــى اليــوم قضيــة اختفــاء أعضــاء مكتــب توثيــق االنتهــاكات ومحــرري جريــدة طلعنــا عالحريــة-
ّ
كبيــرا.
ولغــزا
محــط تســاؤل
جريــدة لجــان التنســيق المحليــة فــي الفوطــة الشــرقية
ً
ً
متطوعو القبعــات البيضاء فــي ســورية يســتحقون جائزة نوبل للســام ،الغارديــان البريطانيــة 5 ،تشــرين
األول /أكتوبــر https://bit.ly/3mcOKzS .2016
جمال الشوفي ،ص .320
عملــت المنظومــة المــا فوق-مدنيــة بكيفيــة سياســية-مدنية علــى أســاس وجودهــا القريــب مــن مراكــز
صنــع القــرار السياســي الدولــي واألممــي ،ومــن الهيئــات والمنظمــات الدوليــة الكبــرى ،لتشــكل تحالفاتهــا
السياســية الســلطوية الغرضيــة قبيــل كل مؤتمــر دولــي خــاص بالمســألة الســورية .وهــذا مــا يمكــن مراجعتــه
تفصيــا فــي دراســات ســابقة عــدة.
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حــاول المجتمــع المدنــي الســوري بقوامــه شــبه المدنــي الحفــاظ علــى مدنيتــه علــى الرغــم مــن ضعــف
خبرتــه السياســية ،وشــدة حــدة التنافســات السياســية والصراعــات العنفيــة العســكرية .كمــا حــاول الحفــاظ
علــى حياديتــه وشــفافيته الماليــة ،غيــر أن تنامــي الحالــة الســورية وطــول أمدهــا أوقــع الداخــل الســوري
فــي ضــرورات التمويــل وســريته وعــدم مســاواته الحقوقيــة والقانونيــة( ،((4لكنــه اســتطاع أن يحمــي رصيــدً ا
كبيـ ًـرا مــن جيــل الشــباب مــن االنجــرار للعســكرة أو خلــف المخــدرات وتجــارة الممنوعــات ،وهــذه تحتــاج
لدراســة كميــة ووصفيــة وافيــة ال تتســع لهــا الدراســة الحاليــة.

ً
ثالثا :االستنتاجات والتوصيات :سؤال الراهن والممكن

علــى الرغــم مــن أن المجتمــع المدنــي هــو وليــد الدولــة الحديثــة أوروب ًيــا ،إال أنــه لــم يتشــكل فيهــا بطريقة
وحيــدة وال دفعــة واحــدة ،بــل عبــر تجــارب متعــددة اختلفــت فيمــا بينهــا فــي الفكــر واألدوات نتيجــة عصــر
النهضــة وثــورات التحــرر األوروبيــة.

فبينمــا شــكلت أفــكار المجتمــع المدنــي والحريــات الفرديــة الليبراليــة لجــون لــوك قاعــدة عامــة فــي
الدســتور األمريكــي الحديــث ،أتــت أفــكار تومــاس هوبــز لتشــكل أســاس العقــد االجتماعــي اإلنكليــزي،
وتحقيــق مكتســبات حقوقيــة وبرلمانيــة فــي ظــل ســلطة الملــك ،فــي حيــن مثلــت أفــكار جــان جــاك روســو
خال ًفــا لهوبــز ،حــول الشــخصية العموميــة بــاإلرادة الحــرة ،خالصــة العقــد االجتماعــي الفرنســي حيــن
أضيفــت الحريــة إلــى صيغــة الجمهوريــة الفرنســية الحديثــة ،لكنهــا جمي ًعــا اتفقــت علــى صيــرورة متشــكلة
فــي الدولــة الدســتورية وعقدهــا االجتماعــي( ((4ومنتجهــا األهــم فــي المجتمــع المدنــي.

يشــير المجتمــع المدنــي ،وف ًقــا للصيــرورة األوروبيــة ،مــن حيــث المبــدأ ،إلــى حركــة تنويريــة مســتدامة،
شــكلت قوامهــا بشــكل مســتقل عــن التوجهــات السياســية المشــاركة فــي نظــام الحكــم ســلطة ومعارضــة.
ويمــارس حقــه القانونــي والدســتوري فــي الدفــاع عــن حقــوق شــرائح مجتمعيــة خاصــة وعامــة ،ويعتــد
باســتقالليته النســبية عــن دور المؤسســات الحكوميــة ،لكنــه يشــارك فــي صناعــة قراراتهــا ،ويقــوم بــدور
الضاغــط المدنــي لتحقيــق تلــك الحقــوق بطرق ســلمية متعــددة ،تتفــاوت بيــن الحــوار ،واالحتجاج الســلمي،
واالعتصامــات ،والتظاهــرات.

وف ًقــا لهــذا الســياق فالمجتمــع المدنــي هــو نمــوذج فكــري تحــرري مفهو ًمــا وطــرق وأدوات عمــل
ووضوحــا فــي نمــوذج
أيضــا تمثلــت وتجســدت بعــد مســار شــاق فــي منتجهــا األعلــى واألكثــر اســتقاللية
ً
ً
(((4
المنظمــات غيــر الحكوميــة والمســتقلة .NGOs
جــدل الثقافــة العربيــة حــول المجتمــع المدنــي وفرضياتــه لــم يحســم توجهــه العــام إزاءهــا ،وفرضيــة
أول أو المجتمــع المدنــي ً
الدولــة والعقــد االجتماعــي ً
أول؟ تبــدو فرضيــة عامــة ال يمكــن ادعــاء صحــة

( ((4تجربة المجتمع المدني السوري ،جسور 15 ،أيلول /سبتمبر .2020
( ((4إيريــك هوبزبــاوم ،عصــر الثــورة أوروبــا بيــن  1789و ،1848ترجمــة فايــز الصبــاع( ،بيــروت ،المنظمــة
العربيــة للترجمــة ،)2007 ،ص .223
( ((4تشــكلت فــي التاريــخ الحديــث العديــد مــن المنظمــات الدوليــة غيــر الحكوميــة  ،NGOsنذكــر منهــا علــى
ســبيل المثــال :منظمــة العفــو الدوليــة التــي تأسســت فــي لنــدن عــام  ،1961أطبــاء بــا حــدود فــي ،1971
مراســلون بــا حدود فــي  ،1985والشــفافية الدوليــة .....1993
https://bit.ly/3sILYVH
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إحداهــا إلــى اليــوم مــا لــم تنجــز مجتمعــات الربيــع العربــي اســتحقاق حضورهــا السياســي العــام ،حيــث
يبــرز دور المفكريــن والمنظريــن العــرب الذيــن يولــون الــدور األهــم للثقافــة المدنيــة والتنويريــة وإرســاء
القانــون والدســتور فــي ظــل الدولــة الحديثــة أولويــة علــى تأليــف منظمــات المجتمــع المدنــي فـ((المجتمــع
المدنــي بذلــك هــو التجســيد العيانــي لألمــة بمــا فيــه مــن تنــوع واختــاف وتعــارض))(.((4

مبــررات هــذه الفرضيــة تتجلــى فــي نقــاط عديــدة أهمهــا ضــرورة تعميــق الثقافــة المدنيــة فــي مجتمــع
متأخــر تاريخ ًيــا تحكمــه ثقافــة العالقــات األهليــة «مــا قبــل دولــة» ،الرافضــة للحريــة والحقــوق الفرديــة،
ومحكــوم بســلطات الشــرق االســتبدادية ،ومــن جهــة أخــرى طــاردة كل عمــل تنويــري أو حريــة سياســية
أو فكريــة مــن األســاس .بينمــا بــدت فرضيــة إمــكان تأليــف منظمــات مدنيــة وحقوقيــة مســتقلة عــن العمــل
السياســي قبــل تحقيــق هــذه الفرضيــة متباينــة عرب ًيــا ،كمــا وجدنــا فــي تجاربنــا الثــاث أعــاه ،لكنهــا تعمقــت
وتجــذرت مــع ثــورات الربيــع العربــي ،وبــات لهــا دور مهــم فــي حركــة تحــرره العامــة.

• االستنتاجات
إلــى اليــوم مــن الصعــب الحكــم علــى تجربــة بتمامهــا ،لكــن يمكــن اإلشــارة إلــى نقــاط أكثــر قر ًبــا للتحقق
مــن غيرهــا .ففــي دراســة تقويميــة لمؤشــرات فاعليــة المجتمــع المدنــي حــددت أمانــي قنديــل معاييــر
أرباحــا مــن بيــع
المجتمــع المدنــي بأنــه قطــاع منظــم مــن المجتمــع يخضــع لقانــون غيــر ربحــي ،وإن حقــق
ً
ســلعة أو خدمــات ال تــوزع علــى األعضــاء وإنمــا تتجــه إلــى دعــم المنظمــة ،ويســعى إلــى النفــع العــام أو
مصلحــة فئــات مهمشــة ،ويتســم بدرجــة مــن االســتقالل النســبي غيــر الحكومــي ،كمــا يلتــزم بمعاييــر قيميــة
وأخالقيــة فــي تعاملــه مــع كل األطــراف ،يعبــر عنهــا بعضهــم بالثقافــة المدنيــة ،يفتــرض أنــه غيــر مســيس أي
ال يســعى إلــى الســلطة وال ينشــط لدعــم مرشــحي حــزب معيــن فــي االنتخابــات(.((4
وف ًقا لهذه المعايير العامة واألسس الفكرية التنويرية العامة ،يمكن استنتاج الخالصات التالية:

 .1المعاييــر العامــة المتعلقــة بشــروط تمكيــن المجتمــع المدنــي مــن قدراتــه وكفاءتــه وفعاليتــه النســبية
بمرحلــة مــا قبــل االســتقرار فــي نمــوذج دولــة عصريــة ،يمكــن قياســه فــي التجربتيــن التونســية
والمصريــة أكثــر منــه فــي التجربــة الســورية.

 .2بغــض النظــر عــن هــذا االختــاف المعيــاري بيــن هــذه التجــارب الثــاث ،إال أنهــا اتفقــت فــي
مضمونهــا الفكــري واألدواتــي علــى قــدرة وفاعليــة الشــباب المدنــي علــى كســر جــدران االســتبداد،
واســتخدام وســائل التواصــل التقنيــة الحديثــة وجمــع الحشــود فــي المياديــن والســاحات بشــكل أذهل
أيضــا.
العالــم والســلطات المحليــة والمعارضــة الكالســيكية ً

 .3تمايــزت حــوارات المجتمــع المدنــي التونســي بقدرتهــا علــى االنفتــاح علــى الحكومــة المحليــة
المنتخبــة (حكومــة اإلخــوان) ومــا تمثلــه مــن خلفيــة أهليــة ضمــن ســياق تحقيــق اإلرادة الجمعيــة
العامــة التونســية عقد ًيــا ،فــي حيــن تعجلــت التجربــة المصريــة هــذا الحــوار واختــارت تحقيــق الســلطة

( ((4جــاد الكريــم الجباعــي ،المجتمــع المدنــي هويــة االختــاف( ،دمشــق ،النايــا للدراســات والنشــر والتوزيــع،
 ، )2011ص .27
( ((4أمانــي قنديــل وآخــرون ،مؤشــرات فاعليــة منظمــات المجتمــع المدنــي العربــي( ،القاهــرة ،الشــبكة العربيــة
للمنظمــات األهليــة ،)2010 ،ص .24-23
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المطلقــة ،فوقعــت كليــة تحــت فريســة ثــورة مضــادة مثلهــا االنقــاب العســكري بعدمــا أثبــت اإلســام
السياســي وجــوده العــام علــى خلفيــة أهليــة قوامهــا قــوة اإلخــوان االنتخابيــة ديمقراط ًيــا كمــا درســها
بتفصيــل جلبيــر األشــقر فــي «الشــعب يريــد»(.((4

 .4اتصفــت منظمــات المجتمــع المدنــي التونســي بالمرونــة وطــول النفــس ،والحفــاظ علــى اســتقالليتها
النســبية ودورهــا المدنــي المحايــد وعــدم التنــازل بالوقــت ذاتــه عــن حقوقهــا المدنيــة والقانونيــة حتــى
وإن تأخــر الحصــول عليهــا ،فهــي فــي حركــة صــراع مســتمرة مــع الســلطة والمجتمــع األهلــي فــي
الوقــت ذاتــه .بينمــا تميــزت التجربــة المصريــة بقصــر النفــس وتحالفاتهــا السياســية وانزياحهــا الكلــي
عــن حيادهــا واســتقالليتها ،واســتعادة دور وطــرق وأدوات الضغــط بالشــارع الثــوري ضــد الســلطة
المنتخبــة ديمقراط ًيــا بأكثريــة قــوام الشــعب المصــري األهلــي اإلســامي عمو ًمــا .بينمــا خــاض
المجتمــع المدنــي الســوري فــي شــبه مدنيتــه الشــبابية والفكريــة تجــارب قاســية ومواجهــات متعــددة
سياســية وأهليــة وعنفيــة ســلطوية وميليشــاوية أفقدهــا ســماتها المدنيــة العامــة .إضافــة إلــى وقــوع
المجتمــع المدنــي بحكــم هــذه االنزياحــات الغرضيــة لقــواه فــوق المدنيــة إلــى تنــازع حــاد مــع البنيــة
المجتمعيــة األهليــة فــي خضــم صراعهــا مــع العنــف العســكري ،وأبــرز صــورة للمجتمــع المدنــي بأنــه
حليــف لقــوى العســكر كمــا فــي التجربــة المصريــة.

 .5الخالف المعياري الواضح بين التجارب الثالث يتجلى في النقاط اآلتية:

 تونــس :مــن الرشعيــة الثوريــة للتعاقديــة احلواريــة والتشــاركية السياســية عــر احلــوار العقــدي غيــرالمحــدد زمن ًيــا بالمرحلــة االنتقاليــة وإنضاجــه علــى مراحــل متعــددة ومتعاقبــة.
 مصــر :اســتمرار الشــرعية الثوريــة واالنخــراط الكلــي فــي العمليــة السياســية واســتعجال الحصــول علىالحقــوق السياســية والمدنيــة دفعــة واحــدة وبــاإلرادة الجمعيــة المفروضــة مــن خــال قــوة الشــارع.

 ســورية :تجربــة قاســية وغيــر ناجــزة كليــة ،لكنهــا تميــزت بانفتــاح مفــرط علــى تأليــف منظمــاتالمجتمــع المدنــي ،وعــدم اســتقالليتها المدنيــة ،وانخراطهــا المتعجــل فــي العمليــة السياســية ،مــع أن
قوامهــا العــام شــبه المدنــي حــاول ممارســة الحياديــة النســبية فــي الواقــع والممارســات اليوميــة ،لكــن
مســتويات تمثيلــه العليــا علــى مســتوى صنــاع القــرار فيمــا فــوق المدنيــة ،ســاقته لالنحيــاز الكلــي نحو
وصفــة وفرضيــة للحــل السياســي لــم تختبــر نتائــج تحققهــا بعــد بحكــم كــم التداخــات السياســية فــي
الملــف الســوري.

• خالصة معيارية قياسية لقدرات المجتمع المدني العربي
بنــاء علــى مــا ُذكــر ســاب ًقا ،إضافــة إلــى مــا قدمتــه قنديــل أعــاه ،يمكــن وضــع خالصــة معياريــة لتمكــن
التجربــة املدنيــة العربيــة وإنضاجهــا وتعميقهــا ،تتجلــى خالصتهــا فــي:
 االستقاللية النسبية عن املؤثرات السياسية واستقطاباهتا السلطوية. -االبتعاد عن الرشعية الثورية السياسية.

(عمــان ،مؤسســة فريدريــش
( ((4محمــد أبــو رمــان وآخــرون ،آفــاق اإلســام السياســي فــي إقليــم مضطــربّ ،
أيبــرت ،)2017 ،ص .76
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 اإلدراك العميق لزمن التغريات الكربى وحمطات رصاعه املتغرية. اعتامد احلوار املفتوح والبحث عن املشرتك التعاقدي مع املجتمع األهيل برافعة حقوقية ودستورية قانونية. التمسك باحلقوق املدنية واحلريات العامة وفق جدولة زمنية تتحقق تدرجي ًيا متثل معركة حياة عريضة التستغرقها مرحلة انتقالية أو سلطة منتخبة ما.
وهــذا مــا أثبتتــه التجربــة التونســية نســب ًيا ،لكــن ًّ
كل مــن التجربتيــن المصريــة والســورية ،تثبــت إلــى اليــوم
أنــه علــى الرغــم ممــا تمثلــه أليديولوجيــات الدينيــة السياســية وطبيعــة المجتمــع األهلــي مــن عائــق أمــام
التحــول الديمقراطــي والمدنــي ،إال أنــه مــن الصعــب إثباتــه إال نســب ًيا ،بينمــا يبرهــن بــكل الطــرق أن ســلطات
العســكر معيقــة كليــة لهــذا التحــول.
تبــدو هــذه النقطــة محــط خــاف أيديولوجــي إلــى اليــوم فــي ســياق التجربــة المدنيــة للربيــع العربــي عامة،
فالتعصــب األيديولوجــي لألفــكار المثاليــة النظريــة وشــدة الولــع الثــوري بتحطيــم كل مــا ســبق ،وانجــراف
األحــزاب السياســية لنــزاع متفاقــم حــول الســلطة أيديولوج ًيــا ،يجهــض مقومــات بنــاء التعاقــد االجتماعــي،
ويؤثــر كليــة علــى إرســاء قاعــدة األمــان المســتقبلي وحريــة العمــل المدنــي.

مــن الطبيعــي أن تواجــه حــركات التحــرر المدنــي بعوائــق مجتمعيــة أهليــة ودينيــة ترفــض تســليم ســلطاتها
المتوارثــة تقليد ًيــا ،لكــن يمكــن الحــوار مــع مجتمــع مــا زال يتعثــر فــي خطــوات تحــرره السياســي ،وإنتــاج
آليــة للتوافــق علــى الحقــوق العامــة وميثــاق الحريــات وآليــة الحكــم التداولــي باالنتخابــات الديمقراطيــة،
ولكــن مــن الصعــب أن تســلم ســلطات العســكر امتيازاتهــا واســتثناءاتها خاصــة وهــي تتمتــع بعقــود مــن
االســتئثار بالحكــم ،وترســيخ بنــاه لمصلحتهــا باإلكــراه بالقــوة ،وهــذا فــرق مهــم فــي خطــوات التحــول
الديمقراطــي.

فــي دراســة لمركــز دراســات الجزيــرة حــول دور المؤسســة العســكرية فــي الثــورات ،وضعــت الدراســة
بعــض المحــددات الداخليــة والخارجيــة فــي إنجــاح الثــورات تبــرز أهميــة دور المؤسســة العســكرية فيهــا،
فـ((موقــف المؤسســة العســكرية مــن النظــام «مؤيــدة ،محايــدة ،معارضــة» ،علــى أنهــا تشــكل حجــر الزاويــة
أي ثــورة أو فشــلها ،فكمــا أنــه تشــكل حجــر الزاويــة فــي االنقضــاض علــى الديمقراطيــة مــن
فــي نجــاح ِّ
(((5
خــال االنقالبــات العســكرية ،نجدهــا أداة مهمــة فــي الثــورة لإلطاحــة بالنظــم المســتبدة))  ،وهــذا مــا
يمكــن البرهــان عليــه تجريب ًيــا وواقع ًيــا فــي التجربتيــن المصريــة والســورية إلــى اليــوم ،وليســت بحاجــة ألطــر
معرفيــة خالفهــا إلثبــات عكســها أو صحتهــا ،وهــذا ال يعنــي التقليــل مــن شــأن السياســات الدينيــة ،بقــدر
تحديــد أولويــة األدوار والمهمــات المدنيــة والسياســية فــي صيــرورة التحــول الديمقراطــي الفعلــي.

ً
رابعا :خاتمة
ال يــزال المجتمــع المدنــي العربــي تجربــة قابلــة للجــدل تمتلــك كل مقومــات التحقــق ،كمــا الحركــة
الذاتيــة فــي االســتدامة واالســتمرارية حتــى إن تباينــت طــرق وأدوات كل منهــا بحســب أوضاعهــا المحليــة.
فالمجتمــع المدنــي وإن كانــت صيغــه المفهوميــة والفكريــة تــكاد تكــون محــددة وواضحــة ،لكنــه ال يتحقــق
( ((5بــدر حســن شــافعي« ،محــددات نجــاح الثــورات :الثــورة المصريــة مقارنــة بالثورتيــن الهنديــة واإليرانيــة»،
مركــز الجزيــرة للدراســات ،)2015( ،ص .3
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دفعــة واحــدة بوصفــة ســحرية كليــة ،وال بعمــر مرحلــة انتقاليــة فحســب ،بقــدر تح ّققــه الواقعــي النســبي مــع
الزمــن ،وهــذا مــا يمكــن أن يتابعــه المجتمــع التونســي ومــا قــد يشــابهه فــي ذلــك الجزائــري والســوداني.
بينمــا يمكــن للمجتمــع المدنــي المصــري إعــادة قــراءة تجربتــه نقد ًيــا واســتعادة زمــام المبــادرة ســواء بطريقــة
إصالحيــة عبــر االنتخابــات القادمــة ،إذا مــا اســتطاع كســب الشــارع المصــري مــرة أخــرى ،أو ببدائــل أخــرى
تعكســها التجربــة والقــدرة واألوضــاع السياســية المصريــة.
أيضــا العراقــي
بينمــا تبقــى التجربــة األكثــر قســوة هــي تجربــة المجتمــع المدنــي الســوري ،وربمــا ً
واللبنانــي ،وهــذا مــا يحتــاج إلــى دراســة كميــة ووصفيــة واســعة لإلشــارة إلــى دوره الممكــن ،تأخــذ فــي
معطياتهــا :الحالــة الطائفيــة ،البنــى العســكرية ،التدخــات الجيوبولتيكيــة الدوليــة ،األحــزاب السياســية
األيديولوجيــة ،ونمــاذج المجتمــع المدنــي شــبه المدنيــة ومــا فوقهــا.

ينبغــي للمجتمــع المدنــي الســوري االبتعــاد عــن مغريــات السياســة ،أكان يف مرحلتهــا االنتقاليــة املزمعــة
واالفرتاضيــة أو بعدهــا ،واالنخــراط يف حــوار مفتــوح مــع كل مكونــات املجتمــع الســوري السياســية واألهليــة.
ومــن اجلائــز القــول إن عــى جمموعاتــه شــبه املدنيــة الســعي لتغيــر وســطاء جمتمعــه املــدين مــا فــوق املدنيــة مــع
المنظمــات األوروبيــة واألمميــة واســتعادة دوره المدنــي الضاغــط علــى كل األطــراف المحليــة والدوليــة
لتحقيــق أرضيــة عملــه الحقوقيــة والقانونيــة ،بعيــدً ا عــن مكتســبات السياســة الراهنــة واللحظيــة ،وذلــك
حفا ًظــا علــى المســتقبل ،فـــ ((النــاس ال يتوقعــون الثــورة ألنفســهم ،بــل ألطفالهــم))(.((5
علــى الرغــم مــن اســتمرار كارثــة الشــعب الســوري إلــى اليــوم ،فقــد «تجرأنــا علــى الحلــم ولــن ننــدم
علــى الكرامــة» ،خالصــة المخرجــة الســورية وعــد الخطيــب التــي ُرشــحت لجائــزة األوســكار عــن فيلمهــا
الوثائقــي «إلــى ســما»؛ وبــدوري أكـ ِّـرر ،مــرة بعــد مــرة ،أن الربيــع العربــي ســيكون فاتحــة لمــا بعــده ،كمــا كان
الربيــع الفرنســي أوروب ًيــا قبــل قرنيــن مــن الزمــن.
وروحــا وفكـ ًـرا ،محلناهــا ورعيناهــا كــا
هــي ثــورة شــهد العــامل ،كــا اهلل ،عــى حضورهــا ،عشــناها وجدا ًنــا
ً
األطفــال ،تتعثــر ،تتعــرج ،ولكنهــا تســتمر مــا دامــت حيويــة شــباهبا املــدين قابلــة للتجــدّ د واالبتــكار.
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 .21إيريــك هوبزبــاوم ،عــر الثــورة أوروبــا بــن  1789و ،1848ترجمــة فايــز الصبــاع( ،بيــروت ،المنظمــة
العربيــة للترجمــة.)2007 ،

 .22جــاد الكريــم الجباعــي ،املجتمــع املــدين هويــة االختــاف( ،دمشــق ،النايــا للدراســات والنشــر والتوزيــع،
.)2011

 .23أمانــي قنديــل وآخــرون ،مــؤرشات فاعليــة منظــات املجتمــع املــدين العــريب( ،القاهــرة ،الشــبكة العربيــة
للمنظمــات االهليــة.)2010 ،

(عمــان ،مؤسســة فريدريــش
 .24محمــد أبــو رمــان وآخــرون ،آفــاق اإلســام الســيايس يف إقليــم مضطــربّ ،
أيبــرت.)2017 ،

 .25بــدر حســن شــافعي« ،محــددات نجاح الثــورات :الثــورة المصريــة مقارنــة بالثورتيــن الهنديــة واإليرانية»،
مركــز اجلزيرة للدراســات.)2015( ،
 .26غرين برينتن ،ترشيح الثورة ،ترجمة سمير الحلبي ،ط( ،1دبي ،كلمة للنشر.)2009 ،
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قراءة نقدية أولية في خطاب اإلخوان المسلمين السوريين في
زمن الربيع العربي
أسامة هنيدي
تاريخ وصول المادة 4 :نيسان /أبريل 2021

كاتــب وباحــث ســوري ،مواليــد الســويداء  ،1977تخـ ّـرج فــي كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية/
ّ
ـدرس مــادة الفلســفة
قســم الدراســات الفلســفية واالجتماعيــة فــي جامعــة دمشــق  ،2003مـ ِ
منــذ  2003فــي محافظــات ريــف دمشــق والقنيطــرة والســويداء .كتــب مقــاالت رأي فــي
بعــض المواقــع اإللكترونيــة ،ولــه ديــوان شــعر مطبــوع بعنــوان «ســحر التــاء» عــن دار البلــد -
الســويداء .2019

أسامة هنيدي

ملخص البحث
بــات اإلعــام ،والخطــاب الموجــه مــن خاللــه ،أداة مهمــة إن لــم يشــكل ســلطة رابعــة فــي العصــر
الحديــث ،خاصــة مــع تطــور ثــورة التقنيــة والمعلوماتيــة ووســائل االتصــال االجتماعيــة .مــن هنــا تبــدو
أهميــة فحــص الخطــاب اإلعالمــي وأثــره عمليــة مشــروعة ،وتكتســي أهميــة خاصــة عنــد فحــص
الخطــاب اإلعالمــي للجماعــات اإلســامية ،فــي أخطــر مرحلــة تعيشــها ســورية سياســ ًيا والمنطقــة
برمتهــا.

ســنعمل فــي هــذا البحــث علــى محاولــة فحــص وقــراءة أداء فئــة مــن المعارضــة الســورية بشــقها
اإلســامي ،ممثلــة بجماعــة اإلخــوان المســلمين فــي ســورية ،ســاعين لتحقيــق أهــداف عديــدة مــن هــذا
البحــث وهــي:
ً
أول :تصنيــف األداء اإلعالمــي للجماعــة فــي ســياق أحــد أهــداف الرســالة اإلعالميــة العامــة وفــق
نظريــات اإلعــام.
ثان ًيــا :قيــاس مــدى االنســجام بيــن الخطــاب اإلعالمــي للجماعــة والوقائــع المتحركــة علــى األرض.

ثال ًثــا :يبــرز هــدف نقــد الحالــة اإلعالميــة اإلخوانيــة بوصفــه ذا صلــة بإمكانيــة مراجعــة خطــاب
المعارضــة الســورية فــي شــقها اإلخوانــي بعــد عشــر ســنوات مــن عمــر الثــورة الســورية.
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وربمــا تبــرز إشــكالية البحــث الرئيســة مــن أهدافــه العامــة ،وهــي اآلتيــة :أيــن يتموضــع خطــاب
جماعــة اإلخــوان المســلمين الســوريين فــي حيــز النظريــات اإلعالميــة؟ هــل يقــع ضمــن إطــار التأثيــر
العاطفــي؟ أم العقالنــي؟ أم التخويفــي؟
ويمكــن للمنهــج الوظيفــي أن يمدنــا بــأدوات مســاعدة فــي تتبــع كل ذلــك عبــر التمييــز بيــن مــا هــو
معلــن مــن وظائــف تقــوم بهــا الجماعــة ومــا هــو مضمــر لديهــا ،تحقي ًقــا لحلــم ال ينــي يداعــب مخيلــة
منظريهــا ومحازبيهــا ومناصريهــا وهــو حلــم الحاكميــة وتطبيــق شــرع اللــه فــي األرض خاصــة عبــر تتبــع
وتقصــي مــا تصــرح بــه الجماعــة ومــا يمكــن أن تضمــره مــن مشــاريع ماضويــة.

ً
عامــا مســاعدً ا بقــوة لتحديــد تموضــع ذاك الخطــاب اإلخوانــي
ولعــل نظريــات اإلعــام تكــون
ضمــن جملــة خطابــات المعارضــة الســورية؛ كمــا تمدّ نــا وســائل التواصــل االجتماعــي بمــا تحويــه مــن
مواقــع بآليــة مســاعدة فــي مالحقــة الخطــاب اإلخوانــي المنشــور ودالالتــه مــن أصولــه وفروعــه ،ومــر ّد
ذلــك كمــا ســنالحظ الح ًقــا ربمــا يكــون غيــاب حركيــة التأليــف لــدى الجماعــة ،واعتمادهــا حال ًيــا علــى
المواقــع االلكترونيــة فــي الترويــج لخطابهــا.

علــى أن نضــيء علــى نتــاج الجماعــة الفكــري االلكترونــي فــي هــذه الســنوات العشــر ،ومــدى قــدرة
أعضائهــا علــى االجتهــاد والتجديــد مــن خــال مالحقــة مــا يكتــب وينشــر علــى مدوناتهــم ومواقعهــم.
وربمــا وفــق كل ذلــك نحــاول اســتخالص جملــة مــن النتائــج التــي تمخضــت عــن تلــك القــراءة،
والتــي تزودنــا بمجموعــة مــن المؤشــرات التــي ال تقصــي أحــدً ا ،بــل تحــاول االقتــراب منــه يو ًمــا مــا
نتمنــاه قري ًبــا ،يــوم ســيجلس فيــه الســوريون فــي حــوار مفتــوح فــي محاولــة إنقــاذ مســتقبلهم وليــس
ماضيهــم الــذي لــن يعــود.

الكلمات المفتاحية :اإلخوان  .التجديد  .االنتصار الميتافيزيقي  .البارادوكس  .التقية االنتقائية

مدخل
ـاحا يحــاول بــه كل صاحــب
إذا تــم االتفــاق علــى أن اإلعــام اليــوم أصبــح وفــق العبــارة المتداولــة سـ ً
خطــاب ،أو مشــروع ،أن يشــرح نفســه ،أو يعبــر عنهــا ،أو يــروج لهــا مــن جهــة ،ويوســع مــن دائــرة تأثيــره
المباشــر ،وغيــر المباشــر فــي البقيــة ممــن ال يشــاطرونه ربمــا المشــروع نفســه ،أو الخطــاب ،أو األيديولوجيــا
عمو ًمــا ،وإذا أضفنــا األدوار المهمــة التــي أدتهــا وســائل اإلعــام التقليديــة ،ووســائل التواصــل االجتماعــي
ً
ودول ،وأنظمــة سياســية بأكملهــا،
الحديثــة فــي العصــر الحديــث مــن تغييــرات طالــت بمخالبهــا مجتمعــات،
أقــول إذا تــم االتفــاق علــى كل ذلــك ،ربمــا تبــدو عمليــة فحــص الخطــاب اإلعالمــي للجماعــات السياســية
عمليــة مشــروعة مــن جهــة ،وضروريــة مــن جهــة ثانيــة ،فكيــف واألمــر يتعلــق بواحــدة مــن أعقــد وأخطــر
األزمــات التــي عاشــها شــعب فــي حقبــة مــا بعــد الحربيــن الكونيتيــن األولــى والثانيــة ،وأقصــد الحالــة
الســورية التــي باتــت تشــكل أزمــة ليــس لعمــوم الســوريين فحســب بــل وللمنطقــة والعالــم مــن دون مبالغــة.
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بدايــة ،تعــد جماعــة اإلخــوان المســلمين الســورية امتــدا ًدا طبيع ًيــا للحالــة األم المصريــة التــي تأسســت
علــى يــد حســن البنــا فــي العــام  ،1928والتــي بــدأت توســع نشــاطها انطال ًقــا مــن محافظــة اإلســماعيلية
وخصوصــا الجامعــات حيــث نشــط البنــا ورفاقــه بشــكل كبيــر.
المصريــة إلــى كامــل الجغرافيــة المصريــة،
ً
وفــي العــام  1933توجــه ابــن مدينــة حمــص الســورية مصطفــى الســباعي إلــى مصــر للدراســة الجامعيــة
فــي األزهــر ،مشــاركًا إخوانــه فــي النشــاط السياســي فــي التظاهــرات ضــد االحتــال البريطانــي عــام 1941
متعر ًفــا علــى حســن البنــا الــذي ربطتــه بــه عالقــة وثيقــة حتــى بعــد أن عــاد إلــى ســورية ،حيــث تمــت دعــوة
جمعيــات إســامية عديــدة فــي المحافظــات الســورية عــام  1942بحضــور ممثــل عــن الجماعــة األم المصرية
وهــو ســعيد رمضــان ليتــم بعــد ذلــك فــي العــام  1945اإلعــان عــن تأســيس الجماعــة فــي ســورية ،ويعيــن
مصطفــى الســباعي أول مراقــب عــام لإلخــوان المســلمين فــي ســورية(((.
اإلخــوان المســلمون الذيــن دخلــوا البرلمــان الســوري ممثليــن بشــخص الدكتــور الســباعي ،لــم يطــل
حراكهــم السياســي بعــد ذلــك طويـ ً
ـا ،وال س ـ ّيما بعــد انقــاب البعــث فــي العــام  ،1963فخاضــوا صرا ًعــا
مــع الســلطة فــي ســتينيات وســبعينيات القــرن العشــرين وصـ ً
ـول إلــى العــام  1980عندمــا صــدر القانــون 49
(((
القاضــي بحظــر الجماعــة ،والحكــم حتــى علــى المشــتبه فيــه باالنتمــاء إليهــا باإلعــدام .

وقــد مهــد لهــذا القــرار طب ًعــا جــوالت مــن أحــداث العنــف التــي تبنتهــا الجماعــة بعــد انقســامها إلــى
تياريــن ،أحدهمــا دعــوي ،واآلخــر يريــد الدخــول فــي معتــرك السياســة ،بــل وجنــاح عســكري وطليعــة
مقاتلــة قادهــا آنــذاك مــروان حديــد ومجموعــة مــن الشــخصيات اإلخوانيــة ،إلــى أن كان الهجــوم الســاحق
الــذي شــنه النظــام بواســطة ســرايا الدفــاع وقطعــات عســكرية أخــرى علــى مدينــة حمــاه الــذي أدى إلــى هــدم
وســجن
المدينــة فــوق رؤوس ســاكنيها ،فكانــت ضربــة قصمــت ظهــر الجماعــة التــي نُفــي بعــض قادتهــاُ ،
بعضهــم اآلخــر ،وأعــدم وقتــل القســم المتبقــي.
ومــع انــدالع الثــورة الســورية ،أســوة بشــقيقاتها مــن الــدول العربيــة التــي انتفــض أهلهــا فــي وجــه أنظمــة
االســتبداد التــي حكمتهــم خــال العقــود الخمســة األخيــرة بقبضــة أمنيــة ،ودوائــر فســاد اقتصاديــة ،وســلطات
اجتماعيــة مــن فصائــل مــا قبــل الدولــة ،وهيئــات دينيــة علــى صورتهــا ومثالهــا ،تفتــق كل ذلــك علــى شــكل
ثــورات الربيــع العربــي التــي جابــت العواصــم بمدنهــا وأريافهــا ،واســتطاعت بشــكل متفــاوت إحــداث تغييــر
حقيقــي ولــو منقــوص فــي تلــك األنظمــة .وســورية فــي كل تلــك المعمعــة لــم تكــن اســتثناء..

مــن هــذا البــاب ،ومــع تعقــد الحالــة الســورية بــد ًءا مــن تظاهراتهــا الســلمية إلــى مرحلة التســلح مع تشــكيل
ـرورا بتشــكيل الفصائــل ذات الصبغــة اإلســامية ،إلــى أخواتهــا المتطرفــات كتنظيمــي داعش
الجيــش الحــر ،مـ ً
وتدخــل الفصائــل الشــيعية مــن خــارج الحــدود علــى مراحــل بــد ًءا مــن عــام  ،2011وصـ ً
ّ
والنصــرة،
ـول إلــى
التدخــل الروســي عــام  2015الــذي أحــدث فار ًقــا نوع ًيــا فــي مســألة الســيطرة الميدانيــة لمصلحــة النظــام.
كل ذلــك ترافــق سياسـ ًيا مــع تأليــف عديــد الكيانــات التــي حاولــت مجــاراة الواقــع الميدانــي لتكــون معبــرة

(((

راجع موقع الجزيرة نت على الرابط:

(((

راجع موقع مركز مالكوم كير -كارنيغي للشرق األوسط:

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/20146/11//%D985%%D8%B5%D8%B7%
D981%%D989-%%D8%A7%D984%%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D98%A
https://carnegie-mec.org/syriaincrisis/?fa=48396
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عــن الطــرف المعــارض األضعــف ،فمــن المجلــس الوطنــي إلــى االئتــاف إلــى هيئــة التفــاوض إلــى اللجنــة
الدســتورية ،كان الشــعب الســوري يــرزح منتظـ ًـرا تحــت نافــذة االنتظــار ،والترقــب ،والتعويــل علــى تلــك
الكيانــات ،علهــا تمثلــه ،وتنتصــر لقضيتــه وعلــى تعــدد األطيــاف المشــاركة فــي كل تلــك الكيانــات مــن
يســاريين ،وعلمانييــن ،ومســتقلين ،وإســاميين وممثليــن للمجتمــع المدنــي.

ً
أول :التجديد تحت خط الفقر

ربمــا كانــت معضلــة الفكــر اإلســامي فــي كثيــر مــن توجهاتــه الدعويــة أكانــت أم السياســية ،تكمــن فــي
عــدم قــدرة هــذا الفكــر علــى تجديــد نفســه ،واالنســجام مــع معطيــات الحداثــة ،وعندمــا أقــول الحداثــة ال
أعنــي بذلــك وضعيــة العالــم العربــي عمو ًمــا ،وســورية مــن ضمنــه ،والــذي نعلــم جمي ًعــا أنــه يقــع ولألســف
الشــديد خــارج تلــك المنظومــة بأبعادهــا السياســية ،واالقتصاديــة ،واالجتماعيــة ،والثقافيــة ،بــل أعنــي ودون
مواربــة جملــة القيــم اإلنســانية التــي يراعــي الديــن اإلســامي أغلبهــا وفــق كثيــر مــن المجدديــن المكروهيــن
مــن الجماعــة وأخواتهــا ،تلــك القيــم التــي أضحــت دعائــم راســخة للدولــة العصريــة ،التــي علــى الرغــم ممــا
يشــوبها مــن نقائــص ،إال أنهــا تلبــي مســاحة واســعة مــن الحقــوق الفرديــة ،وتراعــي التنــوع واالختــاف ،دون
إقصــاء لباقــي اآلراء ،وكل ذلــك يتــم تكريســه فــي ظــل مــواد دســتورية واضحــة ،وناظمــة لــكل تلــك الحقــوق
والمكتســبات ،وقوانيــن تحمــي وتظلــل نفســها بتلــك المــواد الدســتورية ،وال تجــرؤ علــى االنتقــاص منهــا،
أو نقضهــا وفــق أمزجــة فرديــة ،أو حتــى توجهــات يســارية كانــت ،أم يمينيــة فــي ظــل الــدول الديمقراطيــة.
دائمــا فــي حالــة الــدول التــي لــم تنجــز بعــد اســتحقاقاتها التاريخيــة التــي
تلــك المعضلــة تلقــي بظاللهــا ً
تعانــي معانــاة مضاعفــة ليــس لموقعهــا االســتراتيجي والغنــي بالثــروات فقــط ،بــل لناحيــة خيــارات أهلهــا
فيمــا يتعلــق بأنظمــة الحكــم القائمــة فيهــا ،فتلــك الــدول التــي خضعــت ولفتــرة طويلــة ومظلمــة لحقبــة
االســتعمار بأشــكاله المختلفــة بيــن وصايــة ،وانتــداب ،واحتــال مباشــر وجــدت نفســها بعــد االســتقالل عــن
كل تلــك القــوى الخارجيــة وألســباب تاريخيــة ،داخليــة ،وخارجيــة محكومــة بأنظمــة عســكرية أرادت صناعة
النــاس علــى صورتهــا ومثالهــا ،ومنهــا ســورية التــي مــا إن نالــت اســتقاللها عــام  ،1946حتــى وقعــت فــي
براثــن االنقالبــات العســكرية منــذ العــام  1949مــرورا بالتجربــة الوحدويــة الفاشــلة مــع مصــر التــي انفصلــت
عراهــا عــام  ،1961التجربــة التــي فتحــت المجــال واسـ ًعا للقبضــة األمنيــة ممثلــة بالمكتــب الثانــي للقضــاء
علــى حالــة التنــوع المشــرقي ،وصـ ً
ـول إلــى العــام  1970الــذي كــرس ســلطة الفــرد الحاكــم فيمــا عــرف بـــ (
الحركــة التصحيحيــة).
وفــي كل تلــك المعمعــة كانــت الحــركات اإلســامية تدفــع أثما ًنــا باهظــة وف ًقــا للمســارات التــي اتخذتهــا
فــي عمــوم الوطــن العربــي وســورية علــى وجــه التحديــد ،واســتمر هــذا األمــر حتــى وصلنــا إلــى ثــورات
الربيــع العربــي التــي انفجــرت فــي وجــه حالــة ال تاريخيــة ،وشــاذة فــي منطــق العصــر مثلتهــا كل تلــك
األنظمــة الشــمولية.

وأخــذت الجماعــات السياســية التــي اضطهــدت فــي ســياق تلــك األنظمــة تفصــح عــن نفســها ،مــرة عبــر
ـم بــدأت تعمــل
امتطــاء تلــك الثــورات ،ومــرة عبــر وجــود فعلــي وغيــر منكــر فــي ســاحات كثيــرة ،ومــن ثـ ّ
علــى كل الجبهــات للترويــج لبضاعتهــا الفكريــة والسياســية ،ومنهــا بالطبــع جماعــة اإلخــوان المســلمين فــي
ســورية.
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أول :دراسات محكمة  -قراءة نقدية أولية في خطاب اإلخوان المسلمين السوريين في زمن الربيع العربي

مالحظة أولية
إن مــن يتابــع األداء اإلعالمــي لجماعــة اإلخــوان المســلمين فــي ســورية ،ربمــا ســيتوقف عنــد جملــة مــن
النقــاط التــي يجــب التنبــه لهــا ،وقــراءة دالالتهــا فــي محاولــة اإلجابــة عــن أســئلة البحــث الرئيســة ،ومــن
المالحظــات األوليــة التــي يمكــن تســجيلها فــي هــذا المجــال ،هــي غيــاب الجهــد الفكــري الممثــل بالتنظيــر
المؤسســون األوائــل غزيــري اإلنتــاج كالدكتــور مصطفى الســباعي وخريج
لــدى الجماعــة الســورية ،فقــد كان
ِّ
المؤسســون.
ـتعراضا لبعــض العناويــن التــي كتبهــا
الســوربون محمــد المبــارك ،ويقــدم الجــدول التالــي اسـ
ً
ِّ
(((

جدول ( :)1بعض من عناوين كتب المؤسسين في جماعة اإلخوان المسلمين
عنوان الكتاب
االشتراكية واإلسالم
نظام السلم والحرب في اإلسالم
الدين والدولة في اإلسالم
األحوال الشخصية
المرأة بين الفقه والقانون
المرونة والتطور في التشريع اإلسالمي
األمة العربية في معركة تحقيق الذات
المجتمع اإلسالمي المعاصر
نحو صيغة إسالمية لعلم االجتماع
األمة والعوامل المكونة لها

المؤلف

الحقل

مصطفى السباعي

سياسي

مصطفى السباعي

مصطفى السباعي

مصطفى السباعي
مصطفى السباعي

مصطفى السباعي
محمد المبارك

محمد المبارك

محمد المبارك
محمد المبارك

سياسي

سياسي

تشريعي
تشريعي

تشريعي
سياسي

سياسي
اجتماع

سياسي

مؤسســها فــي ســورية مصطفــى الســباعي خاصــة فــي مــا يتصــل
ويــكاد موقــف الجماعــة يتضــح فــي فكــر ِّ
عرضــا
بالعالقــة بيــن الديــن والدولــة مــن خــال كتابــه «الديــن والدولــة فــي اإلســام» الــذي يجــري فيــه ً
حصيفــا للعالقــة بيــن الديــن والدولــة فــي كل مــن اليهوديــة والمســيحية ثــم اإلســام ،ليخلــص إلــى أن
الحالــة اإلســامية:
 -عقيدة تحرر العقل وتدعو إلى العلم.

 -عبادة تسمو بالروح وتؤدي إلى القوة.

 -خلق ينمي الشخصية ويحمل على التعاون.

(((

تــم البحــث فــي جميــع متاجــر الكتــب اإللكترونيــة المتاحــة وفــق أســماء متعــدِّ دة لممثلي اإلخــوان الســوريين
للعثــور علــى مؤلفــات نظريــة لهــم ،ولــم تصــل عمليــة البحــث إلــى أي نتائــج ســوى نتــاج الكــوادر القديمــة
المذكــورة فــي الجــدول رقــم  ،1خاصــة لــدى مــن تصــدى للشــأن الســوري بعــد الثــورة عــام  ،2011نظـ ًـرا
إلــى غيــاب المنشــور الورقــي لإلخــوان بعــد قــرار حظرهــم المذكــور ســاب ًقا.
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 -قانون يحقق المصالح ويضمن العدالة.

(((

ليخلــص فــي نهايــة الكتــاب بعــد تبيــان حالــة عــدم االنفصــال بيــن الديــن والدولــة إلــى العبــارة األخيــرة
فــي الكتــاب التــي تحكــم أيديولوجيــا الجماعــة ،يقــول:

«اللهــم إنــا نشــهدك بأنــا علــى صراطــك المســتقيم ،وســنظل نعلــن مــدى الحيــاة مــا أعلنتــه فــي شــرعك
(((
الخالــد ،اإلســام ديــن ودولــة».

وهنــا ال بــدّ أن نســجل مالحظــة دقيقــة مــن الدكتــور طيــب تيزينــي تعلي ًقــا علــى أصــل تلــك الفكــرة حيــن
يالحــظ أن التكلــم عــن فكــر دينــي (سياســي) ســوف يعنــي أن الديــن ُسـ ِّيس و ُأدخــل عالــم السياســة قسـ ًـرا،
ولمــا كانــت هــذه األخيــرة متغيــرة فــي الزمــان والمــكان ،وتقــوم علــى مفهــوم المصالــح البشــرية المتحولــة،
(((
فإنــه ســيغدو قـ ً
ـول ال يتوافــق مــع المفهوميــن اإلســاميين ،الشــورى والبيعــة.

نجــد أن الجماعــة بعــد ذلــك قــد توقــف نتاجهــا الفكــري .وإن حــدث التجديــد مــن خــارج المنظومــة
فدائمــا مــا يتهــم صاحبهــا باالبتــداع ،والخــروج عــن األصــول ،فعلــى ســبيل المثــال ال الحصــر
اإلخوانيــة
ً
انصبــت جهــود الدكتــور محمــد شــحرور فــي مشــروعه الفكــري علــى ذلــك ،وكان لــه وجهــة نظــر فــي عموم
ً
وبــدل مــن أن تكــون مهمــة الدولــة تطبيــق اإلســام ،طــرح شــحرور
المشــروع اإلخوانــي أي الحاكميــة،
القيــم اإلســامية علــى أنهــا مرجعيــة أخالقيــة للدولــة ،كاســتبدال المــادة المتداولــة دســتور ًيا أي (اإلســام
ديــن الدولــة) ،العبــارة التــي تحمــل كثيـ ًـرا مــن المغالطــات.
فميــزة التنزيــل الحكيــم وفــق شــحرور هــي ثبــات النــص وحركــة المحتــوى ،وبالتالــي فــإن أطروحــة
(((
الدولــة اإلســامية تحمــل مفهو ًمــا تاريخ ًيــا مغلو ًطــا وغيــر قابــل للتطبيــق.
ونظــرا إلــى غيــاب االجتهــاد لــدى الجماعــة ،توجــه معظــم كتابهــا لنشــر المقــاالت علــى المواقــع
ً
االلكترونيــة وال ســيما بعــد تأســيس موقعهــم الرســمي علــى اإلنترنــت ،والــذي سنســتقي منــه مقــاالت كتابــه
لتكــون دالالت علــى مــا نحــن بصــدده مــن أســئلة.
فلنحــاول االقتــراب أكثــر مــن محاولــة إجابتنــا عــن أســئلة البحــث عبــر تقصــي مــا يكتبــه كتــاب الجماعــة
بعــد مضــي عشــر ســنوات علــى الثــورة الســورية ،والفشــل الــذي منيــت بــه قــوى المعارضــة بشــكل عــام
فــي تحقيــق أهــداف الثــورة لعوامــل عديــدة لســنا بصددهــا اآلن ،لكــن كيــف ينظــر اإلخــوان اليــوم إلــى
الثــورة بعــد هــذه الســنوات العجــاف وال سـ ّيما مــع التجربــة اإلخوانيــة المصريــة التــي فشــلت أو أفشــلت فــي
تمــوز /يوليــو مــن العــام  ،2013والتــي كان أحــد تجلياتهــا تراجــع اآللــة اإلعالميــة لإلخــوان المصرييــن،
ونقــل أذرعهــا اإلعالميــة إلــى تركيــا ،وقــد تذرعــت الجماعــة بالصعوبــات الماليــة التــي تعانيهــا وال ســيما
(((
(((
(((
(((

88

مصطفــى الســباعي ،الديــن والدولــة فــي اإلســام ،بيــروت ،لجنــة الطــاب الجامعييــن فــي عبــاد الرحمــن،
 ،1953ص.62
المرجع نفسه ص96
الطيــب تيزينــي ،األصوليــة بيــن الظالميــة والتنويــر ،دمشــق ،الــدار الســورية اللبنانيــة للنشــر ،دار جفــرا
للدراســات والنشــر ،2012 ،ص.18
محمــد شــحرور ،هــل الدولــة اإلســامية هــي الحــل ،فــي الرابــع عشــر مــن نيســان /أبريــل  ،2015الموقــع
الرســمي للدكتــور محمــد شــحرور علــى الرابــطURL

الربيع العربي بعد عشر سنوات؛ المسارات والحصائل واآلفاق
ملف العدد:
ّ
ً

أول :دراسات محكمة  -قراءة نقدية أولية في خطاب اإلخوان المسلمين السوريين في زمن الربيع العربي

مــع انعــدام القــدرة علــى جــذب اإلعالنــات ،مــا أدى إلــى إغــاق كثيــر مــن المؤسســات اإلعالميــة التابعــة
(((
لهــم.

والمد ِّقــق فــي البــاب الــذي تعمــل بــه آلــة اإلخــوان الســوريين اإلعالميــة ،ســيجد فيهــا مجموعــة مــن
الســمات ،وال س ـ ّيما أن الجماعــة ليســت غافلــة عــن دور اإلعــام فــي عمليــة المناصــرة ،ولكــن كيــف؟ أو
بمعنــى آخــر إذا علمنــا أن أســلوب االســتماالت المســتخدمة فــي الرســائل اإلقناعيــة فــي نظريــات اإلعــام
التــي يمكــن أن تتــوزع بيــن:
ٍ
وعــرض
 االســتمالة العاطفيــة بمــا فيهــا مــن أســاليب لغويــة ،وشــعارات ،ورمــوز ،ودالالت ألفــاظ،للــرأي علــى أنــه حقيقــة.
 -االستماالت العقالنية :التي تعتمد الحجج والشواهد المنطقية وتفنيد اآلراء المضادة.

 -استماالت التخويف :التي تعتمد تنشيط العواطف ،مثل إثارة خوف الناس بهدف استمالتهم.

(((

أقــول إذا علمنــا ذلــك ،ربمــا سيســاعدنا فــي معرفــة الفلــك الــذي يــدور فيــه إعــام اإلخــوان المســلمين
فــي ســورية لناحيــة األداء.

ً
ثانيا :المواطنة في الفهم اإلخواني
فــي مقالــة بعنــوان «الذكــرى العاشــرة للثــورة المباركــة ،اســتراتيجية المواطــن الفــرد ال يملــك غيــر نفســه
وإرادتــه»،

يفاجــأ القــارئ المتحفــز بحديــث الكاتــب اإلخوانــي عــن مفــردات مــن قبيــل المواطــن ،الفــرد ،اإلرادة
ويتشــكل لديــه أمــل بتغييــر مــا يطــال الخطــاب اإلخوانــي ،باتجــاه إعطــاء المواطــن الفــرد الحــر ذي اإلرادة
المســتقلة مكانــه الطبيعــي فــي صناعــة العقــد االجتماعــي المقبــل للســوريين المســحوقين داخـ ً
وخارجــا
ـا،
ً
وكل ذلــك وفــق اســتراتيجية مــا .لكــن قــارئ المقالــة ســيصدم منــذ البدايــة عبــر توصيــف الكاتــب لعــودة
المواطــن إلــى نفســه لنبــذ طرفــي االســتبداد ولعبــة األمــم ليقــول المواطــن علــى لســان الكاتــب طبعــا:
«نجدِّ د العهد مع الله فنظل ننادي كما نادى الشهداء واألطهار :هي لله هي لله»(.((1

وهنــا نبــدأ بتلمــس محاولــة التأثيــر العاطفــي للخطــاب ،بإلباســه الشــعور الدينــي الحميــم ،األمــر الــذي
يبــدأ بإعطائنــا مؤشــرات حــول النمــط اإلعالمــي للجماعــة ،وربمــا يوضــح التناقضــات بين مــا تقولــه الجماعة
مــن مفاهيــم ،ومصطلحــات ،وشــعارات ،والقيــد األيديولوجــي الــذي تحــاول الجماعــة شــدنا إليــه ،متناســية
أن الثــورة فــي بداياتهــا لــم تطــرح هــذه الشــعارات ،كمــا أن هــذا الشــعار ال يمكــن أن يبنــي تعاقــدً ا ينقــذ مــن
((( راجــع ،اآللــة اإلعالميــة لإلخــوان المســلمين أخــذت تفقــد زخمهــا فــي الثامــن والعشــرين مــن آب/
أغســطس /قســم المتابعــة اإلعالميــة/ bbc ،الرابــطURL
حســن عمــاد مــكاوي / ،عاطــف عدلــي العبــد .نظريــات اإلعــام ،القاهــرة ،2007،مركــز بحــوث الــرأي
(((
العــام ،الصفحــة .312 ،311، 310 ،309
( ((1زهيــر ســالم ،فــي ذكــرى الثــورة المباركــة اســتراتيجية المواطــن الفــرد ال يملــك غيــر نفســه وإرادتــه فــي الرابع
عشــر مــن آذار /مــارس  2021علــى الموقــع الرســمي لإلخــوان المســلمين فــي ســورية علــى الرابــطURL :
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تبقــى مــن الســوريين ،وينســجم مــع توجهــات الالعبيــن الدولييــن الذيــن يعانــون اإلســاموفوبيا.

وفــي مــكان آخــر يحضــر اعتــراف صريــح بعــدم قــدرة الجماعــة ،ووصولهــا إلــى طريــق مســدود فــي كيفيــة
التأقلــم مــع الواقــع وثبيــت معالــم مشــروعها ،خاصــة فــي ظــل حــرب شرســة تســتهدف وجــود الجماعــة
(((1
وتنظيمــا.
فكـ ًـرا
ً
لكــن فــي الوقــت نفســه يســبغ الكاتــب صفــة الشــرعية التمثيليــة ،واألحقيــة ،والتأهيــل علــى الجماعــة
علــى أنهــا بديــل مــن االســتبداد السياســي التــي عاشــته ســورية ،ويظهــر فــي هــذا الســياق الجانبــان الجهــادي
والعســكري فــي غيــاب تــام لفكــرة المشــروع الوطنــي عبــر القــول:

«إن الجماعــة بتاريخهــا الجهــادي ،والعســكري ضــد النظــام فــي ثــورة الثمانينيــات ،كانــت هــي الطــرف
(((1
المؤهــل الــذي يحــق لــه المشــاركة بفاعليــة فــي هــذا المجــال دون تــردد أو خــوف».
وبالتالــي ،فــإن فكــرة المواطنــة ،وإن نطــق بهــا اإلخــوان لف ًظــا ،فــإن وراء اللفظــة مــا وراءهــا مــن أفــكار
ال تســتقيم مــع منطــق العصــر ،وحركيــة الواقــع ومــا آلــت إليــه الدولــة الحديثــة مــن منجــزات يشــعر معهــا
مواطنوهــا بمســاواتهم أمــام قانــون عــادل ال يميــز بينهــم وفــق أي معيــار ،لكــن المشــكلة لــدى اإلخــوان
تكمــن فــي ترجمــة بعــض المفاهيــم إلــى الواقــع المعاصــر الــذي لــم يعــد فيــه الديــن هــو أســاس الجماعــة
السياســية ،ففــي المجتمعــات المعاصــرة توجــد أقليــات غيــر مســلمة فــي الــدول اإلســامية مثلمــا توجــد
(((1
أقليــات مســلمة خارجهــا.
وفــي ســياق آخــر ،وفــي غمــرة احتفــال مــن تبقــى مــن الســوريين بذكــرى الثــورة ،يطالعنــا عنــوان» ثــورة
حريــة وكرامــة ونبــع صمــود وبطولــة» ،وضمــن حديــث كاتــب المقالــة عــن التغيــر الديموغرافــي ،وهنــا
دائمــا ،يقــول الكاتــب:
المفارقــة لــدى اإلخــوان يتــم اســتبدال الفكــرة الوطنيــة بمــا قبلهــا ً
«فهــم أي عصابــات الحكــم ،يغتصبــون أرض الوطــن وعقاراتــه مــن أصحابهــا الســنة ليملكوهــا للغربــاء
مــن الروافــض الصائليــن علــى ســورية بالمــوت والدمــار وخرافــات المطبريــن المجوســية والغنوصيــة»(.((1
هنــا أيضــا ،تتوضــح االســتمالة العاطفيــة لخطــاب اإلخــوان عبــر (الشــعارات ،واألســاليب اللغويــة) لتمرير
رســالتهم .ويتابــع الكاتــب مقالتــه حتــى النهايــة مستشــهدً ا بشــاعر لــم يســمه طب ًعــا فــي تعزيــز لفكرتــه حــول
المتواطئيــن مــع عمليــة التغييــر الديموغرافــي فــي ســورية ،ناقـ ً
ـا عــن الشــاعر المجهــول مــا خالصتــه:

(((1
(((1
(((1
(((1
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عمــر عبــد العزيــز مشــوح ،إخــوان ســوريا ،أربــع اســتراتيجيات إلعــادة التموضــع فــي الخامــس مــن كانــون
األول /ديســمبر  ،2016موقــع الجزيــرة .نــت علــى الرابــط URL:
المرجع السابق
عبــد الوهــاب األفنــدي ،اإلســاميون ومفهــوم المواطنــة ،موقــع الجزيــرة .نــت فــي الســادس والعشــرين مــن
نيســان /أبريــل  2006علــى الرابــط URL
محمــد الســيد 27 ،شــباط /فبرايــر  2021ثــورة حريــة وكرامــة علــى الموقــع الرســمي نفســه لإلخــوان
المســلمين فــي ســوريةURL

الربيع العربي بعد عشر سنوات؛ المسارات والحصائل واآلفاق
ملف العدد:
ّ
ً

أول :دراسات محكمة  -قراءة نقدية أولية في خطاب اإلخوان المسلمين السوريين في زمن الربيع العربي

« شبران وال تطلب أكثر
ال تحلم في وطن أكبر
هذا يكفي

فالشرطة في الشبر األيمن

والمسلخ في الشبر األيسر

قالت خيبر:

إنا أعطيناك المخفر

فتفرغ للثورة وانحر»

(((1

مــرة أخــرى يعــود خطــاب العنــف إلــى فكــر اإلخــوان بعــد المذبحــة الســورية الكبيــرة ،وكأن كاتــب
المقالــة لــم يســمع بــأن مــن يطالبــه بالتفــرغ للثــورة إمــا قتــل ،أو هجــر ،أو ســجن ،أو غيــب ،أو ينتظــر علــى
طوابيــر الوطــن المفتــت ربطــة خبــز.

ً
ثالثا :في أبعاد االنتصار الميتافيزيقي

«بموازيــن الســماء ال األرض ســتنتصر الثــورة الســورية» ،هــذا العنــوان يطالعنــا علــى موقــع اإلخــوان
أيضــا ،حيــث تظهــر النبــرة الغيبيــة فــي مواضيــع أرضيــة ،سياســية ،اجتماعيــة ،عســكرية حــد الثمالــة ،وكأن
ً
لــدى اإلخــوان خطابيــن ،كالهمــا مفــارق ،األول أيديولوجــي ثابــت ينضــح مــن التــراث مــا يخــدم قضايــاه
الراهنــة ،واآلخــر أيديولوجــي اســتثماري يريــد عــرض بضاعتــه الفكريــة والترويــج لهــا ،ولكــن بأســلوب
أيضــا ،وهنــا يتــم دائمــا تفضيــل األيديولوجيــا األولــى علــى الثانيــة،
مفــارق للواقــع الشــديد التكثيــف والتنــوع ً
فاإلخــوان الذيــن هزئــوا بمقولــة النصــر اإللهــي الــذي تلــت حــرب تمــوز فــي لبنــان  ،2006والتــي وردت
علــى لســان زعيــم ميليشــيا حــزب اللــه اللبنانــي حســن نصراللــه عــادوا لتكــرار الثيمــة نفســها باالعتمــاد علــى
الغيــب لتحقيــق انتصاراتهــم المزعومــة.

«لقــد أخبرنــا القــرآن العظيــم أنــه حيــن اســتيقظ اإليمــان فــي نفــوس بنــي إســرائيل ،وانتفضــت العقيــدة فــي
قلوبهــم ،طلبــوا مــن نبيهــم أن يجعــل لهــم مل ـكًا يقودهــم لمواجهــة أعدائهــم بعــد أن ضــاع ملكهــم ،وذلــوا
لعدوهــم الــذي اســتباح أرواحهــم وأبناءهــم وأموالهــم وأعراضهــم»(.((1
مــر ًة أخــرى يعــود خطــاب اإلخــوان إلــى اإليمــان كرافعــة لتحقيــق «االنتصــارات» ،فــي عالــم يــكاد
يتالعــب تقن ًيــا بأدمغــة البشــر ،ويســيرهم بذكائــه الصناعــي ،وهــذا مــا يقــع ضمــن خانــة المفارقــة.

وهــذا يعطينــا مؤشـ ًـرا إضاف ًيــا علــى حالــة التبنــي الواضــح للنمــوذج العاطفــي فــي خطــاب اإلخــوان ،الــذي
يحــاول اســتمالة النــاس عــن طريــق النــص الدينــي بوصفــه محــركًا فاعـ ً
ـا لعواطــف النــاس ،ومشــاعرهم،

( ((1المرجع السابق.
( ((1محمــد بســام يوســف ،بموازيــن الســماء ال األرض ســتنتصر الثــورة الســورية ،مجموعــة التفكير االســتراتيجي،
فــي الســابع عشــر مــن آذار /مــارس  2021الرابــطURL:
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العـدد الثـانــي
أيار  /مايو 2021

والدليــل األكبــر علــى تهافــت هــذا الخطــاب ،هــو ميــل الفئــة نفســها أي القيــادات السياســية التــي ورثــت بنــي
إســرائيل اليــوم إلــى تعزيــز الصيغــة اليمينيــة ذاتهــا فــي التفكيــر المســتثمرة للشــعارات والرمــوز و الخطــاب
العاطفــي الشــعبي وتبنــي خطــاب مغلــق فــي دفاعهــا عــن فكرتهــا ،مــا يعــزز الفرضيــة األساســية للبحــث التــي
(((1
تفتــرض اعتمــاد التيــار الدينــي ممثـ ً
ـا بجماعــة اإلخــوان علــى هــذه اآلليــة فــي التعاطــي مــع المســتجدات.

ً
رابعا :في خطاب الخلود
قــد تختلــف األيديولوجيــات مــن حيــث الطروحــات ،وهــذا أمــر وارد تب ًعــا للمعيــن الفكــري والتاريخــي
الــذي تنضــح منــه كل أيديولوجيــا جملــة مفاهيمهــا ،ومصطلحاتهــا ،لكــن تشــابه أيديولوجيــة دينيــة مثــل
أيديولوجيــة جماعــة اإلخــوان المســلمين مــع أيديولوجيــات أخــرى ،تعـ ِّـرف نفســها بأنهــا «علمانيــة» ،مثــل
أيديولوجيــة البعــث واأليديولوجيــة الشــيوعية ،يشــير إلــى التشــابه بينهــا علــى مســتوى التفكيــر والخطــاب
أيضــا.
ً

كثيـ ًـرا مــا اعترضــت الجماعــة ،مثــل غيرهــا مــن القــوى السياســية ،علــى مصطلــح «الخالــد» الــذي كان
لصي ًقــا بشــخص الرئيــس حافــظ األســد بعــد وفاتــه علــى أنــه تكريــس مباشــر للحضــور الطاغــي والمكــرس
لعبــادة الفــرد ،وإذ باإلخــوان وبعــد كل ذلــك االعتــراض ،يروجــون للشــعار الــذي يمثــل كفـ ًـرا بالنســبة إلــى
معظمهــم ،عبــر تكريــس نمــوذج جديــد للخلــود ممثـ ً
المؤســس األول للجماعــة ،حســن البنــا،
ـا بشــخصية
ِّ
الــذي اســتدعاه أحــد كتــاب اإلخــوان مــن قبــره ،ليســبغ عليــه صفــة الخلــود ،يقــول:
ً
متميــزا
جيــا مــن المســلمين
«وحســن البنــا ،هــو أحــد هــؤالء الخالديــن ،بنــى دعــوة منظمــة ،وأنشــأ
ً
(((1
بالتفانــي ،والتضحيــة فــي ســبيل اللــه تعالــى».

ً
خامسا :البارادوكس( ((1اإلخوانية مرة ثانية
ـوم الــدور التركــي فــي ســورية وهــذا خطــأ مبيــن ،الدولــة
ـوم آســتانا نقـ ِّ
«بعــض النــاس يظــن أننــا عندمــا نقـ ِّ
(((2
التركيــة دولــة ذات ســيادة تمتلــك أولوياتهــا ،ومصالحهــا ،وإمكاناتهــا ،وعلينــا أن نحتــرم كل ذلــك»

هنــا تبــدو النظريــة البنائيــة الوظيفيــة مهمــة جــدً ا علــى ســبيل التفكيــر والتمحيــص والنقــد لــذاك الفكــر
اإلخوانــي االستنســابي ،ففــي المعلــن مــن الخطــاب تبــدو مفــردات مــن قبيــل (ســيادة ،مصالــح ،إمكانــات)
حاضــرة فــي الخطــاب اإلخوانــي ،لكــن فــي المقابــل ال تحضــر هــذه المفــردات لــدى الحديــث عــن الطــرف
الــذي يفتــرض أن يكــون مناوئــا لإلخــوان «صفويــة ،رافضــة ،مجوســية ،غنوصيــة ،مطبريــن» ،كل ذلــك
(((1
(((1
(((1
(((2
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عبــد الــرؤوف أرنــاؤوط ،وكالــة األناضــول تســتعرض البرامــج السياســية لألحــزاب السياســية اإلســرائيلية فــي
الرابــع عشــر مــن آذار/مــارس  2019علــى الرابــطURL:
محمــد عــادل فــارس ،اإلمــام الشــهيد حســن البنــا فــي ذكــرى استشــهاده ،الثالــث عشــر مــن كانــون األول/
ديســمبر  2021الرابــطURL:
أقــرب مــا تكــون فــي معنــى المفارقــة ووفــق قامــوس أكســفورد حالــة تحــوي مظاهــر متناقضــة مــا يجعلهــا
علــى قــدر مــن الغرابــة.
زهير سالم ،آستانا خمسة عشر ،موقع اإلخوان المسلمين على الرابطURL:

الربيع العربي بعد عشر سنوات؛ المسارات والحصائل واآلفاق
ملف العدد:
ّ
ً

أول :دراسات محكمة  -قراءة نقدية أولية في خطاب اإلخوان المسلمين السوريين في زمن الربيع العربي

لمصلحــة وظيفــة مضمــرة وهــي التماهــي مــع الحالــة األردوغانيــة اإلخوانيــة.

ولعــل المفارقــة تتوضــح أكثــر مــع االطــاع علــى النظــام الداخلــي للجماعة ،حيــث تتبنــى الجماعــة داخل ًيا
فصــل الســلطات الثــاث ،التشــريعية ممثلــة لديهــم بمجلــس الشــورى ،والتنفيذيــة ممثلــة بالمكتــب التنفيــذي
الــذي تحــول الح ًقــا إلــى (القيــادة) ،والقضائيــة ممثلــة بالمحكمــة العليــا التــي يعينهــا مجلــس الشــورى،
وبالمحاكــم المحليــة ومهمتهــا البــت بقانونيــة القــرارات ،والفصــل فــي خصومــات الصــف األول كالمراقــب
(((2
العــام ،وأعضــاء القيــادة ،ومجلــس الشــورى.
وكان قد سبقه في عهد الجماعة وميثاقها المنشور على موقعها الرسمي ،في بنده السابع ،ما يلي:
«دولة تحترم المؤسسات وتقوم بفصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية».

(((2

والســؤال أي منهمــا لــدى اإلخــوان هــو المشــروع األســاس ،هــل هــي المحاكــم الدينيــة المســتندة إلــى
الشــرع فحســب؟ أم هنــاك هامــش للقوانيــن الوضعيــة فــي فكــر الجماعــة؟
ومــن جهــة ثانيــة ،أيهمــا ســتختار الجماعــة فــي مشــروعها السياســي ،مجلــس الشــورى؟ أم البرلمــان الــذي
يحمــل الطابــع التمثيلــي المتنــوع لبلــد متنــوع باألصل كســورية؟

ومــن جهــة ثالثــة ،مــن ســيكون مرجعيــة الســلطة التنفيذيــة لــدى الجماعــة ،هــل هــو النظــام الرئاســي ،أم
النظــام البرلمانــي؟ أم قيــادة الجماعــة؟
هــل نحــن أمــام منطــق وفــق الصيغــة اللبنانيــة المكرســة وفــق التوجيهــات اإللهيــة للولــي الفقيــه ،ممثلــة
بميليشــيا حــزب اللــه ،أي دولــة ومؤسســات داخــل الدولــة؟

وفــي اســتحضار للتجربــة المصريــة فــي حكــم اإلخــوان يبــدو أن القنــاع الــذي ارتــداه اإلخــوان للوصــول
إلــى الحكــم لــم يســفر إال عــن خيبــة أمــل كبيــرة ،فحيــن تقلــد اإلخــوان الحكــم فــي مصــر عــام ،2012
توهــم كثيــرون أنهــم ذاهبــون نحــو التنصــل التدريجــي مــن معاهــدة كامــب ديفيــد ،ولكنهــم فعلــو العكــس
حتــى إن الرئيــس الراحــل محمــد مرســي لــم يتــورع عــن مخاطبــة شــمعون بيريــز ،رئيــس الكيــان اإلســرائيلي،
(((2
بعبــارة :صديقــك الوفــي محمــد مرســي.

ً
سادسا :التقية االنتقائية
حاضــرا فــي البــال لــدى فحــص الحالــة اإلعالميــة لجماعــة اإلخــوان
ثمــة ســؤال يمكــن أن يكــون
ً
المســلمين فــي ســورية وفحــواه هــو التالــي:
لمــاذا ال تحضــر الفئــات كلهــا فــي الخطــاب اإلعالمــي لجماعــة اإلخــوان انســجا ًما مــع زعمهــا بـــ

( ((2البنــد الثالــث مــن النظــام الداخلــي للجماعــة المنشــور علــى الموقــع الرســمي لجماعــة اإلخــوان المســلمين
فــي ســورية تحــت بــاب وثائــق الجماعــة علــى الرابــطURL :
( ((2انظــر عهــد الجماعــة وميثاقهــا فــي بنــده الســابع المنشــور ضمــن بــاب وثائــق الجماعــة ،علــى موقعهــا
الرســمي علــى الرابــطURL:
( ((2صحــف عربيــة تقــول إن العالقــات مــع إســرائيل أســقطت ورقــة التــوت عــن اإلســام السياســي ،موقــعBBC
فــي الســابع والعشــرين مــن كانــون األول /ديســمبر  2020علــى الرابــطURL:
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«التعدديــة» ،ذلــك أنــه وباســتثناء الحالــة الكرديــة حال ـ ًة قوميــة ،ال يتــم التطــرق أبــدً ا وفــق الموقــع الرســمي
تلميحــا ،إلــى بقيــة مكونــات الشــعب الســوري وموقــف الجماعــة الصريــح منهــا بمــا فيهــا
لإلخــوان ،ولــو
ً
«الطائفــة الحاكمــة».
فعندمــا يطالعنــا أحــد كتــاب اإلخــوان بعبــارة تخفــي مــا تخفيــه مــن التبــاس فــي فهــم المواطنــة المتســاوية
بوصفهــا مفهــوم عصــري حيــن يقــول:
«ال ينبغي للمسلم أن يصطنع خطا ًبا يعبر عن هزيمة نفسية أمام إعالم األقوياء».

(((2

وحتــى حيــن يوجــه الخطــاب إلــى غيــر المســلمين بــرأي الكاتــب اإلخوانــي ،فإنــه يجــب الحــذر مــن
االنجــرار إلــى معركــة مــع فصيــل إســامي آخــر ،فــإن أي معركــة بيــن مســلم ومســلم إنمــا يبتهــج لهــا غيــر
(((2
المســلم.

«وهنــا يجــب أن نســجل وللتاريــخ حالــة الحبــور التــي ســادت بيــن المســيحيين الســوريين لدى مشــاهدتهم
تلــك المناظــرة الشــهيرة التــي دارت بيــن الدكتــور طيــب تيزينــي ،والدكتــور محمــد ســعيد رمضــان البوطــي،
(((2
بــل وسنســجل شــماتة كل المكونــات الباقيــة بتلــك المناظــرة الراقيــة».
إال أن كاتــب المقالــة ال يكتفــي بموضوعــة الخــاف الداخلــي بيــن أبنــاء الطائفــة الواحــدة ،بــل يوســع
دائرتــه وبرؤيــة ضحلــة جــدً ا بالمعنــى الوطنــي للكلمــة ليقــول:

«فــي خطابنــا لآلخــر العلمانــي ،وغيــر المســلم ،ليــس مطلو ًبــا منــا وال مقبـ ً
ـول ،أن يكــون فحــوى هــذا
الخطــاب فــوق أنــه مغايــر للحقيقــة إنمــا يدفــع اآلخــر ليقــول لنــا :مــا دام األمــر كمــا تقولــون فتعالــوا أنتــم
(((2
لتكونــوا مثلنــا»
هنــا يجــب التوقــف عنــد وجهــة النظــر هــذه التــي تضــرب بالتنــوع واالختالف مــرة أخــرى عــرض الحائط،
وهمــا الميزتــان العضويتــان للمجتمــع الســوري ،بــل وفــي ثنايــا ذلــك الخطــاب إنمــا نلمــح دسيســة مــا لمــا
يريــده ممثلــو التيــار اإلســامي انســجا ًما مــع أيديولوجيتهــم المغلقــة والمنتهيــة ،والمفارقــة لمــا كانــت عليــه
ســورية مــن نهــج وطنــي تمثــل ربمــا أحســن تمثيــل بشــخصية وطنيــة جامعــة كفــارس الخــوري الــذي قــال
عنــه الشــيخ علــي الطنطــاوي «كانــت رئاســته عج ًبــا مــن العجــب ،وكان الوافــدون علــى دمشــق ال يريــدون إذا
رأوا جامــع بنــي أميــة الكبيــر ،والربــوة ،وقاســيون ،إال أن يــروه علــى منصــة الرئاســة ،كان النــواب بيــن يديــه
(((2
كالتالميــذ ،بــل إن أكثرهــم كانــوا تالميــذه فعـ ً
ـا ،وكان يصرفهــم تصري ًفــا ال يوصــف».

(((2
(((2
(((2
(((2
(((2
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محمــد عــادل فــارس ،تطويــر الخطــاب اإلعالمــي اإلســامي ،فــي العاشــر مــن تشــرين الثانــي /نوفمبــر
 ،2020الرابــطURL:
المقالة السابقة.
تــم وضــع العبــارة بيــن قوســين داللــة علــى حالــة تهكــم علــى تلــك الفكــرة التــي تجعلنــا مبتهجيــن لخــاف
بيــن أبنــاء وطــن واحــد علــى مســائل مختلــف عليهــا بيــن أبنــاء الطائفــة الواحــدة وتدليـ ً
ـا علــى تهافــت تلــك
الفكــرة مــن أصلهــا.
المرجع السابق.
حمــزة منصــور ،موقــف فــارس الخــوري مــن اإلخــوان المســلمين ،موقــع الســبيل 29 ،نيســان /أبريــل 2015
علــى الرابــطURL:

الربيع العربي بعد عشر سنوات؛ المسارات والحصائل واآلفاق
ملف العدد:
ّ
ً

أول :دراسات محكمة  -قراءة نقدية أولية في خطاب اإلخوان المسلمين السوريين في زمن الربيع العربي

حتــى فــي موضــوع العابثيــن ،وليــس الالعبيــن فــي الشــأن الســوري ،طب ًعــا هنــا العبــث يأخــذ مغــزى
ـارا
المصلحــة دائمــا وفــق علــم السياســة ،فالحالــة االنتقائيــة حاضــرة بقــوة ،وينظمهــا البعــد الطائفــي معيـ ً
لمعرفــة العــدو والصديــق ،ففــي ذلــك يقــول المراقــب العــام للجماعــة« :مصالــح تركيــا ومصالــح الثــورة
(((2
الســورية قــد تقاطعــت ،عندمــا تحــارب تركيــا فــي ســورية فإنهــا تحــارب مــن أجــل أمنهــا القومــي».

والمتابــع لمقــاالت الــرأي المنشــورة علــى موقــع الجماعــة الرســمي ،ربمــا ســيتوقف عنــد جملــة مــن
المالحظــات ذات الداللــة التــي ســنفرد لهــا حيـ ًـزا بعــد أخــذ عينــة مــن تلــك المقــاالت وقــد آثرنــا أن تكــون
مــن جملــة المقــاالت األخيــرة كــي تتوضــح لدينــا محاولــة اإلجابــة عــن ســؤالنا اإلشــكالي فــي هــذا البحــث،
وتســاعدنا أكثــر وأكثــر فــي تحديــد الفلــك اإلعالمــي الــذي يــدور فيــه الخطــاب اإلخوانــي ،والعينــة المنتقــاة
فــي الجــدول أدنــاه تغطــي مــا نشــر علــى مــدى ســتة أشــهر علــى الموقــع بشــكل تنازلــي مــن نوفمبر /تشــرين
الثانــي مــن العــام  2020إلــى حزيــران /يونيــو .2020
(((3

جدول ( :)2مقاالت الرأي المنشورة على موقع الجماعة الرسمي
عنوان المقالة
بغيا بينهم
إيران تعزز نفوها في سوريا
تطوير الخطاب اإلعالمي
معالم دعوية هامة
جويرية بنت الحارث
دالئل الحب في الله
وما أرسلناك إال رحمة للعالمين
فداك قلبي يا رسول الله
تجمعنا معاداة الظالمين مع المخالف في المنهج
زينب بنت جحش األسدية
أم سلمة هند بنت أبي أمية
حفصة بنت عمر بن الخطاب
عندما يضعف أثر اإليمان

تاريخ النشر
 10نوفمبر 2020
 10نوفمبر

 10نوفمبر 2020
 4نوفمبر 2020
 4نوفمبر 2020
 4نوفمبر 2020

 31أكتوبر 2020
 28أكتوبر 2020
 23أكتوبر 2020

 19أكتوبر 2020
 14أكتوبر 2020
 4أكتوبر 2020
4اكتوبر2020

الكاتب على الموقع
زهير سالم
زهير سالم

محمد عادل فارس
المحرر
المحرر

محمد عادل فارس

محمد بسام يوسف
محمد بسام يوسف
إخوان سورية
المحرر
المحرر
المحرر

محمد عادل فارس

( ((2مقابلــة مــع المراقــب العــام لجماعــة اإلخــوان المســلمين فــي ســورية محمــد حكمــت وليــد فــي الثالــث
عشــر مــن آذار /مــارس 2020علــى تلفزيــون الحــوار ،الرابــطURL:
( ((3تم جمع عناوين المقاالت من الموقع الرسمي لإلخوان المسلمين في سورية على الرابطURL:
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عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها
ال تحدثوا فجوة بين أهل الفقه وأهل الحديث
قتلوا الحسين وما يزالون يمارسون اللطم والتطبير
والخيانة
خديجة بنت خويلد رضي الله عنها
يوم الهجرة في وطن الثورة

أمهات المؤمنين رضي الله عنهن
ذكريات إخوانية

 29سبتمبر 2020

 17سبتمبر 2020

 29أغسطس2020
 29أغسطس 2020

إخوان سورية

 20أغسطس 2020

 20أغسطس 2020

 13أغسطس 2020

التربية بالسلوك والجمال قبل أن يكون بالوعظ والمقال
اإلخوان السوريون رؤية وطن
أربعون ً
عاما على القانون 49

 12يوليو 2020

حكاية فرع قطري من حزب قومي
البدايات والنهايات
أنصتوا أال تسمعون صدى تكبيراتهم
الذكرى األربعون لمجزرة تدمر
في ذكرى استشهاد الرئيس الحق محمد مرسي
إهابة بالتيارات العملية للشعوب العربية األكثر تضررا

محمد عادل فارس

محمد بسام يوسف

 21يوليو 2020

عقدة النقص

إخوان سورية

 21يوليو 2020
 7يوليو 2020

 7يوليو 2020

 7يوليو 2020

 28يونيو 2020

 27يونيو 2020

 17يونيو 2020
 6يونيو 2020

محمد بسام يوسف
إخوان سورية

محمد عادل فارس
محمد عادل فارس
إخوان سورية
زهير سالم

د مصطفى السباعي
إخوان سورية

محمد عادل فارس

محمد بسام يوسف
زهير سالم

زهير سالم

زهير سالم

ولعل ما يلفت النظر في تلك العينة هي جملة من المالحظات:
ً
أول :ميــل اجلامعــة لتغليــب اجلانــب الدعــوي عــى اجلانــب الســيايس عــى موقعهــا الرســمي ،انســجا ًما مــع
توجــه اجلامعــة الرباغــايت للقــول إن السياســة ليســت مــن أولوياهتــا ،وال ســيام مــع تشــكيل اجلامعــة حــزب
وعــد ،سـ ً
ـبيل لتفــرغ اجلامعــة للعمــل الدعــوي وفــق تعبــر املراقــب احلــايل للجامعــة حممــد حكمــت وليــد،
الــذي أجــاب عــن ســؤال حــول الفصــل بــن العمــل الدعــوي والعمــل الســيايس بالقــول:

«حال ًيــا جســم الجماعــة يقــوم بــكل األنشــطة الدعويــة ،والسياســية ،ونطمــح مــن خــال تشــكيل حــزب
وعــد إلــى أن نبلــغ مرحلــة تتفــرغ فيهــا الجماعــة للدعــوة ،ويــوكل فيهــا العمــل السياســي للحــزب ،ونحــن
نعتقــد أن اإلســام شــامل لــكل مناحــي الحيــاة ،لكــن ذلــك ال يعنــي أن تكــون الجماعــة شــاملة لــكل ذاك
(((3
وهــذا ال يعنــي أن الجماعــة تنفصــل عــن السياســة ،لكنهــا ال تخــوض المعتــرك السياســي».
( ((3مقابلــة مــع المراقــب العــام لإلخــوان المســلمين فــي ســورية محمــد حكمــت وليــد فــي العشــرين مــن تشــرين
الثانــي /نوفمبــر  ،2015تلفزيــون أورينــت ،الرابــطURL
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ثان ًيــا :البعــد املاضــوي املزمــن يف إعــام اجلامعــة الــذي ينضــح مــن التاريــخ البعيــد للدعــوة اإلســامية ،وكأن
الســاحة اإلســامية خلــو مــن أي صــوت إســامي جديــد ،وجمــدد للبنــاء عليــه ،واالستشــهاد بــه ،وتكريســه
عــى أنــه حالــة وســطية معتدلــة كــا توصــف اجلامعــة خطهــا العــام ،وال ســيام أولئــك الذيــن نقضــوا أطروحــة
الدولــة اإلســامية دون ختــل عــن كوهنــم مســلمني مــن جهــة ،وعــن كوهنــم رجــال ديــن هلــم ثقلهــم ،ووزهنــم
الفكــري مــن أمثــال عــي عبــد الــرازق ،والشــيخ حممــد عبــده ،وحدي ًثــا حممــد شــحرور املســلم الــويف ملعــاين
القــرآن ولكــن املجــدد واملتنــور فيــه بــا يســتقيم مــع العــر.

ثال ًثــا :حضــور البعــد الطائفــي جتــاه املخالــف يف التوجــه حتــى ولــو كان مواطنًــا ســورية اختلــف مــع
اإلخــوان يف الــرأي ،بــل ونقدهــم ،فعبــارات مــن قبيــل «جتمعنــا معــاداة الظاملــن مــع املخالفــن يف املنهــج ،أو
قتلــوا احلســن ومــا زالــوا يامرســون اللطــم والتطبــر واخليانــة» ،إن هــي إال عبــارات تنــم عــى نفــس طائفــي
ـارا للفكــرة الوطنيــة ،وممــا حيــر يف إعالمهــم عــى ســبيل املثــال يف
معــاد للمختلــف بالعمــوم ،وليــس انتصـ ً
نقــد خمالفهــم حتــى لــو كان مــن الطائفــة نفســها ،هــو ردهــم يف بــاب شــبهات وردود عــى موقعهــم الرســمي
بحــق املعــارض كــال اللبــواين بالقــول:
«كمــال اللبوانــي ،خطــة محاربــة اإلخــوان المســلمين إعالم ًيــا» فيصــدر اإلخــوان حكمهــم النهائــي المبــرم
(((3
علــى اللبوانــي بالقــول« :العبــد غيــر الشــرعي آلل األســد».

فــي هــذا المثــال يقصــي اإلخــوان النمــوذج الثانــي مــن نمــاذج االســتماالت ،وأعنــي االســتمالة العقالنيــة
التــي ذكرنــا ســاب ًقا أنهــا تعتمــد علــى الحجــج ،والشــواهد المنطقيــة ،والتفنيــد المعتمــد علــى األرقــام
واإلحصــاءات ،بــل يكتفــي خطابهــم باإلشــارة إلــى زيــارة الرجــل إلســرائيل بمــا فيهــا مــن رمزيــة معاديــة
للعــرب والمســلمين  ،فــي لعــب علــى الوتــر العاطفــي للنــاس ،أي العــودة إلــى مربــع االســتمالة العاطفيــة.

دائمــا علــى النــأي بأنفســهم عــن خطــاب اإلقصــاء والتخويــن فــي العهــد
مــع أن اإلخــوان يشــدِّ دون لف ًظــا ً
والميثــاق الــذي يقترحونــه ،وربمــا يتناســون أن حريــة التعبيــر عــن الــرأي حــق مقــدس ال يجــوز المســاس بــه،
وهــذا علــى وجــه التحديــد مــا حمــل الســوريين علــى لدفــع تكاليــف باهظــة فــي ســبيل الدفــاع عنــه ،والقتــال
فــي ســبيله وكل ذلــك ليــس دفا ًعــا عــن اللبوانــي الــذي ربمــا نضمــر فــي أنفســنا ألــف تحفــظ علــى أســلوبه،
ولكــن فــي ســبيل االنتصــار لحريــة الــرأي وشــرعية مجادلتــه بالحجــة والمنطــق وليــس بالتخويــن واإلقصــاء.

ً
سابعا :شبهة الشبهات
تخصصــه جماعــة اإلخــوان ،علــى موقعهــا الرســمي ،للــرد على بعــض األســئلة واالستفســارات،
فــي بــاب ِّ
بــل وتمريــر بعــض الرســائل ،مــن دون حاجــة إلــى الســؤال أو الــرد وبعنــوان «شــبهات وردود» منهــا مــا ذكرناه
آن ًفــا فــي مثــال التعامــل مــع ناقــد لســلوك اإلخــوان مثــل اللبوانــي ،لكــن نظــرة أكثــر تدقي ًقــا فــي هــذا البــاب،
ســتكرس مــا ذهبنــا إليــه فــي فرضيــة البحــث األساســية لناحيــة اعتمــاد الخطــاب اإلخوانــي علــى الخطــاب
اإلعالمــي العاطفــي ،وابتعادهــم عــن النمــوذج العقالنــي ،وتحريكهــم للنمــوذج الثالــث وفــق الحــدث أي
اســتماالت التخويــف ،وال ســيما حيــن يتعلــق األمــر بالمخالــف فــي المعتقــد.
(((3

الموقــع الرســمي لإلخــوان المســلمين فــي ســورية ،بــاب شــبهات وردود ،كمــال اللبوانــي وخطــة محاربــة

اإلخــوان المســلمين إعالم ًيــا فــي الثامــن والعشــرين مــن كانــون األول /ينايــر  ،2021علــى الرابــطURL:
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ففي ردهم ً
مثل على سؤال أحدهم التالي:

«ذكرتــم أن رؤيــة الجماعــة لســورية المســتقبل هــي دولــة مدنيــة ديمقراطيــة ،فكيــف تتــاءم هــذه الرؤيــة
مــع هــدف الجماعــة لتحكيــم شــرع اللــه والعيــش فــي ظــل اإلســام»؟
محرري الموقع على الشكل التالي:
جاء جواب ِّ

«ال تعــارض أبــدً ا بيــن الرؤيــة والهــدف ،فالدولــة المدنيــة أي العســكر والجيــش ال يحكمهــا ،بــل تحكــم
مــن خــال مؤسســات مدنيــة ،والديمقراطيــة المقصــود بهــا الوصــول إلــى الحكــم مــن خــال آليــات
(((3
ديمقراطيــة».

أنتحــدث هنــا عــن ضعــف فــي صــوغ العبــارات مــن قبيــل (أي العســكر والجيــش ال يحكمهــا) أم نتحــدث
عــن رؤيــة بســيطة ومختزلــة لموضوعــة الدولــة المدنيــة والمســألة الديمقراطيــة؟!

ولعــل النظــر إىل تعاريــف الديمقراطيــة التــي صــدرت وفــق كتــاب تشــارلز تيللــي الــذي حيمــل عنــوان»
الديمقراطيــة» ربــا لنواحــي املشــاركة الفعالــة واملســاواة يف حــق التصويــت والتفهــم املســتنري وتنظيــم جــدول
األعــال وشــمول البالغــن ومعــاين احلاميــة وغريهــا ،مــن مفاهيــم وعنــارص تدخــل ضمــن مفهــوم الديمقراطيــة
(((3
املعقــد وليــس البســيط وفــق التصــور اإلخــواين.

المؤصليــن لجماعــة اإلخــوان كأبــي األعلــى المــودودي فــي كتابــه
وذلــك واضــح جــدً ا فــي كتابــات
ِّ
«اإلســام والدولــة الحديثــة» حيــث يحضــر الفكــر االختزالــي التبســيطي كأيديولوجيــا تبريريــة لفكــرة
الحاكميــة عبــر نقــد العلمانيــة والقوميــة والديمقراطيــة كثالــوث صانــع للدولــة الحديثــة ،عبــر القــول إن
(((3
الديمقراطيــة أو تأليــه اإلنســان عبــر حاكميــة الجماهيــر أي أن يكــون قانــون هــذا القطــر تاب ًعــا ألهوائهــم.

وفــي ســؤال آخــر يوجــه إلــى الجماعــة مضمونــه «مــا مفهــوم الوســطية لــدى اإلخــوان المســلمين؟» ،يأتــي
المحرريــن باآلتــي:
الجــواب وفــق
ِّ
«تدعــو جماعــة اإلخــوان المســلمين إلــى الوســطية مــن خــال أنهــا دعــوة متكاملــة تتبنــى رأي جماهيــر
علمــاء األمــة ،قــال تعالــى :وكذلــك جعلناكــم أمــة وســطا» ،والوســطية ال تعنــي بحــال مــن األحــوال الترخص
والتنــازل والقبــول بالدونيــة فــي المواقــف».

مالــت هــذه الوســطية اإلخوانيــة ،فــي محطــات عديــدة ،علــى مســتوى المواقــف السياســية ،إلــى النهــج
البراغماتــي ،أو فــي األحــرى إلــى التنــازل عــن بعــض القضايــا المبدئيــة فــي رؤيــة الجماعــة ذاتهــا ،مثــل
موقفهــا الــذي تم َّثــل بتعليــق معارضتهــا للنظــام الحاكــم فــي ســورية فــي عقــب العــدوان علــى غــزة فــي عــام
 2006تحــت عنــوان «دعــم محــور الممانعــة والمقاومــة».
( ((3الموقــع الرســمي لإلخــوان المســلمين فــي ســورية ،بــاب شــبهات وردود ،فــي الثامــن والعشــرين مــن كانــون
األول /ينايــر 2021URL
( ((3تشــارلز تيللــي ،الديمقراطيــة ،ترجمــة محمــد فاضــل طبــاخ ،المنظمــة العربيــة للترجمــة ،ط 1بيــروت 2010
ص.29 ،28 ،27، 26 ،25 ،24 ،23 ،22
( ((3أبو األعلى المودودي ،اإلسالم والدولة الحديثة ،منبر التوحيد والجهاد ،بال تاريخ.
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ملف العدد:
ّ
ً

أول :دراسات محكمة  -قراءة نقدية أولية في خطاب اإلخوان المسلمين السوريين في زمن الربيع العربي

ً
ثامنا :استنتاجات
اآلن ،وبعــد مضــي عشــر ســنوات مــن عمــر الثــورة السياســية وفــي ســياق الضيــاع الشــامل للســوريين بيــن
مجموعــة فئــات ،بعضهــا ســيء الحــظ ،وبعضهــا اآلخــر ســيء األداء ،وهــي:
 -فئة المعتقلين الذين ال يعرف أحد مصائرهم.

 فئــة المهجريــن مــن ســورية الذيــن وعلــى الرغــم مــن جهــد نخبتهــم فــي اســتمرار النضــال ضــد النظــامالقائــم سياســ ًيا وحقوق ًيــا وإنســان ًيا وتأليفهــم مجموعــات ضغــط فــي كثيــر مــن الــدول األوروبيــة ،إال أن
قدرتهــم علــى إحــداث تغييــر جــذري محــدودة جــدً ا.
 فئــة الواقعيــن تحــت ســطوة النظــام القائــم فــي الداخــل التــي تكفــي جولــة ســريعة فــي مــا يعانونــه مــنانقطــاع لــكل ســبل الحيــاة كــي نكتشــف موقعهــم بوصفــه حلقــة مســحوقة فــي عمليــة التغييــر.

 فئــة المعارضــات الخارجيــة ،ومــن ضمنهــا جماعــة اإلخــوان المســلمين ،بوالءاتهــا المتعــددة ،وبأدائهــاالركيــك فــي كل المســتويات ،وفــي ظــل غيــاب قــرارات دوليــة مــن الــدول العظمــى المتدخلــة فــي الشــأن
الســوري ،ويضــاف إلــى ذلــك حالــة الفســاد التــي استشــرت فــي تلــك الهيــاكل السياســية التــي أفقدتهــا كثيـ ًـرا
مــن صدقيتهــا.

 فئــة المعارضــة الداخليــة التــي ال تملــك حــق التنقــل بيــن محافظــة وأخــرى ،إذ مــن الممكــن أن تطالهــافــي أي لحظــة األذرع األمنيــة التــي ســتعيد اتهامهــا بـــ (وهــن نفســية األمــة) ،والتخابــر مــع الخــارج وغيرهــا
مــن التهــم األمنيــة الرخيصــة.
انطال ًقــا مــن القــراءة اآلنفــة لحضــور اإلخــوان اإلعالمــي علــى الســاحة ،هــل انطبقــت حســابات الحقــل
اإلخوانــي علــى حســابات البيــدر الوطنــي؟

هنــاك ســمات عامــة يمكــن أن تلحــظ فــي الخطــاب العــام لحــركات اإلســام السياســي ،ومنهــا جماعــة
اإلخــوان المســلمين فــي ســورية ،ويمكــن تلخيصهــا بالعمــوم فــي جملــة االســتنتاجات التاليــة:
ً
أول :غيــاب املجدِّ ديــن عــى مســتوى اخلطــاب اإلخــواين ،بــل وقوفهــم ضــد بعــض املجدديــن مــن التيــارات
اإلســامية أو الشــخصيات اإلســامية املســتقلة ،وذلــك يبــدو جل ًيــا يف غيــاب حالــة التأليــف الفكــري لــدى
املؤسســن األوائــل للجامعــة واكتفائهــم إمــا عــن قصــور أو عــن متــاش مــع حالــة الثــورة
اجلامعــة عكــس نتــاج ِّ
التكنولوجيــة وأثرهــا يف املجتمعــات املعــارصة.
ثان ًيــا :ينحــر خطــاب مجاعــة اإلخــوان املســلمني وفــق أدائهــم اإلعالمــي باالســتاملة العاطفيــة التــي
اعتمــدت عــدة آليــات أمههــا:

أ -اســتخدام األســاليب اللغويــة املشــحونة بلغــة ووقائــع املــايض انســجا ًما مــع احلامــل األيديولوجــي
للجامعــة.
ب -اســتخدام الشــعارات والرمــوز يف اخلطــاب ،وهــذا مــا تظنــه اجلامعــة تثوير ًيــا عــى املســتوى االنفعــايل،
إال أنــه وفــق الوقائــع يعــد ذا حصيلــة حمــدودة التأثــر.

ج -اخلطــاب االنتقائــي لــدى اجلامعــة خاصــة يف مــا يتعلــق باملواقــف السياســية املتحركــة وشــيطنة اآلخــر
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املختلــف معهــم بالــرأي يف كثــر مــن املحطــات.

د -وقــوع اخلطــاب اإلعالمــي اإلخــواين يف بعــض األحيــان يف براثــن اخلطــاب الطائفــي عــى الرغــم مــن
حديثهــم وفــق أدبياهتــم عــن التنــوع واملكونــات الســورية.

هـــ -االعتقــاد بامتــاك احلقيقــة ،مثــل ســائر القــوى السياســية األخــرى ،وهــذا مــا يظهــر عــى املســتوى
دائــا عــى لســان
اللغــوي يف تكــرار عبــارات مــن قبيــل»يف احلقيقــة» و»دون أدنــى شــك» والتــي حــرت ً
قياداهتــم املتعاقبــة ومراقبيهــم يف اإلطــاالت اإلعالميــة املتعاقبــة خــال الســنوات األخــرة.
ثال ًثــا :االبتعــاد عــن اخلطــاب العقــاين املعتمــد عــى تفنيــد اآلراء ودحضهــا باحلجــج والشــواهد املنطقيــة،
وهــذا مــا لوحــظ عنــد متابعــة موقعهــم الرســمي ويف عــدة مواضــع.

راب ًعــا :عــدم انســجام اخلطــاب اإلعالمــي لإلخــوان مــع وقائــع امليــدان ،واعتامدهــم لغــة الغيبيــات يف
التعاطــي مــع الوقائــع السياســية الشــديدة التعقيــد عــر االعتــاد عــى موازيــن الســاء ال األرض ،وفــق تعبــر
أحــد كتاهبــم املذكــور ســاب ًقا يف عمليــة حتقيــق «االنتصــارات» ،وربــا وفــق تعبــر الكاتبــة األمريكيــة كاريــن
أرمســرونغ «هــذه املعركــة مــن أجــل اهلل كانــت حماولــة ملــلء اخلــواء الثــاوي يف قلــب جمتمــع قائــم عــى نزعــة
عقالنيــة علميــة»( ((3طب ًعــا ال نقــول إن تلــك النزعــة كانــت مكرســة يف ســياق جمتمعنــا عقل ًيــا وعلم ًيــا مــا خــا
حمــاوالت كثــر مــن التنويريــن بــل نحــاول فهــم ذاك اخلطــاب املتشــنج ضــد العلامنيــة واحلداثــة والديمقراطيــة.

خامســا :يف الوقــت الــذي يدعــو فيــه قارئــو السياســات إىل جتــاوز املــايض وليــس نســيانه وال اهلــروب مــن
ً
العدالــة خاصــة ملــن نــكل باإلخــوان وغريهــم ،بــل العمــل عــى قاعــدة مــاذا ينتظرنــا غــدً ا مــن اســتحقاقات
وطنيــة ،نــرى اجلامعــة توجــه دعــوة مفتوحــة عــر إعالمهــا نحــو املــايض ،مــا يعطــل مســار التاريــخ وصريورته.

خاتمة
لــم يكــن هــذا االســتعراض للحالــة اإلعالميــة اإلخوانيــة والوقــوف عنــد منشــوراتها بهــدف نقــد الجماعــة
فقــط ،ألنــه لألســف هــذا ليــس حــال اإلخــوان وحدهــم ،بــل حــال كثيريــن مــن قــوى المعارضــة التــي وقعت
فــي كثيــر مــن األحيــان فــي مطبــات مــن هــذا النــوع لناحيــة أدائهــا اإلعالمــي فــي مســار الثــورة الســورية.

اليــوم ،بعــد كل ذلــك ال بــد مــن وقفــة جريئــة مــع الــذات لــدى كل الطيــف الســوري المعــارض خاصــة
التيــار اإلســامي إخوان ًيــا كان أم غيــره ،لتصحيــح المســار وإعــادة إنتــاج خطــاب جديــد ينســجم مــع معطيــات
العصــر ووقائــع الميــدان ويكــون وف ًيــا لتلــك التكاليــف الباهظــة التــي دفعهــا الســوريون فــي مأســاتهم
المســتمرة.

إن محاولــة تصحيــح ذاك المســار إنمــا يجــب أن تبــدأ مــن إعــادة االعتبــار للفكــرة الوطنيــة الجامعــة التــي
ـوارا جديــدً ا بيــن الســوريين فــي أثنــاء وبعــد التخلــص مــن نظــام االســتبداد ،وقــد قلــت (فــي أثناء)
تســتلزم حـ ً
ألن الحــوار بيــن الهيئــات الســورية المعارضــة المختلــف فــي الداخــل والخــارج هــو أمــر ال يحتمــل التأجيــل
مــن جهــة ،والتوجــه بخطــاب منطقــي وعقالنــي ومدنــي نحــو البقيــة الباقيــة الرازحــة تحــت خــط الفقــر
( ((3كاريــن أرمســترونغ ،النزعــات األصوليــة فــي اليهوديــة والمســيحية واإلســام ،ترجمــة محمــد الجورا ،دمشــق،
دار الكلمــة للنشــر والتوزيــع 2005 ،ص.393
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أول :دراسات محكمة  -قراءة نقدية أولية في خطاب اإلخوان المسلمين السوريين في زمن الربيع العربي

فــي مناطــق النظــام مــن جهــة ثانيــة ،أمــا بعــد ذلــك فلــدى الســوريون مــا يكفــي مــن ملفــات واســتحقاقات
يحتاجــون إلــى كثيــر مــن الوقــت كــي ينجزوهــا ،مــن مســألة الميليشــيات والســاح إلــى الفصائــل وآليــات
ضبطهــا ودمجهــا فــي جيــش وطنــي ،والتحضيــر لملفــات العمــل السياســي كإدارة مرحلــة انتقاليــة والتحضيــر
لكتابــة دســتور للبــاد ومــا يعقبــه مــن انتخابــات نيابيــة ورئاســية.
مــن دون تلــك المراجعــة ،التــي نتمناهــا جريئــة وســريعة لتصحيــح المســار الســوري المتعثــر فــي كل
النواحــي ،ال يمكــن فــي رأينــا أن نعيــد االعتبــار لتلــك البقعــة التــي نعشــق المســماة ســورية ،بــل سنســاهم
فــي حــال لــم نفعــل فــي تــرك ســورية أغنيــة فــي صحــراء علــى حــدّ تعبيــر الشــاعر الســوري ريــاض الصالــح
الحســين ،فلنقدهــا إ ًذا إلــى الينابيــع.

المصادر والمراجع
 - 1مصطفــى الســباعي ،الديــن والدولــة فــي اإلســام ،بيــروت ،لجنــة الطــاب الجامعييــن فــي عبــاد
الرحمــن.1953 ،
 - 2الطيــب تيزينــي ،األصوليــة بيــن الظالميــة والتنويــر ،دمشــق ،الــدار الســورية اللبنانيــة للنشــر ،دار جفــرا
للدراســات والنشــر.2012 ،

 - 3حســن عــاد مــكاوي ،عاطــف عــديل العبــد ،نظريــات اإلعــام( ،القاهــرة ،مركــز بحــوث الــرأي العــام،
.)2007

 - 4النظام الداخلي لجماعة اإلخوان المسلمين في سورية .2004

( - 5عهد وميثاق) جماعة اإلخوان المسلمين في سورية .2012

 - 6مقابلــة مــع المراقــب العــام لجماعــة اإلخــوان المســلمين فــي ســورية محمــد حكمــت وليــد فــي الثالــث
عشــر مــن آذار  2020علــى تلفزيــون الحــوار.

 - 7مقابلــة مــع المراقــب العــام لإلخــوان المســلمين فــي ســورية محمــد حكمــت وليــد فــي العشــرين مــن
تشــرين الثانــي نوفمبــر  2015تلفزيــون أورينــت.

 - 8أبو األعلى المودودي ،اإلسالم والدولة الحديثة ،منبر التوحيد والجهاد ،بال تاريخ.

 - 9تشــارلز تيللــي ،الديمقراطيــة ،ترجمــة محمــد فاضــل طبــاخ ،ط  ،1بيــروت ،المنظمــة العربيــة للترجمــة،
2010

 - 10كاريــن أرمســترونغ ،النزعــات األصوليــة فــي اليهوديــة والمســيحية واإلســام ،ترجمــة محمــد الجــورا،
دمشــق ،دار الكلمــة للنشــر والتوزيــع.2005 ،
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الربيع العربي؛ إشكالية العالقة بين الشعب والنخب السياسية
راتب شعبو
تاريخ وصول المادة 23 :نيسان /أبريل 2021

كاتــب ســوري يعيــش فــي فرنســا منــذ صيــف  ،2014أمضــى فــي ســجون النظــام الســوري
 16ســنة ( ،)1999 -1983خــرج منهــا مجـ ً
ـردا مــن حقوقــه المدنيــة ،تابــع دراســته بعــد الســجن
وحصــل علــى شــهادة الماجســتير فــي الطــب ،صــدر لــه ســيرة ذاتيــة عــن مــدة الســجن بعنــوان
(مــاذا وراء هــذه الجــدران) ،وكتــاب يتنــاول الجانــب السياســي مــن الدعــوة المحمديــة (دنيــا
الديــن اإلســامي األول) ،وكتــاب (قصــة حــزب العمــل الشــيوعي فــي ســورية) ،لــه ترجمــات عــن
اإلنكليزيــة ،ويكتــب فــي الصحــف العربيــة.

راتب شعبو

ملخص
ســوف تحــاول هــذه المقالــة تأمــل العالقــة المعقــدة بيــن الشــعب والنخــب السياســية ،انطال ًقــا مــن
مالحظــة حرضتهــا الثــورات العربيــة ،تشــير إلــى أنــه حيــن تثــور الشــعوب وتدخــل المجــال العــام
وتتولــى مهمــة التغييــر ،فــي مــا عــدا مرحلــة النضــال مــن أجــل التحــرر الوطنــي ،حيــث يبــدو العــدو
والهــدف واضحيــن ،فإنهــا تكــون عرضــة الســتغالل النخــب التــي تســعى إلــى تســخير الطاقــة الشــعبية
لمصلحــة تصوراتهــا ومشــاريعها الجاهــزة ،لكــي تبــدو مشــاريعها وتصوراتهــا ممثلــة لمــا يريده الشــعب.
المالحظــة األوليــة تقــول إن النخــب تختــرع شــع ًبا يالئمهــا حيــن تتحــول إلــى ناطــق باســم الشــعب
دون اختيــار أو تفويــض ،وأن النخــب تتصــارع فيمــا بينهــا علــى احتــكار الحــق فــي صياغــة مــا يريــده
الشــعب ،مــا يضعنــا أمــام مشــكلة تغييــب فعلــي للشــعب ،أكان التغييــب مــن جانــب النخــب الحاكمــة أو
مــن جانــب النخــب المعارضــة أو «الثوريــة».
الكلمــات المفتاحيــة :النخــب الحاكمــة  .النخــب المعارضــة  .المثقــف  .االنتقــال االشــتراكي  .االنتقــال
الديمقراطــي
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ً
أول :دراســات محكمــة -الربيــع العربــي؛ إشــكالية العالقــة بيــن الشــعب والنخــب السياســية

التوتر الدائم بين الشعب والنخب السياسية
فــي تأمــل نشــوء وتطــور الثــورات نتلمــس مشــكلة دائمــة تتصــل بالعالقــة بيــن الشــعب والنخب السياســية،
يمكــن صياغتهــا كمــا يلــي :للنخــب دور أســاس ال يمكــن االســتغناء عنــه فــي فتــرة مــا قبــل الثــورة أو خاللهــا
أو بعدهــا ،ولكــن ،فــي المقابــل ،ال يمكــن للنخــب أن تمثــل الشــعب تمثيـ ً
ـا كاف ًيــا ،مــا يخلــق فجــوة يصعــب
ردمهــا بيــن الشــعب والنخــب السياســية((( (عندمــا نقــول نخبــة فيمــا يلــي فإننــا نقصــد نخبــة سياســية).
المشــكلة إ ًذا تكمــن فــي ضــرورة النخــب مــن جهــة ،وغيــاب أو تغييــب الشــعب وراء النخــب مــن جهــة
أخــرى .والنخــب كثيـ ًـرا مــا «تخــون» حيــن تســيطر علــى الســلطة السياســية في البلــد ،وكثيـ ًـرا مــا تبتعــد النخبة
الحاكمــة عــن الشــارع حيــن يبتعــد الشــارع عنهــا أو ،األصــح ،حيــن تبتعــد عيــن الشــارع عنهــا .أال يمكــن أن
نعـ ّـرف االســتبداد بأنــه خيانــة نخبــة خرجــت لتمثــل الشــعب ثــم تمســكت بالســلطة (خانــت) واســتبدت؟
تتضــاءل هــذه المشــكلة فــي لحظــة الثــورة ،حيــن يكــون للشــعب حضــور مباشــر فــي الميــدان ،ولكنهــا
تكبــر أكثــر كلمــا انســحب الحضــور الشــعبي ،تــاركًا المجــال العــام للنخــب.

ولكــن حتــى فــي زمــن الثــورة ،حيــن تنشــأ الثــورة علــى أرضيــة سياســية قاحلــة بســبب القمــع المعمــم
والمزمــن ،حيــن ال توجــد معارضــة لهــا وزن يذكــر ،أو حيــن ال تتمكــن القــوى المعارضــة مــن زرع مســتوى
معيــن مــن الوعــي السياســي المتبلــور فــي الوعــي العــام ،فــإن النخــب تدخــل لتصــوغ مــا يريــده المنتفضــون،
ولتمضــي بهــم فــي االتجــاه الــذي تريــد ،علــى أنــه مــا يريــده الشــعب .يقــول المتظاهــرون إنهــم يريــدون
رفضــا للــذل وللعيــش المقيــد الــذي هــم فيــه ،ثــم تترجــم النخــب هــذا المطلــب ،فيبــدو
الحريــة والكرامــةً ،
لــكل نخبــة أن حريــة الشــعب وكرامتــه تكمــن فــي وصولهــا إلــى الســلطة ،وفــي فــرض رؤيتهــا أو برنامجهــا
علــى المجتمــع ،وتــرى فــي ذلــك اســتجابة لمطالــب الشــارع.

مــا يقــود الثــورة ضــد اســتبداد مزمــن هــو مشــاعر الرفــض والتمــرد عنــد العامــة وليــس الوعــي ،يخــرج
النــاس وهــم علــى علــم بمــا يرفضــون وعلــى مــاذا يتمــردون ،ولكنهــم ال يعلمــون جيــدً ا مــاذا يريــدون.
يريــدون إســقاط هــذا النظــام ،الــذي يمكــن أن يتجســد فــي شــخص ،ويريــدون نظا ًمــا أفضــل ،ولكنهــم ال
يعلمــون بالتحديــد أي نظــام يريــدون ،وال كيــف يصلــون إليــه .هــذا هــو الحــال الــذي يســمح للنخــب فــي أن
تحــدد مــا يريــده المنتفضــون نيابــة عنهــم.
ال يمــأ الفجــوة بيــن الشــعب والنخــب ســوى الثقــة ،يــوكل النــاس أمرهــم للنخــب علــى أنهــا عالمــة
وعارفــة .تبقــى هــذه اإلشــكالية بســيطة ضمــن هــذه الحــدود ،ولكــن الخطــورة تــزداد حيــن يتحــول تحديــد
(((

ال يتضمــن مفهــوم النخبــة السياســية هنــا أي معنــى قيمــي أو أي مفاضلــة ،كمــا هــو الحــال فــي تعريــف النخبــة
( )eliteفــي قامــوس الروس ( )Larousseالفرنســي ً
مثــا (مجموعــة مــن األشــخاص الذيــن ينظــر إليهــم
علــى أنهــم األبــرز واألفضــل) .نقصــد بالنخبــة السياســية هنــا األشــخاص المندفعيــن للعمــل فــي الشــأن
السياســي أو الذيــن ينخرطــون بوعــي وإرادة منهــم فــي المجــال السياســي للتأثيــر فــي الحيــاة السياســية
لبلدهــم وفــق تصــورات وأفــكار يؤمنــون بهــا ويعتقــدون أنهــا تحقــق خيــر البلــد والمصلحــة العامــة .وإذا كنــا
نتحــدث عــن النخبــة السياســية فإننــا نضيــف إلــى هــذه النخبــة المثقــف ،بحســب تعريــف علــي حــرب لــه:
«مــن يهتــم بتوجيــه الــرأي العــام ،أو مــن ينخــرط فــي الســجال العمومــي دفا ًعــا عــن قــول الحقيقــة أو مصلحــة
األمــة أو مســتقبل البشــرية  ...مســتخدما ســلطة الــكالم أو الكتابــة» .علــي حــرب ،أوهــام النخبــة ،أو نقــد
المثقــف .المركــز الثقافــي العربــي ،ط ،2004 ،3ص.38
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إرادة المنتفضيــن إلــى معركــة بيــن نخــب متباينــة ،منهــا مــن تــرى مثـ ً
ـا أنهــا ثــورة للخــاص مــن االســتبداد
السياســي وبنــاء نظــام ديمقراطــي ،ومنهــا مــن تــرى أنهــا ثــورة للخــاص مــن االســتبداد العلمانــي وبنــاء
نظــام إســامي .اســتثمار طاقــة الرفــض عنــد المنتفضيــن هــو شــأن النخــب التــي تتصــارع علــى تعريــف مــا
يريــده الشــعب (مــاذا تعنــي الحريــة والكرامــة والعدالــة التــي يهتــف بهــا الشــعب) ،هــذا يعنــي فــي الواقــع
أن النخبــة الفائــزة هــي التــي تحــوز علــى الثقــة وهــي التــي تســتطيع أن تفــرض علــى الشــعب مــا «يريــده»
الشــعب .تبقــى العالقــة بيــن الشــعب والنخــب إشــكالية إ ًذا حتــى فــي لحظــة الثــورة.

فــي الثــورات العربيــة الحظنــا تــوزع معســكر الثــورة علــى ثــاث فئــات ،الفئــة األوســع هــي فئــة
المتعاطفيــن المترقبيــن غيــر المشــاركين فــي الثــورة ،الفئــة الثانيــة أقــل اتســا ًعا ،هــي فئــة المشــاركين مباشــرة
فــي الفعــل االحتجاجــي (شــتى صنــوف النشــاط االحتجاجــي) ،والفئــة الثالثــة الضيقــة هــي فئــة النخــب التــي
تســعى إلــى أن تكــون الصــوت الــذي يترجــم االحتجــاج الشــعبي إلــى لغــة سياســية محــددة (تحديــد إرادة
المنتفضيــن ،تقديــم مطالــب قريبــة ،رســم أفــق بعيــد للحــراك  ...الــخ) .النخــب هــي مــن تعطــي للحــراك
حضــورا
اتجاهــه وطبيعتــه .والنخبــة التــي تفــوز بثقــة المنتفضيــن هــي النخبــة األكثــر فاعليــة واألكثــر
ً
دائمــا األكثــر تعبيـ ًـرا عــن مصلحــة الحــراك أو مصلحــة الشــعب .علــى هــذا فــإن
وتنظيمــا ،ولكنهــا ليســت ً
ً
توجهــا آخــر ،ويمكــن بالتالــي أن تعطي
توجهــا وتنحــي
الفاعليــة والحضــور والتنظيــم يمكــن أن تســند وتنصــر
ً
ً
للحــراك لــون النخبــة الفاعلــة والنشــيطة والمنظمــة علــى حســاب بقيــة النخــب .مثـ ً
ـا لــم يكــن البالشــفة فــي
ـورا وفاعليــة.
 1917أكثــر تعبيـ ًـرا عــن مصالــح الشــعب الروســي مــن المناشــفة ،لكنهــم كانــوا األكثــر حضـ ً
وشــهدنا مثــل هــذه «الســيطرة» فــي الثــورة اإليرانيــة التــي اصطبغــت بلــون دينــي بفعــل النخبــة الدينيــة التــي
ـابها فــي ثــورة  2011فــي ســورية حيــن غلــب
اســتطاعت أن تقصــي النخــب األخــرى .وشــهدنا شــي ًئا مشـ ً
عليهــا التيــار اإلســامي بقوتــه التنظيميــة والماليــة التــي جعلتــه يتحكــم فــي هتافــات التظاهــرات والالفتــات
التــي يرفعهــا المتظاهــرون.

الشعب والنخب في البلدان الديمقراطية
فــي البلــدان الديمقراطيــة ،يجــري حـ ّـل مشــكلة التوتــر بيــن الشــعب والنخــب ،باســتدعاء الشــعب إلــى
الميــدان كل دورة انتخابيــة .علــى هــذا ،كل دورة انتخابيــة تعــادل ثــورة صامتــة يقــول فيهــا الشــعب كلمتــه،
يقــول مــاذا يريــد ،يســقط نخــب ويرفــع غيرهــا ،أو يجــدد للنخبــة الحاكمــة .علــى أن النخــب هنا ،علــى خالف
وضوحــا مــن خــال برامجهــا وأفكارهــا المتاحــة
النخــب فــي بلــدان االســتبداد السياســي ،تبــدو للنــاس أكثــر
ً
أيضــا .تلــك هــي حــدود الديمقراطيــة التمثيليــة التــي
ونشــاطها  ...الــخ ،أو مــن خــال تجريبهــا فــي الحكــم ً
هاجمهــا صاحــب كتــاب العقــد االجتماعــي علــى أنهــا خدعــة وزيــف« ،تقــوم الســيادة ،جوهـ ًـرا ،علــى اإلرادة
العامــة ،واإلرادة ممــا ال يمثــل مطل ًقــا ،واإلرادة إمــا أن تكــون عيــن الشــيء أو غيــره ،وال وســط ،وليــس نــواب
الشــعب ممثليــه إ ًذا ،وال يمكــن أن يكونــوا ممثليــه ،وهــم ليســوا غيــر وكالئــه ،وهــم ال يســتطيعون تقريــر
شــيء نهائ ًيــا وكل قانــون ال يوافــق الشــعب عليــه شــخص ًيا باطــل ،وهــو ليــس قانو ًنــا مطل ًقــا»(((.
فــي المســافة الفاصلــة بيــن دورتيــن انتخابيتيــن ،يغيــب الشــعب ،وتتولــى النخــب مهمــة اإلدارة السياســية

(((
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ملف العدد :الربيعّ العربي بعد عشــر ســنوات؛ المسارات والحصائل واآلفاق
ً
أول :دراســات محكمــة -الربيــع العربــي؛ إشــكالية العالقــة بيــن الشــعب والنخــب السياســية

للبــاد .مــع الزمــن ،تكلســت هــذه العالقــة «االنتخابيــة» بيــن الشــعب والنخــب .لــم تعــد الفــروق بيــن النخب
المتنافســة ذات تأثيــر كبيــر فــي الحيــاة العامــة ،حتــى بــات الشــعب فــي كثيــر من الحــاالت يمــل المشــاركة في
االنتخابــات أو يعــرض عنهــا وال يرغــب فيهــا .بعــض الــدول الديمقراطيــة اضطــرت إلــى جعــل االنتخــاب
إلزام ًيــا ،ليــس بح ًثــا عــن رأي الشــارع وتقص ًيــا لخياراتــه (المحدودة علــى أي حال) ،بل لشــحن شــرعية النظام.

تبــرز إلــى الســطح مشــكلة أخــرى مــع الديمقراطيــة التمثيليــة ،هــي ظاهــرة األوراق البيضــاء فــي صناديــق
االقتــراع ،وهــي فــي حقيقتهــا احتجــاج علــى النظــام ،ليــس بوصفــه نخبــة حكــم فحســب ،بــل بوصفــه آليــة
أيضــا .األوراق البيضــاء فــي االنتخابــات باتــت تطــرح مشــكلة علــى شــرعية النخــب المنتخبــة ،ولــم
للحكــم ً
ً
يعــد مقبـ ً
ـول االكتفــاء بكونهــا أورا ًقــا الغيــة ،هنــاك ميــل إلــى النظــر إليهــا أول علــى أنها موقــف مــن الخيارات
المطروحــة (أي رفــض الطرفيــن المتنافســين علــى الرئاســة مثـ ً
ـم ينبغــي إعــادة االنتخابــات إذا
ـا) ،ومــن ثـ ّ
تجــاوزت األوراق البيضــاء حــدً ا معينًــا ،وثان ًيــا علــى أنهــا موقــف مــن العمليــة الديمقراطيــة التمثيليــة ،أو مــن
الخيــارات الحصريــة أو ربمــا العدميــة التــي تفرضهــا هــذه العمليــة علــى الناخبيــن.
لنــا أن ننتبــه إلــى أن الحــركات االحتجاجيــة (الســترات الصفــراء) التــي انطلقــت فــي خريــف  2018فــي
فرنســا واســتمرت أكثــر مــن عــام ،وكان يمكــن أن تســتمر مــدة طويلــة لــوال القيــود التــي فرضتهــا جائحــة
كوفيــد  ،19ظلــت بــا قيــادة ،وبــا ناطقيــن محدّ ديــن باســمها .وقــد ضعفــت الحركــة حيــن قادهــا واقــع
الحــال إلــى ضــرورة إنتــاج ممثليــن .األمــر نفســه رأينــاه فــي ثــورات وانتفاضــات الربيــع العربــي فــي موجتيــه
األولــى والثانيــة.

الوجــود الشــعبي فــي الشــارع هــو التمثيــل األعلــى لمــا يريــده النــاس مــن نقــل ثقلهــم المباشــر إلــى
المســتوى السياســي ،أو يمكــن القــول مــن تجــاوز النخــب .هــذا مــا يمكــن أن يفســر لنــا طــول أمــد االحتجاج
فــي الشــارع دون نخــب ودون قيــادة .كمــا لــو أن هنــاك ميــل شــعبي لتجــاوز النخــب الممثلــة.

تحول سمة العصر من االنتقال االشتراكي إلى االنتقال الديمقراطي
يكمــن االســتبداد السياســي ومــا يجــره علــى المجتمــع مــن تبعــات مرهقــة ،فــي أســاس الرفــض
الجماهيــري الواســع الــذي عبــرت عنــه الثــورات العربيــة التــي مــأت العقــد الثانــي مــن القــرن الحالــي.
طالبــت هــذه الثــورات فــي شــعاراتها بســقوط االســتبداد السياســي ،وعــدت لذلــك ثــورات ديمقراطيــة علــى
أن الديمقراطيــة هــي البديــل الوحيــد المعــروف عالم ًيــا حتــى اآلن لألنظمــة السياســية المســتبدة .وعندمــا
نقــول الديمقراطيــة نقصــد الديمقراطيــة التمثيليــة ،علــى أنهــا شــكل إجرائــي محــدّ د يمكــن تطبيقــه مــا إن
تنكســر إرادة النظــم المســتبدة القائمــة.

كانــت الســمة الغالبــة علــى الصــراع فــي الحقبــة التــي تلــت تفــكك االتحــاد الســوفياتي ،هــي االنتقــال
الديمقراطــي بـ ً
ـدل مــن االنتقــال االشــتراكي الــذي وســم النضــاالت العالميــة فــي الحقبــة الســوفياتية .هــذا
التحــول يتضمــن نســف فكــرة الطليعــة ،ألنــه يعنــي أن غايــة النضــال باتــت العــودة إلــى الشــعب ليقـ ِّـرر حياتــه
ومصيــره ومــن يحكمــه ومــن ال يحكمــه .تضــاءل محــل الطليعــة ودورهــا فــي هــذا المجــال الديمقراطــي
إلــى مســعى كســب الشــعب أو باألحــرى اســترضائه .فــي حيــن كانــت الطليعــة االشــتراكية ممتلئــة بدورهــا
التحويلــي والتقدمــي المتعالــي علــى شــعب يجهــل مصالحــه .الشــعب قــد يتحســس الظلــم ،وقــد يوجــه
غضبــه إلــى الســلطات القائمــة ،ولكنــه ال يــدرك أيــن يكمــن مصــدر الشــرور ،وال يعــرف بــاب الخــروج ممــا
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برنامجــا جاهـ ًـزا للتنفيــذ مــا إن تتوفــر لهــا األداة :الســلطة
هــو فيــه ،إال حيــن تقــوده طليعــة واعيــة تمتلــك
ً
أيضــا أن
السياســية .وكمــا علــى الشــعب أن يؤمــن بالمخــرج الــذي تقترحــه الطليعــة االشــتراكية ،عليــه ً
يطمئــن إلــى «ممثليــه الثورييــن» وأن ينســحب مــن المجــال العــام مــا إن تصــل هــذه الطليعــة إلــى الســلطة،
لكــي تكمــل تنفيــذ برنامجهــا .وظيفــة الدولــة فــي يــد الطليعــة االشــتراكية ،والحــال هــذه ،هــي تنفيــذ البرنامج
االشــتراكي الــذي يتطلــب احتــكار الفاعليــة العامــة ،أي حظــر المبــادرات الحــرة االقتصاديــة أو السياســية أو
ســواها.
علــى خــاف هــذه الحــال ،تعطــي فكــرة الديمقراطيــة القيمــة كلهــا للشــعب ،فقــد يمنــح األحقيــة لهــذا
التيــار أو ذاك ،لهــذه «الطليعــة» أو تلــك ،ســوى ذلــك ،تكــون الطليعــة بــا قيمــة .هكــذا تنعكــس العالقــة بيــن
الطليعــة والشــعب.

وألن الفكــرة االشــتراكية تتضمــن أولويــة الطليعــة علــى الشــعب ،فــإن النخبــة ال تحمــل عب ًئــا سياس ـ ًيا أو
أخالق ًيــا فــي تنفيــذ مهمــة تحييــد الشــعب وإبعــاده عــن السياســة ،مــا دامــت النخبــة واعيــة لمصلحــة الشــعب،
أمــا الشــعب فجاهــل بمصلحتــه .القمــع والحــال هــذه يخــدم فعـ ً
ـا تقدم ًيــا ،إنــه وســيلة لفــرض التحــرر علــى
الشــعب .فــي المرحلــة الموســومة باالنتقــال االشــتراكي كان الوعــي هــو مصــدر الســلطة ،وكانــت النخبــة
هــي الطليعــة التــي تســتمد ســلطتها مــن ذاتهــا ،فهــي محــل الســلطة ومقرهــا .أمــا الفكــرة الديمقراطيــة فإنهــا
تتضمــن أولويــة الشــعب ،مــا يجعــل النخبــة فــي حالــة حرجــة ألنهــا ال تمتلــك قيمــة بذاتهــا ،فهــي لكــي
تمــارس ســلطتها أو نخبويتهــا ،عليهــا أن تحــوز القيمــة مــن الشــعب.
إلــى ذلــك ،يمكننــا تســجيل فارقيــن علــى هــذا التحــول فــي ســمة العصــر ،مــن االنتقــال االشــتراكي إلــى
االنتقــال الديمقراطــي:

الفــارق األول :هــو أن االنتقــال الديمقراطــي ليــس «حتم ًيــا» .إذ يؤكــد المنظــرون للثــورات االشــتراكية
واالنتقــال االشــتراكي ،أن أوضــاع البلــدان تنضــج أكثــر فأكثــر وتدفــع أكثــر فأكثــر نحــو ثــورة اشــتراكية تحــل
التناقضــات الداخليــة فــي هــذه البلــدان((( .علــى خــاف ذلــك ،ال توجــد فــي تنظيــرات االنتقــال الديمقراطــي
وال حتــى فــي نظريــات التحديــث((( مــا «يطمئــن» الشــعوب بــأن المجتمعــات تســير نحــو الديمقراطيــة وأن
ـق إليهــا.
ـئ الطريـ ُ
هــذه «الجنــة» قادمــة مهمــا ُأخطـ َ
والفــارق الثانــي :هــو أنــه ال توجــد ركيــزة خارجيــة تســتفيد مــن االنتقــال الديمقراطــي فــي البلــدان وتدعــم
النضــال الديمقراطــي فيهــا ،كمــا كان الحــال مــع المنظومــة االشــتراكية التــي كانــت تدعــم النخــب االشــتراكية
فــي الوصــول إلــى الســلطة (بالطبــع بعــد أخــذ مصلحــة بلــد االشــتراكية األول فــي إطــار العالقــات الدوليــة
بالحســبان) لكــي تنضــم ،بعــد ذلــك ،إلــى معســكر المنظومــة االشــتراكية وتســانده ولــو علــى حســاب
المصلحــة الوطنيــة .فــي المقابــل ،فــإن االنتقــال الديمقراطــي مــن شــأنه أن يحــرر الصراعــات الداخليــة فــي
المجتمــع ،ويزيــد بالتالــي مــن الفاعليــة الشــعبية ومــن حضــور المصلحــة الوطنيــة ،األمــر الــذي ال يشــجع،
وربمــا يمنــع ،البلــدان الديمقراطيــة مــن االنحيــاز الفعلــي إلــى مثــل هــذا االنتقــال.
(((
(((
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ال يهــم هنــا مــا تبيــن مــن فشــل هــذا التنظيــر ،مــا يهــم هــو أن هــذا اإلدراك كان حاضـ ًـرا بقــوة فــي وعــي النخب
الفاعلــة فــي الحقبــة المذكــورة ،ولــه دور فــي نظرتهــا إلــى ذاتهــا وفــي رســم سياســاتها.
يمكــن العــودة إلــى كتــاب عزمــي بشــارة ،االنتقــال الديمقراطــي وإشــكالياته ،دراســة نظريــة وتطبيقيــة مقارنــة،
المركــز العربــي لألبحــاث ودراســة السياســات .ط .2020 ،1القســم األول والثانــي.

ملف العدد :الربيعّ العربي بعد عشــر ســنوات؛ المسارات والحصائل واآلفاق
ً
أول :دراســات محكمــة -الربيــع العربــي؛ إشــكالية العالقــة بيــن الشــعب والنخــب السياســية

هل توجد نخبة سياسية ديمقراطية؟
هــل توجــد نخبــة سياســية تناضــل فعـ ً
ـا مــن أجــل الديمقراطيــة؟ أو بقــول آخــر ،هــل توجــد نخبــة سياســية
تناضــل مــن أجــل حــق النخــب السياســية األخــرى فــي الوجــود والعمــل وإغنــاء المجــال العــام؟ نتكلــم عــن
الديمقراطيــة السياســية (التعدديــة السياســية) وليــس عــن الديمقراطيــة علــى أنهــا برنامــج تنفيــذي يشــمل،
بحســب األدبيــات الماركســية ،إجــراءات مــا دون اشــتراكية ،مثــل نشــر التعليــم وحقــوق المــرأة والقوميــات
واإلصــاح الزراعــي ...إلــخ.

جوابنــا أن النخبــة السياســية مــن طبيعتهــا أن تكــون إقصائيــة ،ألنهــا تريــد أن تقــود المجتمــع وفــق نظرتهــا
العامــة التــي تخالهــا األفضــل وتعــد أنهــا تمثــل خيــر الشــعب واألمــة ،وتتمنــى ،بطبيعــة الحــال ،حيــن تســتلم
الســلطة السياســيةّ ،أل يقــف فــي وجههــا عائــق مــا (نخــب أخــرى) يحــول دون ممارســتها القيــادة ووضــع
تصورهــا العــام موضــع التنفيــذ ،لمــدة كافيــة علــى األقــل .نعتقــد أن هــذا مبــدأ عــام ،مســتقل عــن طبيعــة
الفكــر الــذي تصــدر عنــه هــذه النخبــة أو تلــك ،فعلــى هــذا الصعيــد تســتوي كل النخــب السياســية بمرجعيــة
«ديمقراطيــة» أكانــت أم بمرجعيــة فكــر شــمولي مضــاد للديمقراطيــة .كل النخــب السياســية يحكمهــا مبــدأ
الســيطرة قبــل أي مبــدأ آخــر .فــي البدايــة تكــون الرغبــة فــي الوصــول إلــى الســلطة بغــرض اســتخدامها فــي
خدمــة مشــروع أو تصــور عــام تحملــه النخبــة ،وبعــد الوصــول إلــى الســلطة ،تتحــول هــذه إلــى هــدف بذاتهــا
مؤسســا
زعيمــا أبد ًّيــا ،بــل إذا ســمحت األوضــاع ،بوصفــه
للنخبــة ثــم لصاحــب الســلطة ،ليــس فقــط بوصفــه
ً
ً
أيضــا.
لســالة حاكمــة ً

يمكــن قبــول الجــواب الســابق أكثــر ،إذا تأملنــا ســلوك النخبــة نفســها وموقفهــا مــن الموضــوع
الديمقراطــي ،قبــل وبعــد اســتالمها الســلطة السياســية فــي البلــد .بقليــل مــن التأمــل ،ســوف نجــد أن النخبــة
تكــون ديمقراطيــة أكثــر كلمــا كانــت أكثــر بعــدً ا عــن الســلطة السياســية ،والعكــس صحيــح.
إذا كانــت بعــض النخــب ذات المرجعيــة الفكريــة الشــمولية ،تتجــرأ علــى القــول إن قبولهــا باالنتخابــات
ليــس ســوى سـ ّل ًما إلــى الســلطة ،وإنهــا ســوف تكســر هذا السـ ّلم حــال وصولهــا إلــى مبتغاهــا (الســلطة) ،كما
قــال اإلســاميون فــي الجزائــر فــي مطلــع العقــد األخيــر مــن القــرن الماضــي ،فــإن النخــب «الديمقراطيــة» ال
يمكنهــا التصريــح بذلــك ،وإن كانــت تتمنــاه ،ألنهــا ً
أول تســتند إلــى مرجعيــة فكريــة تدعــي الديمقراطيــة وال
تســمح بمثــل هــذا القــول ،ثان ًيــا ألنهــا ال تمتلــك مشــروعية شــعبية كافيــة ومســتقرة تحميهــا وتســمح لهــا بمثل
هــذه الجــرأة التــي لــدى اإلســاميين .صاحــب التصريــح الجــريء الســابق عــن كســر الس ـ َّلم الديمقراطــي،
هــو الجزائــري علــي بلحــاج ،أحــد مؤسســي جبهــة اإلنقــاذ الجزائريــة ،وقــد كان يســتند إلــى شــرعية شــعبية
واســعة تخولــه التصريــح بهــذا القــول الــذي يســتند ،بــدوره ،إلــى فهــم إســامي مفتــرض ،أو منســوب إلــى
اإلســام ،يعــد أن فكــرة االنتخابــات تعطــي للشــعب مــا هــو فــي األصــل للــه ،علــى أن «الحاكميــة للــه».
القــول عــن نخبــة مــا إنهــا «ديمقراطيــة» ،يعنــي ،فــي الواقــع ،أنهــا تقــر بحــق الجماعــات أو النخــب
السياســية األخــرى فــي الوجــود .وهــذا ليــس أكثــر مــن إقــرار بواقــع مفــروض ،إلــى حــد أنــه حتــى القــوى
غيــر الديمقراطيــة ،أو التــي تــرى أنهــا تحمــل حـ ً
ـا نهائ ًيــا لمشــاكل المجتمــع ال يعكره ســوى وجــود جماعات
سياســية أخــرى ولذلــك ينبغــي التخلــص منهــا تبا ًعــا ،نقــول حتــى هــذه القــوى ،تقبــل بهــذا الواقــع ،وإن كان
قبـ ً
ـول بواقــع علــى ن ّيــة نســفه حالمــا تســمح األوضــاع.
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نريــد القــول إنــه ال توجــد نخبــة يتضمــن مشــروعها العــام خلــق التعــدد السياســي ،بــل القبــول بــه ،مــع
العمــل ،حيــن تصبــح هــذه النخبــة فــي الســلطة وبقــدر اســتطاعتها ،علــى الحــد مــن فاعليــة هــذا التعــدد
«المفــروض» ،أو هــذا الوجــود السياســي «المعــارض» ،الــذي مــن شــأن وجــوده أن يق ِّيــد الســلطة.
بالمقارنــة ،الــكالم عــن نخبــة أو حــزب اشــتراكي يــدل علــى برنامــج وإجــراءات محــدّ دة ذات صبغــة
اشــتراكية يقــوم بهــا الحــزب ،أمــا النخبــة «الديمقراطيــة» فتعريفهــا هــو القبــول بغيرهــا ّ
وأل تحمــل فــي نفســها
اليقيــن فــي أنهــا صاحبــة الحــق األول .وإذا كان وصــول نخبــة اشــتراكية إلــى الســلطة هــو بدايــة تنفيــذ مــا ترى
هــذه النخبــة أنــه خطــوات اشــتراكية ،فــإن وصــول نخبــة «ديمقراطيــة» إلــى الســلطة هــو بدايــة عملهــا علــى
تحجيــم حضــور النخــب األخــرى ،أي بدايــة ابتعادهــا عــن الديمقراطيــة .ال يحمــي الديمقراطيــة السياســية
ســوى وجــود موانــع خارجــة عــن إرادة النخبــة الحاكمــة ،تحــول دون ميــل هــذه األخيــرة إلــى نســف الحيــاة
بعضــا للجــم الميــل
السياســية الديمقراطيــة .ومــن هــذه الموانــع وقــوف النخــب المتباينــة فــي وجــه بعضهــا ً
المشــترك عندهــا فــي الســيطرة التامــة وإلغــاء النخــب األخــرى.
النخبــة السياســية تميــل ،بطبيعتهــا السياســية نفســها ،إلــى احتــكار المجــال السياســي ،ميـ ً
ـا يشــبه ميــل
رأس المــال إلــى االحتــكار ،وكمــا يحتــاج المجتمــع إلــى قانــون تفرضــه الدولــة ،يحــارب ويضبــط هــذا
الميــل األخيــر ،لضمــان اســتمرار المنافســة فــي الســوق ،فــإن وجــود التعدديــة السياســية وانــدراج قيمتهــا
ومعناهــا فــي الوعــي الشــعبي واإلدراك العــام لخطــر غيــاب التعدديــة السياســية (حظــر قانونــي) أو تفريغهــا
مــن قيمتهــا (جعــل األحــزاب واجهــة فارغــة ملحقــة بحــزب حاكــم) يســاهم فــي الحــد مــن ميــل النخبــة
الحاكمــة إلــى التفــرد ،ويمنعهــا مــن احتــكار المجــال السياســي.

ال نبتعــد عــن الصــواب إذا قلنــا إن النخــب السياســية معاديــة فــي طبيعتهــا للديمقراطيــة ،وإن هــذه تفــرض
فرضــا بفعــل الصــراع فيمــا بينهــا حيــن تعجــز نخبــة مــا عــن الســيطرة التامــة وإلحــاق الهزيمــة
علــى النخــب ً
بالنخــب األخــرى.

دائمــا كانــت مجتمعاتنــا موضو ًعــا الســتبداد مســتحكم أو فــي طريقــه لالســتحكام .ولــم تتبلــور فــي
ً
(((
تاريخنــا الحديــث  ،قــوة سياســية تحرريــة تضــع تحــرر المجتمــع (إرســاء عالقــة متوازنــة بيــن الســلطة
السياســية والمجتمــع) أولويــة لهــا .كل القــوى السياســية كانــت تتصــارع لكــي تســيطر علــى المجتمــع ثــم
لكــي تمــارس وصايتهــا ،ألنهــا تنظــر إلــى نفســها علــى أنهــا األحــق بالوصايــة باســم األصالــة أو المعاصــرة
أو مــا بينهمــا.

يســمح لنــا التأمــل فــي تاريخنــا الحديــث بالقــول إن التطلــع التحــرري للنخــب ولألحــزاب فــي مجتمعاتنــا
لــم يكــن تطل ًعــا تحرر ًيــا بالمعنــى الــذي تحملــه هــذه الكلمــة .النخبــة التــي تتمــرد علــى قيــود معينــة وتضحي
فعـ ً
ـا فــي ســبيل كســرها ،تســعى إلــى فــرض قيودهــا الخاصــة علــى المجتمــع ،كمــا أنهــا تنصــاع ،هي نفســها،
لقيــود أخــرى مــن طبيعــة القيــود التــي تمــردت عليهــا ،أو ربمــا مــن طبيعــة أشــد تقييــدً ا.
النخــب التــي تعــارض ســلطات مســتبدة ،وتضحــي فــي ســبيل ذلــك ،تمــارس االســتبداد فــي داخلهــا
وأيضــا فــي عالقتهــا مــع خارجهــا .أكثــر مــن ذلــك ،إن النخــب واألحــزاب تنطــوي علــى نــزوع
(األحــزاب) ً

(((
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منــذ االســتقالل ،ألنــه فــي فتــرة االنتــداب الفرنســي كان النضــال ضــد االســتعمار يغطــي علــى النضــال
السياســي االجتماعــي التحــرري.

ملف العدد :الربيعّ العربي بعد عشــر ســنوات؛ المسارات والحصائل واآلفاق
ً
أول :دراســات محكمــة -الربيــع العربــي؛ إشــكالية العالقــة بيــن الشــعب والنخــب السياســية

قــوي لفــرض ذاتهــا علــى المجتمــع ،وهــي تظــن أنهــا بذلــك تســاعد المجتمــع علــى التحــرر .أي تتســلط
علــى مــن تريــد تحريرهــم .أعضــاء الحــزب الذيــن يضحــون بحياتهــم فــي النضــال ضــد ســلطة مســتبدة،
تجدهــم حمــاة أشــداء لســلطة حزبهــم وزعيــم حزبهــم ،وجاهزيــن لالســتبداد بمعارضيهــم إن توفــرت لهــم
الســبل .إن تعبيــر نخبــة ديمقراطيــة ينطــوي علــى تناقــض داخلــي بقــدر مــا تكــون النخبــة صاحبــة مشــروع
سياســي.

يشــير تاريخنــا الحديــث إلــى أن النخــب واألحــزاب هــي نويــات الســتبداد جديــد وليســت نويــات
دائمــا ،كان هــؤالء
للتحــرر ،حتــى لــو كانــت فــي طليعــة النضــال ضــد اســتبداد قائــم .غال ًبــا ،إن لــم نقــل ً
المناضلــون أربــاب اســتبدادات جديــدة .األمــر الــذي يحمــل علــى التفكيــر فــي أن البعــد النفســي لرفــض
القيــود ،يتفــوق علــى البعــد السياســي ،إذا فهمنــا البعــد السياســي علــى أنــه تغييــر وا ٍع فــي عالقــات القــوة بيــن
الســلطة والمجتمــع ،بمــا يزيــل أو يخ ِّفــف القيــود ،ويزيــد مــن قــدرة النــاس علــى التأثيــر فــي إدارة حياتهــم،
ـدرا أكبــر مــن اليقيــن بشــأن شــروط وجودهــم .رفــض قيــود ســلطة والقبــول أو االنصيــاع لقيــود
ويمنحهــم قـ ً
ســلطة أخــرى ،إنمــا هــو رفــض نفســي مــا دون سياســي.

هل يمكن ّ
حل مشكلة العالقة بين الشعب والنخب؟
تبــدو مشــكلة التوتــر بيــن النخــب والشــعب ،عصيــة علــى الحــل حيــن نحصــر الموضــوع فــي المســتوى
السياســي ،ذلــك ألن الحضــور الشــعبي علــى هــذا المســتوى ال يكــون إال عبــر التمثيــل ،الشــعب يحضــر فيــه
عبــر ممثليــن َ
منتخبيــن ،أي عبــر نخبــة تمثــل الشــعب وتحجبــه فــي الوقــت نفســه.

حريــة الشــعب فــي الديمقراطيــات التمثيليــة هــي حريــة اختيــار بيــن النخــب علــى أرضيــة سياســية اقتصادية
شــبه ثابتــة .هــذا يشــبه ،إلــى حــد كبيــر ،حريــة الســجين فــي أن يختــار ســجنًا دون آخــر ،أو مهج ًعــا دون آخــر،
أو فــي أن يختــار الكــوة التــي يقــف عليهــا ليــرى مــن خــال القضبــان .دون أن يعنــي هــذا تجاهــل المســتوى
العالــي مــن الحريــات والحقــوق االجتماعيــة فــي هــذه البلــدان ،لكــن دون أن نتجاهــل ً
أول وجــود نســبة غيــر
قليلــة مــن الســكان فــي أوضــاع فقيــرة علــى هامــش النظــام االقتصــادي االجتماعــي ،وثان ًيــا ،أن مــا كســبته
الشــعوب فــي هــذه البلــدان يحتــاج إلــى جاهزيــة دفاعيــة دائمــة ضــد ميــل النظــام الدائــم والغريــزي إلــى
التراجــع والتضييــق علــى النــاس.
يكــون الحــال أســوأ فــي البلــدان التــي تعتمــد مبــدأ االنتخابــات إلنتــاج الشــرعية السياســية ،حيــن يكــون
المجتمــع األهلــي (العالقــات العضويــة ،هــذا يعنــي فــي بلداننــا المنبــت المذهبــي والدينــي والقومــي) أكثــر
ـورا مــن المجتمــع المدنــي (مبــدأ المواطنــة) ،كمــا هــو الحــال فــي لبنــان والعــراق .فــي هــذه البلــدان
حضـ ً
وضوحــا .إذا كان النظــام الــذي يقــوم علــى مركزيــة الفــرد يتجســد
يصبــح التجســيد المباشــر للنظــام أقــل
ً
فــي شــخص الحاكــم المســتبد أو الديكتاتــور ،فــإن النظــام هنــا ال يتجســد فــي شــخص ،وال حتــى فــي نخبــة
الحكــم التــي يجــري انتخابهــا ،بــل فــي الزعامــات الدينيــة أو القوميــة التــي تمــارس زعامتهــا مــن خــارج
الدولــة .علــى هــذا فــإن اســتقرار النظــام الديمقراطــي الطائفــي أو (ديمقراطيــة المكونــات) مســتمد مــن
خــارج جهــاز الدولــة ،وهــو مــا يجعلــه أكثــر قــدرة علــى المقاومــة .وقــد الحظنــا انعــكاس هــذا الحــال فــي
هتافــات المتظاهريــن فــي كال البلديــن.
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دائمــا فــي
ـورا ً
ال يمكــن جســر المســافة بيــن الســلطة والشــعب إال عبــر ابتــكار آليــات تجعــل للشــعب حضـ ً
المجــال العــام ،وذلــك عــن طريــق شــبكة واســعة مــن التشــكيالت البســيطة التــي تكــون علــى تواصــل مباشــر
مــع النــاس وتهتــم بمجريــات الحيــاة اليوميــة والمعاشــية لهــم .تقــوم وســائل اإلعــام بــدور فــي هــذا ،وقــد
تعــزز هــذا الــدور أكثــر مــع ظهــور وســائل التواصــل االجتماعــي التــي أنشــأت قنــاة ديمقراطيــة لنقــل ثقــل
الشــعب إلــى الميــدان.

التخلي عن النخب أو فشل النخب
الحظنــا فــي الثــورة الســورية ،أنــه إلــى جانــب إشــكالية العالقــة بيــن الشــعب والنخــب ،بــرزت إشــكالية
العالقــة بيــن النخــب «الثوريــة» نفســها .النخــب التــي ندبــت نفســها لتمثيــل الشــعب الســوري الــذي يريــد
إســقاط النظــام ،لــم تكــن موحــدة ال علــى مســتوى الرؤيــة وال علــى مســتوى التنظيــم .كمــا هــو الحــال فــي
كل الثــورات ،لــم تكــن النخــب التــي ســعت إلــى تمثيــل الثــورة الســورية منتخبــة مــن الشــعب الســوري،
(ربمــا كان بعضهــا «منتخ ًبــا» مــن الخــارج) ،كمــا أن هــذه النخــب لــم تكــن موحــدة ،فالحالــة الثوريــة الســائلة
تســمح بتعــدد التمثيــات وتســمح بالتالــي بصراعهــا ،وهــو مــا كان فــي ســياق الثــورة الســورية ،وقــد كان
لهــذا التفتــت والصــراع دوره فــي تعثــر الثــورة وتبــدد طاقتهــا.

لــم يكــن فشــل النخــب «الثوريــة» خاف ًيــا علــى الجمهــور ،فمــن الالفــت أن الموجــة الثانيــة مــن الثــورات
العربيــة (لبنــان ،العــراق ،الجزائــر) ابتعــدت عــن النخــب المكرســة (األحــزاب) ،كمــا أنهــا لــم تنتــج نخبهــا
الخاصــة ،وقــد فضلــت البقــاء فــي الحالــة الشــعبية دون وجــود ناطقيــن محدديــن باســم الحــراك .غيــر أن هــذا
ناقصــا مــع ذلــك ،فــا يمكــن للحــراك أن يبقــى فــي الشــارع ،وال يمكــن االســتغناء عــن دور
الحــال يبقــى ً
النخبــة التــي يمكنهــا ترجمــة الطاقــة الشــعبية إلــى قــوة سياســية واعيــة ومحــددة ،يبقــى الرهــان علــى إنتــاج
عالقــة حيــة بيــن الشــارع والنخبــة.
كانــت الحالــة الســودانية مختلفــة علــى هــذا الصعيــد ،فقــد تبلــورت ســيطرة جيــدة على الحــراك الســوداني
مــن جانــت قيــادة لهــا ،وتمكنــت مــن منــع انــزالق الحــراك إلــى العنــف (علــى الرغــم مــن جرائــم الجيــش
الســوداني وال ســيما فــض اعتصــام القيــادة العامــة) ،ومــن ترجمــة الطاقــة الثوريــة للحــراك إلــى قــوة سياســية
وفــرض تقاســم الســلطة مــع الجيــش ،ويتوقــف نجــاح هــذا المســار علــى اســتمرار الضغــط الشــعبي علــى
النخــب التــي مثلــت الحــراك فــي الســلطة ،بغــرض كبــح الميــول التســلطية الداخليــة أو الغريزيــة فيهــا.

وفــي تونــس ،البلــد الــذي لــم يشــهد مطبــات حــادة فــي مســار ثورتــه ،عبــر الشــعب التونســي عــن نفــوره
مــن النخــب فــي اختيــاره للرئاســة ،شــخصية منفــردة (قيــس ســعيد) تكــره األحــزاب وتنتمــي فــي تواضعهــا
وزهدهــا وصفاتهــا العامــة إلــى الشــعب ،وكأن فــي هــذه «البــراءة» مــا يقــول إن الشــعب هــو مــن يســتلم
الرئاســة .وقــد قــام الشــباب المســتقلون بــكل مســتلزمات الحملــة االنتخابيــة لســعيد ،ليفــوز بنســبة عاليــة
( )73%علــى منافســه (نبيــل القــروي) «النخبــوي» ،رجــل أعمــال متهــم بقضايــا فســاد وصاحــب محطــة
فضائيــة وزعيــم حــزب.
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أيضــا فشــلت النخــب فــي تمثيــل الثــورة .ففــي ســورية نشــأت منــذ وقــت مبكــر نخبتــان
فــي ســورية ً
ســعت كل منهمــا لتمثيــل الثــورة ،نخبــة داخليــة (هيئــة التنســيق الوطنيــة لقــوى التغييــر الديمقراطــي) وأخــرى
خارجيــة (المجلــس الوطنــي الســوري) ثــم (االئتــاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة) .كان لهــذا
االنقســام بيــن داخــل وخــارج أثــر فــي فشــلهما المشــترك أو العــام ،ولكــن فشــل كل طــرف فــي مســعى قيــادة
الثــورة ،يعــود لســبب مختلــف عــن اآلخــر ،وربمــا مناقــض لــه.

فشــلت نخبــة الخــارج ليــس ألنهــا ابتعــدت عــن الشــعب الثائــر ،بــل ربمــا ألنهــا لــم تبتعــد عنــه ،أي ألنهــا
نهجــا سياس ـ ًيا مسـ ً
ـتقل ذا ثبــات وتماســك ،بــل ســعت جهدهــا إلــى حيــازة قبــول الشــعب بــأن
لــم تمتلــك ً
ٍ
تكــون صــدى مباشـ ًـرا للشــارع ،مــع ســعي مــواز إلــى حيــازة رضــى «الحلفــاء» ،وخســرت بذلــك هويتهــا
دورا قياد ًيــا
وقيمتهــا .أمــا نخبــة الداخــل فقــد فشــلت ألنهــا ابتعــدت عــن الشــارع فــي محاولــة أن تمــارس ً
واع ًيــا ومعتـ ً
ـدل ،فــكان أن بــدت مهادنــة فــي عيــن الثائريــن الذيــن وجــدوا فــي النخبــة الخارجيــة صو ًتــا أكثــر
حز ًمــا وأكثــر تأثيـ ًـرا بحكــم االعتــراف الخارجــي.

خاتمة
فــي تأمــل موضــوع التمثيــل السياســي للشــعب نعثــر علــى مشــكلة لهــا جانبــان ،األول هــو أن النخــب
التــي يفتــرض أن تمثــل الشــعب تحجــب الشــعب عمل ًيــا وتســتبدله بتصورهــا السياســي الخــاص .والثانــي هــو
متجانســا ،وال يمكنــه وضــع تصــور محــدد عمــا يريــد ،وهــذا مــا يجعــل النخــب ضــرورة
أن الشــعب ليــس
ً
يصعــب تجاوزهــا.

تبــدو هــذه المشــكلة السياســية مســتحيلة الحــل علــى المســتوى السياســي نفســه .علــى هــذا المســتوى ال
يمكــن للشــعب أن يمثــل نفســه ،وال بــد مــن وجــود نخــب ممثلــة ،أي ال بــد مــن تغييــب الشــعب .غيــر أنــه
يمكــن تلمــس حــل لهــذه المشــكلة السياســية مــن خــارج المســتوى السياســي ،نقصــد مــن خــال الحضــور
غيــر التمثيلــي للشــعب فــي دفاعــه المباشــر عــن حاجاتــه المباشــرة وعــن قضايــا حياتيــة يوميــة محــددة
وملموســة.
ال يحتــاج العمــل مــن أجــل القضايــا اليوميــة المباشــرة للنــاس (مظاهــر الفســاد ،االعتــداء علــى الحقــوق،
ارتفــاع أســعار المــواد األساســية  ...إلــخ) إلــى نخــب وبرامــج عمــل وتمثيــل ،يحتــاج فقــط إلــى تنظيــم
يمكــن أن تقــوم بــه وتتابعــه مجموعــات مبــادرة مــن المواطنيــن المســتفيدين ممــا توفــره اليــوم تكنولوجيــا
االتصــاالت مــن إمكانــات ال نهائيــة.
النشــاط المدنــي غيــر السياســي الواســع واليومــي للنــاس هــو مــا يمكــن أن يــردم الهــوة بيــن الشــعب
والنخــب ،ويضــع النخــب السياســية أمــام امتحــان لــه معاييــر واضحــة يصعــب التالعــب بهــا ،األمــر الــذي
يحــدّ مــن ذاتيــة النخــب وميلهــا إلــى «الخيانــة» ،حيــن تكــون معاييــر صدقيتهــا شــفافة وأمــام عيــون الجمهور.
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كاتــب ومترجــم ســوري ،مــن مواليــد  ،1958دكتــور فــي الطــب مــن جامعــة دمشــق ،1983
دكتــوراه فلســفة فــي الطــب عــام  /1989ســانت بطرســبورغ -روســيا /اختصــاص تشــريح
اإلنســان ،مــدرس فــي عــدة جامعــات ســورية وعربيــةُ .فصــل مــن الجامعــات الحكوميــة عــام
 2006بســبب توقيعــه إعــان بيروت-دمشــقُ ،منــع مــن التعليــم فــي الجامعــات الخاصــة عــام
 2010ألســباب أمنيــة ،مؤلــف ومترجــم لعــدد مــن الكتــب العلميــة والثقافيــة ،ويكتــب المقالــة
فــي موضوعــات متنوعــة.

منير ّ
شحود

مدخل
شــهد النصــف األول مــن القــرن العشــرين حربيــن عالميتيــن كانتــا األكثــر ضــراوة فــي التاريــخ مــن حيــث
حجــم الدمــار وعــدد الضحايــا ،فيمــا شــهد النصــف الثانــي منــه الصــراع المكتــوم والحــرب المســتحيلة بيــن
معســكري الحــرب البــاردة ،نظـ ًـرا إلــى عــدد الــرؤوس النوويــة عنــد الطرفيــن ،التــي يمكنهــا تدميــر الكــرة
األرضيــة بمــن وبمــا عليهــا مـ ٍ
ـرات عــدة .كمــا انزاحــت فــي أواخــر القــرن العشــرين غمامــة الحــرب البــاردة
بانهيــار المعســكر االشــتراكي بقيــادة االتحــاد الســوفياتي ،ليلتحــق بمنافســه الرأســمالي عــن طيــب خاطــر،
وبفــارق زمنــي لــن يتــم تجــاوزه خــال وقــت قصيــر ،فيمــا كانــت الصيــن االشــتراكية قــد قــررت الســير
بمحــاذاة العالــم الرأســمالي سياس ـ ًيا واالنخــراط فيــه اقتصاد ًيــا ،ولــو إلــى حيــن.
وتــرك انتهــاء الحــرب البــاردة األنظمــة الدكتاتوريــة فــي منطقتنــا فــي حيــرة مــن أمرهــا ،مــع أنهــا لــم تكــن
مرتبطــة بالمعســكر االشــتراكي إلــى الدرجــة التــي يمكــن فيهــا أن تســقط بســقوطه .تمثــل هــذه األنظمــة بقايــا
الحركــة القوميــة العربيــة التــي كانــت قــد وصلــت إلــى أوجهــا فــي المرحلــة الناصريــة ،وخ ّلفــت وراءهــا
أنظمــة مســتبدة مقلــدة لهــذه التجربــة فــي أكثــر مــن بلــد عربــي ،خاصــة فــي العــراق وســورية وليبيــا واليمــن.
ملحــا للــدول الرأســمالية المنتصــرة أن تتخ ّلــص مــن هــذه األنظمــة ،التــي
مــن جهــة ثانيــة ،لــم يكــن األمــر ً
كانــت تقــوم بــأدوار وظيفيــة عنــد اللــزوم ،ولــم تنقطــع عالقاتهــا المباشــرة أو غيــر المباشــرة بالغــرب ،خاصــة
فــي مجــال التعــاون األمنــي فــي مــا يتعلــق بمكافحــة اإلرهــاب ،ولــو أن الواليــات المتحــدة األميركيــة كانــت
تضــع معظــم هــذه األنظمــة علــى قائمــة اإلرهــاب!
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وكان ال بــدّ مــن حـ ٍ
ـدث جلــل يعيــد خلــط األوراق ،وجــاء تفجيــر منظمــة القاعــدة اإلرهابيــة برجــي التجارة
العالمييــن فــي نيويــورك فــي الحــادي عشــر مــن أيلــول /ســبتمبر  ،2001حجـ ًة للواليــات المتحــدة لتســقط
أول ،وربمــا أقســى ،نظــا ٍم دكتاتــوري عربي-النظــام العراقــي -بالقــوة عــام  ،2003بعــد اتهامــه بمســاندة
اإلرهــاب .وكان العــراق قــد وقــع فــي الفــخ األميركــي بعــد احتاللــه الكويــت ( ،)1990وتراجــع مهزو ًمــا
أمــام قــوات التحالــف الدولــي بقيــادة الواليــات المتحــدة األميركيــة فــي ربيــع العــام التالــي ،بمــا ســمي
حــرب الخليــج األولــى ،لكــن مــن دون أن تُســقط النظــام فــي بغــداد.
ثــم عــاد الركــود إلــى المنطقــة العربيــة ،وتكيفــت باقــي األنظمــة الدكتاتوريــة مــع األوضــاع الجديــدة ،آخذ ًة
العبــر مــن الــدرس العراقــي ،وحصــل النظــام الســوري علــى فتــرة جديــدة مــن األمــان بعــد مشــاركته الشــكلية
فــي حــرب تحريــر الكويــت ،فيمــا بقيــت عالقــة الواليــات المتحــدة األميركيــة غيــر الوديــة مــع النظــام الليبــي
علــى حالهــا ،وتحــول اليمــن إلــى موطــئ قــدم آخــر لتنظيــم القاعــدة ،فيمــا حكــم الســودان نظــا ٌم دكتاتــوري
أقــرب إلــى الحركــة اإلخوانيــة ومتهــم باإلرهــاب مــن الغــرب .وفــي المغــرب العربــي ،كانــت الجزائــر قــد
ـم النظامــان المصــري والتونســي بعالقــات مميزة
خرجــت منهكــة بعــد الحــرب األهليــة فــي التســعينيات ،و َن ُعـ َ
مــع الغــرب ،وكانــت حالهمــا أفضــل مــن حيــث وجــود فســحة أكبــر للحريــات االجتماعيــة ،وأقــل منهــا
ـتقرارا
للحريــات السياســية .وكانــت باقــي الــدول العربيــة المحكومــة بأنظمــة ملكيــة أو مــا يشــبهها أكثــر اسـ ً
بســبب الرخــاء المــادي و /أو عالقتهــا المميــزة مــع الغــرب.

طريق غير سالكة قبل االنفجار
يمكــن القــول بكثيــر مــن الثقــة إن الطريــق لــم تكــن ســالكة نحــو المســتقبل فــي البلــدان العربيــة التــي
تحكمهــا أنظمــة مســتبدة وفاســدة ،تفتقــد إلــى إرادة التغييــر السياســي بصــورة تدريجيــة وآمنــة ،أمــا فكــرة
المســتبد العــادل فهــي مجــرد حالــة اســتثنائية مشــتهاة ،وروايــة تاريخيــة مشــكوك فــي أمرهــا! فالعالقــة بيــن
االســتبداد والفســاد بينــة ،ألن المســتبد ال يمكــن أن يكــون شــفا ًفا ،وهالــة الغمــوض التــي تحيــط بــه هــي التــي
تســهل إبــرام الصفقــات والقيــام بالمزيــد مــن عمليــات النهــب واالحتــكار ،وال مــن رأى أو ســمع .فــي هــذه
األجــواء تتراكــم المظالــم وتضيــع الحقــوق ،ويعتــاد المواطنــون – الرعايــا علــى نيــل حقوقهــم مــن الفتــات
مــن أجــل المحافظــة علــى دوران عجلــة الحيــاة.

لكــن عــدم القــدرة علــى تنفيــس االحتقــان االجتماعــي ،وحصــر العمــل فــي السياســة بمــا يصــب فــي
مصلحــة الســلطة ،وغيــاب حريــة التعبيــر ،وســيطرة األجهــزة األمنيــة علــى الفضــاء االجتماعــي ،وعــدم تجدد
دورة الحيــاة السياســية؛ قــاد إلــى ركــود واســتنقاع اجتماعييــن ،وأفضــى إلــى تفاقــم حالــة مــن االحتقــان
تتناســب ودرجــة اســتبداد األنظمــة ،فــي الوقــت الــذي تســارعت فيــه التغيــرات فــي العالــم مــن حولنــا،
وجلهــا ذات طابــع ديمقراطــي وتحــرري.
أدى ذلــك إلــى نكــوص اجتماعــي تمثــل بالعــودة لالحتمــاء بالبنــى األهليــة الســابقة للدولــة ،لكونهــا
عوضــا عــن اســتلهامه ،وشــيوع النفــاق
حواضــن وحيــدة للهــرب مــن ســطوة االســتبداد ،واجتــرار الماضــي ً
وســيلة للنجــاة .فــي هــذه األجــواء ،وجــد اإلســام السياســي حاضنتــه واســتعد لفــك االرتبــاط مــع حليفتــه
اللــدودة – األنظمــة المســتبدة ،وقــد جمعتهمــا المصلحــة فــي التحالــف مــن أجــل تثبيــت الواقــع االجتماعــي
للحيلولــة دون حــدوث أي حركــة تحرريــة ســتكون ،بالضــرورة ،فــي غيــر مصلحــة الطرفيــن المســتبدين.
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بالنتيجــة ،بــدا أن محاولــة للتحــرر مــن االســتبداد الدنيــوي ســترتمي فــي حضــن اإلســام السياســي ،وهــو
مــا تجلــى إلــى هــذه الدرجــة أو تلــك فــي ثــورات الربيــع العربــي ،وبالتالــي تــم تفريــغ حركــة التحــرر مــن
االســتبداد مــن مضمونهــا ،أي تحقيــق المزيــد مــن الحريــات والحقــوق والرخــاء فــي دول ديمقراطيــة حديثــة.
مــن جهــة ثانيــة ،قــاد غيــاب الحلــول السياســية إلــى أن يرتبــط التغييــر بحــدوث مصادفــات داخليــة أو
خارجيــة ،كأن تتســبب شــرارة مــا بانفجــار األحــداث التــي تتناســب شــدتها طــر ًدا مــع شــدة االحتقــان ،ويحــل
الخــراب لفتــرة طويلــة ،كتحصيــل حاصــل؛ أو أن يحصــل التغييــر بفعــل خارجــي ،كمــا حــدث إبــان االحتالل
األميركــي للعــراق (.)2003

هكــذا ،قبيــل انفجــار أحــداث الربيــع العربــي ،كانــت األغلبيــة الشــعبية قــد انحــدرت إلــى حافــة اليــأس،
عــاوة علــى مــا هــي عليــه مــن بــؤس ،وانكفــأت علــى نفســها تبحــث فــي تاريخهــا عمــا قــد يحميهــا مــن
الضيــاع .فــي هــذه األثنــاء ،كانــت الفجــوة الحضاريــة مــا تنفــك تتســع ،ليــس مــع دول الغــرب وحســب ،بــل
حتــى مــع بلــدان الهنــد الصينيــة وأميــركا الالتينيــة واألفريقيــة .وتحــول النــاس إلــى الســعي المحمــوم وراء
تعويضــا عــن حالــة الضيــاع ،مــع إصــرار بعضهــم علــى رفــض
المظاهــر والســلع االســتهالكية إن أمكــن،
ً
أنمــاط التفكيــر والعقــول التــي أنتجــت الحضــارة الحديثــة ،انطال ًقــا مــن حالــة العجــز عــن الفعــل أو مجــرد
الرفــض العقائــدي .لكــن ،للمفارقــة ،فقــد كانــت وســائل التواصــل االجتماعيــة الحديثــة هــي التــي ســتؤدي
الــدور األســاس فــي إعــادة جمــع النــاس وحشــدهم عنــد بــدء فعاليــات أحــداث الربيــع العربــي ،الربيــع
الــذي غــرق فــي وحــل التاريــخ فــي أكثــر بلدانــه ،لكنــه فتــح ثغــرة فــي الجــدار األصــم ،وتركهــا مشــرعة
علــى االحتمــاالت كافــة.

ثغرة في الجدار األصم
بــدأت أحــداث الربيــع العربــي بشــرارة مــن تونــس ،حيــث كانت ثمــة حريــة فــي التعبيــر تســمح للبوعزيزي
التكســب! وبســبب تشــابه الحــال ،ومنهــا وجود مؤسســات لهــا بعض
احتجاجــا علــى منعــه مــن
بحــرق نفســه
ً
ُّ
االســتقاللية ومجتمــع مدنــي يمتلــك شــي ًئا مــن الحيــاة ،فقــد وجــدت شــرارة بوعزيــزي طريقهــا إلــى مصــر.
لكــن األمــر كان مختل ًفــا حيــن انتقلــت هــذه الشــرارة إلــى ليبيــا ،فاليمــن ،فســورية ،حيــث تــرك االســتبداد
شـ ً
ـروخا كبيــرة فــي البنــى االجتماعيــة الهشــة لهــذه البلــدان التــي لــم يوجــد فيهــا تراكــم للحريــات وال دور
فاعــل للمجتمــع المدنــي ،فــكان مــن الصعــب التحكــم باالنتفاضــات الشــعبية ،خاصــة مــع لجــوء الســلطات
للقمــع العــاري .يختلــف ذلــك عمــا اعتــادت عليــه األنظمــة المســتبدة مــن قمــع المعارضيــن األفــراد ،أو
األعضــاء فــي منظمــات وأحــزاب.
وبكــون أن مجتمعــات البلــدان التــي داهمتهــا انتفاضــات الربيــع العربــي كانــت تفتقــد إلــى التنظيــم
تنظيمــا التــي لهــا
السياســي ،لــم يتأخــر الوقــت قبــل أن تصبــح ضحيــة الســتغالل القــوى الداخليــة األكثــر
ً
حاضنــة شــعبية معقولــة كاإلخــوان المســلمين ،والخارجيــة اإلقليميــة التــي عملــت علــى إيجــاد موطــئ قــدم
لهــا فــي الفوضــى .ولــم يكــن للجهــود التنظيميــة المبتكــرة للمتظاهريــن ،كالتنســيقيات فــي ســورية علــى
ســبيل المثــال ،أن تصمــد أو تمتلــك اســتقالليتها فــي مواجهــة القمــع وكل هــذه التدخــات ،وأن تحــول دون
اجتيــاح األســلمة والعســكرة وظهــور مختلــف التناقضــات االجتماعيــة ،القبليــة والطائفيــة والقوميــة إلــى
العلــن ،وانــدالع حــروب أهليــة مركبــة وعنيفــة فــي كل مــن ليبيــا واليمــن وســورية.
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فــي هــذه األثنــاء ،كانــت التحــوالت الحاصلــة منــذ انهيــار المعســكر االشــتراكي ( )1989قــد همشــت
ً
ً
فضــا عــن طبيعتهــا
أصــا ليــس لهــا قواعــد شــعبية يعتــد بهــا،
القــوى اليســارية ،وهــي قــوى ضعيفــة
االســتبدادية وعلمانيتهــا الســطحية والملتبســة .بخــاف ذلــك ،امتلكــت قــوى اإلســام السياســي ،التــي
ٍ
طالهــا القمــع علــى نحـ ٍ
ـدادات شــعبية معقولــة اســتخدمتها
ـو أشــدّ فــي بلــدان الربيــع العربــي ،امتلكــت امتـ
حاضنــة للتسـ ُّـرب داخــل االنتفاضــات والتحكــم بمســارها ،عــاوة علــى االرتباطــات اإلقليميــة التــي و ّفــرت
لهــا الدعــم والتمويــل .مــن جهــة ثانيــة ،وبوجــود تنافـ ٍ
ـس إقليمــي حــاد ،إيرانــي – خليجــي ،أخــذ الصــراع
مظهـ ًـرا ســن ًيا – شــيع ًيا خاد ًعــا ،وتحولــت االنتفاضــات الشــعبية إلــى حـ ٍ
ـروب تداخلــت فيهــا مختلــف العوامــل
الداخليــة والخارجيــة ،ترافــق ذلــك مــع انقســام مؤسســة الجيــش فــي هــذه البلــدان بدرجــات مختلفــة ،أو
أنهــا لــم تــؤ ِّد الــدور الوطنــي المطلــوب منهــا ،بخــاف مــا حصــل فــي تونــس ومصــر.

حدث تاريخي بامتياز
لــم يكــن يتوقــع أحــد أن تجــري األمــور بسالســة فــي أحــداث الربيــع العربــي ،بغــض النظــر عــن التمنيات،
فــدروس التاريــخ قاســية واألثمــان باهظــة عنــد حــدوث التحــوالت الكبيــرة بعــد فتــرة طويلــة مــن الركــود
واالحتقــان .والربيــع العربــي ،علــى الرغــم مــن مأســوية مجرياتــه ،حــدث تاريخــي بامتيــاز ،فهو غيــر عكوس،
وســيفتح اآلفــاق نحــو مســتقبل أكثــر إنســانية يرتقــي فيــه الفــرد والمجتمــع .ومــع أن القــوى المســتبدة تمتلــك
القــدرة علــى المنــاورة والتعطيــل والتخريــب ،بفضــل خبرتهــا فــي ذلــك وتحالفاتهــا اإلقليميــة والدوليــة
مــع األنظمــة المشــابهة ،إال أنهــا قــوى متقهقــرة فــي نهايــة المطــاف ،وهــي التــي تتحمــل مســؤولية مأســوية
أحــداث الربيــع العربــي بالدرجــة األولــى ،مــن خــال منــع ومقاومــة آليــات التغييــر التدريجيــة واآلمنــة.

أيضــا بالربيــع األوروبــي (،)1848
وكانــت أوروبــا قــد دفعــت الكثيــر مــن الضحايــا فــي مــا ســمي ً
بحروبــه المعقــدة ،والــذي تمخــض عــن تحــوالت اجتماعيــة وثقافيــة وتحرريــة هائلــة ،علــى الرغــم مــن
بــطء التحــوالت السياســية .ويمكــن مالحظــة أن أوروبــا الشــرقية ،التــي لــم تطلهــا ثــورات الربيــع األوروبــي،
بقيــت متخلفــة حتــى اآلن عــن أوروبــا الغربيــة والوســطى.

الخروج من النفق
لــم يعــد ســؤال كثيريــن عــن مــآل هــذه الفوضــى ســديدً ا أو مفيــدً ا ،فالســؤال األهــم هــو كيفيــة العمــل
لإلســراع فــي تجــاوز هــذه المرحلــة ،بعــد االقتنــاع بــأن ال عــودة إلــى الــوراء ،وأن االحتمــاء بالماضــي لــن
يوفــر األمــان ،إنهــا الخطــوة األولــى للخــروج مــن النفــق إلــى المــدى المفتــوح الستكشــافه واختيــار الســبيل
األقصــر للوصــول إلــى أفضــل صيغــة سياســية واجتماعيــة يمكــن أن يتحقــق مــن خاللهــا مســتقبل أكثــر
ـتقرارا ونف ًعــا لألجيــال الجديــدة .وهــي اللحظــة التــي تترســخ فيهــا القناعــة بأهميــة االنتقــال مــن الصــراع
اسـ ً
المســلح إلــى التنافــس الســلمي .فــي هــذا الخصــوص ،تمنــح عمليــة االنتقــال السياســي األمــل بالخــروج
مــن حالــة الكبــت والبــؤس التــي تعيشــها أغلبيــة الشــعب ،علــى أنهــا مقدمــة ال بــدّ منهــا لضمــان مشــاركة
النــاس بفعاليــة فــي بنــاء أوطانهــم وتقدمهــا وازدهارهــا.
فــي االنتقــال إلــى الواقــع الملمــوس ،تتمثــل العقبــة الرئيســة فــي مرحلــة االنتقــال السياســي لــدول
الربيــع العربــي فــي اســتمرار الصراعــات العقائديــة .علــى ســبيل المثــال ،لقــد رأينــا كيــف أفضــى النضــال
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ثانيــا :مقــاالت رأي حــول ملــف العــدد -

الربيــع العربــي؛ حــدث تاريخــي بامتيــاز

التحــرري مــن الحكــم العثمانــي إلــى تبلــور الوعــي القومــي العربــي واصطدامــه باإلســام السياســي فــي
النصــف األول مــن القــرن العشــرين ،ومــا تســبب بــه هــذا الصــراع مــن نتائــج مؤلمــة وعدميــة الح ًقــا .كمــا أن
مســألة التجاذبــات الدينيــة – العلمانيــة ســتكون حاضــرة بقــوة ،ولــو أنهــا تخفــي ميـ ً
ـول اســتبدادية ،فليــس ثمــة
تعــارض مبدئــي بيــن الديــن والعلمانيــة ،كــون العلمانيــة الحقــة (لتفريقهــا عــن علمانيــة االســتبداد) تصــون
األديــان وتُخرجهــا مــن مســتنقع التســييس .ومــع ذلــك ،يمكــن إيجــاد صيـ ٍغ مخففــة ،كالدولــة المدنيــة ،مــع
وجــود ضوابــط تحــد مــن اســتغالل هــذا المصطلــح.

وباســتثناء الليبراليــة ،التــي ال ترقــى إلــى مســتوى عقيــدة متماســكة ،فــإن االتجاهــات العقائديــة عابــرة
لألوطــان ،وهــي تفـ ّـرق أصحــاب المصالــح وال تجمعهــم ،وغال ًبــا مــا يتــم التعبيــر عنهــا بالشــعارات والمثــل،
وليــس مــن خــال برامــج ملموســة ،عــدا عــن كونهــا متجابهــة ومتنافــرة بالضــرورة ،وتتعامــل بمنطــق الغلبــة،
ـكارا ومقــوالت متبدلــة بمــرور الزمــن ،وقــد تكــون مجــرد أوهــام.
وتحــاول أن تُث ّبــت أفـ ً
يقودنــا ذلــك إلــى البحــث عــن طريـ ٍ
ـق مفتوحــة نحــو المســتقبل ،مــن دون معوقــات جديــة تعيدنــا إلــى نقطة
الصفــر أو مــا دونهــا ،أو تؤخــر تقدمنــا علــى األقــل ،كمــا حــدث فــي العقــود الســابقة .الســبيل الجامعــة هــذه
هــي بنــاء دولــة المواطنــة الحديثــة والحياديــة تجــاه عقائــد النــاس وأفكارهــم وانتماءاتهــم الدينيــة واإلثنيــة،
الدولــة الديمقراطيــة التــي تضمــن الحقــوق وتحــدد الواجبــات ،مدعومــة بمجتمــع مدنــي فاعــل ومنظــم.

دروس السنوات العشر
األنظمــة المســتبدة والخــراب صنــوان .إن إلقــاء نظــرة مقارنــة علــى أحــداث الربيــع العربــي ،وقبلــه العراق،
تثبــت بوضــوح أن درجــة الخــراب تتناســب طــر ًدا مــع شــدة االســتبداد وشــموليته ،ويكفــي المقارنــة بيــن
تونــس وكل مــن ليبيــا واليمــن وســورية للوصــول إلــى هــذا االســتنتاج .أمــا تأثيــر العوامــل الخارجيــة فهــو
نتيجــة الحماقــات التــي ال بــدّ أن يرتكبهــا نظــام مســتبد لتكــون أحــد أســباب موتــه ،لنتذكــر احتــال نظــام
صــدام حســين للكويــت ومــا جلبــه مــن ويـ ٍ
ـات علــى العــراق.

فشــل النخــب التقليديــة .لقــد تبيــن أن أغلبيــة النخــب العربيــة ،السياســية والثقافيــة ،أســيرة ماضيهــا
العقائــدي ،ليــس لديهــا المقــدرة والحنكــة للتعامــل مــع الثــورات الشــعبية وعصــر الديمقراطيــة ،نظـ ًـرا ألن
االســتبداد عزلهــا عــن مجتمعاتهــا فتكلســت وتحولــت إلــى ظواهــر صوتيــة.

ضــرورة تجــاوز طرفــي الصــراع .فــي أي حــل سياســي قابــل لالســتدامة ال يمكــن لطرفــي الحــرب أن يكونا
األســاس فيــه ،وإال أصبــح األمــر مجــرد تقاســم للســلطة ال بــدّ أن يختــل توازنــه نحــو أحــد الطرفيــن يو ًمــا مــا
ويفجــر أزمــات وحــروب أهليــة جديــدة .فــي هــذا الصــدد ،تعطــي الصيغــة اللبنانيــة أوضــح مثــال ،فقــد كان
بوســع لبنــان أن يتجــاوز الحــرب األهليــة عــام  1975لــو كان مــن نتائجهــا فــي اتفــاق الطائــف إلغــاء الصيغــة
ً
شــكل مــن أشــكال الديمقراطيــة.
السياســية لعــام  ،1943التــي أنتجــت لبنــان وأزماتــه ،مــع أنهــا كانــت
ومــع أن مالمــح الحلــول السياســية فــي بلــدان الربيــع العربــي التــي شــهدت حــروب مدمــرة ،ليبيــا واليمــن
وســوريا ،لــم تتضــح بعــدُ  ،فــإن الحــل الــذي ُأعلــن عنــه مؤخـ ًـرا فــي ليبيــا ،مــن خــارج طرفــي الصــراع ،أمــر
ِّ
مبشــر بالفعــل ويمهــد لبنــاء دولــة لجميــع مواطنيهــا.
خطــر العقائــد وصراعاتهــا .لقــد ضاعــت الوطنيــة فــي بلداننــا بيــن انتماءيــن؛ انتمــاء إلــى البنــى األهليــة مــا
قبــل الدولــة ،وانتمــاء إلــى عقائــد عابــرة للوطنيــة ،إســامية وقوميــة وشــيوعية .إذ ال بــدّ مــن إعــادة األهميــة
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وملموســا .ال ينفــي ذلــك اعتنــاق األفــراد العقائــد وتشــاركها ،إنمــا عــدم بنــاء
للوطنيــة بكونهــا انتمــاء جام ًعــا
ً
األحــزاب والــدول علــى أساســها.

أهميــة وجــود مجتمــع مدنــي فاعــل .يحتــل المجتمــع المدنــي الحيــز بيــن المجتمــع األهلــي والدولــة،
ويشــمل مختلــف أنــواع النشــاط التطوعــي والمبــادرات الفرديــة والجماعيــة (منظمــات المجتمــع المدنــي)،
مهمــا فــي تعميــم الخدمــات
دورا ً
وهــو أســاس وجــود المواطنــة فــي الدولــة الديمقراطيــة الحديثــة ،ويــؤدي ً
االجتماعيــة ومســاعدة مؤسســات الدولــة ومراقبتهــا فــي ٍ
آن م ًعــا .وحتــى فــي األنظمــة المســتبدة ،مــن
الضــروري اســتغالل أي حيــز ممكــن للقيــام بنشــاط مدنــي تطوعــي أو التحضيــر لــه ،مــا يخ ِّفــف مــن شــمولية
األنظمــة المســتبدة.
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الربيع العربي ُنحر أم انتحر؟!
بهنان يامين
تاريخ وصول المادة 29 :آذار /مارس 2021
ّ
«إن ربيع العرب حين يزهر في بيروت إنما يعلن أوان الورد في دمشق»
شهيد الربيع العربي
سمير قصير
كاتــب وسياســي ســوري ،مواليــد  1948فــي بلــدة الدرباســية مــن الجزيــرة الســورية ،انتقــل
إلــى جونيــة – لبنــان ،ودرس فيهــا االبتدائيــة واالعداديــة والثانويــة العامــة .إجــازة فــي آداب
َّ
درس اللغــة الفرنســية فــي ثانويــات وكليــات جامعــة حلــب
اللغــة الفرنســية مــن جامعــة حلــب،
ومعاهدهــا ،انتســب الــى حــزب العمــال الثــوري العربــي عــام  ،1966حيــث اســتلم فــرع حلــب
والطبقــة .أســس دار الحضــارة للطباعــة والنشــر والتوزيــع عــام  1977وبقيــت موجــودة حتــى
هجرتــه القصريــة الــى الواليــات المتحــدة األميركيــة – واليــة كاليفورنيــا مدينــة لــوس انجلــوس.
فــي االغتــراب شــغل منصــب مديــر تحريــر جريــدة العــرب التــي تصــدر فــي كاليفورنيــا .عضــو
فــي حــزب الجمهوريــة قيــد التأســيس.

بهنان يامين
فــي نهايــة  2010حــرق البوعزيــزي نفســه فــي أحــد شــوارع تونــس ،وكانت الشــرارة األولــى لما ســيتعارف
علــى تســميته الربيــع العربــي ،ليســقط الرئيــس التونســي زيــن العابديــن بــن علــي ،ويســتمر هــذا الربيــع فــي
 2011مــع ثــورة  25ينايــر فــي مصــر ،ليســقط معهــا الرئيــس المصــري حســني مبــارك ،ثــم كانــت ثــورة
ليبيــا ليســقط معمــر القذافــي إثــر حــرب أهليــة ،لتنفجــر فــي اليمــن ويســقط علــي عبــد اللــه صالــح ،ويعــاود
الظهــور بعــد تحالفــه مــع الحوثييــن؛ وتلتــه الثــورة الســورية ليتوقــف الربيــع العربــي عندهــا ،وكأن حلــم
ســمير قصيــر بـــ ّ
«إن ربيــع العــرب حيــن يزهــر فــي بيــروت إنمــا يعلــن أوان الــورد فــي دمشــق» ،أخــذ يتحقــق،
ولكــن لنكتشــف بعــد عشــر ســنوات أو أكثــر بــأن هــذا الربيــع لــم يزهــر فــي شــوارع بيــروت ،وال أورد فــي
دمشــق ،بــل كان الــدم الــذي ســفك فــي بيــروت بتفجيــر الشــهيد ســمير قصيــر ،وكل شــهداء األرز قــد أنهــى
هــذا الحلــم قبــل أن يبــدأ.
مــع ســمير قصيــر كلنــا حلمنــا عندمــا تســاقط الرؤســاء الواحــد وراء الثانــي ،ليقــف الســقوط عنــد الرئيــس
كابوســا
الســوري بشــار األســد ،بــأن الربيــع العربــي قــد انفجــر ومعــه ســيتحقق الحلــم ،ولكــن حلمنــا كان
ً
ـتمرا حتــى يومنــا هــذا .مــا ســبب هــذا الكابــوس ،الــذي يطــرح سـ ً
ـؤال هــو فــي حاجــة إلــى
مرع ًبــا ال يــزال مسـ ً
جــواب :هــل الربيــع العربــي انتحــر أم نحــر؟
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الحقيقــة تنطبــق علــى كال الحالتيــن علــى الربيــع العربــي ،الــذي فــي الحقيقــة لــم تكــن بدايتــه مــع
البوعزيــزي ،فلقــد شــهدت المنطقــة أكثــر مــن ربيــع ،وكلهــا أيقظتنــا علــى حقيقــة مؤلمــة بــأن الربيــع قــد
انتهــى علــى واقــع مؤلــم .أغلــب دول المنطقــة شــهدت أكثــر مــن حركــة ،فعلــى ســبيل المثــال ال الحصــر
ســورية مثـ ً
ـا ،شــهدت أكثــر مــن حركــة مــن أجــل حريتهــا ،فاإلضــراب العــام الــذي أعلنتــه النقابــات المهنيــة
عــام  1980فــي كل ســورية فشــل لســببين ،األول عــدم وقــوف التجــار في دمشــق مــع هــذا اإلضــراب ،وثانيها
محاولــة حركــة اإلخــوان المســلمين مصــادرة هــذا الحــراك لتجيــره لمصلحتهــا ،يومهــا اهتــز الحكــم وفقــد
حافــظ األســد أعصابــه ،وأخــذ يلقــي الخطابــات الواحــد إثــر اآلخــر ،وكلهــا كانــت تنــم عــن هســتيريا تــدل
بأنــه كان يعتقــد أن مــا بيــن ســقوطه خطــوة واحــدة ،فضــرب الحــراك بقبضــة مــن حديــد ،وجــاءت االغتياالت
التــي كانــت تنفذهــا الطليعــة المقاتلــة بقيــادة عدنــان عكلــة ،فرصــة لــه للتخلــص مــن خصومــه السياســيين،
مــن اإلخــوان المســلمين أكانــوا أم مــن غيرهــم مــن القــوى المصنفــة ديمقراطيــة ،ووضعهــم فــي الســجون،
بعدهــا دخلــت المعارضــة بأحزابهــا ،التــي باألصــل كانــت ضعيفــة ،فــي غيبوبــة نتيجــة دخــول العديــد مــن
رموزهــا فــي ســجون النظــام .وابتعــد حلــم اإلصــاح ،ألن حافــظ األســد بنــى نظا ًمــا ال يمكــن إصالحــه ،كمــا
يقــول جــورج طرابيشــي ،إال بإلغــاء نفســه بنفســه ،ألنــه بنــاه علــى الســطة األمنيــة ،وأذرعهــا األجهــزة األمنيــة.
ولو درسنا كل زهرة في هذا الربيع على حدة الكتشفنا أسبا ًبا مختلفة لهذا الفشل.

ثورة تونس كانون األول /ديسمبر 2010
تجربــة تونــس لــم تفشــل نســب ًيا ،ولكنهــا لــم تنجــح ،ألن القــوى التــي قامــت الثــورة ضدهــا عــادت
بشــكل أو بآخــر إلــى الســلطة ،وفــي أول انتخابــات جــرت فــي تونــس اســتطاعت قيــادات الحــراك أن توصــل
بعــض رمــوز المعارضــة ،ووصــل إلــى ســدة الرئاســة المنصــف المرزوقــي ،ولكــن رافقتــه حركــة النهضــة
اإلســامية ،التــي فــي الحقيقــة كانــت تحــاول أن تتصــدر هــذا الحــراك ،وال زالــت حتــى يومنــا هــذا تحــاول
أن تتصــدر المشــهد السياســي التونســي ،تفشــل أحيا ًنــا وتنجــح أحيا ًنــا أخــرى ،وإن لــم تشــهد تونــس حرو ًبــا
أهليــة ،ولكنهــا مهــددة كل دقيقــة بمثــل الحــروب التــي شــهدتها جارتهــا ليبيــا .صحيــح أن نظــام بــن علــي
ذهــب ،ولكــن ال زالــت رمــوزه تتصــدر المشــهد السياســي ،وتبقــى هــذه الديمقراطيــة الهيوليــة التــي أنتجتهــا
تونــس إثــر ســقوط بــن علــي مهــددة كل لحظــة بالســقوط ألن العســكر متربــص بهــا.

ثورة يناير  2011في مصر
انفجــرت هــذه الثــورة فــي  25ينايــر  ،2011حيــث تمركــزت الجماهيــر المصريــة فــي ســاحة التحريــر،
وافترشــوا هــذه الســاحة ،ونصبــوا الخيــام واألكشــاك التــي كانــت تبحــث فــي الشــأن السياســي المصــري،
ومــا هــي الحلــول لهــذا المشــهد فــي حــال ســقوط نظــام الرئيــس حســني مبــارك .حــاول الرئيــس مبــارك
أن ينقــذ نظامــه ولكنــه فشــل ،لتجــري أول انتخابــات رئاســية ،فيتصــدر هــذه االنتخابــات قــوى اإلخــوان
المســلمين بمرشــحها الرئيــس الســابق محمــد مرســي ،والعســكر والنظــام الســابق بقيــادة أحمــد شــفيق،
ومــا يمكــن أن نســميه نســب ًيا بالقــوى الديمقراطيــة الناصريــة متمثلــة بحمديــن صباحــي ،وكانــت نتيجــة هــذه
االنتخابــات كالتالــي :محمــد مرســي بنســبة ( )% 24.78أحمــد شــفيق بنســبة ( )% 23.66وحمديــن صباحــي
بنســبة ( ،)% 20.72ليذهــب النــاس إلــى االنتخابــات أمــام خياريــن إمــا اإلخــوان المســلمين أو العســكر،
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اختــار المصريــون اإلخــوان المســلمين علــى العســكر ،وأصبــح الرئيــس مرســي أول رئيــس منتخــب بشــكل
ديمقراطــي ،اختلفنــا معــه أم لــم نختلــف.

مــن يــدرس هــذه االنتخابــات ،يالحــظ أن الفــارق بيــن المرشــحين الثالثــة كان ضئيـ ً
ـا ،ولقــد أدى المكــون
مهمــا فــي تغييــر النتيجــة لمصلحــة شــفيق ،فلــو ،ونحــن نعــرف أنــه ليــس هنــاك لــو فــي السياســة
دورا ً
القبطــي ً
والواقــع السياســي ،انتخــب االقبــاط وهــم قــوة مؤثــرة فــي االنتخابــات ،حمديــن صباحــي ال أحمــد شــفيق،
لوجــدت الجماهيــر نفســها أمــام خياريــن اإلخــوان المســلمين أو القــوى الديمقراطيــة الناصريــة ،وبذلــك كان
مــن الممكــن أن تتغيــر النتيجــة لمصلحــة حمديــن صباحــي ،ولكــن خيارهــم أحمــد شــفيق هــو الــذي أوصــل
اإلخوانــي محمــد مرســي إلــى الرئاســة المصريــة.

فتــرة رئاســة الرئيــس المصــري كانــت قصيــرة ،وتراجــع اإلخــوان المســلمون عــن وعودهــم بتشــكيل
وعوضــا عــن ذلــك أخــذوا يســتعجلون الخطــوات نحــو أســلمة المؤسســات
حكومــة وحــدة وطنيــة،
ً
الحكوميــة ،والتصــرف بطريقــة منفــرة لــكل القــوى التــي أســقطت نظــام حســني مبــارك .أخــذت قــوى
الثــورة المضــادة تعمــل بــكل جهدهــا إلســقاط التجربــة الديمقراطيــة المصريــة الوليــدة ،فــكان تحرك الشــارع
المطالــب بإســقاط اإلخــوان المســلمين ،والرئيــس محمــد مرســي ،هنــا جــاء دور العســكر بقيــادة الفريــق عبــد
الفتــاح السيســي وزيــر الدفــاع ،وأخــذ يتحــرك لمنــع الرئيــس محمــد مرســي مــن اتخــاذ أي قــرار ممكــن أن
ينقــذ مــا يمكــن إنقــاذه ،عــدت القــوى الخارجيــة أن تحــرك السيســي بمنزلــة انقــاب عســكري ،وهــو فــي
الحقيقــة كذلــك ،ومــن المؤســف أن الجماهيــر المصريــة التــي أســقطت العســكر فــي  25ينايــر ،أعادتهــم إلــى
رئيســا مطلــق الصالحيــات ،يتصــرف ال
الســلطة عــن طريــق إيصــال الرئيــس السيســي إلــى الســلطة ،ليصبــح ً
علــى أنــه رئيــس ديمقراطــي بــل ديكتاتــور عســكري ،وبعــد حكمــه للفتــرة األولــى التــي يجيزهــا الدســتور
وهــي أربــع ســنوات ،أعيــد انتخابــه بعــد أن منــع كل المرشــحين الممكنيــن مــن الترشــح ،حتــى أحمــد شــفيق
رئيســا
المرشــح المحتمــل لمواجهــة عبــد الفتــاح السيســي ،منــع مــن دخــول مصــر ،وأصبــح الرئيس السيســي ً
رئيســا إلــى األبــد.
لفتــرة زمنيــة ثانيــة ،ليعــدل الدســتور ويصبــح السيســي ً
ممــا ال شــك فيــه أن الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي ومــن ورائــه مــن قــوى اســتفادت مــن أخطــاء اإلخــوان
المســلمين ،وعملــت علــى ّأل تقــع فيهــا ،ومــن هنــا نجحــت قــوى الثــورة المضــادة المصريــة فــي نحــر حركة
 25ينايــر .2011
مــن هنــا ،فــإن القــوى التــي أســقطت مبــارك ،هــي التــي نحــرت ربيعهــا ً
أول بانتخــاب مرســي ،ثان ًيــا
بإســقاط مرســي وانتخــاب العســكر مــرة ثانيــة.

الثورة الليبية وسقوط القذافي
انتقــل هشــيم الثــورة إلــى ليبيــا ،ولــم يستســلم الرئيــس معمــر القذافــي لمحاولــة إســقاطه ،وأخــذ يدفــع
الجماهيــر إلــى التصــدي لهــذا الحــراك الثــوري ،ولكــن هــذا الحــراك أخــذ يســتعيد البلــدة تلــو األخــرى مــن
يــدي ســلطة القذافــي ،وبمســاعدة القــوى الخارجيــة التــي أرادت أن يســقط القذافــي ،وأن يبقــوا ســيطرتهم
علــى آبــار النفــط الليبيــة المتدفقــة .أخيـ ًـرا قــاد الرئيــس القذافــي حر ًبــا شرســة لالحتفــاظ بســلطته ،ولكنــه
فشــل لينتهــي بمقتلــه بعــد أن حوصــر فــي أنبــوب مجــار ،وتــم قتلــه مــع مرافقيــه ،وأعوانــه لتنتقــل الســلطة
إلــى المجلــس الوطنــي االنتقالــي برئاســة القاضــي عبــد الجليــل ،ولكــن الخالفــات علــى الســلطة اشــتدت،
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وخاصــة بعــد بــروز ظاهــرة العقيــد حفتــر الــذي نصــب نفســه خليفــة للقذافــي.

مــع بــروز ظاهــرة داعــش فــي المنطقة ،شــكلت القــوى اإلســاموية قــوى مضــادة للحــراك الثــوري ،لتدخل
ليبيــا فــي حــرب أهليــة طاحنــة ،وال تــزال هــذه الحــرب مســتمرة رغــم الهــدوء النســبي والتدخــات االجنبيــة
التــي أدت إلــى وقــف إطــاق النــار بيــن الســلطات المختلفــة ،ليتــم التوصــل بيــن مجمــل فرقــاء الســلطات
الليبيــة إلــى اتفــاق لتكويــن ســلطة انتقاليــة.

مثلمــا حــدث فــي مصــر نحــر الحــراك الليبــي علــى يــد القــوى اإلســاموية ،ولقــد أراد حفتــر أن يكــرر
تجربــة السيســي فــي مصــر ،ولكنــه فشــل فــي ذلــك ،وال تــزال ليبيــا غيــر مســتقرة ومهــددة بالعــودة إلــى
القتــال فــي لحظــة انهيــار االتفــاق المبــرم بإشــراف األمــم المتحــدة.

الحراك الثوري اليمني في نيسان /أبريل 2011
عمــت التظاهــرات معظــم المــدن اليمنيــة تطالــب بإســقاط حكــم الرئيــس اليمنــي محمــد علــي صالــح،
حكمــا ،فقــد اســتمر حكمــه منــذ عــام  ،1978وواجــه الرئيــس اليمنــي هذه
الــذي كان أكثــر الرؤســاء اليمنييــن
ً
التظاهــرات بتظاهــرات مضــادة ذات طابــع قبلــي ،وتميــزت بدايــة التظاهــرات بالســلمية ،ومشــاركة المــرأة
اليمنيــة ألول مــرة بهــذه التظاهــرات ،ثــم أخــذت طاب ًعــا عنف ًيــا بعــد أن تحالــف الرئيــس اليمنــي مــع حركــة
عصائــب اللــه المعروفــة باســم الحوثييــن ،وهــي الحركــة المتحالفــة مــع إيــران ،وتدخلــت القــوات الخليجيــة
فــي الحــرب اليمنيــة ،وال زالــت مســتمرة ضــد الحركــة الحوثيــة ،التــي بدورهــا وبنــا ًء علــى توجيهــات إيــران،
قبلــت مشــاركة حــزب اللــه اللبنانــي ،لتتحــول هــذه الحــرب إلــى حــرب ســنية – شــيعية ،والزالــت هــذه
الحــرب مســتمرة حتــى يومنــا هــذا ،وال أحــد يــدري متــى ســتنتهي .هنــا انتحــرت هــذه الــوردة مــن ورود
أيضــا بطلبهــا التدخــل الخارجــي الــذي قــام بنحرهــا وال زال ينحرهــا.
الربيــع العربــي ً

لبنان والربيع العربي
الثالــث عشــر مــن نيســان  ،1975دخــل لبنــان حر ًبــا أهليــة بيــن القــوى المناهضــة للوجــود الفلســطيني
فــي لبنــان ،وجمــع كل القــوى الرافضــة التفــاق القاهــرة ،الــذي ينظــم الوجــود الفلســطيني المســلح فــي
المخيمــات ،ولكــن الفلســطينيين بعــد حادثــة البوســطة فــي عيــن الرمانــة ،تمــددوا فــي كل المنطقــة المتعارف
علــى تســميتها ببيــروت الغربيــة ،ألن العاصمــة اللبنانيــة انقســمت إلــى شــرقية ذات األغلبيــة المســيحية،
وغربيــة ذات األغلبيــة اإلســامية شــيعية كانــت أم ســنية ،واســتمرت هــذه الحــرب علــى كل األراضــي
اللبنانيــة ،بيــن المســيحيين الذيــن شــعروا بأنهــم مســتهدفون مــن الوجــود الفلســطيني المســلح ،وتخوفهــم
مــن توطيــن الفلســطينيين مــن جهــة ،والمســلمين الداعميــن لهــذا الوجــود مــن جهــة أخــرى ،ليصــل األمــر
إلــى دخــول القــوات الســورية إلــى لبنــان لتكــون قــوات ردع ،غيــر أنهــا تحولــت فــي الحقيقــة إلــى قــوات
احتــال ،تمــارس كل موبقــات قــوات االحتــال بــل أكثــر .اســتمر الوجــود الســوري حتــى عــام ،2005
يــوم اغتيــال رئيــس الــوزراء اللبنانــي الشــهيد رفيــق الحريــري ،الــذي أشــعل ثــورة األرز ،بقيــادة القــوى التــي
ســيتعارف عليهــا بقــوى الرابــع عشــر مــن أذار ،وكانــت تظاهــرة الرابــع عشــر مــن آذار هــي تلــك الثــورة ،وذاك
الربيــع الــذي تحــدث عنــه الشــهيد ســمير قصيــر ،علــى إثــر هــذه التظاهــرة خــرج جيــش االحتــال الســوري
ـرارا باالنســحاب مــن لبنــان نهائ ًيــا
مــن بيــروت وضواحيهــا ليتموضــع فــي البقــاع ،وتتخــذ القيــادة الســورية قـ ً
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إلــى عمــق األراضــي الســورية ،ولكــن القــوى المضــادة لثــورة األرز هــذه ،أطلــت برأســها فــي مظاهــر
عديــدة ،وكان االغتيــال السياســي هــو مــا ميــز عــام  ،2005حيــث ســقط كل مــن ســمير قصيــر ،وجــورج
حــاوي ،وبيــار الجميــل لينتهــي العــام باالغتيــال البشــع لصاحــب القســم الشــهير ،الشــهيد جبــران توينــي
وقســمه هــو« ،نقســم باللــه العظيــم ،مســلمين ومســيحيين ،أن نبقــى موحديــن إلــى أبــد اآلبديــن ،دفا ًعــا عــن
خاتمــا بــه تظاهــرة ثــورة األرز ،جــاء موحــدً ا للشــعب اللبنانــي الــذي يصــر علــى
لبنــان العظيــم» ،الــذي أطلقــه ً
منــع قيــام الحــرب األهليــة مــن جديــد .بعدهــا بعــام تــوج الســيد حســن نصراللــه ثورتــه المضــادة ،بإيعــاز مــن
الولــي الفقيــه ،بتظاهــرة الثامــن مــن شــباط  ،2006حيــث تجمعــت كل القــوى المعاديــة للربيــع اللبنانــي فــي
ـكرا ســورية ،لتفــرز مــا ســيتعارف عليــه بقــوى الثامــن مــن أذار ،بالطبــع لــم تكــن القــوى متكافئــة،
تظاهــرة شـ ً
فربيع ّيــو ثــورة األرز كانــوا مســلحين بإيمانهــم بحريــة لبنــان ووحدتــه الوطنيــة ،وقــوى الثــورة المضــادة كانــوا
مســلحين بقــوة ســاح حــزب اللــه ومواليــن لســورية وإيــران .نحــرت االغتيــاالت السياســية بــكل مشــاربها،
ربيــع لبنــان ،ليدخــل لبنــان فــي دوامــة بقايــا شــبه حــرب أهليــة ،يديرهــا حــزب اللــه اللبنانــي.

الربيع السوري آذار /مارس 2011
تركنــا الربيــع الســوري حتــى النهايــة ،نظـ ًـرا ألهميتــه فــي قلــب المنطقــة ،وفــي الحقيقــة شــهدت ســورية
أكثــر مــن ربيــع ،ولــن نعــود إلــى الربيــع الســوري الــذي تحدثنــا عنــه فــي مــا ســبق ،أيــام الرئيــس حافــظ
األســد ،ولكــن ســنتحدث عــن الربيــع الثانــي الــذي جــاء بعــد خطــاب القســم ،الــذي استبشــر بــه الســوريون،
قصيــرا وانحصــر بالمثقفيــن ،الذيــن أخــذوا يشــكلوا المنتديــات الثقافيــة،
ولكنــه فــي الحقيقــة كان ربي ًعــا
ً
ولكــن بقيــت هــذه المنتديــات محصــورة بفئــة المثقفيــن ،ولــم تصــل إلــى عامــة النــاس ،ولكــن النظــام
وحرســه القديــم كان لهــذه المنتديــات بالمرصــاد ،وهــذا الحــرس القديــم كان مؤل ًفــا مــن القــوى السياســية
التــي ســاندت حافــظ األســد فــي حكــم ســورية ،ومعهــا األجهــزة األمنيــة التــي بنــى عليهــا حافــظ األســد
حكمــه ،وهــي قــوى رافضــة بالطبــع ألي إصــاح .قتــل ربيــع دمشــق األول وزهــوره براعــم ،فقتلتــه الثــورة
المضــادة التــي أدخلــت أحــرار هــذا الربيــع إلــى الســجون ،نذكــر منهــم علــى ســبيل المثــال ال الحصــر،
الدكتــور عــارف دليلــة ،والمحامــي حبيــب عيســى ،والمفكــر الســوري الراحــل ميشــيل كيلــو وغيرهــم عديــد
مــن المثقفيــن والسياســيين ،الــذي ال مجــال لذكرهــم ألنهــم كثــر.

شــهدت ســورية فــي  2005شــبه ربيــع حيــث كان إعــان دمشــق للتغييــر الديمقراطــي ،ولكنــه اســتمر حتى
بعــد وضــع قيادتــه فــي الســجون ،ألن القــوى المضــادة للثــورة كانــت رافضــة ألي عمليــة إصــاح طرحهــا
اإلعــان ،ومــن المؤســف أن نقــول إنــه بعــد الثــورة الســورية ،2011لــم يســتطع هــذا اإلعــان أن يشــكل
قيــادة لهــذه الثــورة ،رغــم تعويــل قــوى ديمقراطيــة عديــدة عليــه.

عندمــا انطلــق الربيــع العربــي مــن تونــس ،لتليــه مصــر وليبيــا أخــذت النــاس فــي ســورية تحبــس أنفاســها
بانتظــار حــراك مــا ،وكان رأس النظــام الســوري يعربــد بــأن ســورية غيــر تلــك الــدول ،فكانــت تظاهــرة
الحريقــة فــي الثامــن عشــر مــن شــباط /فبرايــر التــي كان شــعارها «الشــعب الســوري مــا بينــذل» ،وكانــت
الشــرارة الثانيــة شــرارة أطفــال درعــا الذيــن كتبــوا علــى جــدران مدارســهم «الشــعب يريــد إســقاط النظــام»،
ولكــن أجهــزة النظــام األمنيــة ،كانــت لهــم وألهاليهــم بالمرصــاد ،فقمعــت التظاهــرات التــي خرجــت
مطالبــة بإطــاق ســراح أطفالهــم ،وأطلــق الرصــاص الحــي علــى المتظاهريــن ،ليســقط بعــض القتلــى الــذي
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ســيكون استشــهادهم هــو بدايــة الثــورة الســورية التــي يســميها بعضهــم ثــورة ،وبعضهــم حــراكًا ،وآخــرون
انفجــارا إلــخ ...مــن التســميات ،التــي تنطبــق كلهــا علــى هــذه الثــورة التــي كانــت فــي
فــورة وغيرهــم
ً
الحقيقــة ثــورة ســلمية شــملت المــدن والقــرى الســورية كلهــا ،وكان شــعارها فــي البدايــة المطالبــة باإلصالح
السياســي ،واالقتصــادي ،والتعليمــي ،وإطــاق الحريــات العامــة ،ولكــن النظــام لــم يتقبــل هــذه الشــعارات،
فقابلهــا بتظاهــرات مؤيــدة ســماها المــزورون بالتظاهــرات المليونيــة .تكاثــرت التظاهــرات ودخلــت علــى
الخــط الســفارات وخاصــة الفرنســية منهــا واألميركيــة ،ولنــا فــي جــوالت الســفير األميركــي فــورد خيــر دليــل
علــى بدايــة التدخــات.

انتقــل النظــام إلــى الخطــوة التاليــة ،وهــي إطــاق المســاجين اإلســاميين مــن نــزالء ســجن عــدرا ،عبــر
عوضــا عنهــم األحــرار مــن الســوريين الثائريــن ،حتى
مراســيم العفــو العــام الــذي كان يصدرهــا ،وكان يدخــل ً
غصــت بهــم الســجون ،وكانــت التهمــة الجديــدة ،بعــد إلغــاء قانــون الطــوارئ الــذي أعلــن صبيحــة الثامــن
مــن آذار /مــارس  ،2011جاهــزة أال وهــي «اإلرهــاب» ومحكمتهــا التــي ال ترحــم أحــدً ا دون التمييــز بيــن
البــريء وغيــر البــريء ،ألننــا ال نســتطيع الحكــم علــى المســاجين الــذي مــات العديــد منهــم تحــت التعذيــب.
عســكرت الثــورة فــي البدايــة ،وتــم أســلمتها فــي النهايــة ،لتنطلــق ظواهــر الحــركات والتنظيمــات
اإلســاموية ،لتوصلنــا إلــى الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام التــي ســتعرف بداعــش ،والتــي ســيطرت
علــى العــراق وبــاد الشــام ،دفعــة واحــدة ،وتنطلــق الحــرب ضــد اإلرهــاب ،وهــي الحــرب التــي لهــا بدايــة
وليســت لهــا نهايــة.

لــن ندخــل فــي تاريــخ ســورية خــال هــذه الســنوات العشــر ،ألنــه يلزمهــا كثيــر مــن الصفحات ،وســيكتب
هــذه الصفحــات التاريــخ الــذي ال يرحــم ،ولــن يرحــم مــا حــدث فــي ســورية ،التــي تمزقــت بيــن الــدول
االســتعمارية ،والعصابــات الطائفيــة والدينيــة.

ملخــص مــا تقــدم ،فــإن الربيــع العربــي نُحــر أكثــر مــن كونــه انتحــر؛ فلــو عدنــا إلــى العنــوان الــذي
اخترنــاه «هــل الربيــع العربــي نحــر أم انتحــر» ،الحقيقــة المــرة أن كال الحالتيــن تنطبــق علــى هــذا الربيــع الــذي
عوضــا عــن أن يغرقهــا بــورود الحريــة والكرامــة التــي بشــرها بهــا
غــرق بــدم األبريــاء مــن شــعوب المنطقــةً ،
الشــهيد ســمير القصيــر.

انتحــر الربيــع العربــي ألن مــن تصــدى لقيادتــه لــم يكونــوا أهـ ً
ـا لذلــك ،فهــذه القــوى التــي ســمت نفســها
بالمعارضــة الداخليــة منهــا والخارجيــة تفاجــأت مثــل الجميــع بهــذا الربيــع ،فــأرادت أن تركــب موجــة هــذا
عوضــا عــن أن تقــوده ،دفعتــه إلــى أحضــان القــوى المتربصــة
الربيــع محاولــة أن تجيــره لمصلحتهــا ،ولكــن ً
بهــذا الربيــع ،مــن الــدول العظمــى التــي ليــس مــن مصلحتهــا أن يزهــر هــذا الربيــع ،ألنــه ليــس مــن مصلحتهــا
أن تزهــر الحريــات والديمقراطيــة فــي المنطقــة قاطبــة.
أحــد أســباب انتحــار هــذا الربيــع ،كان عــدم وجــود قيــادات متفاعلــة ومتحــدة مــع التحــركات ،وذلــك
بســبب كــون االســتبداد ،وهــو الســمة التــي جمعــت بيــن كل البلــدان الثائــرة ،لــم يستســلم ،وكأنــه خــرج مــن
البــاب ليعــود بشــكل آخــر مــن الشــباك ،مــن هنــا جــاءت ســهولة نحــره ،ألن كل زهــرة كانــت تغنــي علــى
ليالهــا ،ولــم تســتطع أن تتوحــد لتــردف الواحــدة األخــرى ،مــا ســهل علــى قــوى الثــورة المضــادة ضــرب
هــذه الحــركات ثــم نحرهــا.
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أيضــا ،فلــم يفهم هــؤالء السياســيون ،أو
االعتمــاد علــى الخــارج كان ســب ًبا مــن أســباب النحــر لهــذا الربيــع ً
القيــادات المعتمــدة علــى الخــارج ،بــأن الخــارج ال يهمــه مــا يجــري فــي الداخل ،فهــو لــه مصالحــه وتكويناته
المناهضــة لــكل شــعارات الديمقراطيــة والحريــة والكرامــة التــي ترفضهــا هــذه الــدول .كتــب جــورج غانــم
فــي دراســته لشــخصية الراحــل الكبيــر كمــال جنبــاط ،بــأن هــذا األخيــر حدثــه بــأن أحــد الــوزراء التوانســة
قــال لكمــال جنبــاط ،أنــت فــي المــكان الغلــط ،أنــت تطلــب الدعــم مــن الــدول التــي باألصــل هــي ضــد
طروحاتــك .أنــت تطالــب باالشــتراكية والعدالــة االجتماعيــة ،وكذلــك إرســاء الديمقراطيــة ،وهــم باألصــل
ضــد هــذه الطروحــات ،عــد إلــى بلــدك واعتمــد الداخــل .فهــم كمــال جنبــاط الــدرس ،ولكــن المحتــل
األســدي للبنــان ســرع فــي موتــه ليتــم اغتيالــه ومشــروعه فــي الســادس عشــر مــن عــام .1967

ُ
تدخــل الحــركات اإلســاموية فــي كل الحــركات ،مــن النهضــة إلــى اإلخــوان المســلمين إلــى المتطرفيــن
مــن القاعــدة والنصــرة وداعــش والحشــد الشــعبي وحــزب اللــه ،وكل هــذه الحــركات وغيرهــا ،أدت إلــى نحر
هــذه الثــورات ألنهــا بطشــت بقيــادة هــذه الحــركات ،وأخافــت النــاس الذيــن ثــاروا فــي فتــرات متقطعــة هنــا
أو هنــاك .وهــذه الحــركات ليســت مقبولــة مــن قبــل أغلبيــة الســكان الــذي يرغبــون بــأن يصلــوا إلــى دولــة
المواطنــة حيــث تتســاوى الحقــوق والواجبــات.

أيضــا ،ألنهــا مــع األســف بقيــت ضمــن قوالبهــا الجامــدة،
القــوى الديمقراطيــة مســؤولة عــن هــذا النحــر ً
ولــم تســتطع أيديولوجيتهــا غيــر المتطــورة ،أن تفــرز سياســة واقعيــة يتقبلهــا الحــراك ،بــل بقيــت فــي التــرف
الفكــري الــذي ال يهــم كثيـ ًـرا مــن الجماهيــر وأغلبيــة النــاس .لــم تســتطع هــذه القــوى أن تتوحــد ضمــن تيــار
برنامجــا لمــا بعــد ســقوط النظــام ،فالثــورة الحقيقيــة تبــدأ بعــد ســقوط النظــام،
ديمقراطــي ،يضــع خطــة أو
ً
ـورا واقع ًيــا لمفهــوم الدولــة
وليــس قبلــه .لــم نــر أي مــن القــوى فــي داخــل ســورية أو خارجهــا قدمــت تصـ ً
الوطنيــة الديموقراطيــة ،لتقدمــه للجماهيــر.
نعــم ســيبقى ســؤال «هــل الربيــع العربــي نُحــر أم انتحــر» معل ًقــا ،ألن اإلجابــة عنــه يلزمهــا دراســات عديدة،
وكثيــر مــن التمحيــص والتوثيق.
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فاطمة لمحرحر

دكتــورة فــي الدراســات السياســية والقانــون العــام ،باحثــة في العالقــات الدوليــة المعاصرة،
عضــو نشــيط فــي العديــد مــن الجمعيــات والمراكــز البحثيــة ،مهتمــة بالدراســات األكاديميــة
حــول العالقــات الدوليــة واالســتراتيجية ،وحقــوق االنســان ،والتنميــة ،والهجــرة .صــدر لهــا
عــدة مقــاالت ودراســات فــي مجموعــة مــن المجــات والجرائــد ومواقــع مغربيــة ودوليــة،
منهــا «ثقافــة التســامح فــي المواثيــق الدوليــة لحقــوق اإلنســان» فــي مجلــة الطريــق
اللبنانية-العــدد -30الســنة-78-صيف  ،2019و»الحقــوق السياســية للمــرأة بالمغــرب :المعوقــات
وســبل التجــاوز» فــي المجلــة العربيــة للقانــون الدولــي اإلنســاني وحقــوق اإلنســان ،العــدد
-2ديســمبر  ،2019و»مســتقبل العالقــات الصينية-األمريكيــة فــي عهــد جــو بايــدن» فــي نشــرة
الصيــن بعيــون عربيــة ،العــدد  106مــارس .2021

تأتــي دراســة مســألة الهويــة الثقافيــة فــي الدســتور المغربــي ،انطال ًقــا مــن مجموعــة مــن الضمانــات
واآلليــات المؤسســاتية ،التــي جــاء بهــا دســتور  2011فــي ظــل التحــوالت السياســية والتجــارب الدســتورية
التــي عاشــتها الــدول العربيــة ،بعــد موجــة االحتجاجــات الشــعبية غيــر المســبوقة.

وفــي هــذا المنحــى ،وبعــد مســيرة ناهــزت نصــف قــرن مــن الزمــان عــن لحظــة االســتقالل ،مثلــت مســألة
الهويــة الثقافيــة المغربيــة جــز ًءا أساس ـ ًيا مــن بنيــة الحــراك االجتماعــي فــي إطــار ثــورات الربيــع العربــي،
ـما فــي النقاشــات السياســية واالجتماعيــة والثقافيــة.
حيــث صــار ســؤال الهويــة محــد ًدا حاسـ ً
ـي عــن البيــان ،أن الهويــة الثقافيــة علــى مــدار تاريــخ المغــرب شــكلت سـ ً
معطى
ـؤال إشــكال ًيا ،بكونهــا
ً
وغنـ ٌّ
لــه أبعــاد متعــدِّ دة ســاهمت فــي تشــكيل الخريطــة الهوياتيــة للمغــرب ،وبحكــم موقعــه الجيو-اســتراتيجي
المتميــز بوصفــه ملتقــى للحضــارات ،وقــد ســاهمت هــذه الخصوصيــات فــي صنــع فسيفســاء الهويــة الثقافيــة
المغربيــة.

ونظـ ًـرا لمــا يمثلــه البعــد الهوياتــي خاصــة فــي إطــاره الثقافــي ضمــن مضمــار التغييــر مــن أجــل إرســاء
ثوابــت الديمقراطيــة ،فــإن الحركــة االحتجاجيــة فــي المغــرب وقبيــل لحظــة المراجعــة الدســتورية كثفــت
ضغوطاتهــا علــى المشــرع قصــد االعتــراف بمطالبهــا عبــر خلــق تحالفــات مــع مختلــف األيديولوجيــات
والتيــارات (األمازيغيــة واإلســامية ،)...وهــو مــا ســينعكس فــي الوثيقــة الدســتورية لســنة  2011التــي
جــاءت اســتجابة لمطالــب الشــارع المغربــي.
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ومــن هــذا المنطلــق ،جــاء اإلصــاح الدســتوري أحــد اآلثــار المباشــرة لديناميــة الربيــع العربــي ،إلعــادة
تعريــف الهويــة المغربيــة انطال ًقــا مــن روافدهــا المتنوعــة ،حيــث يشــدد تصديــر دســتور  2011علــى الهويــة
المغربيــة المتعــددة الروافــد «المملكــة المغربيــة دولــة إســامية ذات ســيادة كاملــة ،متشــبثة بوحدتهــا الوطنيــة
والترابيــة ،وبصيانــة تالحــم مقومــات هويتهــا الوطنيــة ،الموحــدة بانصهــار كل مكوناتهــا ،العربية-اإلســامية
واألمازيغيــة والصحراويــة الحســانية ،والغنيــة بروافدهــا األفريقيــة واألندلســية والعبريــة والمتوســطية؛ كمــا
أن الهويــة المغربيــة تتميــز بتبــوؤ الديــن اإلســامي مكانــة الصــدارة فيهــا ،وذلــك فــي ظــل تشــبت الشــعب
المغربــي بقيــم االنفتــاح واالعتــدال والتســامح والحــوار ،والتفاهــم المتبــادل بيــن الثقافــات والحضــارات
اإلنســانية»(((.

وبذلــك ،أكــد الدســتور الجديــد علــى التعــدد الثقافــي للمغــرب فــي إطــار الهويــة الوطنيــة بكونــه أولويــة
للبــاد تســتمد مبادئهــا مــن حكمــة الثقافــات التــي تشــكل المجتمــع جميعهــا؛ إلــى جانــب ذلــك منــح
التعديــل الدســتوري اللغــة األمازيغيــة صفــة رســمية بترســيخها لغــة مكتوبــة ،كمــا هــو منصــوص عليــه فــي
الفصــل الخامــس مــن الدســتور ،وبــأن تتخــذ الدولــة التدابيــر الكفيلــة بحمايتهــا لتكــون رصيــدً ا مشــتركًا
لجميــع المغاربــة ،غيــر أن المشـ ّـرع المغربــي ربــط ترســيم اللغــة األمازيغيــة بإصــدار قانــون تنظيمــي يحــدد
كفيــة تفعيلهــا.
هــذه التعدديــة الثقافيــة التــي تــم التنصيــص عليهــا دســتور ًيا ،هــي انعــكاس للصحــوة التــي عرفتهــا الســاحة
اإلقليميــة والوطنيــة ،وعــودة للنقــاش حــول الهويــة الثقافيــة ،كمــا ســاهمت مجموعــة مــن العوامــل المتداخلة
والمرتبطــة التــي عاشــتها البــاد فــي إثــارة هــذا النقــاش.
وتكمــن أهميــة هــذه الدراســة ،فــي استكشــاف قــدرة المســار الدســتوري بعــد مرور عشــر ســنوات ،ليســت
بالقليلــة علــى تلبيــة مطالــب الحــركات االحتجاجيــة ،علــى ترســيخ الهويــة الثقافيــة بــكل مكوناتهــا وروافدهــا
علــى أرض الواقــع ،ســواء مــن خــال اآلليــات القانونيــة والمؤسســاتية والسياســة العامــة الوطنيــة مــن جهــة،
أو فــي إطــار المشــاركة فــي المبــادرات الدوليــة لضمــان التعدديــة الثقافيــة مــن جهــة أخــرى.

وانطال ًقــا مــن هــذه الخلفيــة ،فــإن هــذا البحــث يهــدف إلــى تســليط الضــوء عــل ســيرورة تشــكل الهويــة
الثقافيــة فــي المغــرب ومناقشــة أسســها الدســتورية ،خاصــة فــي ظــل الجــدل الــذي مــا تــزال تثيــره هــذه
المســألة بيــن الفاعليــن والناشــطين فــي مجــال الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان ،ومــا رافــق ذلــك مــن متغيرات
سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة داخــل المجتمــع المغربــي.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أننــا ســنحاول مــن خــال هــذه الورقــة ،اقتحــام العلبــة الســوداء لألبعــاد المختلفــة
للتنصيــص الدســتوري لمســألة الهويــة الثقافيــة الــذي حمــل مجموعــة مــن المســتجدات فــي ســياق تزايــدت
فيــه المطالــب بمزيــد مــن الحريــات والحقــوق اإلنســانية ،وكــذا بالوقــوف علــى عــدد مــن العراقيــل والعوائــق
التــي تحــد مــن التطبيــق والتفعيــل األمثــل لبعــض مكونــات هــذه الهويــة فــي الحيــاة العامــة.

وقــد وجــه هــذه الدراســة مجموعــة مــن التســاؤالت اإلشــكالية ،مــا هــي العوامــل التــي فرضــت عــودة
ســؤال الهويــة الثقافيــة إلــى الواجهــة السياســية فــي المغــرب؟ ومــا هــي المســتجدات التــي جــاء بهــا التعديــل
الدســتوري فــي مــا يخــص الهويــة الثقافيــة؟ ومــا مــدى تفعيــل المقتضيــات الدســتورية فــي السياســة العامــة
للدولــة؟
(((

المملكة المغربية« ،الدستور المغربي» ،وزارة االتصال ،2011 ،ص.3.
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ً
أول :الهوية الثقافية من التأصيل إلى التنصيص الدستوري
إن مفهــوم الهويــة يعــد مــن المفاهيــم الحديثــة التــي ظهــرت عقــب الثــورة الفرنســية ،وارتبطــت نشــأتها
بنظريــات علــم االجتمــاع التــي ربطــت الهويــة باالنتمــاء إلــى الجماعــة؛ ومــن خــال قــراءة بعــض األدبيــات
المتعلقــة بالهويــة يتبيــن أنــه ال يوجــد مفهــوم محــدد لكلمــة هويــة ،وذلــك بســبب تعــدد المــدارس الفكريــة
التــي تناولــت هــذا المفهــوم(((.

وعلــى الرغــم مــن أن لمفهــوم الهويــة داللتــه اللغويــة واســتخداماته الفلســفية والثقافيــة ،إال أن معظــم
المجــاالت التــي تناولتــه تــكاد تتفــق علــى أن الهويــة تعنــي الخصوصيــة التــي تميــز جماعــة بشــرية عــن
غيرهــا ،كالعيــش المشــترك ،العقيــدة ،اللغــة ،التاريــخ ،والمصيــر المشــترك(((.

وفــي هــذا المشــهد ،بــرزت ظاهــرة الهويــة الثقافيــة علــى أنهــا إشــكالية سوســيو ثقافيــة ،تعــددت الــرؤى
والفلســفات فــي تحديــد مفهومهــا ،حيــث ورد فــي الخطــة الشــاملة للثقافــة العربيــة الصــادرة عــن المنظمــة
العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم ،بــأن الهويــة الثقافيــة هــي «النــواة الحيــة للشــخصية الفرديــة والجماعيــة،
والعامــل الــذي يحــدد الســلوك واألفعــال األصيلــة للفــرد والجماعــة والعنصــر المحــرك الــذي يســمح لألمــة
بمتابعــة التطــور واإلبــداع ،مــع االحتفــاظ بمكوناتهــا الثقافيــة الخاصــة وميزاتهــا الجماعيــة بفعــل التاريــخ
الطويــل واللغــة القوميــة والســكولوجية المشــتركة»(((؛ كمــا عرفــت منظمــة اليونســكو الهويــة الثقافيــة بأنهــا
«انتمــاء أفــراد إلــى جماعــة لغويــة محليــة أو إقليميــة أو وطنيــة ،بمــا لهــا مــن قيــم وعــادات وتقاليــد وجماليــة
تميزهــا(((.

وعليــه ،يمكــن القــول إن الهويــة الثقافيــة هــي مجموعــة مــن القيــم والتصــورات التــي يتميــز بهــا مجتمــع ما
عــن غيــره مــن المجتمعــات األخــرى ،تب ًعــا لخصوصياتــه التاريخيــة والحضاريــة التــي تولــد لديــه نو ًعــا مــن
الشــعور باأللفــة والتماســك االجتماعــي واإلحســاس باالنتمــاء ،كمــا أن هــذه الهويــة ،قابلــة للتطــور والتجــدد
مــع االحتفــاظ بخصائصهــا الثابتــة التــي تحــددت بفعــل التاريــخ واللغــة والقيــم والديــن(((؛ فالهويــة الثقافيــة
هــي محصلــة تفاعــل مجموعــة مــن العناصــر االجتماعيــة والســلوكية واللغويــة والسياســية والحضاريــة ،لهــا
امتــدادات فــي الماضــي والمســتقبل(((.
وفــي المغــرب ،تميــزت العقــود الثالثــة األخيــرة بتنامــي البعــد الهوياتــي فــي مختلــف القضايــا االجتماعيــة
والسياســية والثقافيــة ،نتيجــة جملــة مــن التحــوالت الكبــرى التــي أفرزهــا التحــول الديمقراطــي علــى

(((
(((
(((
(((
(((
(((
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ملف العدد :الربيع العربي بعد عشر سنوات؛ المسارات والحصائل واآلفاق

ً
ثانيا :مقاالت رأي  -مسألة الهوية الثقافية في الدستور المغربي بعد الربيع العربي بين التنصيص والتفعيل

المســتوى اإلقليمــي .األمــر الــذي سيســاهم فــي بــروز الهويــات الوطنيــة واالســتثناءات الثقافيــة ،وخلــق نــوع
مــن األزمــة الهوياتــة خاصــة علــى المســتوى التنصيــص الدســتوري.
فكمــا نعلــم أن الدســاتير الســابقة فــي المغــرب ( )1996-1992-1972-1970-1962وعلــى الرغــم
مــن انخراطهــا فــي الدســتورانية المعاصــرة بمعاييرهــا ومؤسســاتها وآلياتهــا وإقرارهــا بكيفيــة شــاملة الحقــوق
األساســية للمواطنيــن ،والتأكيــد علــى تشــبث المغــرب بحقــوق اإلنســان كمــا هــي متعــارف عليهــا عالم ًيــا
(دســتوري  ،)1996-2992األمــر الــذي تجســد عمل ًيــا بموافقــة المغــرب علــى عــدد مــن االتفاقــات
الدوليــة؛ غيــر أن قضيــة الهويــة الثقافيــة للمغــرب ظلــت ناقصــة وغيــر واضحــة وال تعبــر عــن كل المكونــات
والروافــد الثقافيــة ،فــي ظــل تلــك الدســاتير.

وفــي هــذا المنحــى ،ســاعد الربيــع العربــي علــى تجلــي هــذه األزمــة ووضوحهــا ،فــي ظــل الحــركات
االحتجاجيــة المطالبــة بالديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان؛ ومــن هــذا المنطلــق ســاهمت الحركــة األمازيغيــة
فــي إثــارة النقــاش حــول الهويــة الثقافيــة ،خاصــة مــع غيــاب البعــد الثقافــي فــي برنامــج بنــاء الدولــة الوطنيــة
وتحديــد مفهــوم الهويــة الوطنيــة وحصــره فــي شــكله التقليــدي علــى ثنائيــة العروبــة واإلســام فــي إغفــال
تــام للمكونــات األخــرى( ،الثقافــة األمازيغيــة والحســانية )..التــي لــم تكــن حاضــرة فــي أجنــدة الدولــة
آنــذاك.

لقــد كانــت ســنة  2011ســنة بــارزة وفارقــة فــي تطــور الحيــاة السياســية والثقافيــة فــي المغــرب ،حيــث
كان للســياق التاريخــي الــذي طبــع هــذه الفتــرة دوره الحاســم فــي بصــم النــص الدســتوري بهاجــس
الهويــة ،بوصفــه أحــد اآلثــار المباشــرة لديناميــة الربيــع العربــي التــي ســاهمت فــي انفتــاح معادلــة اإلصــاح
الدســتوري علــى فاعليــن جــدد يمثلــون تعبيــرات مدنيــة وحقوقيــة مختلفــة(((.

ـورا
ولعــل هــذا مــا جعــل مــن مطلــب إعــادة البنــاء والتأســيس الدســتوري للهويــة الثقافيــة المغربيــة محـ ً
مركز ًيــا للحــوار العمومــي خــال ســنة  ،2011فقــد كان خطــاب الهويــة حاضـ ًـرا فــي هــذا الحــوار الــذي
تميــز بالتضخــم ،حيــث وصــل فــي بعــض الحــاالت إلــى وضعيــة تقاطبــات حــادة بيــن الفاعليــن السياســيين،
غيــر أن الصيغــة النهائيــة التــي ســيجيب بهــا الدســتور عــن هــذه اإلشــكاليات ســتكون حاملــة لتوتــرات قيميــة
واضحــة بإحالــة الهويــة علــى منطــق الخصوصيــة(((.

ومــن خــال اســتقراء بنــود دســتور ســنة  ،2011نجــد أن هــذا الدســتور أعــادة تعريــف الهويــة الثقافيــة
المغربيــة مــن خــال االعتــراف بغنــى وتنــوع الهويــة المغربيــة وانصهــار مكوناتهــا األساســية العربيــة
واإلســامية واألمازيغيــة والصحراويــة والحســانية ،مــع اإلقــرار بتبــوؤ الديــن اإلســامي مكانــة الصــدارة،
فــي ظــل التأكيــد علــى تشــبث الشــعب المغربــي بقيــم االنفتــاح واالعتــدال والتســامح والحــوار المتبــادل بيــن
الثقافــات والحضــارات اإلنســانية.
واســتنا ًدا إلــى هــذه األســس ،فقــد تولــى الدســتور التطــرق فــي الفقــرة الثالثــة مــن الفصــل األول إلــى
الثوابــت الجامعــة لألمــة والحيــاة العامــة والمتمثلــة فــي الديــن اإلســامي والوحــدة الوطنيــة المتعــددة

(((
(((

حســن طــارق« ،المغــرب والهويــة المتشــظية» ،العربــي الجديــد 18 ،نوفمبــر www.alaraby. ،2016
 co.uk، 11أبريــل .2021
المرجع نفسه.
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الروافــد والملكيــة الدســتورية واالختيــار الديمقراطــي ،وهــذه الثوابــت تشــكل الهويــة المغربيــة وتحتــاج
باســتمرار إلــى توضيحهــا لألجيــال المتعاقبــة والتذكيــر بهــا فــي كل دســتور جديــد ،كمــا حــرص علــى
تحصينهــا مــن أي مراجعــة دســتورية.
وبالقيــاس إلــى مــا ســبق ،فإننــا ال ينبغــي أن نســتبعد بعــض اإلصالحــات التــي ُيتطلــع إليهــا فــي المســتقبل،
فــأي دســتور مهمــا تكــن أهميتــه ومكانتــه وقــوة وجــوده وإمــكان ديمومتــه ،ال يعنــي قدســيته للتعديــل أو
اإللغــاء ،إذا اقتضــت أحــوال الدولــة ،حتــى يتســنى لــه أن يســتمر ويســتقر(.((1

ومــن جهــة أخــرى ،شــكل تنصيــص دســتور  2011علــى اللغــة األمازيغيــة لغــة رســمية للدولــة لتكــون
رصيــدً ا مشــتركًا لجميــع المغاربــة ،علــى أن يحــدد قانــون تنظيمــي مراحــل تفعيــل طابعهــا الرســمي وكيفيــة
دمجهــا فــي مجــال التعليــم ومجــاالت الحيــاة العامــة ذات األولويــة (الفصــل  ،)5منعط ًفــا غيــر مســبوق فــي
االعتــراف بالهويــة واللغــة األمازيغيتيــن.

وبالتالــي ،يمكننــا القــول إن هــذه الوثيقــة قــد وفــرت مــا يكفــي مــن المشــروعية الدســتورية والسياســية
للمســألة األمازيغيــة ،مــا يتجلــى مــن خــال أن الشــرعية الدوليــة لحقــوق اإلنســان مرجعيــة عليــا للدســتور،
والتأكيــد علــى ســمو المواثيــق والمعاهــدات الدوليــة علــى التشــريعات الوطنيــة ،إلــى جانــب اإلقــرار الصريح
بالتعدديــة الثقافيــة واللغويــة ،وهــذا التنصيــص يكتســب أهميتــه القانونيــة والسياســية بمــا يوفــره مــن حصانــة
دســتورية لهــذا التعــدد(.((1

تتويجــا لمســار مــن النضــال والترافــع لمختلــف
وتجــدر اإلشــارة هنــا إلــى أن ترســيم األمازيغيــة ،شــكل
ً
الفاعليــن فــي الحركــة األمازيغيــة علــى امتــداد زهــاء نصــف قــرن ،كانــت أبــرز محطاتــه «ميثــاق أكاديــر»
لســنة  ،1991و«البيــان األمازيغــي» لســنة  ،2000و«خطــاب أجديــر» ســنة  2001الــذي أدى إلــى نقلــة نوعيــة
للقضيــة األمازيغيــة ،وكان مــن ثمــاراه تأســيس المعهــد الملكــي للثقافيــة األمازيغيــة ،وإقــرار حــرف تيفينــاغ
ودمــج اللغــة األمازيغيــة فــي قطــاع اإلعــام والتعليــم(.((1
عــاوة علــى ذلــك ،حــرص دســتور  2011علــى التأكيــد أن الهويــة الصحراويــة مكــون مــن مكونــات
الهويــة الثقافيــة المغربيــة ،كمــا أعلنــت الدولــة مــن خــال الوثيقــة الدســتورية علــى ضــرورة النهــوض
بتعبيراتهــا اللغويــة والثقافيــة كافــة ،وفــي مقدمتهــا اللغــة الحســانية.

وهكــذا ،فــإن االعتــراف الدســتوري بالهويــة الثقافيــة يشــكل خطــوة مهمــة لترقيــة كل المكونــات
الثقافيــة واالنتقــال بهــا إلــى مجــال السياســات العموميــة للدولــة؛ غيــر أن الطريقــة التــي عالــج بهــا المشــرع
المغربــي قضيــة الهويــة الثقافيــة فــي ظــل ريــاح الربيــع العربــي ،أثــارت مجموعــة مــن المالحظــات الشــكلية

( ((1عبــاس الجــراري« ،مكونــات الهويــة الوطنيــة فــي دســتور  2011وفــي ســياق التطــور الدســتوري بالمغــرب»،
مداخلــة قدمــت فــي أعمــال النــدوة الدوليــة «التطــور الدســتوري للمغــرب :الجــذور التاريخيــة والتجليــات
الراهنــة والرهانــات المســتقبلية» ،أكاديميــة المملكــة المغربيــة ،الربــاط 11-10 ،يوليــوز  ،2018ص
ص.136-135.
( ((1إبراهيــم بايــزو« ،الجمعيــات األمازيغيــة بيــن النضــال الثقافــي والتوظيــف السياســي» ،مجلــة رهانــات ،العــدد
 ،2016 ،40ص.19.
( ((1وكالــة المغــرب العربــي« ،ترســيم األمازيغيــة فــي مشــروع الدســتور الجديــد :مكســب هــام علــى محــك
األجــرأة والتفعيــل» ،مغــرس 29 ،يونيــو  www.maghress.com، (28 ،2011مــارس ).2021
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ً
ثانيا :مقاالت رأي  -مسألة الهوية الثقافية في الدستور المغربي بعد الربيع العربي بين التنصيص والتفعيل

والجوهريــة( ،((1مــن حيــث كيفيــة تفعيلهــا فــي السياســة العامــة للدولــة ،مــا قــد يخلــق نو ًعــا مــن الغمــوض
واالرتباك في المشهد الثقافي على وضع سياسية هوياتية ثقافية واضحة.

ً
ثانيا :الهوية الثقافية في الدستور ،مسالك التفعيل
تبــدو التجربــة الدســتورية المغربيــة منخرطــة فــي إطــار سياســي مميــز ،فبقــدر تفاعلهــا مــع الربيــع العربــي،
فإنهــا نهضــت علــى مقاربــة تنتصــر لمبــدأ اإلصــاح فــي ظــل االســتمرارية ،غيــر أن هــذا لــم يعفــي الدســتور
المغربــي مــن آثــار موجــة دســتورانية الربيــع العربــي ،فدســتور  2011يشــكل حالــة اســتثنائية ،حيــث تجــاوب
مــع الســياق االحتجاجــي ،ومــع فــورة الطلــب االجتماعــي الــذي تســارع مــع «حركــة  20فبرايــر» ،وهــو مــا
جعــل صياغــة الدســتور تعــود بقــوة إلــى تبنــي نفــس برنامجــي مختلــف عــن ذلــك الــذي طبــع أجيـ ً
ـال قديمــة
مــن الدســاتير المغربيــة(.((1
إن مقاربــة الهويــة الثقافيــة المغربيــة دســتور ًيا ،يجعلنــا نتســاءل عــن قابليــة مضاميــن الوثيقــة الدســتورية
للتفعيــل ،علــى أنهــا نــص محــدد لمســاطر وآليــات وتنفيــذ وتقييــم السياســات العموميــة للهويــة الثقافيــة،
ودور المؤسســات الدســتورية ومؤسســات المجتمــع المدنــي فــي ذلــك ،فــي ظــل التحــول مــن خطــاب تغييــر
الدســتور إلــى خطــاب التغييــر بالدســتور(.((1

إن المفهــوم المعيــاري والحقوقــي والثقافــي للدســتور يشــكل تحـ ً
ـما في مســار اســتكمال
ـول تاريخ ًيــا حاسـ ً
بنــاء دولــة المؤسســات ،وترســيخ مبــادئ وآليــات الحكومــة الجيــدة والمواطنــة الكاملــة؛ وفــي هــذا الســياق
حمــل الدســتور المغربــي لســنة  2011مجموعــة مــن المســتجدات ،وتنــاول التوجهــات العامــة ذات الصلــة
بالهويــة الثقافيــة للمغــرب ،وذلــك مــن خــال دســترة قيــم ومبــادئ عديــدة تهــم الروافــد المتعــددة للثقافــة
المغربيــة كمــا ســبقت اإلشــارة إلــى ذلــك أعــاه.

وبذلــك ،يشــدِّ د الدســتور الجديــد فــي فصــول مختلفــة منــه علــى أهميــة الهويــة الثقافيــة المغربيــة المتنوعــة
فــي إطــار هويــة وطنيــة موحــدة ،وعلــى ضــرورة إدراجهــا فــي الحيــاة العامــة ،مــن خــال تبنــي سياســات
عموميــة ذات صلــة.
ومــن أجــل التأطيــر المؤسســاتي لمســألة الهويــة الثقافيــة وتدبيــر التعــدد اللغــوي والثقافــي ،نصــت الفقــرة
األخيــرة مــن الفصــل الخامــس مــن الدســتور ،علــى إحــداث المجلــس الوطنــي للغــات والثقافــة المغربيــة،
مهمتــه علــى وجــه الخصــوص حمايــة وتنميــة اللغتيــن العربيــة واألمازيغيــة ومختلــف التعبيــرات الثقافيــة
المغربيــة ،لكونهــا ترا ًثــا أصيـ ً
ـا وإبدا ًعــا معاصـ ًـرا ويضــم كل المؤسســات المعنيــة بهــذه المجــاالت ،ويحــدد
قانــون تنظيمــي صالحيتــه وتركيبتــه وكيفيــات ســيره.

إلــى جانــب ذلــك ،نــص الدســتور علــى أن العربيــة هــي اللغــة الرســمية إلــى جانــب اللغــة األمازيغيــة علــى
أن يحــدد قانــون تنظيمــي مراحــل تفعيــل الطابــع الرســمية لهــذه اللغــة ،إضافــة إلــى هــذا حــرص المشــرع
( ((1حسن طارق« ،المغرب والهوية المتشظية» ،مرجع سابق.
( ((1حســن طــارق« ،مبــادئ ومقاربــات فــي تقييــم السياســات العموميــة» ،الوســيط مــن أجــل الديمقراطيــة وحقوق
اإلنســان ،أبريــل  ،2014ص ص.21-20.
( ((1المرجع السابق ،ص.21.
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الدســتوري علــى ضمــان وتنميــة واســتعمال الحســانية وباقــي اللهجــات المســتعملة فــي المغــرب؛ وهــو
ـورا وســع ًيا إلــى إعــادة التــوازن مــن خــال إحاطتــه بالشــعب فــي تعدديتــه المركبــة والمعقــدة،
مــا يمثــل تطـ ً
(((1
واالعتــراف لمختلــف مكونــات الشــعب المغربــي بحقهــا فــي اإلبــداع وتطويــر ثقافتهــا الخاصــة .

ونخلــص مــن واقــع الحــال إلــى فكــرة مفادهــا ،أن دســتور  ،2011وعلــى الرغــم مــن التقــدم الكبيــر
غموضــا وأوجــه
الــذي تميــز بــه عــن الدســاتير الســابقة ،فــي مــا يخــص دســترة مســألة الهويــة الثقافيــة ،إال أن
ً
ضعــف اعتــرت هــذه الوثيقــة.

إضافــة إلــى مــا ســبقت اإلشــارة إليــه ،فاإلقــرار الدســتوري برســمية اللغــة األمازيغيــة هــو إقــرار بمكــون
رئيــس وأســاس للخصوصيــة الثقافيــة واللغويــة المغربيــة إلــى جانــب اللغــة العربيــة ،مــا يضعنــا أمــام ثنائيــة
لغويــة (عربيــة -أمازيغيــة) ( ،((1لكــن الســؤال المطــروح هــو كيــف يمكــن تدبيــر هــذه الثنائيــة وتنميــة اللغتيــن
دون الوقــوع فــي صــراع أو إهمــال أحداهمــا؟

ونضيــف فــي هــذا الســياق ،أن معيــرة اللغــة األمازيغيــة فــي المغــرب واالنتقــال بهــا مــن التــداول الشــفوي
إلــى المســتوى المكتــوب فــي المؤسســات التعليميــة ووســائل اإلعــام مــا يــزال ضعي ًفــا وخجـ ً
ـول علــى
علمــا أن مكانــة اللغــة العربيــة ووضعهــا القانونــي منــذ دســترتها ســنة  ،1962ظــل
عكــس اللغــة العربيــةً .
قائمــا فــي مقابــل اللغــة الفرنســية التــي ال وضــع قانونــي لهــا ،ويمكــن التنبــؤ
الموقــف الســلبي اتجاههــا ً
الوضــع نفســه بالنســبة إلــى الغــة األمازيغيــة ،علــى الرغــم مــن وضعهــا القانونــي فــي دســتور  ،2011إذا
ظلــت اللغــة الفرنســية تفــرض هيمنتهــا فــي كل المجــاالت والقطاعــات(.((1
وفــي ظــل هــذه الوضعيــة ،فــإن ســن سياســة لغويــة وثقافيــة واضحــة ومتزنــة ومنســجمة مــع المقتضيــات
ً
مســتعجل لتجســيد التنــوع والغنــى الثقافــي ،ومــن أجــل خلــق منــاخ مالئــم
الدســتورية ،أصبــح مطل ًبــا
ومتــوازن بيــن مختلــف مكونــات الهويــة الثقافيــة للمغــرب.

وبنــاء علــى مــا ذكــر ،يمكننــا القــول إن مســألة الهويــة الثقافيــة فــي المغــرب تتســم بالتعقيــد وااللتبــاس،
مــا يتطلــب توفيــر المزيــد مــن الضمانــات واآلليــات القانونيــة والمؤسســاتية الكفيلــة بتحقيــق نمــوذج هوياتــي
متكامــل ،والعمــل علــى إقــرار المزيــد مــن اإلجــراءات التــي تخــدم بــروز الهويــة الثقافيــة المغربيــة بــكل
مكوناتهــا ،خاصــة مــن خــال تعبئــة وســائل اإلعــام العموميــة والخاصــة والمؤسســات التربويــة.
وفــي الســياق ذاتــه ،والمجتمــع فــي حــال انتقــال ،فقــد فرضــت ديناميــة الربيــع العربــي علــى المشــرع
الدســتوري المغربــي إيجــاد أجوبــة قانونيــة لقضيــة الهويــة الثقافيــة ،فــي محاولــة لجبــر الخواطــر وتفــادي
الصراعــات واالصطدامــات بيــن مختلــف المكونــات والروافــد؛ غيــر أن بلــورة سياســات عموميــة فعليــة
تضــم وتشــرك كل تلــك التراكمــات التاريخيــة واألبعــاد اإلثنيــة والجغرافيــة والروحيــة يبــدو أمـ ًـرا فــي غايــة
الصعوبــة والتركيــب ،لكــن ال منــاص منــه ،حتــى تضطلــع الممارســة الثقافيــة بتأديــة أدوار ،علــى أكثــر مــن
صعيــد نفســي واجتماعــي واقتصادي-تنمــوي.

( ((1أمينة التوزاني ،السياسة الثقافية في المغرب ،منشورات ملتقى الطرق ،الدار البيضاء ،2020 ،ص.11.
( ((1فاطمــة يحيــاوي« ،اللغــة األمازيغيــة الرســمية بيــن االزدواجيــة والثنائيــة» ،مجلــة رهانــات ،العــدد ،2016 ،40
ص.12.
( ((1المرجع نفسه ،ص.13.
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ً
ثانيا :مقاالت رأي  -مسألة الهوية الثقافية في الدستور المغربي بعد الربيع العربي بين التنصيص والتفعيل

الئحة المراجع المعتمدة
 -المملكة المغربية« ،الدستور المغربي» ،وزارة االتصال.2011 ،

 هاشــم محمــد« ،الهويــة الثقافيــة والتعليــم فــي المجتمــع المصــري (رؤيــة نقديــة)» ،مجلــة كليــة التربيــة،عــدد ينايــر ،الجــزء األول .2019
 -المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ،الخطة الشاملة للثقافة العربية ،الطبعة األولى.1996 ،

 -ناصر بن سعيد بن سيف السيف ،الهوية والثقافة.2016 ،

 مصطفــى عنتــرة« ،مفهــوم الهويــة فــي خطــاب الحركــة األمازيغيــة» ،ملــف التنــوع الثقافــي والمواطنــةالمشــتركة ،األزمنــة الحديثــة ،أبريــل .2008

 عبــاس الجــراري« ،مكونــات الهويــة الوطنيــة في دســتور  2011وفي ســياق التطــور الدســتوري بالمغرب»،مداخلــة قدمــت فــي أعمــال النــدوة الدوليــة «التطــور الدســتوري للمغــرب :الجــذور التاريخيــة والتجليات
الراهنــة والرهانــات المســتقبلية» ،أكاديميــة المملكة المغربيــة ،الربــاط 11-10 ،يوليوز .2018
 إبراهيــم بايــزو« ،الجمعيــات األمازيغيــة بيــن النضــال الثقافــي والتوظيــف السياســي» ،مجلــة رهانــات،العــدد .2016 ،40

 حســن طــارق« ،مبــادئ ومقاربــات فــي تقييــم السياســات العموميــة» ،الوســيط مــن أجــل الديمقراطيــةوحقــوق اإلنســان ،أبريــل .2014
 -أمينة التوزاني ،السياسة الثقافية في المغرب ،منشورات ملتقى الطرق ،الدار البيضاء.2020 ،

 فاطمــة يحيــاوي« ،اللغــة األمازيغيــة الرســمية بيــن االزدواجيــة والثنائيــة» ،مجلــة رهانــات ،العــدد ،40.2016
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Inana Barakat, Mixed media Acrylic on canvas, 33x24 cm, 2016
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أوراق جلسات (رواق ميسلون) الحوارية حول ملف الربيع العربي
(الربيع العربي بعد عشر سنوات؛ المسارات والحصائل واآلفاق)
عقــدت هيئــة تحريــر مجلــة (رواق ميســلون) عــد ًدا مــن الجلســات الحواريــة خــال المــدة بيــن  5و15
نيســان /أبريــل  ،2021انطال ًقــا مــن ورقــة خلفيــة أعدتهــا هيئــة التحريــر بعنــوان «الربيــع العربــي بعــد عشــر
ســنوات؛ المســارات والحصائــل واآلفــاق» .وشــارك فــي هــذه الجلســات عــدد مــن المثقفيــن والباحثيــن
والسياســيين فــي المنطقــة العربيــة ،قدّ مــوا خاللهــا أورا ًقــا بحثيــة نوقشــت أغلبيتهــا خالل الجلســات ،و ُأرســل
بعضهــا اآلخــر إلــى المجلــة مــن خــارج الجلســات لنشــرها ضمــن أوراق ملــف الربيــع العربــي.
تنشــر هيئــة التحريــر فــي هــذا العــدد مــن المجلــة بعــض هــذه األوراق ،وستنشــر بعضهــا اآلخــر فــي العــدد
الثالــث مــن المجلــة الــذي يحمــل عنــوان الملــف نفســه.

برنامج الجلسات الحوارية خالل المدة من  5إلى  10نيسان /أبريل  ،2021حول ملف:
الربيع العربي بعد عشر سنوات؛ المسارات والحصائل واآلفاق
المتحدث الرئيس الدولة
الرقم
ِّ
1

ناصر الدين باقي

تاريخ الجلسة التوقيت
(غرينتش)

الجزائر

 5نيسان /أبريل

5

2

عبد الحسين شعبان العراق

 5نيسان /أبريل

7

3

عمر التاور

المغرب

 6نيسان /أبريل

5

4

أحمد الحاقي

المغرب

 6نيسان /أبريل

7

5

سمير ساسي

تونس

 7نيسان /أبريل

5

6

أنور جمعاوي

تونس

 7نيسان /أبريل

7

7

منصور أبو كريم

فلسطين

 8نيسان /أبريل

5

8

جلبير األشقر

لبنان

 8نيسان /أبريل

7

9

جمال نصار

مصر

 10نيسان /أبريل

5

موضوع الجلسة

مدير الجلسة

مفرزات حراك الجزائر؛ صراع الدولة يوسف فخر الدين
العميقة وبقايا النخب الوطنية
حازم نهار
إعادة قراءة فكرية للربيع العربي
بعد  10سنوات على اندالعه
نور حريري
الثقافة السائدة ودورها في
مآالت الربيع العربي
راتب شعبو
الربيع العربي؛ ثورة اجتماعية في
عقدها األول
مازن الرفاعي
الربيع العربي والفشل؛ أسئلة
المصطلح
الموجة الثانية من الربيع العربي؛ عبد المجيد عقيل
عالمات فارقة
الطائفية والتطرف ما بعد الربيع
العربي؛ األسباب والمسارات
والمآالت
العقد األول من السيرورة الثورية
العربية
عشر سنوات على ثورة يناير
المصرية؛ المآالت واألسئلة الحرجة

راتب شعبو

نور حريري
خليل الحسين
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 11نيسان /أبريل

5

مهند عبد الحميد فلسطين

10

 11نيسان /أبريل
 12نيسان /أبريل
 12نيسان /أبريل

7
5
7

 13نيسان /أبريل
 14نيسان /أبريل

5
5

16

ساطع نور الدين

لبنان

 14نيسان /أبريل

7

17

عبد الباسط سيدا

سورية

 15نيسان /أبريل

5

18

حازم نهار

سورية

 15نيسان /أبريل

7

سورية
سورية
سورية

11
12
13

ريم تركماني
محمد العمار
بسمة قضماني

14
15

إشراق المقطري اليمن
أبو بكر عبد الرازق السودان

يوسف فخر الدين

االستجابة الفلسطينية السلبية
في الربيع العربي
عبد المجيد عقيل
الربيع العربي والدستور
مازن الرفاعي
الربيع العربي؛ آمال وتحديات
أالن خضركي
دور المؤسسات العسكرية
واألمنية في دول الثورات العربية
بين النهج السلمي والنزاع
المسلح
نور حريري
نجاحات وإخفاقات الربيع اليمني
هنادي زحلوط
دور المرأة في الربيع العربي
وامتداداته؛ دور المرأة السودانية
في ثورة كانون األول /ديسمبر
2018
يوسف فخر الدين
الربيع العربي؛ إضاءة على
التجربتين اللبنانية والسورية
والء عواد
القراءات الخاطئة واإلخفاق في
طمأنة السوريين
فؤاد القطريب
الثورات في ميزان المراحل
االنتقالية عبر التاريخ

التنظيم واإلدارة التقنية للجلسات الحوارية :آالن خضركي ،شادي الشحادة

ناشــط ســوري فــي الحيزيــن المدنــي والثقافــي ،مــن مواليــد  ،1979ويقيــم فــي فرنســا.
يحمــل شــهادة جامعيــة فــي التجــارة واالقتصــاد  -اختصــاص بنــوك ومصــارف ،ولديــه خبــرة
إداريــة ومصرفيــة مــدة ً 15
عامــا.

آالن خضركي

ناشــط سياســي ومدنــي ســوري ،إجــازة فــي القانــون مــن جامعــة دمشــق ،دبلــوم فــي
حــوار الحضــارات ،دبلــوم فــي األدب الفرنســي .يعمــل كمســؤول ربــط وشــراكات فــي منظمــة
غيــر ربحيــة فــي جنيــفِّ ،
مؤســس منظمــة «زيتــون» التــي تعمــل علــى التوعيــة المجتمعيــة
لمجتمــع الالجئيــن فــي القاهــرة ،عضــو فــي مجلــس إدارة منظمــة «ســلمى» لدعــم الالجئيــن
فــي سويســرا.

شادي الشحادة
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المشاركون في الجلسات واألوراق الحوارية

ناصر الدين باقي

عبد الحسين شعبان

عمر التاور

أحمد الحاقي

سمير ساسي

أنور جمعاوي

منصور أبو كريم

جلبير األشقر

جمال نصار

أبو بكر عبدالرازق

مهند عبدالحميد

ريم تركماني

محمد العمار

بسمة قضماني

إشراق المقطري

ساطع نور الدين

عبدالباسط سيدا

حازم نهار

ليث الشبيالت

نوال الراضي
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ورقة خلفية لملف العدد الثاني من مجلة (رواق ميسلون):
الربيع العربي بعد عشر سنوات؛ المسارات والحصائل واآلفاق
فــي  17كانــون األول /ديســمبر  ،2010قبــل نحــو عشــر ســنوات ،أضــرم التونســي محمــد البوعزيــزي
احتجاجــا علــى الظلــم الــذي تعــرض لــه ،فانفجــرت االحتجاجــات فــي تونــس ،وبعدهــا
النــار فــي جســده
ً
امتــدت إلــى مصــر ،وليبيــا ،واليمــن ،وســورية ،تطالــب بالحريــة والكرامــة ،وتصاعــد األمــل فــي أن عقــو ًدا
مــن التدهــور والدكتاتوريــة تقتــرب مــن نهايتهــا ،وأن ربي ًعــا عرب ًيــا ينتظــر شــعوب المنطقــة.

مــا الــذي تحقــق مــن أحــام «الربيــع العربــي» بعــد مــرور عشــر ســنوات علــى انطالقــه؟ انهــار عــدد مــن
األنظمــة العربيــة ســري ًعا ،بعــد أن كان ذلــك يبــدو أمـ ًـرا مسـ ً
أيضــا أمــر واضــح جــدً ا هــو ســقوط
ـتحيل .ثمــة ً
«حاجــز الخــوف» فــي الســنوات األولــى مــن الربيــع العربــي؛ فقــد ســنحت الفرصــة لكثيــر مــن المواطنيــن في
البــاد العربيــة ،أول مــرة منــذ عقــود ،لقــول كلمتهــم واالعتــراض علــى واقعهــم ،والتفكيــر فــي مســتقبلهم،
مهمــا كونــه يفتــح أبــواب المســتقبل للتغييــر ،لكــن هــذا الحاجــز عــاد فــي
وهــذا فــي حــدِّ ذاتــه يعــدّ إنجـ ً
ـازا ً
الســنوات األخيــرة.

لــم ُيزهــر «الربيــع العربــي» كمــا توقــع كثيــرون ،بــل تحــول إلــى «شــتاء عربــي» بــدَّ د اآلمــال ،مــع
االنقســامات الداخليــة ،والتدخــات الخارجيــة ،وعســكرة الثــورات وصعــود التطــرف الدينــي ،وانــدالع
خصوصــا فــي ســورية ،لالحتفــاظ بالســلطة
الحــروب والنزاعــات ،والســلطات التــي مارســت عن ًفــا كبيـ ًـرا،
ً
والتشــبث بهــا.

رئيســا ،لكــن أداءه وبرنامجــه
بعــد مــرور عــام علــى ثــورة  25ينايــر ،انتخــب المصريــون محمــد مرســي ً
مهــد الطريــق
ومقاومــة جهــاز الدولــة القديــم قــد حرضــت مــن جديــد احتجاجــات شــعبية واســعة ،مــا ّ
النقــاب وزيــر الدفــاع عبــد الفتــاح السياســي عليــه عــام  .2013وال يــزال السيســي فــي الســلطة إلــى اليــوم،
و ُينظــر إلــى حكمــه بوصفــه أكثــر اســتبدا ًدا مــن حكــم مبــارك ،وباتــت خيبــة أمــل مــن خرجــوا إلــى الشــوارع
ـوزع الثــوار بيــن ميليشــيات كثيــرة ،وتصارعــوا ،مــا أ ّدى إلــى تفتيــت
والســاحات أكثــر مــرارة .وفــي ليبيــا ،تـ ّ
البــاد ،وتغــذى النــزاع الدامــي بتدخــات خارجيــة عديــدة .وانزلــق اليمــن بــدوره إلــى حــرب أهليــة مــع
تأثيــرات خارجيــة .أمــا فــي ســورية ،فقــد تحولــت االحتجاجــات فــي ســورية إلــى حــرب مدمــرة ،بينمــا بقــي
النظــام الســوري القمعــي فــي مكانــه.

هنــاك ســؤال مهــم ُيطــرح حــول نجــاة األنظمــة الملكيــة العربيــة الخليجيــة مــن آثــاره؛ فهــل يعــود ذلــك
إلــى تمكنهــا مــن بنــاء تحالفــات محليــة داخليــة ،خــال العقــود الماضيــة ،أم يعــود إلــى خصوصياتهــا الثقافيــة
التقليديــة ،أم إلــى الرخــاء المالــي الــذي يعيــش فــي ظلــه مواطنوهــا؟ هــل مــازال الربيــع العربــي خطـ ًـرا يهــدِّ د
هــذه األنظمــة أم أنــه تجاوزهــا نهائ ًيــا؟
أيضــا أنظمــة ملكيــة أخــرى ،لكنهــا ال تمتلــك مــوارد نفطيــة ،كمــا فــي األردن والمغــرب ،وتعانــي
هنــاك ً
ً
أحــوال اقتصاديــة مترديــة ،لكنهــا أثبتــت قــدرة علــى التكيــف إبــان الربيــع العربــي ،وأظهــرت مرونــة
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نســبية فــي التعامــل مــع االحتجاجــات مقارنــة باألنظمــة الجمهوريــة؛ فقــد أجــرى الملــك المغربــي بعــض
اإلصالحــات الدســتورية التجميليــة ،وســمح بتكويــن مجلــس نيابــي مقبــول نســب ًيا ،مــا مكنــه مــن تجــاوز
آثــار الربيــع العربــي.

هــل تتحمــل الثقافــة السياســية الســائدة بعــض المســؤولية عــن عــدم تحقيــق الربيــع العربــي ألهدافــه .ألــم
تكــن رؤيــة الشــعوب العربيــة إلــى مفهــوم التحــرر السياســي مختلفــة كثيـ ًـرا عــن رؤيــة شــعوب أخــرى فــي
أوروبــا الشــرقية مثـ ً
ـا؟ ألــم تكــن أكثــر اهتما ًمــا بعــاج مشــكالتها االجتماعيــة واالقتصاديــة عــن التأصيــل
لحقوقهــا السياســية؟
مــع الثــورات ،ظهــرت األفــكار والبنــى التقليديــة إلــى الســطح ،وبــرزت الظواهــر اإلثنيــة والطائفيــة ،ونمــت
جماعــات جهاديــة متطرفــة فــي كثيــر مــن البلــدان تعــادي الحداثــة والتقــدم ،وظهــر تنظيــم «الدولة اإلســامية»
الــذي ســعى إلقامــة «دولــة الخالفــة» علــى أراض واســعة مــن ســورية والعــراق ،وأثــار التنظيــم ذعــر الــدول
خصوصــا لناحيــة قدرتــه علــى تجنيــد آالف المقاتليــن مــن أوروبــا ومناطــق أخــرى ،مــا خ َّفــف مــن
الغربيــة
ً
حماســة تلــك الــدول تجــاه مطالــب الديمقراطيــة فــي دول «الربيــع العربــي» .وانصــب اهتمامهــا بعــد عــام
ـض النظــر عــن ممارســات األنظمــة االســتبدادية التــي
ـم غـ ّ
 2014علــى قتــال التنظيــم المتطــرف ،ومــن ثـ ّ
قدَّ مــت نفســها حصنًــا أخيـ ًـرا فــي مواجهــة الجهادييــن ،لكــن مــا لبــث التنظيــم أن أفــل نجمــه بعــد ســنوات
أثــار خاللهــا الرعــب فــي العالــم.

ـتمرا؟ علــى الرغــم ممــا حــدث ،يبــدو أن روح الثــورة لــم تمــت بعــد ،إذ
هــل مــا زال «الربيــع العربــي» مسـ ً
اندلعــت موجــة ثانيــة مــن االنتفاضــات الشــعبية ،تمثلــت العــام الماضــي بتظاهــرات حاشــدة فــي الســودان
والجزائــر والعــراق ولبنــان ،رفعــت الشــعارات ذاتهــا التــي جــرى رفعهــا قبــل عشــر ســنوات ،مــا أكــد أن
شــعارات الربيــع العربــي مــا تــزال مؤثــرة بيــن الشــباب العربــي ،ويبــدو أن الموجــة الثانيــة تمايــزت عــن
األولــى باالبتعــاد عــن اللغــة الطائفيــة والعنــف.

فــي ظــل وجــود مجتمــع مدنــي ضعيــف قبــل الثــورات ،ليــس مــن المســتغرب دخــول قطــاع واســع مــن
البشــر فــي دول الربيــع العربــي فــي حالــة مــن الضيــاع .تشــكلت قــوى وأحــزاب عديــدة فــي دول الربيــع
العربــي ،لكنهــا ظلــت هشــة ،وقســم كبيــر منهــا قــد انتهــى .فــي تونــس ،كان هنــاك أكثــر مــن  80حز ًبــا سياسـ ًيا
فــي انتخابــات عــام  ،2011وكان لــدى المصرييــن أكثــر مــن  50حز ًبــا سياس ـ ًيا ،وكان لــدى الليبييــن أكثــر
مــن  100كيــان سياســي لالختيــار مــن بينهــا .فــي تونــس ،ذهبــت أغلبيــة األصــوات فــي انتخابــات المجلــس
التأسيســي إلــى مرشــحي اإلخــوان المســلمين الممثليــن لحــزب النهضــة ،وهــو مــا حــدث فــي أول انتخابــات
برلمانيــة مصريــة بعــد الثــورة.

كان حضــور اإلســام السياســي بــارزًا طــوال الســنوات العشــر الماضيــة ،وهــذا يطــرح سـ ً
ـؤال جوهر ًيــا:
دائمــا بالصــراع بيــن المؤسســة
هــل ســتكون النتيجــة النهائيــة للثــورات العربيــة أن تكــون المنطقــة محكومــة ً
العســكرية واإلســام السياســي؟
تمكــن مقاربــة موضــوع الربيــع العربــي مــن زوايــا مختلفــة وبعناويــن متنوعــة؛ دور الشــباب ،دور
التكنولوجيــا ووســائل التواصــل االجتماعــي ،دور المــرأة ،أثــر التدخــات اإلقليميــة والدوليــة فــي دول
الربيــع ،سياســات إيــران وتركيــا خــال الربيــع العربــي ،الموجــة الثانيــة مــن الثــورات فــي لبنــان والعــراق
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والســودان ،دور النخــب الثقافيــة والسياســية ،الحــركات اليســارية والربيــع العربــي ،المراحــل االنتقاليــة بعــد
الثــورات ،القضايــا اإلثنيــة والطائفيــة خــال الربيــع العربــي ،اإلســام السياســي والربيــع العربــي ،المؤسســة
العســكرية والربيــع العربــي ،الثقافــة الســائدة ودورهــا فــي مــآالت الربيــع العربــي ،دول الخليــج والربيــع
العربــي ،آفــاق الثــورات ومآالتهــا« ،إســرائيل» والربيــع العربــي ،دور األحــزاب السياســية والمجتمــع المدنــي،
ثقافــة العنــف والكراهيــة ،الحــركات الجهاديــة ...إلــخ.

أي مــن الموضوعــات الســابقة علــى مســتوى دول الربيــع العربــي كافــة أو علــى مســتوى
وتمكــن مقاربــة ٍّ
إحــدى دولــه .لكــن مــن المفيــد اإلشــارة أخيـ ًـرا إلــى أن الكتابــة حــول الربيــع العربــي تبــدو ســهلة ،بحكــم
كثــرة مــا قيــل فيــه خــال الســنوات الماضيــة ،لكــن يبقــى الرهــان معقــو ًدا علــى كتابــة قـ ٍ
ـول جديــد فيــه ،ينفــع
فــي تقديــم قــراءة أكثــر موضوعيــة وعم ًقــا للظاهــرة ،ويفســح فــي المجــال لتقديــم خالصــات أو نتائــج مفيــدة
لشــعوب المنطقــة مسـ ً
ـتقبل.

هيئة تحرير (رواق ميسلون)
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كلمة أولى؛ رسالة إلى المشاركين في الجلسات الحوارية
ليث شبيالت
تاريخ وصول المادة 11 :آذار /مارس 2021

كاتــب وسياســي أردنــي ،مــن مواليــد عــام  ،1942تخــرج فــي الكليــة العامــة فــي بيــروت ،1959
بكالوريــوس فــي الهندســة المدنيــة مــن الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت عــام  ،1964ماجســتير
فــي هندســة اإلنشــاءات مــن جامعــة (جــورج واشــنطن) عــام  ،1968نقيــب للمهندســين
األردنييــن ألربــع دورات ،نائــب فــي البرلمــان األردنــي ( ،)1993-1989( / )1988-1984تعــرض
َ
للمحاكمــة السياســية والســجن ثــاث مــرات فــي  1992و 1996وّ ،1998أســس جمعيــة مناهضــة
الصهيونيــة والعنصريــة عــام  1992وترأســها حتــى عــام .2010

ليث الشبيالت

حضرة األستاذ حازم نهار المحترم
رئيس هيئة تحرير «رواق ميسلون»
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،وبعد:
فمنــذ أن وصلتنــي رســالتكم الكريمــة وأنــا أفكــر ،بعــد شــكركم طب ًعــا ،بقبــول المشــاركة أو عدمهــا.
علــي أن أجيبكــم خاللهــا أن تمضــي وأنــا علــى هــذه الحــال.
وأوشــكت األيــام الثالثــة التــي
َّ
فكــرت فــي تجربتــي الطويلــة التــي أمــد اللــه عمرهــا بأكثــر ممــا توقعــت كثيـ ًـرا ،ناقــدً ا نفســي كمــا غيــري
علــى المســاهمة فــي االنحــدار ال فــي النهضــة ،حتــى أننــي أرانــا مســاهمين رئيســين فــي الحالــة العامــة
المترديــة ألصــل متلقيــي خدمــات «برامجنــا» (التــي هــي غيــر موجــودة عنــد معظمنــا) :النــاس .فالنــاس قبــل
عقــود كانــوا مهمــا اختلفــوا ال يختلفــون مثـ ً
ـا علــى العــداء للمســتعمرين وعلــى مركزيــة عــدوان البرنامــج
الصهيونــي الــذي أخطأنــا فــي اختــزال تســميته بالقضيــة الفلســطينية ،حتــى ولــدت لنــا أجيــال بعــد ذلــك
ابتلعــت الطعــم حرف ًيــا فحصــروا العــدوان فــي وجدانهــم علــى أرض فلســطين ،فتهيــأ الجــو بالكامــل النتقــال
التوســع الصهيونــي مــن القضــم بيــن فتــرة وأخــرى إلــى شــرب مملكاتنــا كالحســاء قط ًعــا مرنخــة جم ًعــا
فجم ًعــا .واألنكــى مــن ذلــك أن االحتــال األكبــر حــدث ويحــدث ،أال وهــو احتــال الفكــر والعقل لإلنســان
العربــي وتطبيــع وجدانــه.
كنــا نخاطــب فيمــا مضــى قو ًمــا ال يختلفــون معنــا فــي األساســيات التــي لــم تعــد موجــودة فــي األولويــات،
إذ تقدمــت عليهــا الشــؤون المطلبيــة علــى أهميتهــا ،علــى شــؤون العــزة والكرامــة .وإذا تر ّقــت فالشــؤون
السياســية القطريــة ،ولكــن تحــت ســقوف ســايكس بيكــو ،بــل أســوأ تحــت الجزمــة الصهيونيــة.
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معارضــا للحكومــات ثــم ضممــت إلــى ذلــك
يعتقــد كثيــرون بأننــي قــد بالغــت فــي مقولتــي :قــد بــدأت
ً
معارضتــي للمعارضــات الســلمية التــي ابتلعتهــا منظومــة الطغيــان ،ومؤخـ ًـرا أعلنــت أننــي معــارض للشــعب
الــذي يــرى فــي جديتــك وصراحتــك وتصديــك بصــدرك المكشــوف تطر ًفــا ال يلــزم للمجتمــع ،خاصــة
عندمــا يعــزف رفــاق الطريــق عــن مماثلتــك! فأفرغنــا جمي ًعــا الســاحة للعمــل المســلح الــذي يحمــل دمــار
ذاتــه معــه ،إذ يدمــر األخضــر واليابــس فــي ســبيل حريــة مزعومــة ،شــارك هــو مــع خصمــه فــي اغتصابهــا،
ٌ
وكل فعــل ذلــك بتبريــرات وفتــاوى تنــزع اإلنســانية عــن الخصــم ،فتســتحل حرماتــه بــكل بســاطة و»راحــة
ضميــر».

أخي الكريم
لقــد شــاركنا مــع الذيــن نخاصمهــم فــي تدميــر أحجــار البنــاء التــي نزعــم أننــا ســنبني بهــا بنيــان أوطاننــا.
ويــا ليتهــا باتــت طينًــا ،فالطيــن المتماســك خاصــة المطبــوخ بالنــار ،مــن أفضــل مــواد البنــاء .إن إعــادة بنــاء
المواطــن تحتــاج إلــى تنظيمــات فكريــة ذات برامــج وأهــداف ليســت محــل خــاف ،وهــذه ليســت موجــودة،
علــى الرغــم مــن أننــي مــن تيــار لعنوانــه قبــول كبيــر فــي وجــدان النــاس ،ويوحــي بالحــاوة ،إال أن األغلبيــة
الســاحقة ممــن تبنــاه مــن سياســيين قلبــوه مــن رســالة مرحمــة يبنــى بهــا بنيــان اجتماعــي يضــم الجميــع ،إلــى
مــرارة رســالة إقصائيــة :مــن ليــس منــا فهــو علينــا .مثلنــا مثــل بــوش :مــن ليــس معنــا فهــو عدونــا ،وإمامنــا في
ذلــك عرفنــا أم لــم نعــرف ،هــو أســتاذ اإلقصــاء األعظــم« :اليهوديــة» التــي احتكــرت اإللــه الواحــد لإلنســان
«اليهــودي» و َعــدَّ ت غيرهــا حيوانــات علــى شــكل بشــر .لقــد باتــت مشــكلتنا عميقــة ،عميقــة فــي وجــدان
كل إنســان فــي مجتمعنــا .هــذا لمــن اعتــرف أو لــم يعتــرف هــو احتــال صهيونــي للوجــدان ،إذ نقصــي وال
نجمــع .فلــو كتــب لنــا النصــر ،وال أعتقــد ذلــك فــي مثــل حالنــا هــذه ،فهــل ســنرحم؟ طب ًعــا ال! فــأي رســالة
نحمــل؟ بئســت مهمــا لبســت مــن مســوح! فنحــن فــي حالنــا المظلومــة هــذه ال نمــارس التراحــم ،بــل
التباغــض والتآمــر وابتســامات الخبــث فــي وجــه مــن نخاطبهــم باالحتــرام ،وقلوبنــا تنفــر منهــم.
مــع الشــكر لكــم! نحــن المدعــوون مــن جانبكــم أفــرا ًدا أفتــرض أنهــم جمي ًعــا ذوو حــال وطنيــة رســالية
عاليــة ،ولكــن ليــس ألحدنــا مدرســة أو تنظيــم فيــه َح َملــة برنامــج للنقــاش ،ولتبنــي الجــزء الــذي يســع فيــه
اآلخريــن ممــا يتفــق عليــه .ونحــن لــو جمعتنــا م ًعــا لمــا خــرج منــا تجمــع يقــوده مفكــرون يهتــدي السياســيون
بمــا يتفقــون عليــه ،ألن كل واحــد فينــا جالــس علــى جبــل رأيــه فــي الوقــت الــذي علينــا فيــه جمي ًعــا أن
ننــزل إلــى الــوادي الــذي تجتمــع فيــه ســقيا الوطــن .نجتمــع لكــي نثبــت بصالبــة نقطــة جامعــة فــوق نقطــة
أساســيات ال خــاف عليهــا ،ونقـ ّـر بأحقيــة وحريــة زميلنــا صاحــب الــرأي اآلخــر ،لكــي يمكننــا بعــد ذلــك
أن نحلــم بربيــع.

أنــأ أقــدِّ ر لكــم بأكثــر ممــا تتخيلــون صبركــم ودأبكــم علــى خدمــة أمتكــم ،ولكــن لــم ولــن يكــون هنالــك
بعضــا ،فــا
ربيــع ألمتنــا إن لــم نشــكل نحــن علــى اختــاف مشــاربنا ناد ًيــا متماســك نحــرس أفــكار بعضنــا ً
يتجــرأ السياســيون بعــد ذلــك علــى الزعــم بــأن الفكــر هــو الــذي يمنعهــم مــن االجتمــاع .وهكــذا تنمــى بيئــة
يمكــن أن يترعــرع فيهــا جيــل مثقــف يحــرك أي ربيــع ،ألن أي «ربيــع» قــادم لــن يكــون إال خري ًفــا ال يحركــه،
والحــال هكــذا ،إال الجوعــى والدهمــاء .بــكل ألــم أتكلــم عــن خبــرة ،فقبــل أربعيــن ســنة لــم يكــن أحــد
يعلــن اختالفــه مــع مواقفــي( ،وال أقــول فكــري) تقري ًبــا إال المســتفيد المباشــر مــن الظلــم ،أمــا عائالتهــم
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وحرســهم وســجانوهم وعســكرهم وحتــى مخابراتهــم كأشــخاص ،فكانــوا واللــه يغرقوننــي بــدفء المــودة
ولــو سـ ًـرا .أمــا اليــوم فالصغيــر و(المقمــط بالســرير) ممــن ولــد بعــد تقاعدنــا ،والــذي ال يســتفيد مــن النظــام
بشــيء ،يتطــاول عليــك مداف ًعــا عــن ظالمــه وســالبه .مــا عــاد الصــادق يســتطيع أن يخاطــب النــاس قائـ ً
ـا:
أيهــا الشــعب العظيــم.
أرجــو ّأل يفهــم مــن إجابتــي أي اســتعالء ،بــل علــى العكــس ،فحبكــم ألمتكــم يحــي نشــاطكم ،بينمــا
كالمــي ينتــج عنــه علــى األغلــب تكاســل .وفقكــم اللــه وأخــذ بيدكــم ،ولكــم كل االحتــرام والشــكر علــى أن
رأيتــم فــي شــخصي أحــد المؤهليــن للتكلــم فــي هــذا الموضــوع.
نشرا أو تغاض ًيا ،كما ترون ،ولكم مني أصدق التحيات.
ولكم أن تتصرفوا في هذه الرسالة ً

بكل تواضع.
المهندس ليث الشبيالت
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الربيع العربي؛ ثورة في عقدها األول
أحمد الحاقي
تاريخ وصول المادة 7 :نيسان /أبريل 2021
باحــث مغربــي فــي مختبــر الدراســات الدســتورية وتحليــل األزمــات والسياســات فــي جامعــة
القاضــي عيــاض مراكــشّ ،
تحصــل علــى شــهادة الماجســتير فــي العلــوم السياســية مــن جامعة
محمــد الخامــس الربــاط -المغــرب ،واإلجــازة فــي القانــون العــام مــن كليــة آســفي المتعــددة
التخصصــات .عضــو الكتــاب العربــي للقانــون الدولــي ،وعضــو مركــز تكامــل للدراســات
واألبحــاث .يعـ ّـد أطروحــة دكتــوراه حــول الدولــة ومــآالت االنتقــال السياســي واالجتماعــي فــي
بلــدان أميــركا الالتينيــة وأوروبــا الشــرقية ،لــه عــدة دراســات سياســية واجتماعيــة منشــورة.

أحمد الحاقي
الكلمات المفتاحية :الربيع العربي  .االستبداد العربي  .الثورة  .موجة ثورية  .االنتفاضات العربية

 .1مقدمة
ـتقرا لعقــود طويلــة إلــى أن هزتــه هبــات اجتماعيــة ثوريــة متفرقــة لــم تكتمــل
ظــل االســتبداد العربــي مسـ ً
ولــم تنتــه بعــد .وألول مــرة فــي التاريــخ الحديــث للمنطقــة((( يخــرج المواطنــون علــى نطــاق واســع لمواجهة
هــذه األنظمــة ،مــا فــرض إعــادة ترتيــب أدوات الســيطرة والهيمنــة وإعــادة صياغــة التحالفــات ،وتجديــد
ـارا جديــدً ا
الشــرعيات ،باالســتجابة والتنــازل والقمــع أو خليــط مــن كل ذلــك ،وقــد افتتــح هــذا الخــروج مسـ ً
مــن الصــراع والتعلــم لتطــور المصالــح والوعــي.

وقــد عبــرت االنتفاضــات العربيــة عــن اســتجابة مــن أســفل ألزمــة التشــكيلة االقتصاديــة واالجتماعيــة
(((
وأزمــة شــرعية االســتبداد ،وســواء نُظــر إليهــا بوصفهــا ســيرورة سياســية واجتماعيــة طويلــة األمــد أو لحظــة
JONES, Peter. The Arab spring: Opportunities and implications. International Journal,
2012, vol. 67, no 2, p. 447-463.
BENSUSSAN, Gérard. LABICA, Georges. Dictionnaire critique du marxisme. 1983.
QUADRUGE /PUF, p. 1006.

لفهم الفرق بين المقاربتين قارن؛

جلبير األشقر ،الشعب يريد ،بحث جذري في االنتفاضة العربية ،دار الساقي .ط .2013 ،1

عزمي بشارة ،في الثورة والقابلية للثورة .المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسيات .ط .2012 ،1
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فــا يمكــن أن نخلــع عنهــا وصــف «الثــورة» بالمعنــى األكثــر عموميــة الــذي ترســخ منــذ الثــروة الفرنســية عام
 .1789هــذه الثــورة فرضــت تجديــد تحالفــات النخــب والطبقــات المهيمنــة فــي المنطقــة العربيــة ،وتغييــر
قواعــد ضبــط العالقــات االجتماعيــة ،وخل َّفــت عــدم اســتقرار واضطــراب عميــق فــي أســاليب وأدوات
الهيمنــة ،وقــد فــرض الطابــع اإلقليمــي لهــذه الثــورة واق ًعــا جيوسياسـ ًيا غيــر مســبوق لــن يبقــي أي شــيء فــي
مكانــه.

 .2أزمة الثورة
أحدثــت الثــورات عبــر التاريــخ تغييــرات ســريعة فــي الدولــة وأيديولوجيتهــا المهيمنــة وفــي الهيــاكل
(((
لمــا عجــزت قــواه عــن ابتــكار وإنتــاج الوســائل
االجتماعيــة؛ وقــد تــأزم المسلســل الثــوري الراهــن َّ
والمــوارد الالزمــة إلنجــاح التغييــرات السياســية واالجتماعيــة ،ورغــم أن االضطرابــات البنيويــة تمكــن مــن
اســتكمال التغييــر العميــق إذا كانــت مدفوعــة بانتفاضــات ،فالتحــول الجــاري ألســباب كثيــرة ضـ ّـل طريقــه
إلــى ذلــك.

لــم يجــد الثــوار أي وســيلة فعالــة لخــوض الصــراع إال أن يملــؤوا المياديــن ويلقــوا بأجســادهم أمــام أجهزة
القمــع لتعطيــل أدوات اإلكــراه والهيمنــة ،ولــم يخططــوا لالســتيالء علــى ســلطة الدولــة (((،واعتمــدوا علــى
(((
التمــرد الجماعــي فقــط ،دون تفكيــك أجهــزة الدولــة القمعيــة؛ وهــو شــرط أســاس النتصــار الثــورات.

بينــت أحــداث العقــد األول أن هنــاك أزمــة مركبــة؛ فالحــركات االحتجاجيــة العارمــة لــم تتمكــن مــن فرض
تغييــر سياســي شــامل ،واالســتبداد نتيجــة ذلــك يعيــش أزمــة عــدم اســتقرار طويــل األمــد؛ فاالنتفاضــات ال
تســتمر وال تنجــح فــي التغييــر فــي غيــاب تحالفــات شــعبية واســعة تحــل محــل التحالفــات الســائدة ،دون
تفكيــك الروابــط األهليــة والوطنيــة التــي عــادة مــا تعيــد صياغتهــا األنظمــة لتقــدم نفســها ضامنًــا للســيادة
والوحــدة الوطنيتيــن؛ إ ًذا فالتغييــر االجتماعــي والديمقراطــي ،والوطنــي ،الــذي مثلتــه شــعارات المســاواة
والحريــة ،والســيادة بصــورة مــا ،تعوقــه طبيعــة الدولــة القائمــة وتحفــه بمخاطــر تفككهــا ،مــا جعــل الدولــة
(((
القائمــة تبــدو ســبب المشــاكل وصاحبــة الحلــول.

وقــد صارعــت الثــورات القــوى المضــادة للثــورة والحــروب األهليــة والتدخــل األجنبــي كافــة ،بيــد أن
انــدالع الثــورات فــي المنطقــة العربيــة كشــف عديــدً ا مــن المعضــات وفتــح البــاب على مرحلــة رماديــة حادة
(((
اختلطــت فيهــا أوراق «الثــورة» و»الثــورة المضــادة» ،والحــرب األهليــة واألزمــات السياســية واالقتصاديــة،
SKOCPOL, Theda. Rentier state and Shi’a Islam in the Iranian revolution. Theory and
society, 1982, vol. 11, no 3, p. 265-283
BAYAT, Asef. The Arab Spring and its surprises. Development and Change, 2013, vol. 44,
no 3, p. 587-601.
SKOCPOL, Ibid.
YOUSFI, hela, National sovereignty for Arab countries: A Utopia? | Historical Materialism,
4th Jul, 2020, https://bit.ly/2Qx2YjU . Accessed 10 Mars 2021.
DOT-POUILLARD, Nicolas. Soulèvements arabes: la «révolution» dans ses crises. Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, 2015, no 138, p. 13-26.

)(3
)(4
)(5
)(6
)(7
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مــا كــرس لــدى قطــاع واســع مــن النــاس اســتحالة حــدوث تغييــر حقيقــي فــي المنطقــة ،لكــن الواقــع يرجــح
احتمــاالت غيــر متوقعــة.

 .3أنفاس جديدة
مــن المثيــر لالنتبــاه أن تعــود إلــى الظهــور حــركات جماهيريــة عارمــة تســعى للتغييــر قبــل أن ينتهــي عقــد
خيبــات األمــل ،الــذي خلــق حالــة مــن رهــاب التغييــر .فقــد بــدأت مــن الســودان موجــة ثوريــة جديــدة عندما
تمكــن المحتجــون مــن إطاحــة عمــر البشــير الــذي حكــم ثالثــة عقــود ،وفرضــت الجماهيــر المنتفضــة ميــزان
قــوى غيــر مســبوق.

وفــي الجزائــر يهــدِّ د الحــراك جد ًيــا وحــدة الطبقــة الســائدة ،تحــت ســيطرة الجيــش التــي تنعــش هيمنتهــا
مــن التطلعــات التحرريــة الســابقة(((؛ حيــث يبنــي النظــام شــرعيته علــى ســرديات الســام وإنهــاء الحــرب
األهليــة ،وقــد تمكــن الحــراك مــن تحــدي الســلطة مبينًــا أن هنــاك ذاكــرة شــعبية مضــادة((( عــن االســتقالل
والحــرب األهليــة.

وفــي العــراق انبثقــت قــوة اجتماعيــة مــن القاعــدة تطالــب بتغييــر شــامل للنظــام السياســي ،وإنهــاء نظــام
المحاصصــة العرقيــة والطائفيــة الــذي أنشــئ منــذ الغــزو األميركــي .كمــا خرجــت احتجاجــات عديــدة فــي
لبنــان ،منــذ عــام  ،2017وتطــورت مــن رد فعــل علــى الفســاد واألزمــة االقتصاديــة إلــى تحــد للنظــام الطائفــي.

تبيــن خارطــة االحتجاجــات فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا أن األنظمــة االســتبدادية تواجــه موجات
احتجــاج قويــة ،باســتثناء االســتبداد الســلطاني فــي ممالــك الخليــج الــذي مــا يــزال بإمكانــه وأد أي معارضــة،
واســتخدام الريــع لشــراء الســلم االجتماعــي ومســاندة األنظمــة الحليفــة؛ إذ تســعى إىل تكويــن معســكر إقليمي
بعضــا ،وفــق االتفــاق األمنــي بينهــا الــذي يســمح هلــا بالتدخــل بصــورة قانونية
ضــد الثــورات الداعمــة بعضهــا ً
(((1
لقمــع املعارضة السياســية.

.4

التدخل الخارجي

فــي التجــارب التاريخيــة الماضيــة عصفــت الثــورات بكثيــر مــن الــدول التــي اعتمــدت الدعــم الخارجــي،
الــذي مــن المرجــح أن ينتهــي ألســباب مختلفــة ((1(.ودول المنطقــة العربيــة تعتمــد اليــوم أكثــر مــن أي وقــت
ـهورا هــو الدعــم الروســي واإليرانــي لنظــام األســد .لقــد أنفقــت
الدعــم الخارجــي ،والمثــال الــذي بــات مشـ ً
AMIN, Samir. The reawakening of the Arab world: challenge and change in the aftermath
of the Arab Spring. NYU Press, 2016. P 10.
ZERAOULIA, Faouzia. The Memory of the Civil War in Algeria: Lessons from the Past
with Reference to the Algerian Hirak. Contemporary Review of the Middle East, 2020, vol.
7, no 1, p. 25-53.

)(8
)(9

(10) O’DRISCOLL. Dylan, BOURHROUS. Amal, MADDAH. Meray, & FAZIL. Shivan, «Protest
and State–Society Relations in the Middle East and North Africa». SIPRI, October, 2020,
at https://bit.ly/32MAPbd
SKOCPOL, Ibid.
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القــوى اإلقليميــة ،خاصــة الســعودية وإيــران ،كثيـ ًـرا مــن الطاقــة والمــوارد ((1(،لمواجهــة هــذا التغييــر فــي
المنطقــة العربيــة ،وقــد ترجــم ذلــك مزيــدً ا مــن العســكرة فــي الشــرق األوســط.

فبــن عامــي  2013و 2017بيعــت  49يف املئــة مــن صــادرات األســلحة األمريكيــة بقيمــة  52مليــار دوالر
إىل دول الــرق األوســط ،خاصــة اململكــة العربيــة الســعودية التــي زادت مــن إنفاقهــا العســكري خــال العقــد
املــايض ،لتصبــح ثالــث أكــر دولــة إنفا ًقــا عــى التســلح يف العــامل عــام  ،2016متجــاوزة روســيا؛( ((1ويعنــي
ذلــك طب ًعــا تزايــد النفــوذ األمريكــي ونــر القــوات األمريكيــة عــى املــدى الطويــل ،بموافقــة األنظمــة احلليفــة
باســم «مكافحــة اإلرهــاب» و»احتــواء النفــوذ اإليــراين»؛( ((1مــا يضمــن التدفــق احلــر للنفط واســتقرار أســعاره
(((1
واحلفــاظ عــى األنظمــة املواليــة يف الســلطة.

ومــن الناحيــة االقتصاديــة فرضــت مشــاريع التحريــر واخلصخصــة املدعومــة دول ًيــا مــن صنــدوق النقــد
الــدويل والبنــك ووكاالت املعونــة مثــل  ،USAIDواتفاقيــات الرشاكــة املتوســطية لالحتــاد األورويب ،يف عــدد
مــن البلــدان العربيــة ،إجــراءات تقشــفية حــادة لتخفيــض التعريفــات وفتــح األســواق ،وبعــد ثالثــة عقــود
مــن اإلصالحــات النيوليرباليــة تنامــت فيهــا أنــواع الفســاد واملحســوبية كافــة وارتفعــت معــدالت البطالــة
إىل مســتويات غــر مســبوقة وتعمــق التفــاوت االجتامعــي ،ومل يكــن مســتغر ًبا أن تتطــور االحتجاجــات
االجتامعيــة( ((1إىل انتفاضــات شــعبية وصلــت أوجهــا مــع ثــورات «الربيــع العــريب».

ويف عقــب انتفاضــات ( )2011-2010ســارع قــادة جمموعــة الــدول الثــاين الصناعيــة الكــرى إىل
إطــاق رشاكــة دوفيــل ( )Deauville Partnershipليكــون برناجمًــا نيوليربال ًيــا شـ ً
ـامل لدعــم التحــول الســيايس
واالقتصــادي يف الــرق األوســط وشــال أفريقيــا ،يف مــر واألردن وليبيــا واملغــرب وتونــس ،ومل جيــد واضعــو
الربنامــج غــر اإلصالحــات النيوليرباليــة املطبقــة منــذ ثالثــن عا ًمــا القرتاحهــا ،وبعــد فشــلها تلقــي املؤسســات
املاليــة الدوليــة بالالئمــة عــى دور الدولــة املــوروث يف هــذه البلــدان ،دون االلتفــات إىل دور الدولــة يف أربــع
(((1
ممالــك خليجيــة تشــارك يف الربنامــج مســتخدمة قوهتــا املاليــة يف حمــارصة التغيــر يف بقيــة بلــدان املنطقــة.

 .5خالصة
اصطدمــت االنتفاضــات العربيــة بانســداد أفــق غيــر مســبوق فــي التاريــخ الحديــث ،بــات معــه التطلــع
إلــى الديمقراطيــة يعنــي قبــول اإلمــاءات االقتصاديــة النيوليبراليــة ،بعــد انقطــاع الطــرق البديلــة للتنميــة
(12) ARAS, Bülent et FALK, Richard. Authoritarian ‘geopolitics’ of survival in the Arab Spring.
Third World Quarterly, 2015, vol. 36, no 2, p. 322-336.
(13) ZENKO, Micah. US Military policy in the Middle East. London, UK: Chatham House Research Paper, 2018. URL ; https://bit.ly/3tR5m3n .

(14) Ibid.
(15) JONES, Toby Craig. America, oil, and war in the Middle East. The Journal of American
History, 2012, vol. 99, no 1, p. 208-218.
(16) SIKA, Nadine. The political economy of Arab uprisings. European Institute of the Mediterranean, 2012. URL ; https://bit.ly/3dWulNm
(17) PFEIFER, Karen. The tortuous path to a new economic agenda in Egypt and Tunisia.
Athens Journal of Mediterranean Studies, 2015, vol. 1, no 1, p. 9-23.
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والديمقراطيــة ،حتــى أن التجــارب القريبــة النتفاضــات شــعبية «ناجحــة» فــي أوربــا الشــرقية قبــل أكثــر مــن
ثالثيــن عا ًمــا لــم تفــض إال إلــى إعــادة العالقــات الســابقة ،وإنهــاء تحــدي الرأســمالية والهيمنــة الغربيــة.

واجهــت الثــورات العربيــة هــذا الغمــوض بكثيــر مــن العفويــة وســوء التنظيــم ،فلــم يتمكــن الثــوار مــن
الظفــر بــأي وســيلة فعالــة لمواجهــة العقبــات الكبــرى للثــورات؛ الثــورة المضــادة والتدخــل الخارجــي
والحــرب األهليــة.

علــى الرغــم مــن أن الثــوار تمكنــوا مــن تحــدي األنظمــة وتجــاوز القمــع واحتــال المياديــن ،مــا عطــل
مؤق ًتــا أجهــزة الدولــة القمعيــة ،فإنهــم بقــوا خــارج دوائــر النفــوذ ومــن دون اســتراتيجية ،مــا مكــن األنظمــة
والقــوى الخارجيــة مــن إعــادة ترتيــب األوراق.

وبمســاعدة العامليــن الســابقين؛ أي غيــاب ســلطة ثوريــة والتدخــل الخارجــي ،ســقطت الثــورات فــي
متاهــات االنقســام الداخلــي وصــراع الهويــات؛ بفعــل أجنــدات إقليميــة ودوليــة لتنشــيط عــودة ظهــور
الهويــات العرقيــة والدينيــة ،والهجــوم المحمــوم علــى الســيادة الوطنيــة ،مــا نقــل قطا ًعا واسـ ًعا مــن المترددين
فــي تأييــد «الثــورة» إلــى معســكر «الثــورة المضــادة».
لكــن بعــد عقــد تبيــن أن أســباب وعوامــل التغييــر السياســي واالجتماعــي فــي المنطقــة العربيــة ذات أهميــة
«تاريخيــة» ،فقــد شــهدت بلــدان عديــدة عــودة حــركات احتجاجيــة قويــة ،وعاشــت أخــرى انتفاضــات شــعبية
قبــل أن يعطلهــا انتشــار وبــاء كوفيــد ،19وقــد بينــت تجــارب الحــركات الراهنــة عــن إمكانيــة تعلــم جماعــي
مــن األخطــاء وعــدم الوقــوع فــي الفخــاخ الســابقة ،خاصــة اللجــوء إلــى االنتخابــات والتعديــل الدســتوري
قبــل تغييــر النظــام السياســي ،واللجــوء إلــى الجيــش لتغييــر النظــام ،والنزعــات الطائفيــة لمواجهــة األنظمــة
يعنــي ترســيخها ممثـ ً
ـا لـــ «الوحــدة الوطنيــة» ،ثــم إشــكالية الدعــم الخارجــي.

ومهمــا تكــن تكاليــف كشــف هــذه المعضــات باهظــة وشــروط هــذا التحــول قاســية ،فيجــب أن نــدرك
حقيقــة أن العوامــل «التاريخيــة» التــي تحقــق التغييــر الراهــن تؤكــد أنــه ال بــد ألحــد الالعبيــن أو مجوعــة
مــن أطــراف الصــراع أن تقــوده إلــى وجهــة مــا؛ فإمــا أن تجــدد «الثــورة المضــادة» أو «الحــرب األهليــة»
ذات االمتــدادات االقليميــة العالقــات األساســية ،أو تُرســى عالقــات جديــدة نو ًعــا مــا عــن طريــق صفقــات
«ديمقراطيــة» بيــن المعارضــة والنظــام ،أو إحــال ثــوري لعالقــات اجتماعيــة جديــدة.
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الموجة الثانية من الربيع العربي؛ عالمات فارقة
أنور جمعاوي
تاريخ وصول المادة 7 :نيسان /أبريل 2021

أنور جمعاوي

أســتاذ جامعــي تونســي ،دكتــوراه فــي اللغــة واآلداب العربيــة (اختصــاص :حضــارة
إســامية) ،باحــث فــي مركــز البحــوث والدراســات فــي حــوار الحضــارات واألديــان المقارنــة
االجتماعيــة واإلنسـ ّ
ّ
ّ
ـانية لتشــجيع البحــث العلمــي
العربيــة للعلــوم
بمدينــة سوســة .فــاز بالجائــزة
ّ
مــن المركــز العربــي لألبحــاث ودراســة السياســات بالدوحــة فــي عــام  ،2012عــن بحــث قدمــه
بعنــوان« :تعريــب المصطلــح ّالتقنــي :قــراءة فــي المنجــز العربــي المعاصــر» .عضــو فــي ّاتحــاد
ّ
معنــي بالبحــث فــي
المترجميــن العــرب وفــي المنظمــة العربيــة للترجمــة بيــروت – لبنــان.
ّ
ّ
والمصطلحيــة
الثقافيــة واإلســاميات وحــركات االنتقــال السياســي
مجــاالت األنثروبولوجيــا
ّ
والترجمــة .لــه عـ ّـدة دراســات ومؤلفــات ومشــاركات فــي مؤتمــرات دوليــة .شــارك فــي عــدة
كتــب جماعيــة ،ومنهــا« :الصوفيــة مــن خــال أعمــال نيــازي المصــري الملطــي» ،بتقديــم فصــل
بعنــوان «مقالــة العرفــان الصوفــي عنــد نيــازي المصــري الملطــي» ،جامعــة إينونــو ،مركــز
نيــازي المصــري للدراســات ،مالطيــا ،تركيــا  2019.المشــاركة فــي تأليــف كتــاب جماعــي بعنــوان
«اللغــة العربيــة والدراســات البينيــة :اآلفــاق المعرفيــة والرهانــات المجتمعيــة» ،بتقديــم فصــل
بعنــوان «المعجــم اإللكترونــي العربــي المختــص :قــراءة نقديــة فــي نمــاذج مختــارة» ،جامعــة
اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســامية ،مركــز دراســات اللغــة العربيــة وآدابهــا ،الريــاضّ ،
الطبعــة
األولــى ،شــباط /فبرايــر  .2018المشــاركة فــي تأليــف كتــاب جماعــيّ :
ّ
والهويــة فــي
«اللغــة
ـكاليات ّالتعليــم ّ
الوطــن العربــي :إشـ ّ
والترجمــة والمصطلــح» ،بتقديــم فصــل بعنــوان «تعريــب
ّ
المصطلــح ّالتقنــي :قــراءة ّ
العربــي المعاصــر» ،المركــز العربــي لألبحــاث
نقديــة فــي المنجــز
السياســاتّ ،
ودراســة ّ
الدوحــة  .2013ترجمــة كتــاب المجتمــع الشــبكي  Network societyلــدارن
السياســاتّ ،
بارنــي ،المركــز العربــي لألبحــاث ودراســة ّ
الدوحــة ،بيــروت.2015 ،

الكلمات المفتاحية :الربيع العربي  .الموجة الثانية  .المعارضة  .االنتخابات  .االحتجاج
تجــدّ د الفعــل االحتجاجــي العربــي ســنة  .2019واندفــع غاضبــون مــن سياســات األنظمــة الحاكمــة
بكثافــة نحــو مياديــن االحتجــاج ،ونحــو منابــر اإلعــام الحــر وشــبكات التواصــل االجتماعــي تعبيـ ًـرا عــن
الحكمــي والتنمــوي القائــم فــي بلدانهــم.
ضيقهــم بالمشــهد السياســي الســائد ،وعــن ســخطهم علــى المنــوال ُ
واضحــا وجــود شــوق شــعبي عــارم إلــى التغييــر ،والتطويــر ،وتحقيــق العدالــة ،والديمقراطيــة .ومــع
وبــدا
ً
ّ
أن هــذه المطالــب كانــت حاضــرة فــي الحــراك االحتجاجــي العربــي ســنة  ،2011فإنّهــا بــدت فــي الموجــة
إلحاحــا وأبعــد مــدى .وثــار النــاس ألســباب واقعيــة ،ومارســوا االحتجــاج
الثوريــة العربيــة الثانيــة أكثــر
ً
بــذكاء ،ونجاعــة علــى نحــو ســاهم فــي التفــاف النــاس حولهــم ،وزاد مــن عزلــة النظــام الحاكــم .ويتب ّيــن

153

العـدد الثـانــي
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الــدّ ارس مــن خــال متابعــة تج ّليــات المشــهد االحتجاجــي فــي المنطقــة العربيــة ســنتي  2011وّ 2019
أن
الحالــة االحتجاجيــة فــي ســياق عربــي حالــة ديناميــة ،ناميــة ،متجــدّ دة ،ال تركــن إلــى الجمــود والتكــرار .بــل
تنبنــي علــى التراكــم ،والتطويــر ،والتجــاوز .وذلــك ظاهــر فــي مســتوى خلفياتهــا ،واســتراتيجياتها ،وأهدافهــا.
فاالحتجــاج عــن االحتجــاج ُيفـ َـرق ،والربيــع عــن الربيــع يمتــاز ويتبايــن ،ويختــص بعالمــات فارقــة .والتاريــخ
هنــا ال ُيعيــد نفســه .بــل يكشــف صيــرورة الوعــي الجمعــي والفعــل االحتجاجــي داخــل االجتمــاع العربــي.
المحتجيــن،
فــي الموجــة الثانيــة مــن الربيــع العربــي  2020-2019شــهدنا ظهــور جيــل جديــد مــن
ّ
ـج ُيع ّبــر
يتح ّلــل مــن األطــر التنظيميــة التقليديــة ،ويأبــى الخضــوع لقائــد ُمع ّيــن أو لجماعــة محــدّ دة .فالمحتـ ّ
عــن وجــوده بوصفــه مواطنًــا ُحـ ًّـرا ،يملــك قــراره ،كونــه فاعـ ً
ـا مدن ًّيــا ،سـ ّيد نفســه ،يمــارس ح ّقــه فــي التفكير،
والتعبيــر ،واالحتجــاج ،وح ّقــه فــي أن يقــول« :ال للمنظومــة القائمــة» .وتج ّلــى ذلــك فــي قــول متظاهــر لبنانــي
علــى شاشــة التلفزيــون« :نحــن لســنا جيــل أحــزاب ،نحــن لســنا جيــل طوائــف ،نحــن قــادة ولســنا أتبا ًعــا،
 ، We are leadersنحــن شــعب مث ّقــف ُيمكــن أن نحكــم حا ْلنــا بحا ْلنــا» .وفــي ذلــك داللــة علــى صعــود
الســائدة ،وال بالوجــوه القديمــة لفســادها
موجــة وعــي مواطنــي ،مســؤول ،وعــي جمعــي ،ال يثــق بالنّخــب ّ
المحتجيــن إلــى نقــض الموجــود ،والتأســيس للمنشــود،
ولســوء إدارتهــا البلــد .ويطمــح الجيــل الجديــد مــن
ّ
ولــه اســتراتيج ّيات خاصــة ،وأهــداف معلومــة.
فــي مســتوى الخلفيــات ،تبــدو األســباب الدّ افعــة إلــى االحتجــاج ســنة  2019شــبيهة إلــى حــدّ مــا
بتلــك التــي حملــت النّــاس علــى التظاهــر والنــزول إلــى الشــوارع ســنة ،2011فتدهــور المقــدرة الشــرائية
للمواطنيــن ،وارتفــاع األســعار ،وكثــرة الجبايــة ،وانتشــار الفســاد ،والفقــر ،والبطالــة ،والشــعور بالتهميــش،
وتالشــي الطبقــة الوســطى ،وتراجــع الــدور االجتماعــي للدولــة فــي مســتوى اإلحاطــة بضعــاف الحــال،
وإحــداث مواطــن شــغل جديــدة ،وتقصيرهــا فــي تعديــل األســعار ،ومكافحــة االحتــكار ،وضمــان توزيــع
عــادل للثــروة ،واســتياء النّــاس مــن البيروقراطيــة ،ومــن تجــاوزات األجهــزة الســلطوية والبوليســيةّ ،
كل
ذلــك م ّثــل عوامــل قادحــة للفعــل االحتجاجــي الجمعــي ضــدّ النّظــام الحاكــم .لكـ ّن المالحــظ فــي الموجــة
أن هنــاك عامـ ً
الثانيــة مــن الربيــع العربــي ّ
بالرابطــة
ـا نوع ًّيــا آخــر ح ّفــز علــى االحتجــاج وهــو ضيــق النّــاس ّ
ـول نوعــي مهــم مقارنــة
الحزبيــة التقليديــة ،وبالعصبيــة الطائفيــة ،وبالمرجع ّيــات الدينيــة النمطيــة .وهــو تحـ ّ
ٍ
خــزان حزبــي معــارض للدولــة الشــمولية ،أعنــي وجــود أحــزاب
بحــراك ســنة َ .2011ف
وقتئــذ كان هنــاك ّ
إســامية ،ويســارية ،وليبراليــة ،وقوميــة ،ذات ســوابق نضاليــة ،اضطلعــت بوظيفــة النقــد الجــذري للنظــام
االســتبدادي ،واكتســبت صدقيــة لــدى النّــاس ،وســاهمت بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر فــي صياغــة المشــهد
الســائد .وكان لخطــاب شــخص ّيات سياسـ ّية ودين ّيــة وازنــة،
االحتجاجــي ،وحشــد النّــاس للثــورة علــى النّظــام ّ
ذات قيمــة رمز ّيــة مهمــة (فــي تونــس ،ومصــر ،واليمــن ،)...تأثــر فــي الجمــوع ،وكانــت لتلــك الشــخصيات
قــدرة علــى توجيــه األتبــاع والمريديــن كيفمــا أرادت .لكــن مــا حصــل بدايــة مــن ســنة  2019خــاف ذلــك،
فنحــن إزاء حــراك احتجاجــي ،يرفــض الوصايــة الحزبيــة ،والتبعيــة الطائفيــة ،واالرتهــان للرابطــة ِ
العرقيــة أو
ّ
ّ
القبل ّيــة أو الدينيــة .بــل يعــد نفســه ثــورة علــى الطبقــة السياســية التقليديــة (الحاكمــة والمعارضــة) ،وينــأى عن
المنظومــات الجمعويــة العصبيــة القديمــة بأشــكالها المختلفــة.
لقــد ثــار النّــاس فــي القاهــرة كمــا فــي الخرطــوم ،وفــي بيــروت كمــا فــي بغــداد ووهــران ألنّهــم ســئموا
طبقــة سياســية تقليديــة ،وم ّلــوا أحزا ًبــا كرتونيــة قديمة تكـ ّـرر شــعاراتها وبرامجهــا ،وال تجــدّ د قادتهــا وهياكلها.
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أيضــا
بــل تهــادن النظــام القائــم ،وتعــد وال تفــي ،وتتعامــل مــع الحكــم علــى أنــه غنيمــة .وكــره
المحتجــون ً
ّ
ســطوة العســكر ،وهيمنــة الطائفــة ،واحتــكار الفــرد أو األســرة أو الحــزب دواليــب الحكــم .فالموجــة الثوريــة
الجديــدة صرخــة احتجــاج فــي وجــه طبقــة سياســية هرمــة باليــة ،تفتقــر إلــى االبتــكار والتطويــر ،وترفــض
التشــبيب والقيــام بإصالحــات جذريــة .وهــي طبقــة ال تمــارس النقــد ّ
الذاتــي الموضوعــي .بــل تدّ عــي امتــاك
الحقيقــة .وتســتأثر فــي نفــس الوقــت بأســباب الســلطة ،والثــروة ،والحصانــة ،والفخامــة .وليــس عليهــا رقيب
وال حســيب .بــل تجــد ســندً ا مــن عصبيــة حزب ّيــة أو طائفيــة أو قبليــة أو عســكرية .وعليــه فقــد فقــدت هــذه
الطبقــة السياســية ،الحاكمــة أو المعارضــة ،علــى التدريــج ،ثقــة النــاس بهــا ،واســتنفدت أو تــكاد وعودهــا
والخاصــة،
الحريــات العا ّمــة
ّ
والرفــاه ،وضمــان ّ
البراقــة .وخبــر المواطنــون تقصيرهــا فــي تأميــن الكرامــة ّ
ّ
الرشــيدة والتنميــة المســتدامة .لذلــك تداعــى المتظاهــرون إلــى الشــوارع،
وتحقيــق العدالــة والحوكمــة ّ
ـوة ضغــط علــى الطبقــة السياســية الحاكمــة ،وخ ّيروهــا بيــن القبــول بمشــروع
وامتلكــوا المياديــن ليشـكّلوا قـ ّ
التغييــر والتــداول الســلمي علــى الســلطة أو الرحيــل .والالفــت للنظــر هنــا أن الحــراك االحتجاجــي العربــي
الجديــد  2019/2020لــم ُيطالــب بإصالحــات جزئيــة أو حلــول مرحليــة كمــا فعلــت االنتفاضــة الســورية
أو الليبيــة أو اليمنيــة فــي بداياتهــا ســنة  .2011بــل طالــب منــذ البدايــة بتغييــر شــامل وتبديــل ك ّلــي للمنظومــة
السياســية الســائدة .تج ّلــى ذلــك مــن خــال شــعارات مــن قبيــل «الشــعب يريــد إســقاط النظــام»« ،فِ ّلــوا
عن ِ
«يتنحــاو قــاع» أي «يرحلــون اآلن جميعــا» ،وفــي ذلــك دليــل علــى وجــود رغبــة
ّا...ك ّلــن يعنــي ك ّلــن»،
ّ
المحتجــون
شــعبية جامحــةّ ،تواقــة إلــى التغييــر ،وم ّيالــة إلــى التأســيس لمعالــم دولــة جديــدة .دولــة طالــب
ّ
بــأن تكــون «مدنيــة ال عســكر ّية» وفــي ذلــك إخبــار بـ ّ
ـأن المواطــن العربــي الجديــد ال يثــور ألجــل أســباب
أيضــا لرغبــة منــه فــي
معيشــية فحســب ،تتع ّلــق بتدهــور مقدرتــه الشــرائية ومعاناتــه الفقــر والبطالــة .بــل يثــور ً
تغييــر هويــة النظــام السياســي للدولــة ،وبغايــة االنتقــال بهــا مــن دولــة عســكرية إلــى دولــة مدنيــة .والتــوق
إلــى تمديــن الدولــة يحمــل فــي ط ّيــه تو ًقــا إلــى تحريــر الفضــاء العــام مــن ســطوة البوليــس والعســكر ،وشــو ًقا
الحريــات وتمكيــن الديمقراطيــة فــي ســياق عربــي .والثابــت ّ
الجــدد اســتفادوا
أن
المحتجيــن ُ
ّ
إلــى تكريــس ّ
مــن مــآالت الــدرس االحتجاجــي فــي مصــر ســنة 2011فاطمئنــان النخــب المصريــة إلــى بقــاء العســكر
مديـ ًـرا للمشــهد السياســي أ ّدى تال ًيــا إلــى تقويــض التجربــة الديمقراطيــة جملــة وتفصيـ ً
ـا .لذلــك يحــرص
المحتجــون الجــدد علــى تمديــن الدولــة وتحييــد العســكر والتخ ّفــف مــن وطــأة الحــزب أو الطائفــة قــدر
ّ
اإلمــكان حمايـ ًة لمشــروعهم االحتجاجــي مــن مط ّبــات االحتــواء أو المصــادرة أو الهيمنــة مــن هــذا الطــرف
أو ذاك.

الســودان ،والجزائــر ،ولبنــان ،والعــراق علــى وحــدة
ـول
ّ
مــن الناحيــة االســتراتيجية ،عـ ّ
المحتجــون فــي ّ
الصالــح العــام،
الصفــوف مــن أجــل ّ
رص ّ
الصــف الثــوري وتماســكه لتحقيــق التغييــر المنشــود .فاســتراتيجية ّ
ّ
واالجتمــاع علــى رايــة الوطــن ،ورفــض دعــاوى الزعامت ّيــة ،والحزبويــة ،والطائفيــة ،والتمثيليــة المجتــزأة،
والبحــث بــدل ذلــك عــن عوامــل التآلــف ،ودرء أســباب ال ُفرقــة والفتنــة ،ســاهم ّ
كل ذلــك فــي تشــكّل
وتحولــت تلــك الوحــدة علــى
صمــاءَ ،ص ُعــب علــى النّظــام الحاكــم اختراقهــا.
ّ
وحــدة احتجاجيــة شــعب ّية ّ
التدريــج إلــى كتلــة تاريخيــة ضاغطــة علــى الطبقــة السياســية التقليديــة (الحاكمــة والمعارضــة) ،ودفعتهــا إلــى
التك ّيــف مــع الحــراك االحتجاجــي ،إ ّمــا بتأييــده أو االســتجابة لمطالبــه بصفــة مرحلية/تدريجيــة .واعتمــد
ِ
المحتجــون فــي هــذا الســياق اســتراتيجية ُ
ـم تحصيــل مكســب مــا والمــرور مباشــرة
ّ
«خــذ وطالــب» فــكان يتـ ّ
المحتجــون مــن المطالبــة بعــدم التمديــد لعبــد العزيــز
لتحقيــق المطلــب الــذي يليــه .ففــي الجزائــر انتقــل
ّ
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بوتفليقــة إلــى المطالبــة بتنحيتــه ،فالدعــوة إلــى محاكمــة رمــوز الفســاد المحيطيــن بــه ،والمطالبــة بتشــكيل
هيئــة مســتق ّلة لالنتخابــات ،وتأميــن تنافــس ســلمي ديمقراطــي علــى الســلطة .وفــي الســودان ،أ ّدى ضغــط
الكتلــة االحتجاجيــة إلــى االنتقــال مــن مطلــب «تســقط بــس» إلــى المطالبــة بمحاكمــة الفاســدين وأعــوان
الدكتاتوريــة فالتراقــي إلــى تقاســم الســلطة بيــن مدنييــن وعســكريين .وحمــل الضغــط االحتجاجــي فــي لبنــان
أصحــاب القــرار علــى التراجــع عــن الترفيــع فــي الضرائــب ،وأ ّدى إلــى اســتقالة حكومــة ســعد الحريــري،
المحتجــون
وحــال دون تمريــر قانــون عفــو عــام يؤ ّمــن إفــات سياســيين ُمفســدين مــن العقــاب .ولــم يقــف
ّ
عنــد ذلــك الحــدّ بــل طالبــوا بمحاكمــة ناهبــي المــال العــام ،ورابطــوا بالقــرب مــن منازلهــم ،وتشــبثوا
بمطلــب حكومــة تكنوقــراط .وفــي العــراق أ ّدى الضغــط االحتجاجــي إلــى اصطفــاف مراجــع دينيــة وقــادة
المحتجيــن ،وحمــل الحكومــة علــى اإلعــان عــن حزمــة إصالحــات وتلويحها
أحــزاب سياســية إلــى جانــب
ّ
بإمــكان االســتقالة وتنظيــم انتخابــات ســابقة ألوانهــا .ثــم مكّنــت وحــدة الصــف الثــوري مــن تحقيق مكاســب
وكرســت امتــداد إرادة الشــعب مقابــل انحســار نفــوذ الطبقــة السياســية ،الســلطوية التقليديــة .وامتــاز
مهمــةّ ،
حــراك  2019فــي هــذا الخصــوص عــن الموجــة االحتجاجيــة ســنة  2011التــي شــهدت اختــراق خاليــا
ـف الثــوري فــي ســورية ،واليمــن ،ومصــر ( ،)2013وأ ّدى ذلــك إلــى بعثــرة مشــروع
النظــام الســلطوي الصـ َّ
الجــدد
التغييــر السياســي واالنتقــال الديمقراطــي فــي تلــك البلــدان .وفــي ســياق متّصــل ،اســتثمر
المحتجــون ُ
ّ
ســنة  2019فــي اســتراتيجية اســتقراب الجيــش ،ولــزوم الســلمية ،ورفضــوا االنــزالق إلــى هاويــة العنــف
خاصــة فــي الســودان
علــى الرغــم ممــا عانــوه مــن غطرســة األجهــزة األمنيــة والمليشــيات المواليــة للنّظــام ّ
والخاصــة ،وزاد مــن التفــاف النّــاس فــي الداخــل
والعــراق .وســاهم ذلــك فــي حمايــة الممتلــكات العا ّمــة
ّ
والخــارج حــول الحــراك االحتجاجــي الــذي لــم ينجــح فوضويــون فــي تشــتيته ،وتشــويهه ،وتقويضــه ،وذلــك
حتجيــن ،وســلم ّية حراكهــم ونُبــل أهدافهــم.
الم ّ
راجــع لتماســك كتلــة ُ

المحتجيــن فــي الموجــة الثانيــة مــن الربيــع العربــي 2020/2019واضحــة ،وليســت خالفيــة بل
وأهــداف
ّ
أساســا بتغييــر الطبقــة السياســية القديمــة المهيمنــة علــى
هــي مــدار إجمــاع معظــم الجمهــور الثائــر ،وتتع ّلــق ً
الشــأن العــام منــذ ســنوات بــل منــذ عقــود ،ووضــع حــدّ لمعضلــة التوريــث السياســي ،وظاهــرة المحاصصــة
الحزب ّيــة والطائفيــة ،وتحســين الوضــع المعيشــي للنّــاس ،ومكافحــة الفســاد واإلفــات مــن العقاب ،وتأســيس
والحريــة ،والعدالــة،
دولــة مدنيــة ال عســكرية ،حقيق ّيــة ال شــكل ّية ،تا ّمــة األركان ،تضمــن للمواطنيــن الكرامــة،
ّ
والرفــاه ،وتكافــؤ الفــرص ،وتســمح لهــم باختيــار ممثليهــم وحكّامهــم فــي كنــف النزاهــة والشــفافية .وتكمــن
ّ
أهميــة هــذه األهــداف فــي أنّهــا جامعــة ،وفــي كونهــا تــروم تحريــر النّــاس مــن وصايــة الدولــة األحاديــة،
ّ
الريعيــة ،البوليســية ،العســكرية ،الشــمولية .وكــذا فــي كونهــا تنبنــي علــى مطلــب التغييــر الشــامل ال علــى
فالمحتجــون يعتقــدون أ ّنــه ال يمكــن مقاومــة الفســاد بوجــوه
التحويــرات الجزئيــة ،والتحســينات التســطيحية.
ّ
بيروقراطيــة ،قديمــة ،ضالعــة فــي الفســاد .كمــا يعتقــدون أ ّنــه ال ُيمكــن مكافحــة االســتبداد بمجموعــة مــن
والتعصــب بمجموعــة مــن الدوغمائييــن .لذلــك هــم يهدفــون إلــى تمكيــن
العســاكر .وال مكافحــة التطييــف
ّ
الشــبان وذوي الكفــاءة واأليــادي النظيفــة ،وتصعيدهــم إلــى مقــام صانعــي القــرار .ويكرهــون القيــام بثــورة
ـف الثــورة المضــا ّدة والدولــة العميقــة علــى
مبتــورة كمــا حصــل فــي ســورية واليمــن ،ويخشــون مــن أن تلتـ ّ
ثورتهــم كمــا حصــل نســب ّيا فــي تونــس ،ويضعــون ألــف حســاب إلمــكان اســتيالء الجيــش علــى الثــورة كمــا
المؤسســة العســكرية ،وعلــى
حصــل فــي مصــر ك ّليــا وفــي ليبيــا جزئ ّيــا .لذلــك هــم يصـ ّـرون علــى تحييــد
ّ
تحقيــق التغييــر الشــامل.
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يمكــن القــول ختا ًمــاّ ،
إن الموجــة الثانيــة مــن الحــراك االحتجاجــي حـ ّـررت المواطــن العربــي ،ولــو نســب ًّيا،
ـف الشــعب عــن كونــه ملح ًقــا بالنظــام الحاكــم ليصبــح مؤ ّثـ ًـرا فيــه،
مــن ســطوة الدولــة القامعــة ،ومعــه كـ ّ
ِ
المحتجيــن .كمــا ّ
أن صعــود
ولســان الجيــل الجديــد يقــول «مــش َرح نبقــى عبيــد» علــى حــدّ تعبيــر أحــد
ّ
الفعــل االحتجاجــي وامتــداده حـ ّـرر العربــي إلــى حــدّ كبيــر مــن ســلطة األب البيولوجــي ،ومــن وهــم الزعيــم
وأســس لوعــي جمعــي جديــد يؤمــن
الملهــم ،والرئيــس المنقــذ ،ومــن وصايــة رجــل الديــن التابــع للنّظــامّ .
بثقافــة حقــوق اإلنســان (نــازل آخــذ ح ّقــي) ،ويعــد الحكــم تكلي ًفــا ال تشــري ًفا ،ويعتقــد ّ
ـون
أن الشــعب مكـ ّ
وازن فــي العمل ّيــة السياســية ،وفــي إدارة الشــأن العــام ،وبنــاء الدولــة المواطنيــة.
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العـدد الثـانــي
أيار  /مايو 2021

عشر سنوات على ثورة يناير المصرية؛ المآالت واألسئلة الحرجة
جمال نصار
تاريخ وصول المادة 10 :نيسان /أبريل 2021

جمال نصار

أكاديمــي مصــري ،أســتاذ الفلســفة والمذاهــب الفكريــة في جامعة إســطنبول صبــاح الدين
زعيــم ،وأســتاذ األخــاق السياســية فــي جامعــة صقاريــا التركيــة سـ ً
ـابقا ،وباحــث أول ســابق
فــي مركــز الجزيــرة للدراســات ،متخصــص بالفكــر الفلســفي األخالقــي والمذاهــب والتيــارات
الفكريــة المعاصــرة .لــه عديــد مــن المؤلفــات ،منهــا :األخــاق بيــن اإلســام والمذاهــب
واألديــان القديمــة ،ســؤال األخــاق فــي فقــه وفكــر (أبــي حنيفــة – الغزالــي  -القرضــاوي)،
فقــه الســنن اإللهيــة ودورهــا فــي البنــاء الحضــاري لألمــة ،الوجيــز فــي تاريــخ الفكــر السياســي،
األخــاق اإلســامية ودورهــا فــي بنــاء المجتمــع ،نظــرات فــي الفكــر والسياســة ،أثــر العولمــة
فــي الفكــر العربــي الحديــث ،أدب االختــاف فــي الــرأي وضوابطــه ،نهضــة األمــة بيــن القيــم
الروحيــة والتقــدم المــادي .ولــه العديــد مــن األبحــاث العلميــة والمقــاالت المنشــورة فــي
العديــد مــن الصحــف ومواقــع االنترنــت المختلفــة.

الكلمات المفتاحية :الربيع العربي  .ثورة يناير  .السيسي  .اإلرهاب  .اإلخوان المسلمين
مــرت الســنوات تلــو الســنوات علــى الثــورة المصريــة التــي أحدثــت نقطــة فارقــة فــي تاريــخ مصــر
ّ
حلمــا لمالييــن المصرييــن لالنعتــاق مــن الظلــم والفســاد واالســتبداد ،ولكــن جــرت فــي
الحديــث ،وكانــت ً
النهــر ميــاه كثيــرة غ ّيــرت األحــداث ،وبدّ لــت األوضــاع ،وجعلــت صاحــب الحــق مســلوب اإلرادة ،والظالــم
المســتبد ،يعلــو وينتفــش ،ليــس هــذا فحســب ،بــل انتقــم مــن صاحــب الحــق بــكل الوســائل المتاحــة مدعو ًما
بأنظمــة إقليميــة ودوليــة إلجهــاض هــذا الحلــم الجميــل.

لقــد عــاش الشــعب المصــري معانــاة لفتــرات طويلــة ،وال يــزال ،بســبب تحكّــم اآللــة العســكرية فــي
مصيــره ومســتقبله ومقدراتــه ،حتــى أضحــى ،فــي مجملــه ،ال يجــد مــن يحنــو عليــه ،كمــا وعــده العســكر
بذلــك ،بــل أصبــح بعــد هيمنــة وســيطرة العســكر علــى مقاليــد األمــور مدعو ًمــا بداعمــي الثــورة المضــادة ،ال
يســتطيع أن ينطــق ببنــت شــفه بمــا يخالــف السيســي ومــن معــه ،وتحولــت مصــر إلــى ســجن كبيــر للجميــع،
بمــن فيهــم مــن أ ّيــد الجنــرال السيســي فــي انقالبــه علــى المســار الديمقراطــي.

الموقف اإلقليمي والدولي من ثورة يناير
كان للمملكــة العربيــة الســعودية ،بقيــادة الملــك عبــد اللــه فــي أثنــاء انــدالع ثــورة ينايــر ،ودولــة اإلمــارات
بقيــادة محمــد بــن زايــد الــدور األكبــر فــي إجهــاض الثــورة المصريــة ،ودعــم الثــورة المضــادة بــكل الســبل،
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ـورا عديــدة :أولهــا ،إجهــاض أحــام العقــول المتحــررة مــن االســتبداد واالســتعباد فــي
وأرادوا مــن ذلــك أمـ ً
المنطقــة العربيــة بشــكل عــام ،وثانيهــا ،وأهمهــا يتمثــل بخطــاب خفــي مــن أمــراء الحــرب إلــى شــعوبهم:
انظــروا إلــى تلــك الشــعوب التــي خرجــت علــى حكامهــا مطالبــة بالتغييــر كيــف حالهــا؟ وأيــن أصبحــت
وكيــف د ّمــرت وجاعــت ،ولــم تحقــق شــي ًئا غيــر المأســاة والقهــر والمجاعــة؟ ،وثالثهــا ،خوفهــم علــى
بعضــا ،ويخشــون أن تنتقــل عــدوى الثــورة إلــى شــعوبهم فينقلبــوا
عروشــهم ألن الشــعوب تغــار مــن بعضهــا ً
عليهــم ،ويخســروا مكتســباتهم التــي ســلبوها مــن شــعوبهم.

فضفاضــا تجــاه عبــد الفتــاح السيســي ،ودوره فــي عــزل الرئيــس
أمــا الــدول الغربيــة ،فقــد اتخــذت موق ًفــا
ً
محمــد مرســي ،حيــن كان وزيـ ًـرا للدفــاع .فمواقــف القــوى الكبــرى تباينــت ،لكــن أغلبهــا ر ّكــز علــى رفــض
النظام العســكري ،مطال ًبــا بضــرورة العــودة إلــى الشــكل المدنــي للســلطة ،وجــاء فــض اعتصامــي رابعــة
العدويــة والنهضــة ومــا خ ّلفــه مــن مئــات ،ثــم المحاكمــات الواســعة ألعضــاء جماعــة اإلخــوان المســلمين،
الموجهــة إلــى السيســي.
ليزيــد مــن درجــة االنتقــادات ّ
الترشــح لالنتخابــات الرئاســية ،لكنــه قــدم ترشــيحه الح ًقــا ُمع ّلــا
وقــد ع ّبــر السيســي بدايــة عــن عــدم نيتــه ّ
ذلــك بأنــه مطلــب شــعبي .وبقيــت العالقــة بينــه وبيــن الغــرب حــذرة ،إلــى أن بــدأت الزيــارات تجمعــه بعــدد
ـول السيســي إلــى شــريك فــي عمليــات الســام المتع ّلقــة بالصــراع الفلســطيني-
مــن القــادة الغربييــن ،وتحـ ّ
اإلســرائيلي ،كمــا اســتغل ورقــة مكافحــة اإلرهــاب لتعزيز عالقاتــه مــع الغــرب ،خاصــة مــع معانــاة مصــر
ً
فضــا عــن توقيعــه لصفقــات تجاريــة واســتيراد أســلحة مــن دول غربيــة
مــن هجمــات إرهابيــة متعــددة،
متعــددة .كل ذلك جعل االنتقــادات الغربيــة للسيســي ال تتجــاوز بعــض التعبيــر عــن القلــق إزاء انتهــاكات
حقــوق اإلنســان.
وفــي المجمــل ،العســكر ال يروقهــم انتخــاب رئيــس مدنــي مــن خــارج المؤسســة العســكرية ،فأخــذوا على
عاتقهــم االســتمرار فــي خطــة إفشــال الثــورة بمســاعدة حلفــاء لهــم فــي الخليــج يــرون فــي خلــع مبــارك
خطـ ًـرا وجود ًيــا يهــدِّ د أنظمتهــم.

نماذج لثورات حققت أهدافها وأخرى فشلت
الثــورة تغييــر أســاس فــي الســلطة أو الهيــاكل التنظيميــة فــي فتــرة زمنيــة قصيــرة نســب ًيا ،والثــورة الناجحــة
هــي التــي تســفر عــن تغييــر طويــل األمــد لــم يكــن ليحــدث لوالهــا.
والثــورات التــي حدثــت فــي أماكــن عديــدة مــن العالــم كانــت لهــا مراحــل ،وجــوالت ،وموجــات عديــدة،
فالثــورة الفرنســية ( )1789 - 1799أخــذت عشــر ســنوات حتــى حققــت أهدافهــا ،وكذلــك الثــورة البلشــفية
( )1923 - 1917فــي روســيا.

ومعيــار النجــاح الكلــي لتلــك الثــورات يكمــن فــي تحقيــق أهدافهــا التــي قامــت مــن أجلهــا ،والتطلعــات
والغايــات التــي يســعى الشــعب إلكمالهــا ،كمــا أن فشــلها هــو نتيجــة إلخفاقهــا فــي إنجــاز أي مــن تلــك
الغايــات واألهــداف.
وحــدوث بعــض اإلخفاقــات ،أو ردة فــي مســار الثــورة ال يعنــي القضــاء عليهــا أو انتهاءهــا ،ولكــن يعنــي
ً
ـتكمال لمراحــل الثــورة الموجــودة ،بعــودة الــروح والوعــي للشــبان ،واالســتفادة مــن الــدروس
أن هنــاك اسـ
واالنكســارات التــي مـ ّـرت بهــا الثــورة ومؤيدوهــا.
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ً
صحيحــا
جيــا علــى األقــل ،وليــس
والثــورات يتكــون مخاضهــا فــي ســنوات عديــدة ،وربمــا تأخــذ
ً
ـروج لــه
أنــه يمكــن أن تحــدث ثورتــان فــي توقيــت متقــارب أبــدً ا ،كمــا يدّ عــي أنصــار الثــورة المضــادة ،ويـ ّ
السيســي ومــن يدعمــه؛ ألن الشــعوب ال تنتفــض بســهولة .كمــا أن الثــورة تأخــذ وق ًتــا حتــى تُنهــي عمليــة
التطهيــر ويبــدأ البنــاء ،وال يمكــن أن تســتمر ثــورة لســاعات لكــي تُســقط النظــام.
وفــي بعــض األحيــان ،تجعــل الثــورة األمــور أكثــر ســو ًءا ،فعلــى ســبيل المثــال ،اندلعــت ثــورة فــي الصيــن
حاولــت تحريــر الفالحيــن مــن اضطهــاد أصحــاب األمــاك .فقــد كان هــؤالء الفالحــون ضحايــا االســتغالل
لقــرون ،وكانــوا فقــراء جــدً ا بســبب هــذا االســتغالل .ولكــن بعــد الثــورة مــات كثيــر منهــم بســبب الجــوع
واألمــراض.

لكــن الثــورة لــم تحقــق أهدافهــا ،فقــد أصبــح الفالحــون الذيــن بقــوا فــي قيــد الحيــاة متســاوين مــع أولئــك
الذيــن كانــوا أغنيــاء قبــل الثــورة ،وكان عليهــم العمــل فــي أراضيهــم بـ ً
ـدل مــن أن يســتغلهم اآلخــرون .لقــد
عملــوا بجــد لســنوات دون أي أجــر مــن أجــل البقــاء فــي قيــد الحيــاة ،لكــن فــي نهايــة المطــاف ،بــدؤوا
يتضــورون جو ًعــا مــرة أخــرى.
أيضــا ألنــه إذا
أقــول :قــد تُزيــد الثــورات حيــز الحريــة أحيا ًنــا ،إال أنهــا قــد تفشــل فــي تحقيــق هــذا الهــدف ً
بعضــا بـ ً
ـدل مــن أعدائهــم ،فــإن
مــا افتقــر الثــوار للقــوة الكافيــة ،أو إذا اختلفــوا فيمــا بينهــم وحاربــوا بعضهــم ً
المضطهديــن قبــل اندالعهــا ســيبقون كذلــك بعدها.

لماذا لم تنتصر ثورة يناير بعد مضي  01سنوات على قيامها؟!
المتأمــل لحــال مصــر بعــد عشــر ســنوات مــن الثــورة ،قــد يــرى أن الوضــع أصبــح أســوأ ممــا كان عليــه
قبــل الثــورة عندمــا خــرج المتظاهــرون إلــى ميــدان التحريــر ،وانتشــروا فــي مياديــن أخــرى بمصــر فــي أثنــاء
ثــورة  25يناير/كانــون الثانــي  ،2011رافعيــن شــعار« :عيــش ،حريــة ،عدالــة اجتماعيــة ،كرامــة إنســانية»،
ومطالبيــن بتحقيقــه.

وبعــد نحــو ســبع ســنوات مــن حكــم السيســي ســجلت مصــر أعلــى معــدل عالمــي فــي حــاالت اإلعــدام
التــي تنفــذ ضــد معارضــي النظــام ،وأصبحــت سياســة اإلعــدام هــي الحاكمــة لــكل شــيء فــي مصــر بدايــة من
اإلنســان وحقوقــه ،وصـ ً
ـول إلــى إعــدام السياســة نفســها ،فيمــا ُزج بــاآلالف فــي الســجون فأصبحــت الصــورة
كالتالــي« :ثــورة فانقــاب فوضــع أســوأ ممــا كان قبــل الثــورة».

ثم يمكن الذهاب إلى فرضية أن الثورة المصرية لم تنتصر حتى اآلن ،وذلك ألسباب عديدة ،منها:
ّ
ً
أول :عــدم اســتمرار التالحــم الداخلــي بيــن الذيــن شــاركوا في الثــورة ،حيــث كانــت األوضاع منــذ انطالقة
الثــورة حتــى إزاحــة مبــارك ُمبشــرة ،ولكــن فيمــا بعــد وصــل األمــر إلــى التفـ ّـرق والتشــرذم ،والخــاف حــول
إدارة المرحلــة ،مــا أتــاح الفرصــة للعســكر لالنقضــاض علــى المكتســبات التــي تحققــت فــي فتــرة وجيزة.
ثان ًيــا :اســتعجال اقتطــاف الثمــرة دون االســتعداد لذلــك ،وعــدم الوعــي بطبيعــة المرحلــة ،وأن الفتــرات
التــي تأتــي بعــد الثــورات مباشــرة ،ال بــد أن يشــارك فيهــا الجميــع ،كمرحلــة انتقاليــة ،إلــى أن يتشــكل الوعــي،
ويتــم التعــرف علــى مداخــل ومفاصــل الدولــة التــي ال يعرفهــا كثيــر ممــن شــاركوا فــي الثــورة.
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ثال ًثــا :التآمــر اإلقليمــي والدولــي ضــد مكتســبات الثــورة ،واتجــاه الفاعلين فــي الخــارج ،لتقديــم مصالحهم
علــى أي شــيء آخــر ،فحملــوا لــواء الثــورة المضــادة ،واســتخدموا العســكر وســيلة لكبــح جمــاح الثــورة،
التــي مــن الممكــن أن ينتقــل صداهــا إلــى باقــي المنطقــة ،خاصــة أن مصــر لهــا تأثيــر تاريخــي فيمــا حولهــا
مــن دول.

راب ًعــا :رغبــة العســكر فــي االنتقــام مــن الشــعب المصــري ،ومــن الذيــن أرادوا تغييــر منظومــة الحكــم التــي
َأ ّســس لهــا العســكر منــذ عقــود ،مــن أمثــال( :البلتاجــي ،وصفــوت حجــازي ،وعــاء عبــد الفتــاح ،وشــبان ٦
أبريــل) ،وبالتالــي عــدم الســماح ألي قــوى مدنيــة فيمــا بعــد لكــي يكــون لهــا أي دور فــي المجــال السياســي،
بــل وصــل األمــر إلــى تأميــم كل األحــزاب والنقابــات المهنيــة ،والمنظمــات األهليــة.

خامســا :غيــاب الرؤيــا لــدى الفاعليــن الذيــن قامــوا بالثــورة المصريــة (الجميــع بمــن فيهــم اإلخــوان
ً
المســلمين) ،وعــدم اســتعدادهم بالشــكل المطلــوب للتعاطــي مــع التحــوالت اإلقليميــة فــي المنطقــة،
والتأثيــر الدولــي فــي مجريــات األمــور ،مــا ســاعد بشــكل أو بآخــر علــى إفشــال التجربــة التــي انتظرهــا
الشــعب المصــري لعقــود.

سادســا :انصــراف كثيــر مــن المؤمنيــن بثــورة ينايــر عــن الســعي إلعــادة اللحمــة مــرة أخــرى؛ إمــا للتضييــق
ً
األمنــي فــي الداخــل ،أو للخالفــات البنيويــة فــي التشــكيالت السياســية فــي مجموعــات الخــارج ،وعــزوف
البعــض عــن المشــاركة فــي أي شــيء يمكــن أن يحــرك األمــور؛ لعــدم إيمانهــم بالفاعليــن الحالييــن ،فضـ ً
ـا
عــن تشــرذم الشــبان فــي الداخــل والخــارج.

أسئلة تحتاج إلى إجابات شافية
علــى الرغــم مــن صعوبــة المرحلــة ،والتحديــات التــي تواجــه كل مــن يقــف فــي وجــه السيســي،
والمؤامــرات التــي تحــاك ضــد شــعب مصــر ،إال أن هنــاك بعــض األســئلة التــي تحتــاج إلــى إجابــات شــافية
وعمليــة:

لمــاذا ال يثــور المصريــون علــى الرغــم مــن أن السيســي مــارس كل أنــواع الظلــم عليهــم بــكل فئاتهــم،
وســارع فــي إهــدار العدالــة ،والقتــل خــارج نطــاق القانــون ،وتدميــر مناحــي الحيــاة االقتصاديــة واالجتماعيــة
والسياســية ،إلــى جانــب بيعــه أراضــي الوطــن فــي تيــران وصنافيــر ،وتفريطــه فــي حقــوق مصــر التاريخيــة
بمــاء النيــل ،وإهــداره ثرواتــه فــي البحــر المتوســط ،وتصفيــة الشــركات العريقــة ،مثــل شــركة الحديــد
والصلــب ،وغيــر ذلــك مــا ق ّلــص وقـ ّـزم دور مصــر علــى المســتويين اإلقليمــي والدولــي؟!
وهــل يمكــن أن تعــود روح ينايــر مــرة أخــرى ،وينتبــه الجميــع لخطــورة الموقــف الحالــي ،ومــا آلــت إليــه
األوضــاع فــي مصــر علــى جميــع المســتويات ،ويعــرف الجميــع أن الــدرس كان قاس ـ ًيا ،ويجــب التحــرك
والتقــارب بالشــكل المطلــوب ،وتــرك الخالفــات البينيــة ،والتوافــق علــى المشــتركات ،بمــا يســاعد علــى
حلحلــة األمــور وتغييــر األوضــاع؟

وهــل هنــاك بديــل للنظــام الحالــي الــذي يقــوده السيســي ،يمكــن أن يوجــد الحلــول للمصرييــن ،ويرجــع
لهــم كرامتهــم المســلوبة ،ومقدراتهــم المســروقة ،ومــا هــي قدراتــه علــى إقنــاع الشــعب المصــري ليتحــرك
معــه ،ومــا هــي آلياتــه للتعامــل مــع الوضــع اإلقليمــي والدولــي المتشــابك؟
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الربيع العربي والفشل؛ أسئلة المصطلح
سمير ساسي
تاريخ وصول المادة 7 :نيسان /أبريل 2021

سمير ساسي

كاتــب تونســي مــن مواليــد  ،1967يحمــل شــهادة الدكتــوراه فــي الحضــارة العربيــة مــن
جامعــة تونــس  ،1والماجســتير فــي الحضــارة العربيــة مــن جامعــة منوبــة بتونــس ،واألســتاذية
فــي اللغــة واآلداب العربيــة مــن جامعــة منوبــة بتونــس .مــن مؤلفاتــه :روايــة (بــرج الرومــي
أبــواب المــوت) ،وكتبــت داخــل الســجن ،ونشــرت فــي  2003بلنــدن تحــت عنــوان (البــرزخ) ،ثــم
نشــرت فــي تونــس بعــد الثــورة تحــت عنــوان (بــرج الرومــي أبــواب المــوت) ،وتــروي معانــاة
التعذيــب داخــل الســجون التونســية فــي التســعينيات؛ روايــة (خيــوط الظــام) ،نشــرتها دار
الحــوار الســورية فــي 2010؛ مجموعــة شــعرية بعنــوان (ســفر فــي ذاكــرة المدينــة)؛ (المواطنــة
بيــن الدينــي والسياســي عنــد برهــان غليــون).

الكلمات المفتاحية :الربيع العربي  .الشعارات الكبرى  .البدايات الكبرى  .حاجز الخوف  .مرحلة انتقالية

تمهيد
مــا الجديــد الــذي يمكــن أن يضيفــه ســؤال المصطلــح بالنســبة إلــى الربيــع العربــي ضمــن مبحــث يهــدف
إلــى قــول جديــد يتجــاوز مــا كتــب ومــا قيــل عــن هــذا الحــدث العظيــم فــي تاريــخ العــرب والعالــم؟

مــن المهــم التنبيــه فــي البــدء أن وصــف «العظيــم» ال نعتمــده هنــا حكــم قيمــة صــادر عــن فاعــل أو داعــم
ـما يعبــر عــن مكانــة هــذا الحــدث فــي تاريــخ البشــرية أثـ ًـرا واهتما ًمــا ،ويكفــي هنــا أن
لهــذا الحــدث ،بــل وسـ ً
(((
نســتدل بوصــف بــول ماســون لحــدث  2011إذ عددناهــا «لحظــة البــدء فــي كل مــكان»

لهــذا الســبب اخترنــا مدخــا جديــدً ا للقــول فــي هــذا الحــدث وعنــه ،نعتقــد أنــه يكســر «رتابــة» التنــاول
التــي عمــت البحــوث والدراســات العربيــة والعالميــة لهــذا الحــدث ،ويتجنــب فــي الوقــت نفســه الوقــوع فــي
جــدل سكوالســتيكي بتعبيــر برهــان غليــون لقضيــة حقيقــة.

Mason, Paul (2013). Why It’s Still Kicking Off Everywhere: The New Global Revolutions.
London: Verso.
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مبحث الورقة
تطــرح هــذه الورقــة علــى نفســها مقاربــة عالقــة اإلضافــة التــي صــارت الزمــة فــي كل دراســة أو تحليــل
بيــن الربيــع العربــي والفشــل ،بصيــغ مختلفــة غلــب عليهــا التســليم  -بوعــي أو دون وعــي  -بفشــل هــذا
الحــدث ،حتــى صــار الفشــل بديه ًيــا وانتقــل اهتمــام الباحثيــن مــن فهــم الحــدث وتوقــع مآالتــه إلــى تفكيــك
أســباب الفشــل.

وأول خطــوة نلــج بهــا مبحثنــا هــذا بســط األســئلة التــي نعتقــد أنهــا تخلخــل هــذا التفكيــر البديهــي الســائد
فــي التعامــل مــع ظاهــرة اجتماعيــة مركبــة .مــن ذلــك مثـ ً
ـا هــل نحــن إزاء فشــل الربيــع أم إزاء ربيــع فاشــل؟
مــا اإلخــاالت المنهجيــة فــي هــذا الوســم؟ مــا آثــار هــذه المراجعــة المنهجيــة لهــذه العالقــة فــي فهمنــا
ـارا وحصائــل وآفا ًقــا؟
للربيــع العربــي مسـ ً

هــذه جملــة األســئلة المؤ ِّطــرة لمبحثنــا ،ومــن دون أي شــك وال مصــادرة علــى المطلــوب تمكــن إضافــة
أســئلة أخــرى فــي هــذا الســياق.

فهمــا
يجــدر بنــا هنــا التوقــف عنــد مالحظــة مهمــة يغفــل عنهــا كثيــر مــن الباحثيــن فــي الربيــع العربــي ً
ودراســة ،وقــد أرجعنــا هــذا التغافــل إلــى مــا ســميناه ببديهيــة الوســم ،أي االطمئنــان إلــى جملــة مــن
أساســا واالنتقــال مباشــرة إلــى تفكيــك أســبابها ،دون طــرح الســؤال عــن الوســم
التوصيفــات ،ومنهــا الفشــل ً
نفســه.
والمالحظــة التــي نشــير إليهــا هــي مالحظــة منهجيــة تخــص تنــاول الحــركات االجتماعيــة ،فمــا وقفنــا
عنــده مــن دراســات فلســفية وسوســيولوجية للحــركات االجتماعيــة فــي مختلــف أنحــاء العالــم وعنــد
كبــار الباحثيــن ،تحــرص علــى تجنــب اســتعمال مصطلــح الفشــل أو النكــوص أو حتــى اندثــار بعــض هــذه
الحــركات تاريخيــا فــي دراســة التراجــع ،وهــذا األمــر عــرض إليــه بالتفصيــل مايــكل بــوراوي.

 Burawoy Michaelفــي دراســته الموســومة بـــمواجهة عالــم غيــر متكافــئ ،خلــص فيهــا بعــد اســتعراض
مقــوالت مفكريــن وباحثيــن وعلمــاء اجتمــاع أعــام إلــى القــول إنــه بحلــول  2014هيمنــت الثــورة المضــادة
علــى المشــهد السياســي ،و «تــم إضعــاف أو حتــى محــو الحــركات الديمقراطيــة مــن الوجــود بوســاطة قمــع
الدولــة .ومــع ذلــك فقــد تركــت مكاســبها أثـ ًـرا فــي الوعــي الشــعبي وأعطــت المشــاركين والداعميــن لهــا
(((
الشــعور بالفعاليــة الجماعيــة المشــتركة»

أسئلة المصطلح
يحيــل مصطلــح الفشــل آل ًيــا لــدى المتلقــي إلــى الســلبية التــي تعنــي عــدم ُقــدرة اإلنســان علــى أداء
المهمــات ،واإلخفــاق فــي تحقيــق النجــاح بســبب اإلهمــال أو العجــز ،وهــو وســم معيــق ألنــه ينفتــح فــي
اتجــاه واحــد ،هــو وجــوب العقــاب واإلقصــاء ،ونعتقــد أنــه قــد حــان الوقــت لمراجعــة هــذا المدلــول
awoy Michael «Facing an Unequal World,» Current Sociology, vol. 63, no. 1 (2015), pp.
5-34,
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الســلبي لهــذا المصطلــح الــذي يبــدو أننــا وحدنــا العــرب مازلنــا نتمســك بــه بوعــي أو مــن دون وعــي خاصــة
إذا كان األمــر ضمــن دائــرة الفعــل الجماعــي ،مثلمــا هــو شــأن الحــراك الــذي شــهدته المجتمعــات بعــد
الربيــع العربــي ،مراجعــة فــي اتجــاه معنــى ممكــن كامــن فــي المصطلــح بالقــوة ،ويحتــاج الــى تجســيد فعلــي
ـور ،واكتســاب المعرفــة ،والتجــدّ د،
ليكــون الفشــل «مرحلـ ًة انتقاليــة للوصــول إلــى النجــاح ،وهــو ُفرصــة للتطـ ّ
واإلبداع»((( .وهــذا المعنــى عبــر عنــه مــاس أديســون مختــرع المصبــاح الكهربائــي حيــن ســئل عــن شــعوره
حيــال فشــله المتكــرر قبــل اختــراع المصبــاح بالقــول «أنــا لــم أفشــل ،بــل اكتشــفت ألــف طريقــة ال تــؤدي
إلــى اختــراع المصبــاح».
ويبــدو أننــا نحتــاج إلــى فهــم الســبب الرئيــس المعيــق لالنفتــاح فــي هــذا االتجــاه ،وهــو غيــاب ثقافــة
الخطــأ ،فنحــن ال نملــك مــا يكفــي مــن ثقافــة الخطــأ.

وحتــى معالجاتنــا النظريــة األكاديميــة المتخصصــة تميــل الــى التصنيــف الحــدي الصــارم وفــق آليــات
منهجيــة شــكالنية جامــدة تهيمــن عليهــا مــا قبليــات أيديولوجيــة تنظــر إلــى الموقــف مــن الفاعــل أساســا،
وليــس لممكنــات الفعــل وارتداداتــه فــي الواقــع.
فــاذا أردنــا ســحب هــذه المقدمــات علــى إشــكالية بحثنــا ،ســنعيد النظــر فــي تقييمنــا لمســارات الربيــع
العربــي ونتائجــه وآفاقــه.

الربيع العربي والفشل

نعتقــد أننــا أوضحنــا بقــدر ٍ
كاف جملــة اإلخــاالت المنهجيــة فــي إضافــة «الفشــل» للربيــع العربــي ،بمــا
يجعلنــا نخــرج مــن العالقــة التالزميــة ،فليســت اإلضافــة هنــا إضافــة الزمــة غيــر منفكــة بيــن الربيــع والفشــل،
ومــن بــاب أولــى يجــب أن تكــون العالقــة الوصفيــة أقــل صرامــة ممــا يوحــي بــه إصــرار بعــض منتقــدي
الحــراك الثــوري فــي بلــدان الربيــع العربــي أو رافضيــه ،بمــا يفــرض تنســيبا لتبعيــة النعــت للمنعــوت ،فلســنا
إزاء الربيــع العربــي الفاشــل بألــف الم االســتغراق ،وال حتــى إزاء ربيــع فاشــل،بالعودة إلــى المقدمــات النظرية
آنفــة الذكــر ،أوبالنظــر إلــى الوقائــع العمليــة فــي مختلــف بلــدان الربيــع العربــي
وهــذا االســتنتاج ينبــي ً
أول عــى حقيقــة علميــة مفادهــا أن ال يشء يرقــى إىل احلقيقــة املطلقــة يف الفعــل
كرهــا عــى كل مالحــظ
االجتامعــي ،وثان ًيــا إن التأمــل يف وقائــع الفعــل الثــوري يفــرض هــذا التنســيب طو ًعــا أو ً
موضوعــي نزيــه.
فتونــس مثـ ً
ـا ،وهــي بلــد المنشــأ للحظــة البدايــات الكبــرى ،اكتشــفت بتعبيــر أديســون صاحــب المصبــاح
ألــف طريقــة لتجنــب االقتتــال الداخلــي علــى الرغــم مــن أنهــا لــم توفــق فــي تركيــز اســتقرار اجتماعــي
وسياســي ليكــون قاطــرة هــذا الحــراك ،وهنــا تجــوز إضافــة الفشــل دون إطــاق النظــر إلــى أنــه أحــد وجــوه
اإلعاقــات ،وليــس العائــق الرئيــس الــذي جعــل التجربــة تنكــص إلــى مــا قبلهــا.

إن هــذه الفكــرة جوهريــة فــي فهمنــا إلشــكالية بحثنــا ،هــل نعنــي بالفشــل جزئ ًيــا كان أم كل ًيــا عــودة إلــى مــا
قبــل الربيــع العربــي ،أم تأخـ ًـرا فــي بلــوغ الشــعارات الكبــرى لهــذا الحــراك فــي نموذجهــا المثالــي؟
(((
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ال تســعف الوقائــع العمليــة فــي كل بلــدان الربيــع العربــي القائليــن بالعــودة إلــى مــا قبــل هــذه اللحظــة،
فيكفــي االســتدالل بســقوط حاجــز الخــوف لــدى المواطــن العربــي بالتعبيــر الســلمي أو المســلح ،لتأكيــد أن
األمــر ال يتعلــق بعــودة رجعيــة إلــى مــا قبــل .2011

كمــا يمكــن االســتدالل بدخــول مفهــوم الحريــة للمجــال التداولــي العــام ،حتــى وإن ارتــدّ إلــى حيــز
ضيــق فــي بعــض البلــدان ،مثــل مصــر وســورية ،لكنــه ارتــداد لــم يخرجــه مــن التــداول ،فالمواطــن /الفاعــل
بصــرف النظــر عــن وضعــه -إمــا أنــه يمــارس حريتــه كمــا يراهــا ،وهــذا جلــي فــي تونــس أكثــر ،أو أنــهيفكــر فــي حلــول الســترجاعها وتطويرهــا فــي بلــدان أخــرى ،إذ صــارت هــذه التيمــة ،مــن بــاب المســلمات
حلمــا مــن أحــام المناضليــن فقــط.
خال ًفــا لمــا كانــت عليــه قبــل الثــوراتً ،

إن التأخــر فــي بلــوغ الشــعارات الكبــرى للربيــع العربــي بهــذا المعنــى ال يمكــن وصفــه وال إدراجــه ضمــن
مصطلــح الفشــل ،ألن الفشــل فــي اعتقادنــا هــو توقــف عــن الفعــل ،ونكــوص إلــى مــا قبــل لحظــة الصفــر،
واالســتقرار فــي وضــع الســقوط ،وهــي أمــور تفندهــا الوقائــع علــى األرض ،ولغــة الشــارع العربــي الجديــدة.

إن تأخــر القطــار عــن موعــد وصولــه إلــى محطتــه النهائيــة يحمــل مســؤولي شــركة الســكك علــى التحقيــق
فــي معرفــة أســباب الـــتأخر ،ال علــى بحــث حلــول إلغــاق خــط الســير ،وهــو مثــال ينســحب علــى كل
الحاحــا بالنســبة إلــى الربيــع العربــي ،غيــر أن غيــاب الموضوعيــة
فعــل بشــري ،ومــن المؤكــد أنــه أكثــر
ً
فــي البحــث ،وغلبــة األيديولوجيــا والمواقــف المســبقة ،وتأثيــر العامــل الخارجــي ،يحــول مقيــاس التقييــم،
تتفيهــا للحــدث مــن خــال ترذيــل كل أبعــاده
فينظــر إلــى التأخــر علــى أنــه فشــل والهــدف ال يعــدو أن يكــون ً
الرمزيــة ،وإخفــاء نتائجــه اإليجابيــة.
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عمر التاور

باحــث مغربــي ،أســتاذ الفلســفة بكليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية فــي جامعــة ابــن زهــر
بأغاديــر /المغــرب ،دكتــوراه فــي الفلســفة (جامعــة محمــد الخامــس ،أكــدال ،الربــاط،)2013 ،
إجــازة فــي اللغــة العربيــة وآدابهــا (جامعــة ابــن زهــر ،أكاديــر ّ ،)2005
تحصــل علــى عــدة جوائــز
منهــا «جائــزة إدوارد ســعيد فــي نقــد الخطــاب االستشــراقي ،عــام  ،»2015و»جائــزة دبــي
الثقافيــة – فــرع الحــوار مــع الغــرب ،»2015 ،و»جائــزة الشــباب العربــي لألبحــاث والدراســات
الدينيــة ،»2014 ،و»الجائــزة األولــى لمؤسســة عــال الفاســي ،»2013 ،و»جائــزة أحســن مقالــة
عــن الحريــة بالمهرجــان العربــي األول للحريــة ،»2015 ،لــه كتــاب منشــور «الديمقراطيــة
بالمغــرب المعاصــر :مــن وعــي المفهــوم إلــى واقــع الممارســة ،منشــورات مؤسســة عــال
الفاســي ،الربــاط ( ،»)2014وعــدة كتــب قيــد النشــر («فكــر االختــاف :مدخــل إلــى قــراءة جــاك
دريــدا»« ،المعرفــة والســلطة :فــي االقتــراب مــن عوالــم ميشــيل فوكــو») ،لــه عــدة أبحــاث
ّ
محكمــة مثــل «كتابــات فلســفية» ّ
و»تبيــن» و»فكــر ونقــد»
ودراســات منشــورة فــي مجــات
و»مجلــة المدرســة المغربيــة» ،ترجــم كتــاب ميشــيل طــوزيpenser par soi même: initiation a“ :
 ”la philosophieفــي إطــار بحــث لنيــل شــهادة األهليــة التربويــة فــي الفلســفة بالمدرســة العليــا
لألســاتذة بمكنــاس ،عضــو مختبــر البحــث «الفلســفة فــي خدمــة اإلنســان» فــي كليــة اآلداب
والعلــوم اإلنســانية /جامعــة محمــد الخامــس -أكــدال -الربــاط ،عضــو «الشــبكة المغربيــة للتعلــم
والتكويــن عــن بعــد» ،شــارك فــي العديــد مــن المؤتمــرات والنــدوات الفلســفية والتربويــة.

الكلمات المفتاحية :الربيع العربي  .الثقافة السائدة .الديمقراطية  .المثقف  .تنوير
أساســا ،وبغــض النظــر عــن دواعــي وســياقات قيامــه ،وتمظهراتــه مــن بلــد عربــي
قــام الربيــع العربــي ً
إلــى آخــر ،لتحقيــق مطالــب ظلــت ُمغيبــة فــي الواقــع العربــي ،وهــي الديمقراطيــة والحريــة والعدالــة .وإذا
جــاز لنــا وصــف هــذه المطالــب بمطالــب التغييــر ،ألن الربيــع العربــي مــا قــام إال لتغييــر الوضــع القائــم
أيضــا القــول بــأن هــذه المطالــب اصطدمــت بتحديــات (يمكــن وصفهــا بتحديــات
لتحقيقهــا ،فإنــه يجــوز لنــا ً
التحريــر) وقفــت عقبــة أمــام تحققهــا واقع ًيــا وبقائهــا مجــرد شــعارات مكتوبــة فــي الالفتــات التــي رفعــت
فــي التظاهــرات علــى امتــداد العالــم العربــي .وال ترتــد هــذه التحديــات ،فحســب ،إلــى الثــورات المضــادة
أو التدخــل األجنبــي أو هيمنــة القــوى الدينيــة التــي ُيفســر بهــا بعــض الباحثيــن فشــل الربيــع العربــي وتغييــر
أيضــا ،وفــي العمــق ،إلــى الثقافــة الســائدة حــول هــذه المطالــب الثالثــة (الديمقراطيــة
مســاره ،بــل ترتــد ً
والحريــة والعدالــة) ،فحالــت دون انتهــاء الربيــع العربــي إلــى مــا آلــت إليــه ثــورات شــبيهة بــه ،شــأن الثــورة
الفرنســية واألميركيــة؛ فكيــف ســاهمت الثقافــة الســائدة حــول الديمقراطيــة والحريــة والعدالــة دون تحققهــا
واقع ًيــا؟ وكيــف ســاهم تمثلنــا للديمقراطيــة والحريــة والعدالــة فــي كبــح جمــاح الربيــع العربــي ورســم
مآالتــه؟
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أوراق جلسات (رواق ميسلون) الحوارية حول ملف الربيع العربي
(الربيــع العربــي بعــد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائــل واآلفاق)

ليــس الربيــع العربــي تر ًفــا وال فعـ ً
ـا اعتباط ًيــا ،بــل حد ًثــا فار ًقــا ونتيجــة حتميــة لتراكــم أعطــاب بنيويــة
كانــت لهــا انعكاســات خطــرة علــى التنميــة ،والديمقراطيــة ،والعدالــة االجتماعيــة ،والحريــة ،والكرامــة
اإلنســانية ،وحقــوق اإلنســان .ومــن جملــة هــذه األعطــاب البنيويــة:
 تعملــق األنظمــة االســتبدادية التــي حولــت الدولــة إلــى جهــاز فــي خدمــة مصالحهــا ،فعطلــت دورهــاومنعتهــا مــن التطــور كدولــة حديثــة ديمقراطيــة.
 هشاشــة المؤسســات ،وســيادة العــرف علــى حســاب القانــون ،وانتهــاك الحريــات وحقــوق اإلنســان،والرغبــة فــي االحتــواء والتوحيــد القســري للمجتمــع ،وغيــاب العدالــة والكرامــة وحريــة التعبيــر.

 انتهــاء الرهــان علــى التنميــة إلــى وضــع كارثــي تجلــى فــي :مخططــات فالحيــة مشــوهة ،تصنيــع مكلــفلكنــه عقيــم ،بــؤس وفقــر وبطالــة دفعــت بالشــبان إلــى الهجــرة القســرية ،خدمــات صحيــة هزيلــة ،تعليــم
ضعيــف غيــر متصــل بالتنميــة ،عــدم المســاواة وســوء توزيــع الدخــل والثــروة الوطنيــة.

 غيــاب المجتمــع المدنــي بعــد أن ابتلعتــه األنظمــة االســتبدادية عبــر مؤسســاتها الخاصــة ،فتــم تغييــباإلنســان بوصفــه مواطنًــا لغيــاب المؤسســات المدنيــة التــي يتحقــق مــن خاللهــا وجــوده علــى أنــه مواطــن
مــن الناحيــة العمليــة .وبــدل المجتمــع المدنــي الــذي يســمح للقــوى االجتماعيــة بممارســة حياتهــا السياســية
بحريــة ،وبفتــح حــوار جــدي حــول قضايــا المجتمــع وحــول إمكانيــة تجــاوز العوائــق التــي تقــف فــي طريــق
نهضتــه ،أطلقــت األنظمــة االســتبدادية العنــان آللــة الدعايــة واإلعــام التــي تعمــل علــى تزييــف وعــي
الجماهيــر وإفقادهــا الثقــة بنفســها.

 االنقســامات الطائفيــة والقوميــة والدينيــة ،التــي أذكاهــا االســتعمار بسياســة «فــرق تســد» ،وأججتهــااألنظمــة االســتبدادية التــي تعاملــت مــع األقليــات القوميــة والدينيــة بالتعســف والعنــف والقمــع ،وبالتنكــر
للحقــوق ،فعمقــت بذلــك المشــكلة ،وعقــدت حلهــا ،وأعطتهــا طابــع المشــكلة المهــددة ،علــى الــدوام،
لوحــدة البلــدان بالحــروب األهليــة أو بتصــدع الكيانــات الوطنيــة.
بيــد أن الربيــع العربــي لــم يكــن مجــرد نتيجــة آليــة لهــذه األعطــاب البنيويــة التــي شــكلت بواعــث ُمؤججــة
لــه ،بــل كان فعـ ً
ـا ثور ًيــا واع ًيــا وســاع ًيا إلــى تحقيــق جملــة مطالــب ظلــت ُمغيبــة فــي الواقــع العربــي ،وهــي
مطالــب :الديمقراطيــة والحريــة والعدالــة .فالربيــع العربــي بقــدر مــا كان رد فعــل علــى واقــع عربي موبــوء كان
أيضــا فعـ ً
ـا مؤثـ ًـرا فــي هــذا الواقــع ،وســاع ًيا إلــى تغييــره بإقــرار الديمقراطيــة والحريــة والعدالــة؛ والســؤال
ً
الــذي يســتدعي ذاتــه بإلحــاح هــو :هــل حقــق الربيــع العربــي هــذه المطالــب بعــد عشــر ســنوات مــن قيامــه؟

والجــواب الــذي نقـ ِّـرره فــي هــذا البــاب هــو «ال»؛ وال نعنــي بقــول «ال» أن الربيــع العربــي فشــل وانتهــى
إلــى غيــر رجعــة ،فالربيــع العربــي لــم يفشــل ألن جمرتــه مــا زالــت مشــتعلة تحــت الرمــاد مــا دامــت األعطاب
البنيويــة قائمــة فــي واقعنــا ،وألن الصمــت – كمــا قــال الشــاعر الفرنســي رونــي شــار  -ليــس غيا ًبــا بــل تجمي ًعا
لعناصــر الحركــة .إن مــا نعنيــه بقــول «ال» هــو أن الربيــع العربــي لــم يحقــق مطالبــه ولــم يبلــغ أقصــى مــداه؛
وال يرتــد ذلــك فــي اعتقادنــا إلــى الثــورات المضــادة (ألن قيــام الثــورات المضــادة أمــر طبيعــي ومنتظــر مــا
دام كل فعــل ثــوري لــه فعــل مضــاد يالزمــه ويحايثــه) وال إلــى التدخــل األجنبــي (ألن التدخــل األجنبــي أمــر
بدهــي فــي العالــم العربــي الــذي يعانــي التبعيــة للخــارج ،وإن بدرجــات متفاوتــة مــن بلــد إلــى آخــر ،منــذ
اســتقالله) أو إلــى القــوى الدينيــة (التــي ال تختلــف كثيـ ًـرا عــن األنظمــة االســتبدادية فــي تعطيلهــا لمطالــب
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الديمقراطيــة والحريــة والعدالــة؛ فــإذا كانــت األنظمــة االســتبدادية تعطــل هــذه المطالــب بوأدهــا ،فــإن القوى
أساســا إلــى الثقافــة الســائدة فــي العالــم العربي
الدينيــة تعطلهــا بالنظــر إليهــا خــارج منطــق العصــر) ،بــل يرتــد ً
حــول الديمقراطيــة والحريــة والعدالــة؛ وهــي الثقافــة التــي تحتــاج إلــى قلــب جــذري ،وإلــى إعــادة نظــر
وتعديــل وتصحيــح ليأخــذ أي ربيــع قــادم ،وأي انتفاضــة شــعبية ،وأي فعــل ثــوري مجــراه الطبيعــي.

ورب معتــرض يطلــب األدلــة علــى أن الثقافــة الســائدة فــي العالــم العربــي حــول الديمقراطيــة والحريــة
والعدالــة لهــا دور حاســم فــي مــآالت الربيــع العربــي ورســم حــدوده؛ ولهــذا المعتــرض نقــدم األدلــة اآلتيــة:
ً
أول ،إن رفــع مطلــب الديمقراطيــة زمــن الحــراك العربــي ال يكفــي إلقــرار الديمقراطيــة ،ألن الديمقراطيــة
قبــل أن تكــون نظــام حكــم هــي ثقافــة ومنظومــة قيــم وســلوك تتــم تربيــة المواطــن عليهــا ،وهــذه التربيــة
غائبــة فــي العالــم العربــي الــذي ظلــت فيــه الديمقراطيــة مجــرد واجهــة وشــعار ،يــدل علــى ذلــك مــا نلمســه
فــي العالــم العربــي مــن أقصــاه إلــى أقصــاه مــن تزييــف لــإرادة العامــة ،وســيادة الحــزب الواحــد ،وتعدديــة
حزبيــة شــكلية ،وحكومــات صوريــة ،ومــا نعاينــه مــن غيــاب للديمقراطيــة داخــل األحــزاب والتنظيميــات
السياســية ،فعلــى الرغــم مــن حديثهــا عــن الديمقراطيــة فــي وثائقهــا وأدبياتهــا إال أن ممارســاتها تُظهــر
غيابهــا ،بدليــل تكريــس الزعيــم األوحــد ،وإقصــاء الشــبان والمــرأة ،والصــراع علــى المقاعــد داخــل الهيــاكل
الحزبيــة ،وغيــاب الديمقراطيــة الداخليــة .واألدهــى واألمــر هــو اختصــار الديمقراطيــة فــي صناديــق االقتــراع،
أي فــي جانبهــا األداتي/الشــكلي مــع تغييــب جوهرهــا الفلســفي المتمثــل فــي التعايــش والتســامح وغيرهــا
مــن القيــم الكونيــة التــي تُظهــر أن الديمقراطيــة فــي أساســها تدبيــر ســلمي لالختــاف ،وهــو المعطــى الــذي
ظــل غائ ـبًا فــي العالــم العربــي بســبب ســوء تمثــل الديمقراطيــة فــي جوهرهــا ،فترتــب علــى ذلــك غيــاب
ثقافــة التســامح والتعايــش ،وتعملــق النزعــات الطائفيــة والقوميــة.
ثان ًيــا ،إن الصيغــة التــي ُرفــع بهــا مطلــب الحريــة زمــن الربيــع العربــي اختصــرت الحريــة فــي مدلولهــا
السياســي وغ ّيبــت مدلولهــا االقتصــادي واالجتماعــي ،فانصــرف االهتمــام تب ًعــا لذلــك إلــى طلــب منــح
المواطــن حريــة التعبيــر والــرأي ،وتُنوســي طلــب تحريــر المواطــن مــن المعتقــدات الباليــة ومــن الخرافــة
والفكــر األســطوري والســحري .وبقــدر مــا نســي الربيــع العربــي تحريــر المواطــن مــن أنمــاط الوعــي الزائف
التــي تصــادر حقــه فــي التفكيــر النقــدي ،نســي تحريــر المــرأة التــي مــا زالــت تئــن فــي مجتمــع بطركي/أبــوي
قائــم علــى فــروض الطاعــة وطقــوس المــرور ،ونســي كذلــك تحريــر طاقــات الشــبان الذيــن يئنــون تحــت
وطــأة البطالــة وانعــدام الفــرص وانســداد األفــق .واألدهــى واألمــر هــو نســيان أن الحريــة الحقيقيــة هــي
الحريــة المقترنــة بالتنميــة؛ فــا حريــة مــن دون تنميــة اقتصاديــة واجتماعيــة تحقــق العيــش الكريــم للمواطنيــن
(والكرامــة الحريــة وجهــان لعملــة واحــدة) ،وال حريــة دون رفــع اإلكراهــات التــي تجعــل المواطــن مقيــدً ا
ال حـ ًـرا ،وال حريــة دون محاصــرة مصــادر الالحريــة (أنمــاط الوعــي الزائــف ،والتقاليــد االجتماعيــة الباليــة،
والالتنميــة).

ثال ًثــا ،إن الربيــع العربــي مــا قــام إال لتحقيــق مطلــب العدالــة وتكريســه ،لكــن هــل قــام الربيــع العربــي
بتجفيــف منابــع الالعدالــة فــي البلــدان التــي أدى فيهــا إلــى تغييــر األنظمــة الحاكمــة مثــل تونــس ومصــر
وليبيــا؟ نطــرح هــذا الســؤال ألن طلــب العدالــة دون تجفيــف منابــع الالعدالــة يجعــل الطلــب مجــرد شــعار
ُيخفــي مفارقــات تحــول دون قيــام العدالــة ،شــأن المفارقــة المجاليــة (فمــا يــزال التمييــز بيــن المناطــق
قائمــا فــي العالــم العربــي ،وبقيــت تب ًعــا لذلــك مناطــق كثيــرة
النافعــة وغيــر النافعــة وبيــن الحواضــر والبــوادي ً
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مهمشــة لــم تصلهــا منجــزات التنميــة ،مــا يطــرح ســؤال العدالــة المجاليــة الــذي ظــل ُمغي ًبــا زمــن الربيــع
تعليمــا طبق ًيــا لــم يحقــق قطيعــة مــع
العربــي) ،والمفارقــة التعليميــة (حيــث بقــي التعليــم فــي العالــم العربــي
ً
نمــوذج التعليــم الــذي تركــه االســتعمار والقائــم علــى التمييــز بيــن أبنــاء األعيــان وأبنــاء الطبقــات الشــعبية)،
والمفارقــة الثقافيــة المتمثلــة فــي الرفــع مــن شــأن ثقافــات فــي مقابــل الحــط مــن شــأن أخــرى ،مــا جعــل
ـعورا بالظلــم
بعــض اإلثنيــات فــي العالــم العربــي ال تجــد ثقافتهــا فــي اإلعــام والتعليــم ،مــا ولــد لديهــا شـ ً
وإحساســا بالالعدالــة وســع ًيا لالســتقالل (األكــراد ،جنــوب الســودان ...الــخ) .فمــن دون تجفيــف منابــع
ً
الالعدالــة ،وتحقيــق العدالــة المجاليــة والتعليميــة والثقافيــة ،وإعمــال العدالــة االنتقاليــة بجبــر الضــرر،
وتعويــض الضحايــا ،وصــون الذاكــرة الجماعيــة ،وكشــف الحقائــق لطــي صفحــة الماضــي لــن تكــون هنــاك
عدالــة فــي العالــم العربــي ،وســتظل مجــرد شــعار يرفــع فــي التظاهــرات اليــوم وغــدً ا.

وإن تعلــق األمــر بالثقافــة الســائدة حــول الديمقراطيــة أو حــول الحريــة أو حــول العدالــة فــي العالــم
العربــي ،فــإن هــذه الثقافــة مؤشــر دال علــى ســوء تمثــل مطالــب الديمقراطيــة والحريــة والعدالــة فــي العالــم
العربــي؛ ومــرد ذلــك فــي نظرنــا إلــى ســببين اثنيــن :أولهمــا ضعــف ثقافــة الحداثــة والمعاصــرة ،وتعملــق
ثقافــة األصالــة والقدامــة الرافضــة للديمقراطيــة والحريــة والعدالــة فــي مدلولهــا الحديــث التــي هــي امتــداد
قيمــا كان أم أشــياء ،وثانيهمــا افتقــاد العالــم
للثقافــة الفقهيــة الرافضــة للقيــم الكونيــة ولــكل مــا هــو غربــي ً
العربــي لإلطــار الــذي تتحقــق فيــه هــذه المطالــب ،ونعنــي بــه الدولــة المدنيــة العلمانيــة .فالمجتمــع العربــي
الــذي يصفــه هشــام شــرابي بالمجتمــع النيوبطركي (أي األبــوي المســتحدث) المطبــوع باالزدواجيــة الموروثة
عــن االســتعمار الــذي لــم يحقــق قطيعــة مــع ماضيــه أفــرز بعــد جــاء االســتعمار دولــة لــم تحقــق قطيعــة
مــع ماضيهــا ،دولــة نيوبطركيــة ظاهرهــا مدنــي وروحهــا دينيــة .فهــي مــن جهــة الشــكل العــام تقــوم علــى
مؤسســات حديثــة ومفاهيــم مدنيــة ،ومــن جهــة المضمــون والــروح تقــوم علــى قيــم ومرتكــزات دينيــة؛ وألن
الــروح غالبــة ،فــإن الشــكل لــم يكــن أكثــر مــن قشــرة بينمــا كان الجوهــر فــي الــروح ،ولهــذا أخضعــت قيــم
المدنيــة لقيــم الديــن ،وأضفــت داللــة دينيــة علــى مقومــات المدنيــة .فالدولــة العربيــة الحديثــة بهــذا الفهــم
دولــة هجينــة ،فــا هــي دولــة دينيــة بالمعنــى الشــائع فــي القــرون الوســطى ،وال هــي دولــة مدنيــة بالمعنــى
الــذي يــرد فــي أدبيــات فلســفة األنــوار ،وإنمــا هــي خليــط بيــن الديــن والعــرف وعناصــر المدنيــة ،وبيــن
عناصــر التقليدانيــة وآليــات التحديــث ،وهــو مــا نتجــت منــه ازدواجيــة طبعــت العالــم العربــي فــي مختلــف
مناحيــه االجتماعيــة والثقافيــة والسياســية ،وحالــت دون ظهــور الدولــة العربيــة المدنيــة العلمانيــة بوصفهــا
ـارا تتحقــق فيــه مطالــب الديمقراطيــة والحريــة والعدالــة؛ والســؤال الــذي يســتدعي ذاتــه مجــد ًدا هــو :مــا
إطـ ً
الســبيل إلــى تغييــر الثقافــة الســائدة حــول مطالــب الديمقراطيــة والحريــة والعدالــة بالشــكل الــذي يســمح
بتحققهــا واقع ًيــا وفعل ًيــا فــي اإلطــار األنســب لهــا الــذي هــو الدولــة المدنيــة العلمانيــة؟
ال ســبيل إلــى ذلــك إال باســتعادة دور المثقــف الــذي فقــد الكلمــة لمصلحــة قــوى جديــدة (وســائل
اإلعــام ،مواقــع التواصــل االجتماعــي ...إلــخ) أصبحــت تحتــل موقعــه وتحــد مــن هامــش تدخلــه فــي
توجيــه الجماهيــر .ومــا فقــد المثقــف فــي العالــم العربــي كلمتــه وموقعــه ،ومــا تــوارى إلــى الظــل ،ومــا
تجاوزتــه أحــداث الربيــع العربــي إال ألســباب متصلــة بالمثقــف نفســه ،منهــا االنعزاليــة واالبتعــاد عــن تأطيــر
المواطنيــن واالضطــاع بــدور فاعــل فــي تقديــر حركيــة المجتمــع وتحوالتــه ،ومنهــا النخبويــة واالنشــغال
بمشــاريع نظريــة مفارقــة لواقعــه وقضايــاه ،ومنهــا مناقضــة المثقــف لخطابــه عــن العدالــة والحريــة باصطفافــه
إلــى جانــب األنظمــة االســتبدادية والدفــاع عنهــا وتبريــر ممارســاتها ،ومنهــا غيــاب األثــر بســبب االعتقــاد
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فــي دور قديــم ال يناســب خصوصيــات ومتطلبــات المرحلــة .وهــذا كلــه جعــل المثقــف يتجلــى فــي صــور
المصلحــي ،والنخبــوي ،والمنعــزل فــي بــرج عاجــي ،بــل جعلــه يحصــد أصنــاف نعــوت وأوصــاف قدحيــة
شــتى مــن قبيــل أنــه ظاهــرة صوتيــة وأنــه صــورة افتراضيــة.

نخلــص إلــى القــول إن الثــورة بالتعريــف (والربيــع العربــي شــكل مــن أشــكال الثــورة) هــي تحقيــق الحرية
واقع ًيــا بعــد أن يتــم التنظيــر لهــا فكر ًيــا .فالثــورة مــن دون خلفيــة نظريــة ومــن دون تنويــر عمــى وحمــاس
ومتناغمــا مــع منطــق العصــر لمطالــب
ـورا حقيق ًيــا
ً
لحظــي؛ وغيــاب التنويــر الــذي ُيفتــرض فيــه منحنــا تصـ ً
الديمقراطيــة والحريــة والعدالــة أدى إلــى تلكــؤ الربيــع العربــيً ،
أول ،ألنــه ال تغييــر مــن دون تحريــر وال
تحريــر مــن دون تنويــر ،وثان ًيــا ،ألن الثقافــة العربيــة الســائدة حــول مطالــب الديمقراطيــة والحريــة والعدالــة
لــن تقــود إلــى التغييــر المنشــود؛ فالتغييــر يقتضــيً ،
أول وقبــل كل شــيء ،تغييــر الثقافــة الســائدة واســتبدالها
بثقافــة جديــدة تتفــق مــع العصــر ومتطلباتــه ،وهــو مــا ال يمكــن أن يتأتــى إال بســيادة التنويــر واســتعادة صــوت
المثقــف المهمــوم بهمــوم مجتمعــه وقضايــاه ،فمــن دون تنويــر لــن يكــون هنالــك تغييــر.
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الطائفية والتطرف بعد الربيع العربي ..األسباب والمسارات
والمآالت

منصور أحمد أبو كريم
تاريخ وصول المادة 8 :نيسان /أبريل 2021

منصور أحمد أبو كريم

ّ
ومحلــل سياســي فلســطيني ،لــه العديــد مــن الكتــب والدراســات والمقــاالت ،باحــث
كاتــب
ِ
فــي دائــرة األمــن القومــي بمركــز التخطيــط الفلســطيني التابــع لمنظمــة التحريــر الفلســطينية
ومديــر دائــرة البحــث العلمــي والدراســات فــي مركــز رؤيــة للدراســات واألبحــاثّ ،
تحصــل علــى
درجــة اللســانس فــي علــم االجتمــاع ،ودرجــة الماجســتير فــي العلــوم السياســية مــن جامعــة
األزهــر بغــزة عــن دراســته التــي حملــت عنــوان «تطــور مفهــوم المقاومة فــي الفكر السياســي
ً
نموذجــا)» ،وصــدرت عــن دار الجنــدي للنشــر والتوزيــع،
الوطنــي الفلســطيني (حركــة فتــح
صــدر لــه ً
أيضــا كتــاب بعنــوان «مســتقبل النظــام الدولــي فــي عهــد الرئيــس األمريكــي ترامــب»
عــن دار الكلمــة للنشــر والتوزيــع فــي غــزة .صاحــب مدونــة كأســك يــا وطــن.

الكلمات المفتاحية :الربيع العربي  .الطائفية  .التطرف  .الهوية  .الفوضى الخالقة

مقدمة
فرضــت الطائفيــة والتطــرف نفســيهما علــى المشــهد العربــي بعــد الربيــع العربــي ،فأصبــح مشــهد األحداث
فــي كثيــر مــن الــدول التــي حــدث فيهــا تحــوالت سياســية عميقــة نتجــت عــن انهيــار أنظمــة الحكــم بســبب
الحــراك الشــعبي العربــي (الربيــع العربــي) .فهــذه األحــداث فــي معظمهــا خلقــت صرا ًعــا طائف ًيــا وعرق ًيــا
دين ًيــا وهو ّيات ًيــا مصحو ًبــا بنزعــة عاليــة مــن التطــرف الفكــري والدينــي والعقائــدي تجــاه اآلخــر فــي كثيــر
مــن دول المشــرق العربــي ،نتيجــة ضعــف البنــاء المجتمعــي ،وغيــاب المواطنــة ،وانتشــار مظاهــر الفســاد
والمحســوبية.
لقــد مثلــت الطائفيــة والتطــرف وجهتيــن لعملــة واحــدة؛ تمثلــت الوجهــة األولــى فــي غيــاب مؤسســات
الدولــة األمنيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة بعــد أن تحصــن المواطــن العربــي فــي الهويــة الفرعيــة لتوفيــر
الحمايــة األمنيــة والمظلــة السياســية واالجتماعيــة .بينمــا تمثلــت الوجهــة الثانيــة فــي حالــة الصــراع الطائفــي
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والصــدام المباشــر بيــن القــوى السياســية والدينيــة واالجتماعيــة ،التــي نتــج عنهــا بــروز الطائفيــة والتطــرف
فــي الحيــاة السياســية واالجتماعيــة فــي كثيــر مــن المجتمعــات العربيــة.

ويطــرح هــذا التطــور فــي االنقســام الطائفــي الــذي حصــل فــي المجتمــع العربــي بعــد انطالقــة موجــات
الربيــع تســاؤالت جوهريــة عــن مرجعيــة هــذا االنقســام وجــذوره ،واألســباب التــي مكَّنتــه مــن اختــراق
الكيــان االجتماعــي ،علــى الرغــم مــن وجــود ميــراث طويــل ومهــم مــن التعايــش والقبــول ،فهــل بــات مــن
ـيطرا فــي المســتقبل؟
المقــدَّ ر للحالــة الطائفيــة أن تكــون نم ًطــا اجتماع ًّيــا مسـ ً
أدت مأسســة الهويــات الطائفيــة إلــى نشــوب صراعــات حــول مكانــة وحــدود وقــوة كل طائفــة ،وقــد كان
لهــذه الصراعــات أثــر مزعــزع لالســتقرار ،خاصــة عندمــا كانــت تضفــي مشــروعية علــى أعمــال الجماعــات
التــي تمــارس العنــف وتدعــي تمثيــل طوائفهــا.
فــي هــذه المقالــة ســوف نحــاول تســليط الضــوء علــى األســباب التــي دفعــت الطائفيــة والتطــرف لتصــدر
المشــهد فــي المجتمعــات العربيــة ،والمســارات التــي ســلكتها الطائفيــة والتطــرف ،ومــآالت الظاهــرة فــي
ضــوء الواقــع العربــي واإلقليمــي والدولــي.

ً
أول :الطائفية والتطرف ..من الخفاء إلى العلن

صاحــب انطالقــة الربيــع العربــي بــروز الطائفيــة والتطــرف وتصدرهمــا المشــهد العربــي ،بعــد تراجــع دول
ا(لدولــة الوطنيــة) وتفــكك أركانهــا ولجــوء المواطــن العربــي إلــى الهويــة الفرعيــة المتمثلــة فــي الطائفــة
والجماعــة الدينيــة لحمايتــه وتوفيــر متطلبــات الحيــاة لــه وألســرته فــي ظــل اختفــاء دور الدولــة ومؤسســاتها
فــي توفيــر المتطلبــات األساســية للمواطــن بعــد أن ضربــت الموجــة األولــى مــن الحــراك الشــعبي مفاصــل
الدولــة الوطنيــة ،و ُأســقطت معظمهــا نتيجــة غيــاب المؤسســات ،وتركــز الســلطة والثــروة فــي يــد فئــة قليلــة
مــن الطبعــة السياســية.

تجمــع طائفــة ُمعينَــة مــن النــاس
الطائف ّيــة ببســاطة تعنــي فــي معانيهــا اللغو ّيــة واالصطالح ّيــة ّ
تعصــب ،أو ّ
علــى أمــر مــا .ونحــن حينمــا نذكــر مصطلــح الطائف ّيــة يتبــادر إلــى الذهــن مباشــرة الطائف ّيــة الدين ّيــة ،أو
المذهب ّيــة ،ألنّهــا هــي الســائدة والظاهــرة فــي حياتنــا.

التعصــب والــوالء لديــن واحــد دون غيــره ،وهــذه العصب ّيــة تكــون بيــن أبنــاء
الطائف ّيــة الدين ّيــة :ويقصــد بهــا
ّ
الديانــات المختلفــة ،وليــس بيــن أبنــاء الديــن الواحــد ،وفيهــا نلحــظ ّ
كل جماعــة تتمســك بدينهــا وتحــاول
ضــرب اآلخــر .أمــا الطائف ّيــة المذهب ّيــة :فيقصــد بهــا الت ََز ُّمــت والنصــرة لمذهــب واحــد دون غيــره ،وتكــون
بيــن أبنــاء الديــن الواحــد ،ال بيــن أبنــاء الديانــات المختلفة(((.الطائفيــة تعنــي وجــود نظــام سياســي اجتماعــي
يرتكــز علــى معاملــة الفــرد علــى أنــه جــزء مــن فئــة دينيــة تنــوب عنــه فــي مواقفــه السياســية ،بنــاء علــى ذلــك
تتحكــم الطائفــة فــي حيــاة الفــرد السياســية واالجتماعيــة ،وتحكمــه وفــق قوانينهــا وشــرائعها الدينيــة ،التــي
يقــوم بهــا رجــال الديــن بوصفهــم الحاكــم والوســيط(((.
(((
(((

172

الشمري ،جاسم :أنواع الطائف ّية ،موقع عرب  8 ،21أبريل  ،2019متاح http://bit.ly/38y3xzG
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ينظــر كثيــرون إلــى االضطرابــات فــي الشــرق األوســط فــي ســياق الطائفيــة الدينيــة ،مــع التركيــز علــى
االنقســام الســني الشــيعي .لكــن عزمــي بشــارة فــي تناولــه عــن أســباب نشــوء الطائفيــة السياســية فــي الســياق
العربــي ،يؤكــد أن الطائفيــة ليســت مــن إنتــاج الطائفــة بــل العكــس .فالطائفيــة هــي التــي تســتدعي الطائفــة من
وعــي النــاس ،وتعيــد إنتاجهــا كيا ًنــا متخيـ ً
ـا فــي شــروط تاريخيــة وسياســية حديثــة ،مؤكــدً ا أن فشــل الدولــة
الوطنيــة وعجزهــا عــن دمــج الجماعــات علــى أســاس المواطنــة ،فــي محيــط إقليمــي يتســم بالصــراع ،أديــا
إلــى اســتثمار الهويــة الطائفيــة فــي الصــراع علــى الدولــة ،ليتطــور الح ًقــا إلــى صــراع علــى تاريــخ البــاد
(((
ومشــكلة «نحــن» مقابــل «هــم».

ويمثــل بــروز الطائفيــة والتطــرف فــي المشــهد العربــي أحــد نتائــج المشــروع األميركــي فــي المنطقــة ،هــذا
المشــروع الــذي حــاول تغيــر الوضــع القائــم مــن تعزيــز النعــرات الطائفيــة والمذهبيــة بهــدف تغيــر الواقــع
وإنتــاج واقــع جديــد يخــدم المصالــح األميركيــة واإلســرائيلية فــي المنطقــة مــن خــال مــا عــرف بنظريــة
الفوضــى الخالقــة.

وجــاء المشــروع علــى أنــه خليــط أو مزيــج مــن التجــارب األميركيــة الســابقة لزعزعــة األمــن واالســتقرار
فــي العالــم إبــان الحــرب البــاردة علــى شــكل حــروب أهليــة أو داخليــة كان لألمريكييــن دور فيهــا بشــكل أو
درســا مفيــدً ا وتجربــة ناجحــة
بآخــر ،فأخضعوهــا للتحليــل والتركيــب والدمــج ،مســتخلصين مــن كل واحــدة ً
تصلــح للتصديــر لــدول ومناطــق أخــرى((( .وتهــدف نظريــة (الفوضــى الخالقــة) إلــى إجــراء حملــة طويلــة
مــن الهندســة االجتماعيــة ت ُفــرض بالقــوة ،بحســب (مايــكل ليــدن) العضــو البــارز فــي التيــار المحافــظ،
حيــث قــال «حــان الوقــت لكــي تصــدر الثــورة االجتماعيــة مــن أجــل إعــادة صياغــة المنطقــة العربيــة عبــر
تغيــر ال يشــمل األنظمــة فقــط! بــل يشــمل الجغرافيــا السياســية؛ انطال ًقــا مــن رؤيــة خاصــة تهــدف إلــى بنــاء
مختلــف» .وكانــت تســتند هــذه الرؤيــة إلــى أفــكار المستشــرق الغربــي برنــارد لويــس ،الــذي كان يــرى فــي
المنطقــة عبــارة عــن تجمعــات ألقليــات عرقيــة ودنيــة غيــر قــادرة علــى العيــش ســوية فــي كيانــات وطنيــة(((.

وحاولــت (كونداليــزا رايــس) وهــي وزيــرة الخارجيــة األميركيــة ( )2008-2004رســم سياســة خارجيــة
جديــدة قائمــة علــى مجموعــة مــن المبــادئ األساســية ،منهــا بنــاء قــوة عســكرية مؤهلــة لضمــان اســتمرارية
وتوطيــد التفــوق والهيمنــة األميركيــة .ووظفــت الواليــات المتحــدة األميركيــة قوتهــا العســكرية للدفــاع علــن
مصالحهــا الحيويــة وتحقيــق أهــداف سياســتها الخارجيــة ،حيــث جمعــت بيــن التهديــد باســتخدام القــوة
العســكرية واســتخدامها فعـ ً
ـا((( .وتقــوم نظريــة الفوضــى الخالقــة علــى عــدة دعائــم وركائــز أساســية ،هــي
علــى النحــو التالــي(((:
(((
(((
(((
(((
(((

بشــارة ،عزمــي :الطائفــة ،الطائفيــة ،الطوائــف المتخيلــة ،المركــز العربــي لألبحــاث ودراســة السياســات،
الدوحــة .2018
المينــاوي ،رمــزي ،الفوضــى الخالقــة والســيناريو األمريكــي لتفتيــت الشــرق األوســط ،والنظريــة الصهيونيــة
لشــرذمته( ،دار الكتــاب العربــي ،القاهــرة ،الطبعــة األولــى ،)2102 ،ص .72

المينــاوي ،رمــزي ،الفوضــى الخالقــة والســيناريو األمريكــي لتفتيــت الشــرق األوســط ،والنظريــة الصهيونيــة
لشــرذمته ،مرجــع ســابق ،ص.21
العســاف ،سوســن :اســتراتيجية الــردع والعقديــة العســكرية األمريكيــة الجديــدة واالســتقرار الدولــي (المجلــد
األولــى)( .الشــبكة العربيــة لألبحــاث والنشــر ،بيــروت لبنــان ،)2008 ،ص .235
الميناوي ،رمزي ،الفوضى الخالقة والسيناريو األمريكي لتفتيت الشرق األوسط ،مرجع سابق ،ص.28-27
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إطــاق الصــراع العرقــي :فهــي تقــوم علــى بــث الشــرخ العرقــي الحــاد فــي الــدول التوافقيــة ،القائمــة علــى
فكــرة التــوازن بســبب تركيبتهــا العرقيــة( .والنمــوذج العراقــي خيــر دليــل علــى ذلــك ،ألن العــراق مكــون مــن
مكونــات عرقيــة بيــن العــرب واألكــراد ،والشــيعة والســنة).

إطــاق صــراع العصبيــات :بهــدف ضــرب اســتقرار الدولــة بجميــع مؤسســاتها وأجهزتهــا ،واســتبدالها
بــوالءات حزبيــة أو عشــائرية قائمــة علــى انتمــاءات قبليــة( .واألمثلــة علــى ذلــك كثيــرة منهــا النمــوذج
الليبــي ،والســوري ،واليمينــي).
ضــرب االســتقرار األمنــي :عبــر إطالــة أمــد االحتــال العســكري ،إلعطــاء انطبــاع بعــدم اســتحالة عــودة
األوضــاع الســابقة.
زعزعة االستقرار االقتصادي :بهدف ضرب االستقرار االجتماعي وخلق تنافس على الموارد.

التعبئــة اإلعالميــة :ألن التعبئــة اإلعالميــة العرقيــة والطائفيــة خاصــة كفيلــة بتغذيــة حالــة الصــراع الطائفــي
والعرقــي فــي المنطقــة.

وارتكــزت نظريــة الفوضــى الخالقــة علــى خطــاب اإلصــاح السياســي الجديــد تجــاه المنطقــة العربيــة،
ومثلــت قضيــة نشــر الديمقراطيــة نقطــة جوهريــة ،حيــث أصبــح علــى الواليــات المتحــدة األميركيــة وانطال ًقــا
مــن قناعــة مفادهــا أن غيــاب الديمقراطيــة واألوضــاع السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة الســائدة فــي
منطقــة الشــرق األوســط هــي الســبب الرئيــس فــي انتشــار اإلرهــاب والتطــرف ،حيــث ظهــر ذلــك فــي
خطابــات بــوش المتعــددة بعــد أحــداث  11ســبتمبر ،حيــث بربــط بيــن غيــاب األنظمــة الديمقراطيــة وتنامــي
ظاهــرة الفقــر  ،وأكــد علــى أن غيــاب الحريــة والتمثيــل الديمقراطــي يمثــل تحد ًيــا بالنســبة للواليــات المتحــد
األميركيــة ،ورأى أن االنتخابــات وحدهــا ال تصنــع الديمقراطيــة بــل المهــم تطــور المجتمــع المدنــي،
واإلصــاح السياســي والثقافــي واإلعالمــي(((.

الغــزو األميركــي للعــراق والمنطقــة عبــر القــوة العســكرية أدى إلــى شــيوع الطائفيــة والعرقيــة وتفــوق قانون
القبيلــة علــى الدولــة ،كمــا ســاهم غيــاب المواطنــة واالســتبداد السياســي واالقتصــادي واالجتماعــي وســوء
توزيــع الثــروة والنظــرة الدونيــة إلــى أصحــاب األقليــات الدينيــة والعرقيــة لبــروز الطائفيــة فــي المجتمعــات
العربيــة ،فغيــاب التعايــش الســلمي وغيــاب منظومــة الحقــوق عبــر إيجــاد عدالــة اجتماعيــة حقيقيــة ســاهم في
بــروز الطائفيــة بعــد أن تحصــن المواطــن العربــي فــي هويتــه الدينيــة والطائفيــة علــى أنهــا بديــل عــن الهويــة
الوطنيــة الجامعــة.

ً
ثانيا :مسارات الطائفية والتطرف
نظــرا لتشــابك األدوار والتدخــات الدوليــة
أخــذت الطائفيــة والتطــرف مســارات متنوعــة ومتعــددة
ً
واإلقليميــة ،وانتشــار ثقافــة العنــف وبــروز ظاهــرة الجماعــات المســلحة علــى أســاس طائفــي ومذهبــي
وعرقــي .فــي ضــوء ذلــك بــدأت مســارات الطائفيــة تأخــذ أكثــر مــن شــكل واتجــاه ،كان أهمهــا االتجاهــات
والمســارات التاليــة:
(((
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الجمــل ،عائشــة ،محمــد :السياســة الخارجيــة األمريكيــة واإلصــاح التعليمــي فــي المنطقــة العربيــة (مصــر
كحالــة دراســية ( ،)2010-2001المركــز الديمقراطــي العربــي للدراســات االســتراتيجية والسياســية
واالقتصاديــة ،برليــن ،ألمانيــا  ،)2018ص .60

أوراق جلسات (رواق ميسلون) الحوارية حول ملف الربيع العربي
(الربيــع العربــي بعــد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائــل واآلفاق)

مسار داخلي
اتخــذ العنــف والتطــرف الناتــج عــن الصــراع الدائــر فــي كثيــر مــن المجتمعــات العربيــة مســارات كثيــرة،
لكــن كان المســار الداخلــي أحــد أهــم هــذه المســارات الــذي ســاهم فــي تفــكك النســيج االجتماعــي لكثيــر
مــن دول المنطقــة وخاصــة العــراق ،بعــد ســقوط نظــام صــدام حســين وبــروز الطائفيــة السياســية بكونهــا
محــدد رئيــس فــي بنــاء عــراق مــا بعــد صــدام.
كانــت سلســلة ثــورات الربيــع العربــي أقــرب إلــى انفجــارات اجتماعيــة فــي البلــدان التــي حكمتهــا أنظمــة
اســتبدادية عســكرية النشــأة ،حظــرت معظــم األنشــطة السياســية واالجتماعيــة ،واعتمدت خطا ًبــا دعائ ًيــا لتأبيد
ســلطة الزعيــم األوحــد الــذي امتــزج وحزبــه وحاشــيته فــي هيكليــة الدولــة ووظفوهــا لحمايــة ســلطتهم.
ٍ
عصــر تســارع فيــه التطــور االقتصــادي واالجتماعــي ،وغذتــه وســائل
جــاءت هــذه الممارســات فــي
ـوة بيــن حريــة التفكيــر التــي فرضــت نفســها علــى
التواصــل ،واجتاحتــه العولمــة ،مــا كشــف عــن اتســاع الهـ ّ
امتــداد معظــم أنحــاء الكــرة األرضيــة ،وواقــع االســتنقاع الفكــري المعيــش فــي منطقتنــا العربيــة ،ومــا نجــم
عنــه مــن تضــاؤل اإلبــداع والتجديــد ،والتفكيــر الممســوخ المقتصــر علــى فــرض سياســة اللــون الواحــد بمــا
يتناســب واحتياجــات الهيمنــة علــى مقــدرات البــاد والعبــاد(((.

فقــد انتشــرت فــي المنطقــة ظاهــرة فــرق المــوت و«المرتزقــة» ومشــاهد القتــل علــى الخلفيــة المذهبيــة
والدينيــة ،وأصبــح العــراق وغيــره مــن الــدول ســاحة للصــراع الطائفــي بيــن الشــيعة الســنة مــن جانــب،
ّ
وتــدل هــذه
والعــرب واألكــراد مــن جانــب آخــر .فقــد طالــت التفجيــرات الكنائــس والمســاجد(.((1
التفجيــرات علــى حــدوث تغيــر نوعــي فــي شــكل األهــداف التــي يختارهــا مــن يلعبــون علــى وتــر الطائفيــة
داخــل العــراق وخارجــه ،حيــث تطــوروا مــن اســتهداف األشــخاص إلــى اســتهداف الرمــوز الدينيــة التــي
تتمتــع بقداســة خاصــة ،مثــل ضريــح علــي الهــادي والحســن العســكري (رضــي اللــه عنهمــا) المقــدس لــدى
الشــيعة والســنة فــي العــراق لكونــه يقــع فــي مدينــة ُســنية (ســامراء) ويزوره الشــيعة مــن كل أنحــاء العــراق(.((1
بشــكل عــام ،لقــد ارتبــط حجــم التداعيــات المرافقــة لهــذه الظاهــرة ،والح ًقــا حجــم الخــراب الناجــم
عنهــا ،بدرجــة القمــع وكبــت الحريــات السياســية الســائدة فــي بلــدان الربيــع العربــي ،عــاوة علــى الظلــم
والعــوز المرافــق لــكل اســتبداد ،ومنــه ســوء توزيــع الثــروة الوطنيــة والســطو عليهــا ،مــن قبــل ق ّلــة فــي رأس
الهــرم الســلطوي .كمــا ّ
أن وجــود تباينــات اجتماعيــة ودينيــة وقوميــة ،فــي ظـ ّـل غيــاب ثقافــة المواطنــة ،م ّكــن
ٍ
بعــض القــوى الداخليــة والخارجيــة مــن اللعــب علــى هــذه التباينــات ،واســتثمارها فــي محاولــة إلذكاء نــار
الصــراع األهلــي ،بعيــدً ا مــن المســار التاريخــي المفــروض للتحـ ّـرر مــن االســتبداد وبنــاء الدولــة الديمقراطيــة
– العلمانيــة التــي تحمــي مواطنيهــا وتســاوي بينهــم تحــت ســلطة القانــون ،مــا يســاعد فــي قيامهــم بواجباتهــم

((( التداعيــات الداخليــة لثــورات الربيــع العربــي والبدائــل المحتملــة( ،وحــدة السياســات ،مركــز حرمــون
للدراســات المعاصــرة ،الدوحــة  ،)2019ص .1
( ((1الحامــد ،رائــد :المرتزقــة فــي العــراق (ميلشــيات وفــرق مــوت)( ،مجلــة المســتقبل العربــي ،العــدد (،)338
مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ،بيــروت  ،)2007ص .109-108
( ((1يوســف ،عبــد اللــه ،جمــال :أثــر االحتــال األمريكــي علــى العنــف السياســي الطائفــي فــي العــراق (2003
–  ،)2017المركــز الديمقراطــي العربــي للدراســات االســتراتيجية والسياســية واالقتصاديــة ،برليــن ألمانيــا،
 ،2019دراســة نشــرت علــى موقــع المركــز عبــر الرابــط التالــيhttps://democraticac.de/?p=61716 :
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ونيــل حقوقهــم وتج ّلــي إمكاناتهــم(.((1

مسار الصراع اإلقليمي
الصــراع الطائفــي الــذي بــدأ فــي العــراق تحــول إلــى صــراع إقليمــي بيــن الســعودية وإيــران ،واتجــه نحــو
التحــول إلــى مواجهــة عســكرية مفتوحــة ،حيــث بلــغ االســتثمار فــي الحــرب بالوكالــة بيــن الطرفيــن مراحــل
متقدمــة فــي الســاحات المختلفــة ،فــي ســورية ولبنــان واليمــن والعــراق ،حيــث يعمــل الطرفــان علــى تأجيــج
الصراعــات الطائفيــة عبــر شــركائهم المختلفيــن ،فــي حيــن تخلــت الواليــات المتحــدة األميركيــة عــن دورهــا
فــي الحــدّ مــن هــذا الصــراع ،واختــارت بـ ً
ـدل مــن ذلــك الســماح للجهــات المتصارعــة إلــى إرهــاق بعضهــا
بعضــا( .)((1بــدأ التنافــس الســعودي اإليرانــي علــى النفــوذ فــي منطقــة الخليــج منــذ الثــورة اإلســامية فــي
ً
طهــران عــام  ،1979واســتمر مــع الحــرب العراقيــة اإليرانيــة ( )1988-1980عندمــا قدمــت الســعودية
دعمــا سياسـ ًيا وعســكر ًيا واقتصاد ًيــا للعــراق فــي مواجهــة إيــران ،ويغلــف صــراع النفــوذ بيــن البلديــن طابــع
ً
مذهبــي ،إذ تعمــل كل دولــة مــن الدولتيــن علــى دعــم طائفــة معينــة فــي العــراق ،فالســعودية تريــد إقامــة
دولــة ســنية محافظــة فــي العــراق ،كمــا تعمــل إيــران علــى بقــاء هيمنــة الشــيعة علــى النظــام السياســي بعــد
االنســحاب األميركــي منــه(.((1
ويتحــرك المعســكران الســني والشــيعي فــي اتجاهيــن متعاكســين ،مــن جهــة يحشــد معســكر شــيعي أصغــر
حجمــا لكنــه أكثــر تماســكا واتحــا ًدا ،وهــو مــا يصــوره قادتــه علــى أنــه إعــادة تــوازن تاريخيــة متأخــرة للقــوى
ً
الطائفيــة فــي الشــرق األوســط ،بينمــا يحــد القتــال الداخلــي وتضــارب المصالــح فــي المعســكر الســني مــن
فاعليتــه ،ويمكــن الجهــات الشــيعة أكثــر فأكثــر مــن الســيطرة علــى مناطــق نفــوذه( .((1لقــد ســعت إيــران
إلــى الوجــود الفعلــي مــن خــال شــبكاتها العاملــة فــي العــراق علــى الحــدود الشــمالية للمملكــة العربيــة
الســعودية مــع العــراق؛ وعملــت علــى إيجــاد مراكــز ســيطرة علــى حدودهــا الجنوبيــة مــع اليمــن لتشــكيل
طــوق جغرافــي مــن هاتيــن الجهتيــن الحدوديتيــن؛ إضافــة إلــى الحــدود الشــرقية للســعودية علــى شــاطئ
الخليــج العربــي قبالــة الســواحل اإليرانيــة فــي امتداداتــه إلــى خليــج عــدن ومضيــق بــاب المنــدب ،بمــا يمثلــه
هــذا المضيــق مــن تهديــد لألمــن القومــي الســعودي ،مــا دفــع لتشــكيل تحالــف عربــي فــي آذار /مــارس
 2015لمنــع حركــة أنصــار اللــه (الحوثــي) الــذراع اإليرانــي فــي اليمــن مــن الســيطرة علــى مضيــق بــاب
المنــدب وعــدن ومــدن أخــرى علــى الســاحل الجنوبــي لليمــن(.((1

(((1
(((1
(((1
(((1
(((1
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التداعيات الداخلية لثورات الربيع العربي والبدائل المحتملة( ،وحدة السياسات ،مركز حرمون للدراسات
المعاصرة ،الدوحة  ،)2019ص .2
مارتيني ،جفري :وآخرون :مستقبل العالقات الطائفية في الشرق األوسط( ،مؤسسة راند البحثية األمريكية،
واشنطن  ،)2017ص .10
الحريري ،جاسم ،يونس :التنافس الخليجي اإليراني في العراق بعد االنسحاب األمريكي ،مرجع سابق ،ص .63
(( مارتيني ،جفري :وآخرون :مستقبل العالقات الطائفية في الشرق األوسط( ،مؤسسة راند البحثية األمريكية،
واشنطن  ،)2017ص .9
(( الحامد ،رائد :التنافس األمريكي اإليراني في العراق .خلفياته ومستقبله( ،المعهد المصري للدراسات ،أنقرة

تركيا ،)9102 ،ص .31-21

أوراق جلسات (رواق ميسلون) الحوارية حول ملف الربيع العربي
(الربيــع العربــي بعــد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائــل واآلفاق)

بروز حركات وجماعات متطرفة عابرة لحدود الدولة
كان مــن أبــرز نتائــج بــروز الطائفيــة والتطــرف فــي المشــهد العربــي ظهــور الجماعــات اإلرهابيــة المتطرفة،
وعبورهــا حــدود الدولــة الوطنيــة وســيطرتها علــى مســاحات واســعة مــن األرضــي ،هــذا األمــر ســمح لهــا
بتطبيــق فكرهــا المتطــرف علــى الســكان ،وممارســة أعمــال قتــل وقمــع وحشــية .وجــاء تنظيــم داعــش ردة
فعــل علــى بــروز الطائفيــة والتطــرف فــي المنطقــة.

العنــف الممــارس باســم الطائفيــة والصــراع الطائفــي والمذهبــي أدى إلــى أن مجموعــات مــن المجتمــع
قامــت «باستكشــاف معنــى الماضــي مــن جديــد ،وإقامــة شــعائر األجــداد ،ومــن هــذه الفئــة يخــرج
«المس ـ ّفلون» أي الســفلة غيــر القابليــن للتهذيــب ،الذيــن اســتعملوا الديــن مذه ًبــا لالنتقــام مــن االحتــال
والدولــة والمجتمــع .ومــن هنــا أخــذ تنظيــم «قاعــدة الجهــاد فــي بــاد الرافديــن» الديــن أيديولوجيــة لتبريــر
(((1
وورثهــا تنظيــم «دولــة العــراق اإلســامية».
أعمالــهّ ،
(الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا) ( ،)ISISالمعروفــة أيضــا باســم (الدولــة االســامية فــي العــراق
والشــام)  ،)ISILوهــي مجموعــة جهاديــة ســنية تتبنــى أيديولوجيــة عنيفــة ،حيــث تطلــق علــى نفســها اســم
الخالفــة ،وتدعــي الســلطة الدينيــة علــى كل المســلمين .وانبثــق تنظيــم الدولــة اإلســامية (داعــش) مــن
تنظيــم القاعــدة فــي العــراق الــذي أسســه «أبــو مصعــب الزرقــاوي» فــي العــراق عــام  ،2004وتمكــن التنظيــم
مــن الســيطرة علــى الموصــل ،وتوســع تجــاه الرقــة فــي األراضــي الســورية ،وأظهــر وحشــية مفرطــة فــي قتــل
الخصــوم ،أكانــت عبــر قطــع الــرؤوس أم تعليــق الجثــث ،أم حــرق األحيــاء.
وجــدد (حســن أبــو هنيــة ومحمــد أبــو رمــان) فــي كتابهمــا (تنظيــم «الدولــة اإلســامية» :األزمــة الســنية
والصــراع علــى الجهاديــة العالميــة) بــأن التنظيــم وعنفــه نتــاج البيئــة العربيــة فــي واقعهــا الراهــن؛ بســبب
تســلط األنظمــة السياســية وفســادها ،والمنظومــة الفقهيــة الفكريــة .وهــو مــا أدى إلــى توتــرات اجتماعيــة
وسياســية ،تحولــت إلــى صــراع هوياتــي( ((1فنتجــت «أزمــة ســنية» ،أعــادت إحيــاء تنظيــم «الدولــة اإلســامية
فــي العــراق» .هــذا التطــرف والعنــف هــو نتــاج أزمــة طائفيــة.

وســاهم فــي تمــدد التنظيــم األوضــاع األمنيــة والسياســية واالقتصاديــة فــي العــراق ،خاصــة التهميــش
الــذي عانــت منــه المناطــق الســنية ،حيــث مكنــت التنظيــم مــن التوســع والســيطرة علــى أجــزاء واســعة مــن
العــراق وســورية( .((1بديــات ظهــور تنظيــم (داعــش) ترافــق مــع االحتــال األميركــي للعــراق ،فقــد أســس
زعيــم خليــة القاعــدة فــي بــاد الرافديــن «أبــو مصعــب الزرقــاوي» التنظيــم الــذي حمــل فــي البدايــة اســم
«جماعــة التوحيــد والجهــاد» ،ثــم تعــاون مــع عــدد مــن المرتديــن علــى حكــم األغلبيــة الشــيعية ،حيــث تمــدّ د
التنظيــم فــي محافظــات نينــوى وصــاح الديــن ،واألنبــار وديالــي وشــمال بابــل وبغــداد ،وهــي محافظــات
ستعمرون والساديون األغراب( ،مجلة جدل،
الم َ
( ((1نيروز ساتيك :تنظيم «الدولة اإلسالمية» في العراق :الجالدون ُ
بغداد العراق  ،)2020متاح http://bit.ly/3tfIxFQ
( ((1حسن أبو هنية ومحمد أبو رمان ،تنظيم «الدولة اإلسالمية» :األزمة السنية والصراع على الجهادية العالمية ( َعمان:
مؤسسة فريدرش إيبرت ،)2015 ،ص .16 – 15
( ((1حرفيش ،شمس :العراق في مواجهة األفكار والمخططات اإلرهابية وتحديات المستقبل بعد هزيمة داعش،
(مجلة تكريت للعلوم السياسية ،العدد رقم ( ،)15جامعة تكريت ،العراق  ،)2018ص .146
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ذات أغلبيــة ســنية وجــدت نفســها بــا عمــل نتيجــة سياســات اجتثــاث حــزب البعــث(.((2

أيضــا فــي جميــع
وقــد نجحــت القاعــدة فــي توســيع نطاقهــا مــن خــال الشــراكات مــع منظمــات أخــرى ً
أنحــاء الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ،وهــو مــا وصفــه منســق وزارة الخارجيــة األميركــي لمكافحــة
اإلرهــاب« ،ديــل ديلــي» ،بأنــه «حقــوق االمتيــاز مــن القاعــدة» .وتشــمل هــذه المنظمــات المنتســبة( :القاعــدة
فــي العــراق ،والقاعــدة فــي بــاد المغــرب اإلســامي ،وجماعــة القتــال اإلســامية الليبيــة).

وأعلنــت أكثــر مــن  40منظمــة إرهابيــة تشــكلها بيــن كانــون الثانــي /ينايــر  2005ونيســان/أبريل ،2007
وتعهــدت بالــوالء للقاعــدة وأســامة بــن الدن( .((2ويشــكل اإلرهــاب والتطــرف تحد ًيــا لألمــن واالســتقرار
اإلقليمــي والدولــي ،فهــو يعمــل علــى إربــاك التجمعــات ،بالرجــوع إلــى الفكــر اإلرهابــي المتطــرف الــذي
تعانــي منــه المجتمعــات ،ويأتــي العــراق فــي مقدمــة الــدول التــي عانــت مــن انتشــار الجماعــات اإلرهابيــة
المتطرفــة ،المتمثلــة فــي تنظيــم داعــش الــذي ســطر علــى الموصــل فــي بدايــة العــام  ،2014ومــا نتــج عــن
ذلــك مــن أعمــال قتــل ونهــب وتخريــب للممتلــكات العامــة والخاصــة ،وتهجيــر الســكان والطوائــف وهــدم
ً
عظيمــا للعــراق يمتــد نحــو  9أالف ســنة(.((2
تاريخــا
اآلثــار األشــورية ،التــي تمثــل
ً
شــكل ظهــور تنظيــم داعــش نقلــه نوعيــة فــي العنــف الدينــي القائــم علــى أســاس مذهبــي ،فقــد قــام التنظيم
بأعمــال إجراميــة بحــق األقليــات األخــرى ،ومســيحيي الشــرق ،حيــث كانــت أســوأ مذبحــة للمســيحيين
العراقييــن علــى اإلطــاق .فــي  31تشــرين األول /أكتوبــر  ،2010اقتحــم إرهابيــون مــن تنظيــم «الدولــة
ـخصا بينهــم مصلــون
اإلســامية» فــي العــراق كنيســة ســيدة النجــاة فــي بغــداد ،مــا أســفر عــن مقتــل  58شـ ً
وقساوســة .وقبيــل زيــارة البابــا فرانســيس للكنيســة تحــدث مراســل  ،CNNبــن ويدمــان إلــى بعــض الناجيــن،
الذيــن يقولــون إن المجتمــع المســيحي النابــض بالحيــاة فــي المدينــة بــات يختفــي بســرعة ،ويهــرب مــن هــذا
البلــد.

تنظيــم «الدولــة اإلســامية فــي العــراق» و«داعــش» مجموعــة مــن البنــى االجتماعيــة واألفــراد نزعــت
إنســانيتهم بفعــل االســتعمار واالســتبداد وقســوة العولمــة .خرجــت قــوى الشــر مــن بواطنهــم اإلنســانية
وســيل ًة للثــورة علــى هــذا النظــام العالمــي ،ومارســوا أبشــع أنــواع القتــل والعنــف .اتبعــوا منهــج الثــأر بـ ً
ـدل
مــن مناهــج أخــرى متاحــة ،فالحلــول العســكرية الخالصــة تــؤدي إلــى توحــش الفكــر( . ((2وكان يمثــل تنظيــم
القاعــدة فــي بــاد الرافديــن نم ًطــا شــا ًذا هــرب مــن حقــل مقاومــة االســتعمار إلــى حقــل التكفيــر والقتــل
والتوحــش .حيــث اســتغلت لحظــة االحتجــاج ضــد الحكومــة العراقيــة ،وهيمنــت بالقــوة والعنــف علــى
( ((2كونبال ،بن ،الندر ،ناتاشا ،وآخرون :التغلب على تنظيم الدولة اإلسالمية (اختيار استراتيجية جديدة في العراق
وسورية) (مؤسسة راند البحثية األمريكية ،كاليفورنيا الواليات المتحدة األمريكية ،)2017 ،ص .8

Camden Courier-Post: ‘Franchises’ of al-Qaida Pose a Great Threat (The Washington
Institute for Near East Policy, Washington 2008, is available at the following link: http://
cutt.us.com/vLAfbhVm

( ((2حرفيش ،شمس :العراق في مواجهة األفكار والمخططات اإلرهابية وتحديات المستقبل بعد هزيمة داعش،
(مجلة تكريت للعلوم السياسية ،العدد رقم ( ،)15جامعة تكريت ،العراق  ،)2018ص .141
( ((2غبسون ،نايحل سي ،فانون المخيلة بعد -الكولونيالية ،ترجمة :خالد عايد أبو هديب ،مراجعة :فايز الصياغ
(المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات .)2013 ،ص 22

178

)(21

أوراق جلسات (رواق ميسلون) الحوارية حول ملف الربيع العربي
(الربيــع العربــي بعــد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائــل واآلفاق)

مســاحات واســعة مــن العــراق(.((2

انعكاســا النتشــار الطائفيــة واالســتبداد فــي
جــاء تنظيــم داعــش والجماعــات اإلرهابيــة المســلحة
ً
المجتمعــات العربيــة مــا بعــد الربيــع العربــي ،كمــا شــكل تمــدّ د تنظيــم داعــش وســيطرته علــى أجــزاء كبيــرة
مــن األراضــي العراقيــة والســورية دليـ ً
ـا علــى فشــل أنظمــة الحكــم القائمــة علــى االســتبداد والمحســوبية فــي
خلــق واقــع سياســي واقتصــادي واجتماعــي مســتقر.

ً
ثالثا :المآالت

فــي استشــراف مســتقبل الظاهــرة أي ظاهــرة الطائفيــة والتطــرف ال بدّ مــن ربط أي قــراءة موضوعيــة لمآالت
هــذه الظواهــر بالوضــع الدولــي واإلقليمــي ،والسياســات األميركيــة ومــدى قــدرة المجتمعــات العربيــة علــى
بنــاء أنظمــة سياســية قــادرة علــى تعزيــز قيــم المواطنــة والمشــاركة السياســية والمجتمعيــة فــي صناعــة القرار.
ال شــك أن مــا تشــهده المجتمعــات العربيــة مــن حاله تفــكك داخلــي ،وانتشــار لمظاهــر التطــرف والطائفية،
واســتمرار حالــة الصــراع اإلقليمــي ،والتضــارب فــي السياســات األميركيــة تجــاه منطقــة الشــرق األوســط ال
يبشــر بقــرب انحســار هــذه الظواهــر ،وإن كان الوضــع فــي الوقــت الحالــي أفضــل بكثيــر مــن األوضــاع قبــل
ســنوات ،فعقــب انطالقــة الربيــع العربــي مباشــرة تصاعــدت حــدة العنــف المبنــي علــى الطائفيــة والعامــل
الدينــي ،إال أن ذلــك ال يعنــي قــرب انتهــاء الصــراع ،خاصــة أن الوضــع السياســي واالجتماعــي يــزداد تأزمــا
فــي العــراق وســورية ولبنــان واليميــن ،كمــا أن الصــراع بيــن إيــران والســعودية مــا زال يتصاعــد فــي إطــار مــا
بــات يعــرف بحــرب المحــاور.

ـم َع ِّطل الــذي
المســار الــذي انتهــى بانتكاســة بعــض التجــارب ،أو تع ُّثرهــا ،لــم يكــن بمنــأى عــن الــدور الــ ُ
نهجتــه القــوى اإلقليميــة والدوليــة بدعــم الثــورة المضــادة سياســ ًّيا واقتصاد ًّيــا ودبلوماســ ًّيا ،والســكوت
علــى الجرائــم التــي ارتكبتهــا ســلطة االنقــاب ضــد المعارضيــن والمواطنيــن المطالبيــن بالحريــة والعدالــة
االجتماعيــة والكرامــة اإلنســانية ،والـ َّـزج بهــم فــي الســجون ،ومصــادرة حقهــم فــي حريــة الــرأي والتعبيــر،
وهــو مــا ســمح باغتيــال االعتــدال ،وبــروز التنظيمــات المســلحة والجماعــات الجهاديــة المتطرفــة.

وقــد كشــفت مســارات التغييــر أن القــوى الدوليــة الكبــرى ال يعنيهــا َد َم ْق َر َطــة المجتمعــات العربيــة ،وإنمــا
تحركُّهــا مصالحهــا السياســية واالقتصاديــة والجيوســتراتيجية؛ فتخ َّلــت عــن مبادئهــا وقيمهــا وســمحت
بتحــول المنطقــة إلــى ســاحة مفتوحــة (النمــوذج الســوري) لمشــاريع بعــض القــوى اإلقليميــة والدوليــة؛
ُّ
ً
حيــث يتصــارع المشــروع الروســي واإليرانــي واإلســرائيلي ،ويبــدو المجــال العربــي مكشــوفا أمــام هــذه
المشــاريع ،ال يملــك ســوى ردود األفعــال(.((2
الطائفيــة ســمة بــارزة فــي المشــهد الشــرق أوســطي .ابتــدا ًء مــن الحــروب األهليــة المســتعرة فــي العــراق
وســوريا واليمــن ،إلــى منطقــة المنافســة بيــن إيــران والمملكــة العربيــة الســعودية ،إلــى اســتراتيجيات الحكــم
فــي البلــدان المختلطــة دين ًيــا ،الطائفيــة تشــكل التطــورات اإلقليميــة .الطائفيــة ،التــي يصعــب قياســها أو

ستعمرون والساديون األغراب( ،مجلة جدل،
الم َ
( ((2نيروز ساتيك :تنظيم «الدولة اإلسالمية» في العراق :الجالدون ُ
بغداد العراق  ،)2020متاح http://bit.ly/3tfIxFQ
( ((2خمسة أعوام على الربيع العربي :إنجازاته وإخفاقاته ومستقبله( ،مركز الجزيرة للدراسات ،الدوحة ،)2016
متاح http://bit.ly/2NGkdOe
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فصلهــا عــن العوامــل األخــرى التــي قــد تتفاعــل معهــا ،االفتــراض األســاس بشــأن مســتقبل الهويــة فــي
الشــرق األوســط هــو ظهــور لهويــات مختلفــة ،وسيســتمر التنــوع مــع الوقــت وفقــا لألوضــاع . .وال يمكــن
القــول بــكل تأكيــد إن الشــرق األوســط فــي الســنوات المقبلــة ســيكون أقــل أو أكثــر طائفيــة ،أو بالمقابــل أقــل
أو أكثــر قوميــة ،مــا يمكــن أن ُيفتــرض بشــكل آمــن هــو أن الشــرق األوســط ســوف يســتمر تحديــده مــن حيث
عــدة عوامــل ،أهمهــا الديــن ،والعــرق ،والدولــة القوميــة ،والطبقــة االجتماعيــة واالقتصاديــة ،والجنــس(.((2

خاتمة
انعكاســا
لــم يكــن انتشــار الطائفيــة والتطــرف فــي كثيــر مــن المجتمعــات العربيــة بعــد الربيــع العربــي إال
ً
لفشــل تجربــة الدولــة الوطنيــة في خلــق تنمية مســتدامة علــى المســتويات االجتماعيــة واالقتصادية والسياســية
بمــا يحقــق المواطنــة الكاملــة للجماهيــر العربيــة فــي أماكــن وجودهــا كافــة ،لذلــك صاحــب انهيــار هــذه
الدولــة بــروز الطائفيــة بعــد أن تحصــن المواطــن العربــي فــي هويتــه الفرعيــة علــى أنهــا بديــل عــن الهويــة
الكليــة لتوفيــر الحمايــة االجتماعيــة.
كمــا أن الطائفيــة والتطــرف جــاءت فــي ســياق مشــروع أميركــي كان يهــدف إلــى إعــادة ترتيــب أوضــاع
المنطقــة علــى أســس جديــدة تقــوم علــى أســاس تفجيــر الصراعــات المذهبيــة والطائفيــة العرقيــة والدينيــة
لخلــق واقــع جوسياســي جديــد يخــدم المشــروع اإلمبريالــي األميركــي واإلســرائيلي ويجعــل إســرائيل مــن
المنطقــة.

لذلــك يمكنــا القــول إن الطائفيــة والتطــرف كانــت وليــدة بيئــة محليــة غيــر صحيــة ،وفــرت التربــة الخصبــة
لنموهــا وتصدرهــا المشــهد ،كمــا إن المشــروع األميركــي ســاهم فــي تعزيزهــا وتصدرهــا المشــهد مــن خــال
سياســات دوليــة ،وفــرت األوضــاع الداخليــة لتصــدر الفكــر الطائفــي المشــهد ،بعــد أن أصبــح العنــف هــو
الوســيلة الوحيــدة للحصــول علــى الحــدّ األدنــى مــن الحقــوق.

( ((2جيفــري مارتينــي ،وهيــذر ويليامــز ،ووليــام يونــغ ،دراســة بعنــوان :مســتقبل الطائفيــة فــي الشــرق األوســط،
مؤسســة رانــد للدراســات واألبحــاث ،واشــنطن  ،)2017ص .4
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مفرزات حراك الجزائر؛ صراع الدولة العميقة وبقايا النخب الوطنية
ناصرالدين باقـي
تاريخ وصول المادة 5 :نيسان /أبريل 2021

ناصرالدين باقـي

أســتاذ مســاعد فــي العلــوم السياســية والعالقــات الدوليــة جامعــة «طاهــري محمــد» بشــار،
عضــو باحــث فــي مخبــر دراســات وتحليــل السياســات العامــة فــي الجزائــر بجامعــة الجزائــر،3
عضــو فــي المجلــس العربــي للعلــوم االجتماعيــة – بيــروت – لبنــان ،عضــو الشــبكة العربيــة
للعلــوم السياســية وعضــو فــي المعهــد العربــي للتجديــد – إســبانيا -وعضــو الرابطــة الدوليــة
للباحــث العلمــي وعضــو فــي اتحــاد الشــباب العربــي .لــه كتابــان همــا كتــاب «النخبــة السياســية
ودورهــا فــي تحقيــق التنميــة السياســية بالجزائــر» ،وكتــاب «دور النخــب المثقفــة فــي
مســتقبل الوحــدة العربيــة» ،وســبعة مؤلفــات جماعيــة ،وعــدة مقــاالت منشــورة فــي مجــات
ّ
علميــة محكمــة ،وعــدة مشــاركات فــي مؤتمــرات دوليــة.

الكلمات المفتاحية :الربيع العربي  .الدولة العميقة  .الجزائر  .الكيان الموزاي  .بوتفليقة

ملخص
يطــرح كثيــر مــن المنظريــن فكــرة دور الدولــة العميقــة اإليجابــي وحتميــة وجودهــا للحفــاظ علــى الدولــة
مــن االنهيــار ،لكــن الشــواهد فــي التاريــخ الحديــث والمعاصــر فنــدت هــذه الفرضيــة ،وخلصــت إلــى نتيجــة
مفادهــا «تحــول الدولــة العميقــة إلــى كيــان مـ ٍ
ـواز» بســبب الثــورات الشــعبية ،وخــوف عناصــر الدولــة العميقــة
مــن المحاســبة وعــدم اإلفــات مــن العقــاب ،وفقــدان الســيطرة علــى الســلطة ،وبالتالــي فقــدان المصالــح،
فقــد يتجــاوز الكيــان المــوازي منطــق المؤسســات ،وقــد يعمــل بــأدوات «غيــر دســتورية» ،وغيــر مقيــدة
بنــص أو مؤسســات ،وال يحكمــه منطــق ،بــل مــن خــال آليــات وأدوات غيــر مرئيــة ،ومــن خــال مخطــط
مــدروس هدفــه الوحيــد تفكيــك الدولــة وإســقاط مؤسســاتها ،وفــي الحالــة الجزائريــة طفــت علــى الســطح
عناصــر الدولــة العميقــة مــن خــال حــراك  22شــباط /فبرايــر  2019الــذي ألهــم العالــم بســلميته ،وقــام
نتيجــة تغــول الســلطة الحاكمــة آنــذاك التــي اســتغلت لســنوات طويلــة مــرض الرئيــس «عبدالعزيــز بوتفليقــة»
وتواريــه عــن األنظــار  ،للتحكــم فــي مقاليــد الحكــم ،وتدخــل البــاد فــي دوامــة مــن األزمــات السياســية
واالقتصاديــة تحملهــا المواطــن البســيط علــى الرغــم مــن سياســة شــراء الســلم االجتماعــي التــي لــم تفلــح
أخيـ ًـرا.
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مقدمة
لطالمــا شــهدت الجزائــر منــذ اســتقاللها صرا ًعــا وصــف بصــراع األجنحــةُ ،لخــص فــي العالقــات المدنيــة
العســكرية ،لكــن بعــد تأجــج الحــراك ظهــر صــراع جديــد هــو صــراع الدولــة العميقــة وبقايــا النخــب الوطنيــة
التــي أخــذت علــى عاتقهــا مســؤولية الدفــاع علــى مطالــب الحــراك المشــروعة ،والقضــاء بصفــة نهائيــة علــى
المسـ ّيرة ،هــذا الصــراع أفــرز نخ ًبــا تؤمــن ببنــاء دولــة جديــدة بانتقــال ســلس للســلطة وعبــر
الدولــة العميقــة ُ
إحــراق البنــاء التقليــدي لمراحــل بنــاء الدولــة والمــرور مباشــرة إلــى عمليــة الترســيخ الديمقراطــي باعتمــاد
المؤسســات القائمــة ،فمــا انعكاســات صــراع الدولــة العميقــة وبقايــا النخــب الوطنيــة علــى مســار حــراك
الجزائــر؟
من خالل اإلشكالية المحورية تبرز األسئلة الفرعية التالية:

 - 1ما هي آليات حفاظ الدولة العميقة على بقائها واستمرارها؟
 - 2ما هي أسباب حراك الجزائر؟
 - 3ما هي مميزات حراك الجزائر وآثاره في بقايا النخبة الوطنية؟
مــن خــال اإلشــكالية المحوريــة واألســئلة الفرعيــة قســمنا الدراســة إلــى ثالثــة محــاور رئيســة ،حيــث
يتنــاول المحــور األول تحــوالت الدولــة العميقــة فــي الجزائــر ،فيمــا يتنــاول المحــور الثانــي أســباب حــراك
الجزائــر ،أمــا المحــور الثالــث فيبحــث فــي انعكاســات صــراع الدولــة العميقــة وبقايــا النخــب الوطنيــة علــى
مســار ومســتقبل حــراك الجزائــر.

المحور األول تحوالت الدولة العميقة في الجزائر
يطــرح كثيــر مــن المنظريــن فكــرة دور الدولــة العميقــة اإليجابــي وحتميــة وجودهــا للحفــاظ علــى الدولــة
مــن االنهيــار ،لكــن الشــواهد فــي التاريــخ الحديــث والمعاصــر فنــدت هــذه الفرضيــة وخلصــت إلــى نتيجــة
مفادهــا «تحــول الدولــة العميقــة إلــى كيــان مـ ٍ
ـواز» بســبب الثــورات الشــعبية ،وخــوف عناصــر الدولــة العميقــة
مــن المحاســبة وعــدم اإلفــات مــن العقــاب ،وفقــدان الســيطرة علــى الســلطة ،وبالتالــي فقــدان المصالــح،
فالتحــول إلــى كيــان مـ ٍ
ـواز هــو الطريقــة المثلــى والمتوقعــة فــي حالــة االنهيــار ،باختصــار «الكيــان المــوزاي»
قــد يتجــاوز منطــق المؤسســات ،وقــد يعمــل بــأدوات «غيــر دســتورية» ،وغيــر مقيــدة بنــص أو مؤسســات،
وال يحكمــه منطــق ،بــل مــن خــال آليــات وأدوات غيــر مرئيــة ومــن خــال مخطــط مــدروس هدفــه الوحيــد
تفكيــك الدولــة وإســقاط مؤسســاتها((( ،فالكيــان المــوازي مــن هــذا المنظــور يهــدف إلــى االســتالء علــى
الســلطة أو إعــادة ترتيــب نفســه داخلهــا ،وهــو مــا حــدث فــي الجزائــر بتبنــي النخبــة الحاكمــة آليــات
وأســاليب تتيــح الســيطرة علــى الســلطة كل ًيــا مــن خــال تفكيــك الدولــة العميقــة القديمــة ،وإنتــاج كيــان
مـ ٍ
ـواز يعيــد تشــكيل دولــة عميقــة جديــدة.
ومن هذا المنطلق عملت السلطة السابقة على ما يلي:

(((
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 تفكيــك أجنحــة الدولــة العميقــة الســابقة بعــزل كثيــر مــن الشــخصيات فــي مقدمتهــم الجنــرال محمــدمديــن رئيــس دائــرة االســتعالمات العامــة  DRSثــم اســتبدال دائــرة االســتعالمات ( )DRSبجهــاز جديــد
ُأطلــق عليــه تســمية « :مديريــة المصالــح األمنيــة» ،حيــث يتشــكل مــن ثــاث مديريــات :مديريــة األمــن
الداخلــي ،ومديريــة األمــن الخارجــي ،والمديريــة التقنيــة أو الفنيــة ،حيــث تــم إلحــاق هــذا الجهــاز
مباشــرة برئاســة الجمهوريــة ســنة .2015

 -استرضاء المعارضة وجعلها شكلية كرتونية.

 إقصــاء وإبعــاد النخــب الوطنيــة مــن شــخصيات مهمــة لهــا تاريــخ مشــرف فــي كل األزمــات التــي مــرتبهــا الجزائــر.
 -إقالة وإحالة عسكريين شرفاء عديدين على التقاعد.

 تمكيــن رجــال المــال واألعمــال مــن المســاهمة فــي اتخــاذ القــرار السياســي ،أي تحولهــا إلــى قــوى غيــردســتورية أو أوليغارشــية بالمفهــوم النظــري.

المحور الثاني حراك الجزائر :التأخر وأسباب قيامه
عرفــت الــدول العربيــة منــذ  2011ثــورات عربيــة اتســمت بالهــدوء والعنــف بحســب كل نظــام وبحســب
التصعيــد الشــعبي ،وهــذه الثــورات لــم تكــن الجزائــر بمنــأى عنهــا فعلــى الرغــم مــن تأخرهــا إال أنهــا كانــت
قــد ظهــرت فيهــا قبــل ذلــك ،لكــن السياســات الترقيعيــة وأســاليب النظــام فــي احتــواء المعارضــة واســترضاء
الطبقــات الشــعبية خفــف مــن وطــأة الحــركات االحتجاجيــة ،وحــال ذلــك دون أن تتحــول إلــى ثــوراة علــى
غــرار مــا حــدث فــي بعــض الــدول العربيــة.

* لماذا لم تتحول االحتجاجات في الجزائر إلى ثورة شعبية؟
علــى الرغــم مــن أن االحتجاجــات فــي الجزائــر تزامنــت كل ًيــا مــع األحــداث فــي كل مــن تونــس ومصــر
إال أنهــا لــم تأخــذ المنحنــى التصاعــدي نفســه الــذي حــدث فــي كال البلديــن ،علــى الرغــم مــن أن الشــارع
الجزائــري انتفــض ضــد النظــام السياســي لألســباب نفســها وهــي أســباب اجتماعيــة بالدرجــة األولــى؛ ولعــل
أهــم األســباب التــي حالــت دون تحــول االحتجاجــات فــي الجزائــر إلــى ثــورة شــعبية نختصرهــا فيمــا يلــي:

غيــاب التنظيــم ،ويكمــن فــي عــدم احتضــان أي قــوى سياســية لهــذه االحتجاجــات ،مــا قــوض دخــول
قيــادات ذات مطالــب منظمــة لهــا أهــداف معينــة.
الدخــول الضعيــف والمتأخــر للطبقــة الوســطى ســهل مــن عمليــة احتضــان الدولــة للمطالــب االجتماعيــة
للفئــات الهشــة فــي المجتمــع.
احتواء الدولة للطبقة السياسية من أحزاب ومنظمات المجتمع المدني عبر آليات االحتضان المختلفة.

اختــاف المطالــب لــدى المحتجيــن علــى عكــس االحتجاجــات فــي كل مــن «تونــس» و «مصــر» التــي
تحولــت إلــى ثــورة شــعبية عبــر توحيــد المطالــب والشــعارات فمــن شــعار «الشــعب يريــد» إلــى شــعار
«ارحــل».
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 -سياسة الترهيب التي اعتمدها النظام عبر استذكار المأساة الوطنية.

 -سياسة شراء السلم االجتماعي التي انتهجتها الدولة عبر تسخيرها لعائدات الريع.

عرفــت الجزائــر منــذ  22شــباط /فبرايــر 2019حــراكًا شــعب ًيا قــام بســبب إعــادة ترشــيح عبدالعزيــز
بوتفليقــة لعهــدة خامســة علــى الرغــم مــن مرضــه الــذي ألزمــه الكرســي المتحــرك وأجبــره علــى التــواري
عــن الخطابــات واألنظــار منــذ  ،2013فقــد عــد الشــعب خطــوة إعــادة ترشــيحه بمنزلــة اإلهانــة لهــذا للجزائر
،وترسـ ً
ـيخا لعقــم الشــعب والنخــب بطــرح بديــل يقــود البــاد فــي المســتقبل؛ كمــا مثــل هــذا الحــراك ضربــة
مدعمــا طرحــه
قاضيــة للنظــام الــذي طالمــا راهــن علــى ورقــة االنفــات األمنــي والعــودة إلــى ســنوات الــدم،
ً
بحجــج مــآالت الثــورات العربيــة وال ســيما مــا يحــدث فــي كل مــن ســورية واليمــن وليبيــا ،أمــا بالنســبة إلــى
الشــعب الجزائــري فمجــرد الخــروج والتظاهــر هــو انتصــار فــي حــد ذاتــه وكسـ ًـرا لهاجــس الخــوف الــذي
أظلمــت بــه الســلطة الشــعب لســنوات عديــدة.

مقترحــا البقــاء فــي الســلطة لحيــن عقــد نــدوة وطنيــة
بعــد ضغــط شــعبي كبيــر عــدل بوتفليقــة عــن الترشــح
ً
ـتورا جديــدً ا يقــود المرحلــة االنتقاليــة التــي تكللــت أخيـ ًـرا بتنظيــم
تجمــع الــكل دون إقصــاء ،وتؤســس دسـ ً
انتخابــات فــي انتقــال ســلس للســلطة ،لكــن هــذا الطــرح قابلــه الشــارع بالرفــض مطال ًبــا إيــاه باالســتقالة
وتطبيــق المــادة  102مــن الدســتور((( هــذه المــادة التــي تشــير إلــى تولــي رئيــس مجلــس األمــة الرئاســة بعــد
عــزل الرئيــس فــي حالــة عجــزه صح ًيــا أو اســتقالته أو وفاتــه.
اســتقال بوتفليقــة فــي  2نيســان /أبريــل  2019بعــد يــوم واحــد مــن بيــان نــاري مــن رئيــس األركان «الفريق
قايــد صالــح» يطالــب باحتــرام اإلرادة الشــعبية عبــر تطبيــق المــادة  ،102في مشــهد يعبر عــن انحياز المؤسســة
العســكرية لصــف المطالــب الشــعبية ،لكــن مــرة أخــرى يخــرج الشــعب إلــى الشــارع للتظاهــر مطال ًبــا برحيــل
مــا ســموها العصابــة التــي حكمــة البــاد ،وصــادرت قــرارات الرئيــس المريــض منــذ إصابتــه بجلطــة دماغيــة
ســنة  ،2013وتمثلــت هــذه العصابــة إجمـ ً
ـال فــي الحكومــة ورئيســها «أحمــد أويحيــى» ومستشــاري الرئيــس
وهمــا أخويــه «الســعيد» و «ناصــر» ،وثلــة مــن رجــال األعمــال الذيــن انتفعــوا مــن فتــرة حكــم بوتفليقــة،
كمــا شــمل الخطــاب الجماهيــري رئيــس مجلــس األمــة الــذي تولــى رئاســة الجمهوريــة بشــكل مؤقــت وهــو
الســيد «عبدالقــادر بــن صالــح» الــذي مكــث فــي رئاســة مجلــس األمــة ألكثــر مــن 17عا ًمــا ،ويعــد الــذراع
األيمــن للرئيــس بوتفليقــة ومرافقــه.

«يتنحاوڤــاع» هــي الجملــة التــي يرددهــا المتظاهــرون ،وتعنــي علــى النظــام أن يرحــل بشــكل كامــل ،هــذا
التمســك الجماهيــري بمطالبــه فتــح نقاشــات دســتورية واســعة ،فأصبــح مــن الصعــب إرضــاء المطالــب
المتصاعــدة فــي كل أســبوع ،فالمــادة  102مــن الدســتور التــي خــرج مــن أجلهــا المواطنــون لتطبيقهــا خرجــوا
مجــد ًدا لتجاوزهــا وتعطيــل العمــل بالدســتور ألنــه دســتور علــى المقــاس ،جــاء ليخــدم بقــاء النظــام فــي
الحكــم ،ومــا تولــي رئيــس مجلــس األمــة قيــادة المرحلــة االنتقاليــة إال محاولــة إلعــادة إنتــاج النظــام لنفســه،
ومــرة أخــرى يتدخــل الجيــش لكــن هــذه المــرة فــي صــورة أخــرى مــن خــال افتتاحيــة مجلــة الجيــش فــي
(((
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المــادة  :102تتيــح هــذه المــادة مــن دســتور الجزائــر إجــراءات عــزل رئيــس الجمهوريــة بســبب مــرض أو
عجــز ،وتنــص علــى مــا يلــي :إذا اســتحال علــى رئيــس الجمهور ّيــة أن يمــارس مهامــه بســبب مــرض خطيــر
ّ
بــكل الوســائل
ســتوري وجو ًبــا وبعــد أن يتث ّبــت مــن حقيقــة هــذا المانــع
ومزمــن ،يجتمــع المجلــس الدّ
ّ
المالئمــة ،يقتــرح باإلجمــاع علــى البرلمــان التّصريــح بثبــوت المانــع.

أوراق جلسات (رواق ميسلون) الحوارية حول ملف الربيع العربي
(الربيــع العربــي بعــد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائــل واآلفاق)

 5نيســان /أبريــل  ،2019وبالخــط العريــض «الجيــش ال يقبــل أي حــل خــارج الدســتور» أي إنــه يقــف مــع
تطبيــق المــادة  102علــى الرغــم مــن الرفــض الجماهيــري ويــرى فيهــا الحل األمثــل واألســرع لتجــاوز الفراغ
الدســتوري ،وخو ًفــا مــن انحــراف المســار الســلمي للحــراك الشــعبي بتدخــات خارجيــة؛ هــذا الطــرح مــن
المؤسســة العســكرية قســم الشــارع إلــى رأييــن ،متفــق مــع الطــرح ومخالــف لــه بحجــة أن شــخصية «القايــد
أيضــا مرفوضــة ،ويصفونــه بأنــه مــن ضمــن العصابــة.
صالــح» هــي ً
ولعــل مــا تميــز بــه الحــراك فــي الجزائــر عــن غيــره مــن الــدول العربيــة التــي شــهدت حــراكًا شــعب ًيا هــو
أنــه:
• حراك دون محرك :أي إنه لم يطرح ممثلين عنه.

• حــراك ســلمي وحضــاري حيــر العالــم علــى الرغــم مــن أن الفــرد الجزائــري معــروف بمزاجيتــه ،فلــم
تــرق قطــرة دم واحــدة.
• حراك يأخذ ويطالب :فسقف المطالب يرتفع في كل أسبوع.

• حــراك كمــا يبــدو أنــه ليــس لــه حــدود ،ويســعى لتعطيــل العمــل بالدســتور نهائ ًيــا ،ويطالــب بمكافحــة
الفســاد عبــر فضحــه للمتســببين فيــه.
• حراك يعتمد باالتفاق على المطالب عبر وسائل التواصل االجتماعي من أجل التعبئة.

• مــا ميــز حــراك الجزائــر منــذ بدايتــه هــو ســلميته وحضاريتــه ،فالمالحــظ أنــه علــى الرغــم مــن تــأزم
الوضــع إال أنــه لــم ينعكــس علــى الحيــاة االجتماعيــة ،فــا مؤسســات الدولــة وال مصالــح المواطنيــن تــم
تعطيلهــا ،ولــم يشــهد الحــراك تصاد ًمــا مــع الشــرطة ،بــل علــى العكــس مــن ذلــك ،لــذا يدخــل حــراك
الجزائــر فعل ًيــا فــي مــا يســمى بالربيــع العربــي ألنــه اســتوفى كل المقاييــس.

المحور الثالث :انعكاسات صراع الدولة العميقة وبقايا النخب الوطنية على
مسار ومستقبل حراك الجزائر.
لعــل النقطــة التــي فصلــت الصــراع وهــي الجيــش ودوره فــي كشــف وإبعــاد الدولــة العميقــة علــى الرغــم
مــن تجذرهــا فــي توجيــه الحــراك وقيادتــه إلعــادة بعثهــا مــن جديــد (الســلطة كانــت تحضــر الســتخدام
شــخصيات وازنــة وأحــزاب ومنظمــات المجتمــع المدنــي المنتفعــة ودعمهــا ماد ًيــا لتوجيــه الحــراك) ،ولعــل
سلســلة االعتقــاالت التــي طالــت شــخصيات سياســية ورجــال أعمــال كشــفت حجــم الفســاد الــذي خلفتــه
هــذه العصابــة(((.

فيمــا أرســلت المؤسســة العســكرية واألمنيــة فــي الجزائــر رســالة واضحــة المعالــم إلــى الشــعب بــأن إرادة
الشــعب خــط أحمــر وأن التعــدي علــى الدســتور غيــر مســموح بــه بتا ًتــا ،لذلــك التــف الشــعب حــول جيشــه،
وقــد تــم إعــادة الثقــة فيــه بعــد مســألة مــن يقتــل مــن؟ التــي كانــت مطروحــة إبــان العشــرية الســوداء .حتــى تم
(((

عثمــان لحيانــي ،قائــد الجيــش الجزائــري يصــف مجموعــة بوتفليقــة بـ«العصابــة» ويســتعجل تنحيــه ،جريــدة
العربــي الجديــد ،العــدد 1674 :الســنة الخامســة 2 ،أبريــل .2019
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ترســيم  22شــباط /فبرايــر وهــو بداية انطــاق حــراك الجزائر عيــدً ا وطن ًيا بشــعار« :تالحم الشــعب مع جيشــه»

أيضــا ،تســيير النخــب الوطنيــة مــن شــخصيات مدنيــة وعســكرية لمرحلــة الفــراغ
مــن النقــاط المهمــة ً
الدســتوري ونجاحهــا فــي تنظيــم انتخابــات فــي وقــت وجيــز وتنصيــب رئيــس فــي اآلجــال المحــدّ دة.

بعــد إصــرار المؤسســة العســكرية علــى فــرض األمــر الواقــع واعتمــاد الدســتور ،انخفضــت وتيــرة الحــراك
وأضحــى يحمــل مطالــب اجتماعيــة أكثــر منهــا سياســية ،بــل انقســم الشــارع والقــوى السياســية إلــى ثالثــة
اتجاهــات متصارعــة كل منهــا يريــد تمريــر تصــوره لمســتقبل الجزائــر ،فاالتجــاه األول يــرى الحــل فــي انتقال
ســلس للســلطة ال يتأتــى إال عبــر «انتخــاب هيئــة جماعيــة» لشــخصيات وطنيــة ،أمــا االتجــاه الثانــي فيــرى فــي
إنشــاء مجلــس تأسيســي يعيــد صياغــة الدســتور مــن شــأنه بنــاء جمهوريــة جديــدة ،أمــا االتجــاه الثالــث فيــرى
فــي الذهــاب إلــى عهــدة انتقاليــة أي انتخــاب رئيــس جديــد وفــق الدســتور الحالــي ثــم االعتمــاد عليــه فــي
إجــراء تعديــات دســتورية تحقــق مطالــب الحــراك ،وهــو مــا حــدث أخيـ ًـرا بانتخــاب الســيد عبدالمجيــد
تبــون الرئيــس الثامــن للجمهوريــة الجزائريــة فــي  12كانــون األول /ديســمبر 2019بنســبة  58.13يف املئــة مــن
أصــوات الناخبيــن((( ،الرئيــس «تبــون» الــذي وعــد عبــر برنامجــه االنتخابــي باالســتجابة لمطالــب الحــراك
وإنصــاف المظلوميــن مــن العصابــة ،حيــث يعــد نفســه مــن بيــن المظلوميــن بعــد عزلــه ســنة  2017مــن
رئاســة الــوزراء بســبب انتقــاده اختــاط المــال بالسياســة.
كمــا أن جائحــة كورونــا ومــا نتــج عنهــا مــن أخطــار علــى المتجمهريــن وسياســة الغلــق المنتهجــة مــن
طــرف دول العالــم جميعهــا تقري ًبــا ،أخمــدت حــراك الجزائــر ،وأضعفــت مــن حظــوظ التكتــات التــي
قديمــا مــن أوجــه النظــام ،وهــو الــذي شــغل مناصــب فــي
نشــأت بعــد تنصيــب «تبــون» ،حيــث عدتــه ً
وجهــا ً
حكومــات عديــدة منــذ  ،1975لذلــك منحــت جائحــة كورونــا الرئيــس الجديــد فرصــة ذهبيــة ،حيــث عمــد
إلــى:
تنظيــم الســلطة باســتحداث وزارات عديــدة لتدعيــم البنــاء الديمقراطــي ضمــن مشــروعه الــذي ســماه
«الجزائــر الجديــدة»

تبنــي سياســة اجتماعيــة جديــدة تخلــف سياســة رشاء الســلم االجتامعــي ،تعتمــد تســليط الضــوء علــى
البنــى التحتيــة فــي المناطــق الهشــة التــي ســماها بمناطــق الظــل.
استحداث مؤسسات تُعنى بالمجتمع المدني وإنشاء المجلس األعلى للشباب.

تعديــل الدســتور وتمريــره لالســتفتاء ،حيــث ركــز علــى تولــي رئيــس الجمهوريــة لواليتيــن انتخابيتيــن
فقــط.
بعــث المجلــس األعلــى للســلم واألمــن الــذي يترأســه شــخص ًيا للوقــوف علــى التطــورات اإلقليميــة
والدوليــة.
حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تكون يوم  12حزيران /يونيو .2021

(((
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أوراق جلسات (رواق ميسلون) الحوارية حول ملف الربيع العربي
(الربيــع العربــي بعــد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائــل واآلفاق)

خاتمة
إن مــا يمكــن اســتنتاجه مــن كل هــذا هــو أن حــراك الجزائــر نجــح بشــكل كبيــر فــي تغييــر صــورة النظــام
السياســي بشــكل ســلس عبــر القضــاء ،ولــو بشــكل جزئــي ،علــى عناصــر الدولــة العميقــة ،وشــكل بحــد ذاتــه
ـازا رقاب ًيــا لســير أعمــال الســلطة ،كمــا أنــه نحــج فــي إخــراج الشــعب مــن حالــة الخمــول واالغتــراب
جهـ ً
السياســي إلــى حالــة التنويــر والتعبئــة وغــرس الثقافــة السياســية التــي كانــت غائبــة كل ًيــا لســنوات طويلــة،
كمــا أنــه شــكل قطيعــة جيليــة بيــن رهــاب العــودة لســنوات الــدم ،والمضــي ُقدمــا إلــى بنــاء مســتقبل الجزائــر
الجديــدة بســواعد أبنائهــا.

الهوامش
 .1نبيل العتوم ،الرصاع بني الكيان املوازي والدولة العميقة يف األردن ،مجلة سوالف.2019/01/16 ،

 .2املــادة  :102تتيــح هــذه المــادة مــن دســتور الجزائــر إجــراءات عــزل رئيــس الجمهوريــة بســبب مــرض أو
عجــز ،وتنــص علــى مــا يلــي« :إذا اســتحال علــى رئيــس الجمهور ّيــة أن يمــارس مهامــه بســبب مــرض
ـتوري وجو ًبــا وبعــد أن يتث ّبــت مــن حقيقــة هــذا المانــع بـ ّ
ـكل
خطيــر ومزمــن ،يجتمــع المجلــس الدّ سـ
ّ
الوســائل المالئمــة ،يقتــرح باإلجمــاع علــى البرلمــان التّصريــح بثبــوت المانــع».

 .3عثمــان لحيانــي ،قائــد اجليــش اجلزائــري يصــف جمموعــة بوتفليقة بـــ «العصابــة» ويســتعجل تنحيــه ،جريدة
العربــي الجديــد ،العــدد 1674 :الســنة الخامســة 2 ،نيســان /أبريــل .2019

 .4المجلــس الدســتوري ،إعــان رقــم  /03إ.م د 19 /مـــؤرخ فــي  19ربيع الثاني عـــام  1441الموافـــق 16
ديســمبر ســنة  ،2019يتضمــن النتائـــج النهائية النتخـــاب رئيس الجمهوريـــة.
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المشاركات في هذا الملف

إيمان أنجيلة

إيمان الصادق

أنجيل الشاعر

تمارا شقير

ربا حبوش

ربى حنا

سعاد خبية

سماح هدايا

سهير فوزات

علياء أحمد

غدير ملكة

لمى قنوت

لينا وفائي

ميساء شقير

ميسون شقير

هنادى زحلوط

هوازن خداج

هيفاء بيطار

واحة الراهب

وفاء علوش

مالحظة :تنشر مجلة (رواق ميسلون) بعض المساهمات للمشاركات في ملف (تجارب نسوية خالل الربيع العربي)
فــي هذا العدد ،وستنشــر المســاهمات األخــرى في العــدد المقبل.
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ملف العدد :الربيع العربي بعد عشر سنوات؛ المسارات والحصائل واآلفاق
ً
رابعا :ملف خاص؛ تجارب نسوية خالل الربيع العربي

كلمة أولى

ّ
في الكتابة األنثويةً ،
السياسي
دفاعا عن
نور حريري
تاريخ وصول المادة 30 :نيسان /أبريل 2021

مهندســة وكاتبــة ومترجمــة .ماجســتير فــي الفلســفة .حائــزة علــى المركــز األول فــي
مســابقة القصــة القصيــرة لعــام  2016التــي ينظمهــا المعهــد األوروبــي للبحــر األبيــض
المتوســط فــي برشــلونة ،إســبانيا .لهــا عــدة ترجمــات منشــورة منهــا :مفتــرق الطــرق:
اليهوديــة ونقــد الصهيونيــة لجوديــث بتلــرُ ،سـ ُـبل ّالنعيــم :الميثولوجيــا والتحـ ّـول الشــخصي
لجوزيــف كامبــل ،الحيــاة النفســية للســلطة :نظريــات فــي اإلخضــاع لجوديــث بتلــر؛ وعــدة
ً
ً
نموذجــا ،جوديــث بتلــر :أدائيــات
تفكيكيــا :الخطــاب النســوي
أبحــاث منشــورة منهــا :الترجمــة
الــذات.

نور حريري

كثيـ ًـرا مــا ُأخــذ علــى المــرأة إهمالهــا المجــال السياســي وغيابهــا عــن ميــدان صنــع القــرار ،كثيـ ًـرا
مــا انت ُِقــدت الهتمامهــا بقضايــا وشــؤون ُعــدّ ت ثانويــة ،كثيـ ًـرا مــا نُبــذتُ ،أســكتتُ ،س ـ ّفهت آراؤهــا،
ُه ّمشــت أفكارهــا ،وإن لــم تُعنَّــف بالقــول أو الفعــلُ ،عنّفــت بالتجاهــل والتهــاون والتعامــي .كثيـ ًـرا مــا
احتُرمــت اعتبا ًطــا ،واسـتُنطقت إســكاتًا ،و ُمدحــت اســتخفا ًفا ،واسـتُحضرت تغيي ًبــا ،كثيـ ًـرا مــا «كانــت»
ـمح لهــا بــأن «تكــون».
مــن دون أن ُيسـ َ

وعلــى عكــس مــا ُيشــاع مــن أنهــا منشــغلة فــي قضايــا أقــل أهميــة ومــا دون السياســية ،مــن أنهــا
غائبــة عــن مجــال الفعــل والسياســة ،يغيــب عــن ذهــن هــؤالء أن المــرأة هــي السياســة فــي عينهــا،
السياســة فــي حالتهــا الصرفــة والنقيــة والخالصــة .هــي سياســة مــا قبــل السياســة ،هــي سياســة قديمــة
وأصيلــة وترجــع جذورهــا إلــى فجــر التاريــخ .هــي سياســة طبيعيــة وثقافيــة م ًعــا .هــي سياســة تبــدأ
مــن آالم وأوجــاع المــرأة الطبيعيــة وال تنتهــي بالظلــم والقمــع المجتمعييــن الواق َعيــن علــى جســدها.
هــي سياســة تبــدأ بتهميــش المــرأة وإبقائهــا حبيســة الــزواج واألمومــة ،وال تنتهــي بإطــاق ســراحها
والمحملــة بمعــان
المنتجــة ثقاف ًيــا
وحبســها
ً
َّ
خارجــا فــي الهامــش .هــي سياســة تبــدأ بكلمــة «امــرأة» ُ
سياســية عــدة ،وال تنتهــي بمحــاوالت تفكيــك هــذه المعانــي التــي التــزال نتائجهــا مجهولــة .هــي
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سياســة تغيــر شــكلها مــرة بعــد مــرة .تــارة ترتــدي زي العنــف ،وتــارة أخــرى ترتــدي زي الرقــة .تــارة
بقصــد ،وتــارة مــن دون قصــد .وقــد شــدّ دت الموجــة النســوية الثانيــة فــي الســتينيات والســبعينيات
علــى الطابــع السياســي لحيــاة المــرأة الشــخصية ،فكتبــت المن ّظــرة النســوية الراديكاليــة كارول هانيــش
عــام  1969مقالــة حــول منهجيــة القمــع الواقــع علــى المــرأة واالرتبــاط الوثيــق بيــن مشــكالت المــرأة
وتحولــت هذه
ـي»،
الشــخصية ومشــكالتها السياســيةُ .وســمت المقالــة فيمــا بعــد بـــ «الشـ
ّ
ـخصي سياسـ ّ
ّ
العبــارة إلــى شــعار ُيع َّبــر مــن خاللــه عــن العالقــة بيــن تجربــة المــرأة الشــخصية والبنــى االجتماعيــة
ـعارا فــي حــركات احتجاجيــة
ورفعــت شـ ً
والثقافيــة والسياســية العامــة ،ونالــت العبــارة شــعبية واســعةُ ،
عــدة.
فمــاذا عــن خــوض المــرأة ،التــي ال يخلــو جانــب مــن حياتهــا مــن السياســة ،غمــار السياســة؟
مــاذا عــن التنشــئة السياســية ،المشــاركة السياســية ،التمثيــل فــي الهيئــات السياســية ،اتخــاذ القــرار
السياســي ،وتولــي مراكــز القيــادة السياســية؟ ال شــك أن المهمــة صعبــة ،والطريــق شــائك ،لكــن
المــرأة اســتطاعت فــي فتــرة وجيــزة وبظــروف خاصــة قاســية كالتــي فــي بلداننــا أن تثبــت وجــو ًدا
ـورا فعل ًيــا فــي مســتويات عــدة .فمــا إن انطلقــت ثــورات الربيــع العربــي حتــى كانــت
وتسـ ّ
ـجل حضـ ً
النســاء فــي صفوفهــا األولــى ،ولــم تقتصــر مشــاركتهن علــى التظاهــرات واالحتجاجــات فحســب،
بــل وصلــت إلــى التعبئــة السياســية والتمثيــل السياســي وصنــع القــرار .وعلــى الرغــم مــن حجــم
مشــاركة المــرأة المنخفــض نســب ًيا نتيجــة الثــورات غيــر المكتملــة ،وعلــى الرغــم مــن غيــاب البيئــة
المالئمــة لمشــاركتها السياســية الفعالــة ّ
وتفشــي الحواجــز الهيكليــة التمييزيــة بيــن الجنســين ،إال أنــه
تحررهــا مــن الخــوف ،ومواجهتهــا القمــع ،واســتعادتها القــدرة علــى
دورا كبيـ ًـرا فــي ّ
كان لمشــاركتها ً
المقاومــة والتعبيــر بالقــول والفعــل والكتابــة.
وفــي الســعي إلــى كتابــة أنثويــة ،تبــرز أســئلة عديــدة ،مــاذا تعنــي الكتابــة بالنســبة إلــى المــرأة؟
لمــاذا تكتــب المــرأة؟ هــل تختلــف كتابــة المــرأة عــن كتابــة الرجــل؟ هــل يمكــن الرجــل أن يكتــب
ـي فــي كتابتهــا؟
عــن المــرأة؟ هــل يبــرز السياسـ ّ

كثــرت اإلجابــات علــى هــذه األســئلة ،وتعــددت التصنيفــات ،وتضاربــت اآلراء .فقــد وضعــت
الفيلســوفة الفرنســية هيليــن سيكســوس نظريــة فــي الكتابــة األنثويــة ،وأكــدت علــى اختــاف الكتابــة
بيــن الجنســين ،ووصفــت كتابــة المــرأة بأنهــا اقتصــاد ليبيــدي أنثــوي ،ومغامــرة للبحــث عــن الــذات
األنثويــة .وفــي كتــاب خيــال األنثــى ،سـ ّلطت الناقــدة األدبيــة األميركيــة باتريشــيا مايــر ســباكس الضوء
علــى منظــور المــرأة الــذي وجدتــه مختل ًفــا عــن منظــور الرجــل ،ورأت أن المــرأة تكتــب انطال ًقــا مــن
وعيهــا بذاتهــا .وفــي كتــاب الكلمــات والنســاء ،شــدّ دت المن ّظــرة اللغويــة الفرنســية مارينــا ياغيلــو
علــى ضــرورة النظــر فــي الفــروق اللغويــة بيــن الذكــر واألنثــى التــي هــي ذات منشــأ ثقافــي ،ال طبيعي.
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وراحــت فئــة أخــرى مــن النســويات تقــول بعــدم وجــود اختــاف بيــن كتابــة الذكــر وكتابــة األنثــى.
فجــاء ر ّد هيليــن سيكســوس علــى هــذه الفئــة فــي مقــال «الجنــس أم الــرأس؟»« :معظــم النســاء ،حتــى
يومنــا هــذا ،ال يكتبــن بصفتهــن نســا ًء ،وإنمــا بصفتهــن كاتبــات .وقــد وصــل بهــن األمــر إلــى حــدّ
القــول إن الفــرق الجنســي ال يعنــي شــي ًئا ،وليــس ثمــة فــرق مميــز بيــن المذكــر والمؤنــث فــي الكتابــة.
فمــا معنــى هــذا الــكالم؟ معنــاه أن موقفهــن غيــر محــدّ د .فحيــن يقــول المــرء إنــه ال يمــارس السياســة،
يعــرف الجميــع أن هــذا ُي َعــدّ طريقــة مثلــى للقــول إنــه يمــارس سياســة اآلخــر .واألمــر عينــه فــي
الكتابــة ،وأغلبيــة النســاء يفعلــن األمــر نفســه :يمارســن كتابــة اآلخــر ،كتابــة الرجــل» .ومــن ناحيــة
أخــرى ،قدّ مــت النســوية اإليطاليــة تيريــزا دي لوريتيــس وجهــة نظــر مختلفــة ربطــت مــن خاللهــا ذاتيــة
األنثــى بالممارســة والتجربــة .وعليــه ،تكــون كتابــة المــرأة مرتبطــة ارتبا ًطــا وثي ًقــا بانهمــاك المــرأة فــي
الممارســة والتجربــة والخطــاب المنتِــج للمعانــي.
ُحصلهــا
وفــي الوقــوف هنــا علــى كلمــة تجربــة ،ومــا تحملــه هــذه الكلمــة مــن خبــرات ومعــارف ت ّ
منهجــا للوصــول إلــى
المــرأة فــي عالقتهــا المباشــرة مــع الواقــع ،الكلمــة التــي ُت َعــدّ فــي حــدّ ذاتهــا
ً
المعرفــة باالســتناد إلــى المحسوســات والطرائــق االســتداللية ،يمكننــا أن نفهــم مــدى أهميــة خــوض
المــرأة تجربــة ثــورات الربيــع العربــي ومــدى انعــكاس هــذه التجربــة علــى حيــاة المــرأة وكتابتهــا.
ومــن خــال قــراءة مــا كتبتــه المــرأة فــي تجربــة خاصــة كهــذه ،يمكننــا أن نســتمد إجابــات علــى
األســئلة الســابقة ،يمكننــا أن نم ّيــز الكتابــة األنثويــة التــي تختلــف اختال ًفــا جذر ًيــا عــن نظيرتهــا
الذكريــة ،يمكننــا أن نــدرك معنــى وجودهــا السياســي والمس ـ َّيس فــي مــا تعرضــت لــه مــن إســاءات
وانتهــاكات ،يمكننــا أن نم ّيــز لغتهــا ومعجمهــا المشــبع بالعنــاء والمشــقة مــن جهــة ،وباإلصــرار
ـي فــي ذاتهــا ،ومــدى تغلغلــه
والعزيمــة مــن جهــة أخــرى ،ويمكننــا أن نــرى بوضــوح عمــق السياسـ ّ
فــي جوانــب حياتهــا كافــة.
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قيامة الورد
إيمان خليل انجيلة
تاريخ وصول المادة 7 :نيسان /أبريل 2021

كاتبــة وحقوقيــة ســورية ،مــن مواليــد الغوطــة الشــرقية ،إجــازة فــي الحقــوق والدراســات
اإلســامية ،وتتابــع ً
حاليــا ماجســتير علــوم سياســية فــي مدينــة إســطنبول ،لهــا عــدة دراســات
منشــورة.

إيمان خليل انجيلة
لقــد أثــار فينــا بوعزيــزي روح التمــرد والرفــض ،وعــدم الخنــوع لإلهانــة والــذل ،والمضــي بركــب الثــورة
مــن أجــل صــون الكرامــة..

وبعــد أن انتقلــت شــرارة الثــورة مــن تونــس إلــى الــدول العربيــة ،كنــا جمي ًعــا ننتظــر لحظــة اندالعهــا فــي
ســورية ،علــى أمــل أن يتــم اإلصــاح والتغييــر السياســي والفكــري.
لعـ ّـل معظمنــا لــم يكــن يــدرك مــدى همجيــة النظــام ،وال تعطشــه للدمــاء ،وال أنــه ســيحول المــدن والقــرى
إلــى ركام ،وإلــى مناطــق مهجــورة.

انطلقــت الثــورة الســورية ،والجميــع مترقــب لمــا ســوف تتمخــض عنــه األحــداث ،فــي انتظــار النصــر
القريــب علــى الظلــم ،ور ّد الحقــوق إلــى أهلهــا.
كنا نحلم جمي ًعا بأن تصبح مدننا مدنًا فاضلة ،ووطننا وطن اليوتوبيا.

وبــدأ التعاطــف ينهــال علــى الشــعب الســوري مــن طــرف شــعوب عربيــة كثيــرة ،وأخــذت المــدن تخــرج
بالتدريــج مــن تحــت ســيطرة النظــام ،وهــو مــا شــكل قفــزة معنويــة وملموســة ،لشــعب متعطـ ٍ
ـش للحريــة،
أعلــن أخيـ ًـرا تحــدّ ي األجهــزة األمنيــة واالعتقــاالت والمالحقــات .لقــد كانــت فرح ـ ًة كبيــرة..
لــم تظهــر فــي بــادئ األمــر الشــعارات الدينيــة لــدى الفصائــل المعارضــة ،أو باألحــرى لــم يظهــر التوجــه
الحقيقــي لكثيـ ٍ
ـر مــن الفصائــل إال بعــد تدفــق التمويــل مــن الــدول الداعمــة..
وفي ذلك الوقت بدأ انسحاب جيش النظام من مدينتي وسيطرة الفصائل عليها.

لــم يمــض أســبوع علــى االنســحاب ،حتــى تلقيــت خبــر ســرقة المنطقــة التــي يوجــد فيهــا منزلــي ،مــن
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قريبــة لــي ،أخبرتنــي بــأن منزلــي قــد نُهــب كل مــا فيــه ،مــن أثــاث ،وأدوات ،وكل مــا خــف أو ثقــل ،باســتثناء
المكتبــة الكبيــرة ،لــم يقتربــوا منهــا.
مكتبتــي التــي اعتبرتهــا جــز ًءا مــن روحــي وذاكرتــي ،وفيهــا الكثيــر مــن الكتــب المتنوعــة باللغتيــن العربيــة
واإلنكليزيــة ،بــكل مــا تحتويــه مــن تخصصــات ،األدبيــة منهــا والفكريــة والفلســفية والطبيــة والدينيــة.

أدركــت حينهــا ،أن مــن يســرق بشــكل ممنهــج ،هــو شــخص جاهــل ،ال يــدرك قيمــة تلــك الكتــب مقارنـ ًة
بمــا ســرقه مــن أثــاث وأدوات كهربائيــة وألعــاب أطفالــي.

تذكــرت حينهــا بســطات بيــع الكتــب ،المنتشــرة فــي شــوارع العاصمــة ،ومــا توحــي بــه مــن امتهــان
للكتــب ،المكدســة علــى األرصفــة ،ومــن إهانــة للعلــم والثقافــة.

واســتعدت (مشــهد ســوق الحرميــة) ،نعــم ،يســمى ســوق الحرميــة فــي العاصمــة ،لعــل التســمية كانــت
لترســيخ مفهــوم الســرقة ،كســلوك مبــاح ومقبــول فــي المجتمــع.

فبعــد حــوادث الســرقة التــي انتشــرت فــي أحيــاء المدينــة ،أدركــت أن هنالــك ثــور ًة ستُســرق كمــا ُســرقت
البيــوت ،وأن أحالمنــا سـتُغتصب كمــا اســت ُبيحت حرمــة البيــوت.
وبعــد تلــك الحــوادث ،بــدأ الصــراع مــا بيــن الفصائــل المســيطرة علــى مدينتــي ،وال أدري إن كان صرا ًعــا
علــى اقتســام الغنائــم ،أم صرا ًعــا بيــن الخيــر والشــر.

كنــت حينهــا أتواصــل بشــكل يومــي مــع عائلتــي ،لالطمئنــان عليهــم ،ولمعرفــة آخــر األخبــار علــى أرض
الواقــع ،وكان أخــي هــو الــذي يوافينــي بكافــة التفاصيــل واألحــداث ،إذ كان مــن المشــاركين فــي التظاهرات،
حالــه حــال باقــي أفــراد عائلتــي الذيــن انخرطــوا فــي التظاهــرات والثــورة.

فعلــى الرغــم مــن خســارته لوظيفتــه ،كمديــر فــي إحــدى قطاعــات الدولــة ،إال أنــه اســتمر مــع الثــورة،
وبقــي علــى ذلــك علــى الرغــم مــن مالحقتــه مــن طــرف األجهــزة األمنيــة ،حتــى اتصــل بــي يو ًمــا ،ليخبرنــي
أنــه سيســافر عبــر طــرق التهريــب إلــى تركيــا ،فســألته متعجبـ ًة عــن الدافــع وراء قــراره هــذا ،ليجيــب بأنــه لــن
يتحمــل أن ُيو َّقــف أو ُيـ ّ
ـهر الســاح فــي وجهــه مــن
ـذل مــن أحــد عناصــر الفصائــل وكأنــه متهــم ،أو أن ُيشـ َ
طــرف شــاب لــم يتجــاوز الثامنــة عشــرة مــن عمــره ،ال يملــك مــن القــوة ســوى ســاحه ،ويــكاد ال يفقــه شــي ًئا
آخــر علــى اإلطــاق.

قــال لــي :أختــي! لــم يعــد الوضــع يطــاق! لقــد انحــرف مســار الثــورة ،وبــات الناشــطون يعانــون مــن
المالحقــة واإلهانــة مــن طــرف حملــة الســاح!

ـدأت حملــة التخويــن لــكل مــن تــرك المدينــة ،إذ اعتبــروا أنهــم تخلــوا عــن
وصــل أخــي إلــى تركيــا ،وبـ ْ
الباقيــن.
لكن األمر كان مختل ًفا تما ًما عما كانوا يعتقدونه بحسب وجهة نظرهم.

لــم يكــن األمــر تخل ًيــا أو تفري ًطــا ،إنمــا كان بمنزلــة صدمــة مــن مــآالت حمــل الســاح ،مــن طــرف جهلــة
وتجــار الثــورة ،فلــم يبــق للمثقــف أو الثائــر الحقيقــي مـ ٌ
ـكان وســط الفوضــى ،وأمــام واقــع انحــراف مســار
الثــورة ،وســرقة أحــام الثــوار والناشــطين .إنــه الخــذالن ال أكثــر!
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أمــا فــي مــكان إقامتــي ،فكانــت معظــم التجمعــات النســائية ال يعنيهــا مــا يحــدث فــي ســورية ،ســوى
الحديــث عــن ســامة أهاليهــن ،كحديــث عابــر ،والعــودة بعدهــا للحديــث ثانيـ ًة عــن آخــر صيحــات الموضة،
وصناعــة الحلــوى ،ومــا يميــز المطبــخ الشــامي عــن الحلبــي ،والمطبــخ الحلبــي عــن الحمصــي!
كنت وسط تلك المجموعات النسائية ،أشعر بالغربة النفسية ،أكثر من شعوري بالغربة عن وطني!

حــاول بعــض الســوريين إقامــة تجمعــات ثوريــة ،الســتقطاب بعــض األثريــاء الخليجييــن ،مــن أجــل التبــرع
للثــورة ،وبالفعــل قــام كثيــرون مــن أهــل الخيــر منهــم بالتبــرع بســخاء ،وكانــت تلــك المبــادرات فرديــة ،بعيدة
عــن رعايــة الدولــة لهــا بتقديــم الصــاالت إلقامــة هــذه التجمعــات.
لكــن مــا حــدث لألســف ،هــو أن بعــض القائميــن علــى هــذه التجمعــات والتبرعــات ،ممــن يدعــون أنهــم
مــع الثــورة ،تورطــوا فــي االختــاس والســرقات ،مــا دفــع بالكثيريــن إلــى التخلــي عــن دعــم الثــورة ،وعــن
تقديــم المســاعدات للشــعب الســوري ،ومنــذ ذلــك الحيــن بــدأت تظهــر طبقــة أثريــاء الثــورة ،وتجــار الحــرب
فــي الداخــل والخــارج.

كل تلــك األحــداث شــكلت مجتمعـ ًة طعنـ ًة قاســية فــي ظهــر الثــورة ،وفــي أفئدتنــا وأرواحنــا ،إذ قصمــت
أحالمنــا ،وحولتهــا إلــى كابــوس شــنيع ،بتنــا نعيشــه يوم ًيــا ،دافعيــن ثمــن امتطــاء البعــض لظهــر الثــورة،
ومتاجرتهــم بهــا ،وبالضحايــا ،والالجئيــن ،بــكل أســف.

ـول األطفــال مــن
وبعــد مــرور عــدة ســنوات ،حــدث أن دخلــت فــي نقــاش مــع صديــق ،حــول ظاهــرة تسـ ّ
بلــدي فــي إســطنبول ،فــكان أن فاجأنــي بــر ّده ،قائـ ً
ـا إن هــؤالء هــم عبــارة عــن مجموعــة منظمــة ،أو عصابــة،
ـولهم تحــت
تمتهــن الجريمــة ،وتمــارس التســول بتنظيــم متقــن ،كطريــق ســريع للغنــى والثــراء ،وأنهــم بتسـ ّ
مســمى الالجئيــن ،يســتعطفون العامــة لبــذل المــال ،فــي ســبيل تكويــن ثــروة للمديريــن والمرشــدين لهــذه
ـولة ،فــي عمليــة إتجــار رخيصــة باألطفــال ،واغتيــال حقيــر للطفولــة.
الجماعــات المتسـ ّ

ال أعلــم كيــف يمكــن شــيطنة التعاطــف حتــى مــع الفقــراء واألطفــال ،حتــى أصبحنــا نفقــد الثقــة بصــدق
حاجــة وعــوز كل محتــاج.
واستحضرني على ضوء حديثه قول ابن نباتة السعدي:
وما الفقر إال للمذلة صاحب

وما الناس إال للغني صديق

صعــدت المتــرو منــذ فتــرة ،وكنــت أنتظــر الوصــول إلــى موقفــي الــذي أقصــده ،فلمحــت طفـ ً
ـا مــن بلدي،
فــي عمــر العاشــرة ،ال ينتعــل حــذا ًء ،وال حتــى أجربــة ،وكان الســواد يغطــي قدميه.

أيضــا يرتــدي الكمامــة (المفروضــة علــى
أثارنــي المشــهد ألتفحــص ذلــك الطفــل ،الــذي لــم يكــن ً
ُبدلت بربطــات معقــودة ومهترئــة.
الجميــع) ،فيمــا كان يرتــدي ســترة بــا أزرار ،اســت ْ

تم ّعنــت فــي ثيابــه الر ّثــة ،وفــي مالمــح البــؤس واألســى والضيــاع المرســومين علــى ســحنته ومالمحــه
الصغيــرة ،التــي تع ّبــر عــن المباالتــه بــأي شــيء مــن حولــه ،وال بالوجهــة التــي يقصدهــا ،أو مــن أيــن أتــى ،أو
مــا هــو المســتقبل المرســوم لــه مــن جانــب األقــدار.

وحينمــا هممــت بالنــزول ،تالشــت صورتــه عــن خيالــي ألتابــع طريقــي ،حيــث كان أمامــي طريــق طويــل
للوصــول إلــى منزلــي.
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لكــن عندمــا انتشــرت جائحــة الكورونــا فــي العالــم ،عــادت صــورة ذلــك الطفــل إلــى ذاكرتــي ،وكان
المتســول وقتــه أثنــاء الحظــر؟
الســؤال الــذي يراودنــي :أيــن ُيمضــي
ّ
هــل يمتلــك بي ًتــا ليطبــق عليــه حظــر التجــوال مــع عائلتــه ،أم أن الشــوارع واألزقــة هــي منازلهــم ومالذهــم
حيــن يلــوذ الجميــع لبيوتهــم؟

أيضــا ســؤال :لمــاذا علــى األهــل اإلنجــاب طالمــا ســيدفعون بفلــذات أكبادهــم إلــى
ودائمــا مــا يراودنــي ً
ً
ـول واســتجداء النــاس للتعطــف عليهــم ببعــض المــال؟
الشــوارع والطرقــات للتسـ ّ
وكيــف لنــا بالمــرور بشــوارع مكتظــة بأطفــال متســولين ،ونحنــا نشــعر بالقلــق والحــذر مــن محاولــة
أحدهــم خداعنــا النتشــال محفظتنــا مــن حيــث ال نــدري؟
هل تؤ ّمن الدول مالجئ لهؤالء المتسولين؟

أيضــا كيــف يكــون شــعور الطفــل حيــن يخلــق متسـ ً
ـول ،ال حقــوق لــه ،وعليــه واجــب واحــد هــو
أتســاءل ً
جمــع المــال إلعالــة عائلتــه وســد رمقــه؟

ـب القمامــة
وأمــا ذلــك الطفــل الســوري الــذي لــم يتجــاوز الســبع ســنوات ،وهــو يســند ظهــره إلــى مكـ ّ
وهــو يبيــع المناديــل ،هــل يرتــاد هــذا الطفــل المدرســة أم أن حتــى حــق التعليــم قــد ســلبته منــه هــذه الحيــاة
القاســية؟

لعــل مــا يبعــث األمــل عنــدي بعــد كل هــذه التســاؤالت ،هــو مــا أخبرنــي بــه أحــد الك ّتــاب يو ًمــا مــا عــن
بدايــة طفولتــه ،وكيــف أنــه كان يمضيهــا فــي بيــع األجربــة فــي طرقــات دمشــق بعــد انتهــاء دوام المدرســة،
ليعــود ببعــض المــال لوالدتــه التــي تتذمــر منــه مــا لــم يعــد لهــا بمــال يكفــي ثمــن الطبــخ كل يــوم.
وكيــف تبــدل حالــه ،بســبب إصــراره علــى متابعــة تعليمــه الجامعــي ،ليعمــل مــن بعدهــا بكتابة مسلســاته،
وتغيــرت بعدهــا حالتــه الماديــة ،وصـ ً
ـول لشــرائه المنــزل الــذي كان يحلــم بــه ،ومتابعتــه مشــوار الدفــاع عــن
الفقــراء فــي مســيرته كلهــا ،والــذي خســره بعــد انــدالع الثــورة.
وكما قال الشاعر أحيحة بن الحالج:
وما يدري الفقير متى غناه

وما يدري الغني متى َي ُ
عيل

وفــي إحــدى المقاهــي فــي اســطنبول كنــا نحتســي القهــوة أنــا وصديقتــي وزوجهــا وأطفالــي ،فاقتــرب
منــا طفــل مــن بلــدي يبلــغ العاشــرة مــن عمــره تقري ًبــا ،ليطلــب المــال ،فأعطيتــه بعــض المــال كمســاعدة،
وتابعــت الحديــث مــع أصدقائــي ليقطــع الحديــث ابنــي قائـ ً
ـا :مامــا انظــري إلــى الطفــل الــذي أعطيتــه المــال
كيــف ذهــب للســمان واشــترى بهــا الســجائر التــي يدخنهــا عنــد الزاويــة.
اندهشنا جمي ًعا من فعل الطفل الصغير وعلقت صديقتي :تعيشي وتأكلي غيرها!

فضحكنــا جمي ًعــا ،متعجبيــن مــن حــال الطفــل الــذي ُرمــي فــي الطرقــات للتســول ،فتعلــم التدخيــن ،وال
أدري مــا يمكــن لــه التعلــم مــن الشــوارع فــي المســتقبل مــن العــادات الســيئة! أم أنهــا – الشــوارع – يــا تــرى
مــدارس الفقــراء والمحتاجيــن؟
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لع ّلهــا الحيــاة التــي ال تســتطيع أن تكــون عادلــة مــع جميــع أفــراد المجتمــع ،فــكل ثــراء فاحــش ال بــدّ أن
يقابلــه فقــر مدقــع ،ومــع كل متخــم بالثــروة والمــال هنــاك عوائــل تعيــش تحــت خــط الفقــر ،ويفقــد أطفالهــا
أهــم حقوقهــم بالعيــش الكريــم ،والتمتــع بحــق التعليــم ،واالســتقرار النفســي ،إضافــة إلــى حرمانهــم مــن أن
يعيشــوا طفولتهــم فــي اللعــب مــع أقرانهــم ،وحرمانهــم مــن حقهــم فــي الرعايــة والتربيــة ،بعيــدً ا عــن العمــل
أيضــا مــن مفــرزات الحــرب
والجهــد لتأميــن لقمــة العيــش الكريــم ،ودفعهــم المتهــان
التســول ،وهــذه ً
ّ
والتهجيــر.
وصدق الشاعر أبو بكر اإلشبيلي بقوله:

الفقر في أوطاننا غربة

والمال في الغربة أوطان

فكيف بمن جمعت عليه لعنات الفقر والغربة والحرب م ًعا؟
لعله يكون الحي الميت بيننا!

وفــي ســياق آخــر ،هنــاك آثــار نفســية طبعتهــا الحــرب فــي روحــي ووجدانــي ،منهــا مــا ســأذكره حــول
الرعــب الــذي خ ّلفتــه الحــرب داخلــي.

كنــت قبــل انــدالع الثــورة الســورية قــد أدمنــت متابعــة أفــام الرعــب واألكشــن إلــى درجــة العشــق ،فــا
ـي.
تــكاد تمــر ليلــة دون أن أغــرق فــي نشــوة متابعــة أحــد هــذه األفــام المثيــرة جــدً ا بالنســبة إلـ َّ
كانت مشاهد القتل والتعذيب والترهيب والفزع هي قمة ما أصبو إليه من متعة.

ـدأت أنشــغل بأحداثهــا وتطوراتهــا ،وأتابــع تفاصيلهــا ،والمجــازر التي مورســت
ـدأت الثــورة الســورية ،وبـ ُ
بـ ْ
ضــد المدنييــن ،والقصــف والكيماوي والهولوكوســت الســوري.

كنــت فــي أثنــاء نشــاطي في الثــورة أجمــع صــور الشــهداء واألطفــال الذيــن لقــوا حتفهــم بالقتــل والتعذيب
والمجــازر ،وبقيــت ســنتين علــى هــذه الحال.
لكني توقفت فجأة ،عندما أصبح العدد ً
هائل ،ال يكاد أحد يستطيع حصر تلك األعداد والصور.
وتابعت أحداث الثورة بعيدً ا عن حفظ صور الشهداء.

لم أدرك أثر ما غرسته هذه الصور في عقلي الباطن حينها إال مع مرور الوقت.

ـخصا يهــاب متابعــة أفــام الرعــب ،ويخشــى مــن ســماع صــوت التلفــاز
لقــد أصبحــت مــع الوقــت شـ ً
أثنــاء عــرض الفيلــم!
أصبح لدي فوبيا من أفالم الرعب ،ومن القتل والمجازر والتعذيب.

لقــد ُحرمــت مــن متابعــة أفالمــي المحببــة ألعيشــها فــي الواقــع ،وأحصــي عــدد القتلــى والجرحــى
والمعوقيــن ،وألضــع يــداي علــى عينــاي لــو صــدف وشــاهدت بغيــر قصــد لقطــة رعــب ،فأصــرخ وأهــم
فــورا إلغــاق التلفــاز!
ً
فعلــى الرغــم مــن حبــي للمغامــرة ،إال أن هــذه الفوبيــا ،وحالــة الرعــب مــن الرعــب أصبحــت تالزمنــي
أينمــا ذهبــت وحيثمــا حللــت.
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وصــرت أتجنــب مشــاهدة مقاطــع العنــف والقتــل والرعــب ،ألحفــظ مــا تبقــى مــن روحــي الهشــة ،التــي
أنهكتهــا الحــرب ،وقصمــت ظهرهــا مشــاهد الرعــب الواقعيــة.
ومن إحدى تبعات الثورة الحادثة التالية:

توجهت بصحبة زوجي  -طليقي اآلن -إلى القاضي الشرعي كي أطلب الطالق.
كنت قد
ُ
حدث ذلك في المملكة العربية السعودية ،حيث كانت إقامتنا.

متذر ًعــا بــأن بلــدي بلــد حــرب ولــن يســمح
كان القاضــي ذكور ًيــا حتــى النخــاع ،حيــث انحــاز لزوجــيّ ،
لــي بأخــذ أوالدي إليــه.
أيضا ،حيث إن الذهاب إلى هذه األخيرة يعني اإليواء في مخيمات واهية.
وال إلى تركيا ً
وبنا ًء على ذلك ،كان قراره هو اإلبقاء على األوالد مع أبيهم في السعودية.

ورحيلي أنا إلى حيث شئت.

صرخت في وجهه متألم ًة باكية!

قلــت لــه :بلــدي ليســت بلــد حــرب ،وخرجــت مســرعة ،ثــم قلــت فــي نفســي :ت ًبــا لقضــاء ســينتزع منــي
أمومتــي .ال لشــيء ســوى أننــي ســورية ،وأننــي ابنــة هــذا البلــد الــذي اســتباحته حــرب ضــروس ،أودت
ببشــره وحجــره!
الحرب التي سلبت من روحي ما سلبت.

ال أدري هــل أوجعنــي حينمــا قــال إن بلــدي بلــد حــرب ،أم أوجعنــي أكثــر حيــن قــرر حرمانــي مــن حضانــة
أطفالي.
أكاد أغرق في بحر دموعي.

أدركت متأخرة بأن حريتي ثمنها أمومتي.

بكيت بمرارة وطني المغتال الذي وصلت لعنات حربه لتصيب حضانة أطفالي برصاصة قاتلة!

وألنني أنثى وأم في زمن الحرب ،فأنا ال أملك شي ًئا سوى االنتظار.

وببســاطة ،لــم أعــد أعــرف مــا هــو الوقــت المناســب للمطالبــة بحريتنــا ،وال المــكان المناســب للمطالبــة
فيــه بعدالتنــا.
أم أنهما هما اآلخران -الزمان والمكان -باتا يكيالن بمكيال واحد!

أتراني ثرت وتمردت في ذلك الزمن المشوه وذاك المكان الرمادي؟

وأذكــر قصــة لصديقــة لــي فــي الغوطــة الشــرقية ،عاصــرت الثــورة والحصــار والقصــف ،وقــد مـ ّـرت بمحنة
استشــهاد زوجهــا بالقصــف األســدي علــى الغوطــة ،وفقدتــه وهــي صغيــرة ،وأم لثالثــة أطفــال ،وأصبحــت
أرملــة بعمــر صغيــر ،وكانــت تشــارك أهــل الــزوج الســكن ذاتــه.
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ومــن المتعــارف عليــه عندنــا أنــه عنــد وفــاة الــزوج تعــود الزوجــة إلــى بيــت أهلهــا ،فهــم يــرون أن أهــل
الــزوج يصبحــون غربــاء وال يمكنهــا مشــاركة الغربــاء أخــوة الــزوج فــي الســكن.

فاضطــرت إلــى اللحــاق بأهلهــا خــارج الغوطــة ،وحاولــت اصطحــاب أطفالهــا معهــا وإبقاءهــم فــي
ّ
حضانتهــا ،إال أن أهــل الــزوج رفضــوا ذلــك ،فهــؤالء أوالدهــم وال يمكــن لهــم أن يربــوا فــي بيــت مــن غيــر
عصبــة الــدم ،هكــذا هــي العــادات والتقاليــد الباليــة والتــي رســختها حالــة الحــرب وأظهــرت االســتقواء علــى
العنصــر األضعــف وهــو المــرأة ،وســلبها ألهــم حقوقهــا وهــي حضانــة األطفــال.

لحقــت صديقتــي بأهلهــا الذيــن تركــوا ســورية ،قاصديــن العيــش بلبنــان ،وبــدأت تتدهــور حالتهــا النفســية
فــي إثــر فقدانهــا لزوجهــا وأطفالهــا فــي آن واحــد ،وحتــى وطنهــا الــذي اعتــادت العيــش فيــه.
أيضــا،
ال أدري هــل كنــا بحاجــة لثــورة سياســية فحســب ،أم كنــا نحتــاج معهــا لثــورة مجتمعيــة وفكريــة ً
ثــورة علــى كل مفاهيمنــا؟

وبالعــودة إلــى الحديــث عــن ســرقة منزلــي وبقــاء المكتبــة ،والتــي أعدّ هــا أهــم ممتلكاتــي ،فبعــد ســيطرة
الفصائــل وبــدء قصــف النظــام الســوري للمناطــق الخارجــة عــن ســيطرته ،بــدأت الكثيــر مــن العوائــل تنــزح
إلــى داخــل المدينــة ،وبعيــدً ا عــن أطرافهــا ،خو ًفــا مــن أي هجــوم مباغــت علــى األطــراف ،بــدأت تتشــكل
لجــان لتوزيــع البيــوت الفارغــة مــن ســكانها علــى النازحيــن والمدمــرة بيوتهــم.
فــكان نصيــب منزلــي إلحــدى العائــات لتســكن فيــه ،وكانــت األم فــي تلــك العائلــة تســتمتع بالقــراءة،
فأخــذت تمضــي وقتهــا فــي القــراءة ،وأرســلت تتشــكرنا علــى هــذه النعمــة وســط الحــرب والحصــار،
وبعدهــا بأشــهر قليلــة كانــت هنــاك طالبــات فــي كليــة الطــب اضطــررن إلــى االنقطــاع عــن الدراســة وه ـ ّن
إلــي لكــي يســتأذنّني فــي اســتعارة كتــب الطــب مــن مكتبتــي لمتابعــة
محاصــرات فــي المدينــة ،فأرســلن ّ
الدراســة وعــدم االنقطــاع ونســيان الطــب إلــى حيــن عودتهــن إلــى كليــة الطــب.
قــد بعــث ذلــك األمــر فــي نفســي األمــل بجيــل الشــباب علــى الرغــم مــن الحصــار والقصــف فهــو مــا زال
يبحــث عــن العلــم والثقافــة وتنميــة الــذات.

ـف الســندويش وبيعهــا ولــم تكــن مــن ضمــن
حمــدت اللــه أن الذيــن ســرقوا البيــت لــم يأخــذوا الكتــب للـ ّ
غنا ئمهم .

تعرفــي علــى الكثيــر مــن
فعلــى الرغــم ممــا خ ّلفتــه الثــورة مــن ســلبيات فينــا ،هنــاك إيجابيــات جمــة ،منهــا ّ
األصدقــاء ،الذيــن جمعتنــي بهــم الثــورة ،ومــع مــرور الوقــت تحولــوا إلــى أشــخاص مقربيــن جــدً ا تعلمــت
منهــم وتعلمــوا منــي.
تعرفت إلى مناطقهم ،وإلى قراهم ،وإلى عاداتهم ولهجاتهم وتعاطفت مع كثيرين منهم.
ّ

تعاطفــت مــع مــدن وقــرى ســورية ،بعضهــا لــم أكــن قــد ســمعت بــه مــن قبــل ،ورســخت ذكراهــا فــي
ذاكرتــي..

أكثــر مــا أثــر بــي مشــاهد التعذيــب فــي ســجون النظــام ،والمجــازر التــي ارتكبهــا فــي حــق المدنييــن
واألطفــال ،والمشــاهد المن ِّفــرة مــن طــرف تنظيــم الدولــة داعــش مــن تعذيــب وقتــل وتقطيــع ورجــم.
ال تــكاد تغيــب عــن ذاكرتــي تلــك المــرأة التــي ُرجمــت أمــام والدهــا بطريقــة وحشــية ،وكانــت تســاق
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كالبهائــم إلــى حفــرة صغيــرة ،ليرموهــا بالحجــارة ويشــاركهم الوالــد فــي ذلــك.

ال أعلــم مــا هــو الذنــب الــذي يدفــع والــدً ا لقتــل فلــذة كبــده بهــذه الطريقــة الوحشــية ،وأن يتجــاوز غريــزة
األبــوة ،وتلــك الذكريــات الطويلــة مــع ابنتــه ،منــذ أول صرخــة صدحــت بهــا باكيــة لتعلــن خروجهــا إلــى
الحيــاة ،ليودعهــا بطريقــة الإنســانية ودمويــة ،وبصرخــة باكيــة لتســلم روحهــا إلــى البــاري.
هل هو حجر أم أنه ال ينتمي للجنس البشري أم هو بشري متوحش؟

هل كنا نعيش بين هؤالء الوحوش لكن مع وقف التنفيذ لوحشيتهم؟

كيــف لقلبــي أن يتحمــل مشــهد قطــع اليــد كحــدّ علــى الســرقة فــي مناطــق تنظيــم القاعــدة وهنالــك علــى
الجانــب اآلخــر فــي المختبــرات الغربيــة والتــي تســعى إلــى الوصــول لزراعــة األعضــاء واســتعادة المعوقيــن
لحياتهــم الطبيعيــة بأطــراف طبيعيــة أو صناعيــة؟
تعلمت من الثورة الكثير الكثير ،ومنها أن الحياة قصيرة ،وأن الحياة ال تعطي الكثير من الفرص.

فال وقت فيها لالنتظار والخنوع تحت مسمى الصبر والخضوع لحياة ال أرغب بها وال تشبهني.

لكــي أعيــش حياتــي الحقيقيــة البــد أن تكــون تشــبهني وتشــبه قناعاتــي وفكــري ،ومــا أرغــب بــه هــو أن
أكــون قويــة ،فــكل مــا هــو مؤلــم ومحــزن ومخيــف قــد عاصرنــاه وشــاهدناه ولــم يبــق مــا هو أقســى لنعايشــه.
انتقلــت إلــى تركيــا ألتابــع دراســتي واصطحبــت أوالدي معــي ،وحصلــت علــى طالقــي حينهــا ،وتخرجت
مــن بعــد طالقــي بشــهرين مــن كليــة الحقــوق بمعــدل جيــد جــدً ا.
لــم يقــف الطــاق فــي طريــق تحقيــق أهدافــي ،وال حتــى التغــرب عــن وطنــي ،وال الحــرب ،وال الضغوط،
وال المســؤولية فــي مدينــة كبيــرة ،وكنــت أحتــاج أن أمــارس دور األب واألم م ًعــا إلــى جانــب دراســتي.

لــم أكــن أكتفــي بالقــراءة ،إنمــا بحضــور النــدوات والمحاضــرات ،فتوســعت آفاقــي ،وبــدأت تتكــون لــدي
قناعــة تنمــو يو ًمــا بعــد يــوم حــول خلعــي للحجــاب ،حيــث لــم أكــن أرى أن الحجــاب هــو فــرض تعبــدي،
إنمــا فــرض لســبب اجتماعــي كحــل لمشــكلة تعــرض لهــا الصحابــة.

حاولــت كثيـ ًـرا أن أبقــى علــى حجابــي ،لكنــه لــم يكــن يشــبهني قــط ،أو يشــبه قناعاتــي ،فلقــد وضعتــه وأنــا
صغيــرة فــي الســن ،ولــم أكــن مؤهلــة حينهــا لالختيــار.

أردت أن يأتــي ذلــك اليــوم الــذي أثــور فيــه علــى كل مــا أرفضــه ،ثــورة شــبيهة بهديــر الثــورة الســورية،
ثــورة رأي ،وثــورة حريــة ،وثــورة تُفهــم الجميــع أننــا أحيــاء وعتقــاء ولســنا بعبيــد.
ثورة تشبه ما نحلم به ،لكن علينا أن نحذر من انحراف مسارها أو ضياع بوصلتها.

ثــورة نعلــم تما ًمــا أننــا ســندفع فيهــا ثمــن التغييــر ،وضريبــة التفكيــر والخــروج عــن المألــوف والمطالبــة
بالحقــوق وقــد يكــون ثمنًــا باه ًظــا ومكل ًفــا.
ولكننا سنحاول من خاللها أن نكون نحن ،وكما نحلم ونرغب في أن نكون.
ولسنا أحدً ا سوانا ،سنكون نحن فحسب.

وسنزهر يو ًما ما.
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إنسانيتي وثورتي قبل كل شيء
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تاريخ وصول المادة 21 :آذار /مارس 2021

ربا حبوش

نائبــة رئيــس «االئتــاف الوطنــي الســوري» ً
حاليــا ،عملــت فــي التلفزيــون الســوري منــذ عــام
 2004وحتــى نهايــة  ،2011مذيعــة ومقدمــة برامــج ثقافيــة وحواريــة واقتصاديــة ومنوعــة.
تطوعــت فــي الهــال األحمــر الســوري قبــل الثــورة ،شــاركت فــي التظاهــرات والحراك الســلمي
فــي إدلــب ضــد نظــام األســد ،غــادرت ســورية فــي عــام  ،2012عملــت فــي قنــاة  anbكمذيعــة
ً
أخبــار ومقدمــة برامــج سياســية لمــدة عــام ،انتقلــت بعدهــا لقنــاة الشــرقية ّ
برنامجــا
وقدمــت
عــن الشــأن الســوري ،انتقلــت فــي عــام  2015إلــى تركيــا وعملــت مذيعــة أخبــار فــي قنــاة
الفلوجــة العراقيــة .انضمــت إلــى «االئتــاف الوطنــي الســوري» عــام  ،2016شــاركت فــي ورشــات
عمــل وتدريبــات متنوعــة ،شــاركت فــي جــوالت جنيــف كمستشــارة إعالميــة للهيئــة العليــا
للمفاوضــات ،شــاركت فــي مؤتمــر قيــادات النســائية العربيــة فــي األردنُ ،
انت ِخبــت إلــى هيئــة
التفــاوض الســورية فــي عقــب مؤتمــر الريــاض ،2وشــاركت فــي الجــوالت  9-8مــن مفاوضــات
جنيــف.

خطة الهروب
الثالثــاء  14شــباط /فبرايــر  2012كنــت فــي دمشــق ،أختــي تتصــل ،قالــت لــي (بيســلمو عليــك الغايبيــن،
وبيقولولــك معــك لبعــد بكــرا تكونــي بــرا البلــد) فلــم يعــودوا قادريــن علــى حمايتنــا أكثــر مــن ذلــك ،لقــد
كشــف األمــر.

كانــت أختــي تتحــدث عــن أخــي ســالم المتخ ّفــي منــذ  5أشــهر تقري ًبــا وال نعــرف عنــه شــي ًئا ،أذكــر أن أمــي
فــي تلــك الفتــرة كانــت مطمئنــة أكثــر منــا جمي ًعــا علــى الرغــم مــن اختفائــه.
خــال ذلــك االتصــال قالــت أختــي :إمــا أن تأتــي إلــى إدلــب أو فكــري إلــى أيــن تريديــن الخــروج! فــي
تلــك اللحظــة شــعرت أننــي إذا خرجــت مــن ســوريا لــن أعــود قبــل ســنوات ألننــي أعــرف إجــرام هــذا النظام
خاصــة مــن خــال عملــي فــي التلفزيــون الســوري طيلــة  8ســنوات ،فكلنــا تحــت المهجــر ،وقبضــة األمــن
فــوق رقابنــا دو ًمــا ،وفــي  16شــباط /فبرايــر  2016بــدأت تغريبتــي الســورية.

صرخات إدلب
(بشــار والك مــا بدنــا إيــاك) بلهجــة أهــل إدلــب ،وهنــا أعــود لألشــهر األولــى النطــاق الثــورة الســورية،
مــا زال هــذا الهتــاف يتــردد صــداه فــي أذنــي ،كنــا نتجمهــر فــي النقــاط المتفــق عليهــا للتظاهــر ،وفــي إحــدى
المــرات عنــد جامــع ســعد بــن أبــي وقــاص تجمعنــا للمســير ،وســرنا مــع خــط التظاهــرة والدمــوع تمــأ
فرحــا ،إنــي أصــرخ وأتنفــس «حريــة» .كنــا نســير هاتفيــن ملثميــن خو ًفــا مــن مخابــرات النظــام ،نعــم
عينــاي ً
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كنــت أســمع أصــوات إطــاق النــار مــن بعيــد ،لكــن اإلحســاس الــذي كان يغمرنــي لــم أعرفــه ســاب ًقا؛ خليــط
مــن الخــوف والفــرح والشــجاعة والقــوة.

تنفيذ الخطة
قلــت ألختــي فــي ذلــك االتصــال :ســأتدبر األمــر( ،خفــت أن أفصــح عبــر الهاتــف عــن مــكان وجهتــي)،
كانــت األردن خطتــي ،وبــدأت بالترتيــب والتواصــل مــع صديقتــي فــي عمــان ،هــي صديقــة أردنيــة مــن أم
ســورية ،كنــا نلتقــي فــي دمشــق ،وأعلمتهــا بزياتــي المفاجئــة لهــا خــال يوميــن.

أمان مؤقت
وصلــت عمــان -أذكــر تلــك الليلــة جيــدً ا -بعــد معانــاة وســاعات مــن التحقيــق والتدقيــق عنــد الحــدود
البريــة للنظــام ،كنــت أرتعــد خو ًفــا مــن اكتشــافهم انشــقاق أخــي وتخفيــه وربــط ذلــك بخروجــي ،لكــن مــا
ســاعدني هــو حالــة الفوضــى التــي كان يعيشــها النظــام آنــذاك ،خاص ـ ًة أنــه كان هنــاك الكثيــر مــن الضبــاط
المنشــقين فــي تلــك الفتــرة مــن الرتــب المتوســطة ،إضافــة إلــى أن النظــام كان يحــاول أن يلمــع صورتــه
فــي محاولــة بائســة إلخمــاد الثــورة ،عبــرت الحــدود -ولــم أكــن أظــن أنــي ســأفعلها -وتنفســت الصعــداء،
كانــت صديقتــي بانتظــاري.

ســوق العمــل اإلعالمــي فــي األردن ال بــأس بــه ،خاصــة القنــوات العراقيــة ،حيــث عملــت فــي اإلعــام
العراقــي منهــا قنــاة الشــرقية فــي ظــل ضعــف اإلعــام الســوري الثــوري المحتــرف ولعــل هــذا أحــد أهــم
التحديــات التــي واجهتنــي وواجهــت الكثيريــن مــن العامليــن المحترفيــن فــي اإلعــام بعــد انطــاق الثــورة.
بعــد ســتة أشــهر مــن وجــودي فــي األردن زرت أهلــي فــي تركيــا ألول مــرة بعــد تهجيــري مــن ســوريا،
وهنــاك رأيــت أخــي الــذي كان يقاتــل فــي صفــوف الجيــش الحــر ضمــن لــواء شــهداء إدلــب ،والــذي كان
أيضــا ،كان ذلــك فــي رمضــان  2012ولــم أكــن أعلــم أنهــا
يتــردد لتركيــا لزيــارة زوجتــه وأطفالــه وأهلــي ً
ســتكون المــرة األخيــرة التــي أرى أخــي فيهــا.

جرح ال يندمل
 1أيلــول /ســبتمبر هــو تاريــخ ميــاد أخــي ســالم وقــدره أن يكــون  1أيلــول /ســبتمبر  2012تاريــخ
استشــهاده ،كنــت فــي األردن ولــم نســتطع أنــا وأختــي أو زوجتــه التواصــل معــه فــي ذلــك اليــوم ،ظننــا أنــه
علــى الجبهــات أو ربمــا فــي مناطــق خــارج التغطيــة ،لــم يخطــر فــي بالــي أبــدً ا أنــه استشــهد ،وأختــي كانــت
تبحــث عنــه فــي مشــافي تركيــا علــى أمــل أنــه مصــاب ،فكالنــا كان يرفــض االقتنــاع بخبــر استشــهاده علــى
ـورا بذاكرتــي مــا
الرغــم مــن الرســائل الكثيــرة التــي وصلــت والتــي أكــدت ذلــك .ســيظل هــذا التاريــخ محفـ ً
حييــت ،بقيــت خمــس ســنوات بعــد رحيلــه ال أقــوى علــى لفــظ اســمه ،وذكــرى رحليــه التاســعة ســتأتي بعــد
أشــهر قليلــة ومازلــت أشــعر بحرقــة وغصــة فــي الحديــث عنــه ،حتــى أننــي تــرددت كثيـ ًـرا قبــل أن أكتــب
لكــم هــذا ،لكــن رســالتي إلــى كل مــن مـ ّـر بتجــارب مشــابهة -وهــم مالييــن فــي ســوريا -أنــه علينــا نحــن
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دائمــا ،وأعلــم أن جراحنــا النازفــة لــن تندمــل
ذوو الشــهداء أال نكــف عــن تخليــد ذكراهــم والحديــث عنهــم ً
حتــى الخــاص مــن هــذا النظــام المجــرم والعــودة لبلدنــا حـ ًـرا مسـ ً
ـتقل.

تغريبة مستمرة
وفــي تاريــخ  05ينايــر  2015ح ّطــت رحالــي مــرة أخــرى بتغريبــة جديــدة إلــى تركيــا بعــد حصولــي علــى
أيضــا ،حيــث هــرب أهلــي إلــى هنــاك منــذ خروجــي إلــى
فرصــة عمــل لــدى إحــدى القنــوات العراقيــة ً
دائمــا فــي عملــي
عمــان ،ثــاث ســنوات فــي تهجيــري لــم تغــب الثــورة لحظــة عــن حياتــي ،كانــت موجــودة ً
وفــي نقاشــاتي مــع أصدقائــي.

البدايات السياسية
فــي تغريبتــي تعرفــت علــى الكثيــر مــن الشــخصيات المعارضــة خــال اســتضافتي لهــم فــي األخبــار وفــي
برامجــي المخصصــة للشــأن الســوري ،كنــت مركــز ًة علــى تطويــر مســيرتي المهنيــة فــي العمــل اإلعالمــي،
ولــم يكــن لــدي رغب ـ َة االنخــراط فــي العمــل السياســي لتعقيــدات المشــهد ،لكــن خــال تجربتــي العمليــة
طيلــة تلــك الســنوات وزيــادة وعيــي السياســي وإحساســي بالمســؤولية نحــو قضيتنــا فــي ظــل ضعــف
المشــاركة الشــبابية والنســائية ،دخلــت االئتــاف الوطنــي الســوري بتوســعة نســائية فــي نهايــة عــام .2016
هــذه الخطــوة نحــو الحيــاة السياســية والتــي ُأالم عليهــا وضعتنــي أمــام موجــة مــن الهجمــات اإلعالميــة
مــن طــرف جهــات كانــت تســعى دومــا إلعطــاء الثــورة طاب ًعــا إســام ًيا يهــدف إلــى تخريبهــا وتشــويهها،
كالنصــرة وداعــش وأخواتهــا ومــن وصــم الثــورة بالطائفيــة ،كلهــا ال عالقــة لهــا بالثــورة الســورية وال تمثــل
الشــعب الســوري ،وإنمــا أجنــدات ُخلقــت لمصلحــة النظــام وتشــويه صــورة الثــورة أمــام العالــم ،وتأكيــدً ا
علــى ذلــك ،فــإن ضاب ًطــا منشـ ًقا مــن ريــف إدلــب قريــة الفوعــة وهــو مــن الطائفــة الشــيعية استشــهد مــع أخــي
ودفنــاه معــه.
كان دخولــي إلــى العمــل السياســي انعطا ًفــا كبيـ ًـرا فــي حياتــي علــى جميــع األصعــدة ،خاصــة أنــه فــي
تلــك المرحلــة كانــت روســيا متدخلــة عســكر ًيا بشــكل مباشــر فــي ســوريا ،وبدأنــا نخســر األراضــي المحـ ّـررة
بفعــل الهجمــات الروســية ،والعمليــة السياســية متوقفــة وال يوجــد مفاوضــات وأفــق مســدودة ،ومناطــق
ومهجــرون ،وقــوارب المــوت ،تشــكيالت سياســية تظهــر وأخــرى تختفــي ،معارضــة
تســقط ،ومحاصــرون
ّ
تتفــكك ،وأجنــدات دوليــة واضحــة نُقلــت إلــى فــوق الطاولــة ،والصــوت الســوري بيــن هــذه األجنــدات
هــو األضعــف ،ومــع كل هــذه الصــورة الســوداوية ولحظــات اليــأس الكبيــرة التــي كنــا نمـ ّـر فيهــا ،وأخــرى
نفقــد األمــل فيهــا ،لــم أتراجــع عــن خطوتــي بالعمــل السياســي بــل شــعرت بمســؤولية أكبــر تجــاه ســوريا،
وســأبقى أحــاول أن أقــدم شــيئا.

قــد يقــول البعــض هنــا أن أجســام المعارضــة لــم تقــدم شــي ًئا ،وتختلــف وجهــات النظــر فــي ذلــك ،مــع
اعترافــي بتقصيــر األجســام السياســية وقلــة الخبــرة وجميــع مشــكالت المعارضــة التــي نعرفهــا ولســت فــي
صــدد ســردها ،لكــن لــدي نظــرة متفائلــة بتوحيــد البوصلــة والعمــل م ًعــا كقــوى للثــورة والمعارضــة ،فهــو
بعضــا ،كلنــا فــي نفــس المركــب
الخيــار األفضــل واألهــم للمواجهــة وأن نكـ ّ
ـف عــن إقصــاء وتخويــن بعضنــا ً
(رجلينــا بالفلقــة ســوا)!
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محطات جديدة
بعــد ذلــك ،شــاركت فــي مؤتمــر الريــاض  2ومثلــت االئتــاف الوطنــي الســوري فــي هيئــة التفــاوض
لقــوى الثــورة والمعارضــة الســورية ،مــا أدى إلــى مصاعــب إضافيــة ،خاصــة أنــي تفرغــت بالكامــل للعمــل
أيضــا لحملــة تشــويه وتخويــن أخــرى.
السياســي .وهنــا تعرضــت ً
أعبــاء مضاعفــة ُأضيفــت لــي منــذ عــدة أشــهر ،حيــث انتُخبــت نائبــة لرئيــس االئتــاف الوطنــي ،ونظـ ًـرا
أجمل الصــورة ،ففــي مجتمعاتنــا على
دائمــا أكبــر ،والتحديــات أكثــر ،ولــن ّ
لكونــي ســيدة تكــون االعتبــارات ً
خصوصــا أن يثبتــن جدارتهــن وكفاءاتهــن
الســيدات العامــات فــي الشــأن العــام عمو ًمــا والسياســيات منهــن
ً
كونهــن األكثــر عرضــة للتشــهير والشــتائم وتشــويه الســمعة ،فمــا بالــك بســيدة ليبراليــة مــن إدلــب تصــل إلــى
ـب مــع تحميــل تلــك األجســام
موقــع قيــادي فــي أجســام المعارضــة السياســية التــي تتعــرض للشــتائم والسـ ّ
مســؤولية تأخــر الحــل ،ومســؤولية مشــاركتها فــي مســارات ال يــرى الكثيــر مــن الســوريين أي نتيجــة منهــا
بعــد عشــر ســنوات مــن انطــاق الثــورة ،وبالتأكيــد ال ألقــي اللــوم علــى الســوريين ،خاصــة بعــد كل مــا مــروا
بــه مــن تهجيــر وتدميـ ٍ
ـر لمدنهــم ،ومليــون شــهيد وعشــرات آالف المعتقليــن.

الذكرى العاشرة في سوريا
فــي الذكــرى العاشــرة للثــورة حيــث كنــت موجــودة فــي الداخــل الســوري فــي المناطــق المحــررة،
وعلــى الرغــم مــن التحديــات والوضــع االقتصــادي واالجتماعــي واألمنــي فيهــا إال أن الوضــع المعيشــي
علــى األقــل أفضــل كثيـ ًـرا مــن مناطــق النظــام ،فــا طوابيــر للخبــز أو الوقــود ،هنــاك احتفلنــا بذكــرى الثــورة
وعمــت التظاهــرات بالهتافــات األولــى للثــورة كل المناطــق ،واحتشــد الســوريون باآلالف
الســورية العظيمــةّ ،
ليجــدِّ دوا العهــد وليقولــوا للعالــم والمجتمــع الدولــي أن الثــورة مســتمرة حتــى رحيــل النظــام وكل التنظيمات
اإلرهابيــة والميليشــيات الطائفيــة وبنــاء ســورية دولــة الحريــة والديمقراطيــة والعدالــة.
ال بــدّ أن أقــول هنــا إن الربيــع العربــي عـ ّـرى األنظمــة المســتبدة وكســر حاجــز الصمــت ودمــر جمهوريــات
الرعــب ،ورغــم كل محــاوالت تشــويهه أثبــت أن إرادة الشــعوب هــي األقــوى ،وصرختــه المطالِبــة بالحريــة
والكرامــة انتصــار فــي حــد ذاتــه ،ربمــا ظـ ّن صنــاع القــرار فــي العالــم أنهــم بتخليهــم عــن الشــعب الســوري
المضطهــدة ،وليقولــوا لهــم إن هــذا مصيــر أي شــعب ينتفــض
الثائــر ســيجعلون منــه عبــرة لشــعوب العالــم
َ
ضــد حاكمــه المســتبد ويحلــم بــأن يصبــح وطنــه بلــدً ا ديمقراط ًيــا متقد ًمــا؛ لكــن الســوريين ،وعلــى الرغــم
مــن كل الخســارات والتشــرد والتهجيــر ،أ ّكــدوا أنهــم مثــال لشــعوب العالــم فــي المطالبــة بالحقــوق وإرادة
ُدرس يو ًمــا مــا فــي كتــب التاريــخ علــى أنهــا واحــدة مــن أعظــم
الشــعب الســوري وعزيمتــه الصلبــة ســت َّ
الثــورات.

ربمــا مــن يقــرأ كلماتــي يظــن أنــي أتحــدث برفاهيــة أو أنــي ال أشــعر بــآالم النــاس ،قــد ال تقــارن تجربتــي
الشــخصية خــال عشــر ســنوات مــن الثــورة بتجــارب مئــات آالف الســوريين ،ولكنــي أقــول وبــكل صراحــة
أنــي تعرضــت لكثيــر مــن اآلالم واألحــزان والضغوطــات ،فقــدت أخــي الوحيــد و ُقصــف منــزل طفولتــي
قســرا ،وال أســتطيع زيــارة
وه ّجــرت مــن بلــدي
بالبراميــل وفيــه مــا تبقــى لــي مــن ذكريــات مــع أســرتي ُ
ً
مدينتــي إدلــب لوجــود هيئــة تحريــر الشــام اإلرهابيــة التــي حاولــت صبــغ إدلــب بالســواد علــى الرغــم مــن أن
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أهالــي المحافظــة حتــى اليــوم يخرجــون بتظاهــرات ضــد الهيئــة ومشــروعها الــذي ال يمــت لثورتنــا بصلــة،
وأقــول لهــم :ســنعود وســترحلون أنتــم واألســد.

ألم جديد وأمل متجدد
يبــدو أن القــدر كتــب لــي أن أفقــد أحبتــي فــي منفاي-وهــذا حــال كل مــن وقــف فــي صفــوف الثــورة-
نمــوت فــي الغربــة حســر ًة وكمــدً ا علــى فــراق أحبتنــا فقــد رحلــت أمــي منــذ أشــهر قليلــة فــي غربتهــا
أيضــا ،ليفتــح فــي قلبــي جــرح
وتهجيرهــا القســري لتكــون بجــوار ســالم دون أن أودعهــا أو أزور قبرهــا هــي ً
أخــر كحــال المالييــن مــن الســوريين ،ومــع ذلــك تبقــى تجربتــي أقــل كثيـ ًـرا مــن النازحيــن فــي المخيمــات
وكلهــم أمــل أن يعيشــوا فــي ســوريا الحــرة والديمقراطيــة مسـ ً
ـتقبل.

في الختام
كل مــا ســبق لمحــة مص ّغــرة وومضــات ممــا مــررت بــه علــى جميــع األصعــدة إنســان ًيا ومهن ًيــا واجتماع ًيــا
وسياسـ ًيا ،وســأعود ألســرد التفاصيــل يو ًمــا مــا.
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لم تكن ثورة واحدة ،بل ثورات
ربى حنا
تاريخ وصول المادة 31 :آذار  /مارس 2021

ناشــطة مدنيــة ســورية ،بكالوريــوس فــي علــم االجتمــاع ،عملــت سـ ً
ـابقا كاستشــارية أســرية
وبــاور كوتــش لألطفــال ضمــن برامــج للتأهيــل والدعــم النفســي .تقيــم ً
حاليــا فــي هولنــدا.

ربى حنا
ـق حجــاب هيــكل الرعــب ،فــي غفلـ ٍ
ـة مــن عســس األمــن وعيــون المخبريــن ،وفــي تيــه وريــث الســلطة
انشـ ّ
القابــض علــى مقــدرات البــاد وأنفــاس أشــجارها ،بيــن نرجســية مــن يح ّطــم لعبتــه راض ًيــا مســتمت ًعا علــى أن
يتركهــا لغيــره ،وثقتــه العميــاء بــأن ال عصفــور يطيــر فــي ســماء البــاد إالّ ليســبح بحمــده ،وال شــمس تشــرق
إال بإذنــه ،وال طفــل يولــد فــي طــول البــاد وعرضهــا إالّ ليكــون مشــروع «مســيح» ،فــي حــال أقلــق نومنــا
وهــدَّ د األبــد ،يقــول كتابنــا أن نهلكــه فــي طريــق اآلالم ،ليكــون عبــر ًة لــكل مــن رأى ومــن ســمع.

ّ
حرية
وتجــاوز الصــوت حنجرتــك ،لقــد انتصرنــا بــأن ســقط خوفنــا مـ ّـر ًة واحــدة وإلــى األبــد ،فطريــق الجلجلــة
حتم ّيــة ال مفـ ّـر منهــا كمــا أخبرنــا كتابهــم.

سقط األبد
ونهــض مــار ٌد فــي داخلــك ،فتــح با ًبــا علــى الخــوف المــوروث ،علــى المــوروث كلــه ،علــى أحــكام
القبيلــة والمجتمــع ،فتــح با ًبــا علــى اآلخــر ،علــى نفســك ،علــى كل مــا حولــك ومــا فــي داخلــك.

لم تكن ثورة واحدة ،بل ثورات
مــن اعتصــام الشــموع فــي بــاب تومــا ،إلــى دعــم ثــوار مصــر والتضامــن معهــم الــذي هاجمتــه الشــبيحة
الســوريين ،بمــا فــي ذلــك
واألمــن يومهــا ،إلــى ثــورة مســرحها هــذه المــرة «ســورية» .أجــزم أن جميــع ّ
حجــارة البلــد قبــل ذلــك اليــوم ،ظنتهــا مســتحيل ًة.
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العـدد الثـانــي
أيار  /مايو 2021

أنا وأبي والثورة
أبــي :إلــى أيــن؟ (قالهــا أبــي وأنــا خارجــة مســا ًء) لمــاذا ترتديــن هــذا الحــذاء الرياضــي؟ هــل ســتذهبين
إلــى النــادي؟
أنا :ال رايحة شوف رفقاتي.

أبي :البلد مكركبة خففي طلعة بالليل!

أمــي :أنــا متخوفــة مــن خروجهــا مســا ًء مــع أصدقائهــا -هامس ـ ًة إلــى أبــي بأننــي قــد أجتمــع ليـ ً
ـا مــع
أصدقائــي فــي مــكان مــا فــي شــارع العابــد -فربمــا يذهبــون للمشــاركة فــي تظاهــرات فــي ضواحــي دمشــق.
وهــي تتهــرب دو ًمــا مــن اإلجابــة علــى ســؤال «أيــن أنــت؟» حيــن أتصــل ألطمئــن عليهــا.
كثيـ ًـرا مــا حاولــت أمــي ســحب االعترافــات مــن أصدقائــي بأســلوب المحقــق كونــان (باحــت لــي أمــي
بذلــك بعــد مــرور ســنوات).

ـمرين أمــام شاشــة ،يتابعــان كغيرهمــا مــن الســوريين مــا يحصــل فــي البــاد ،يشــاهدان محطـ ٌة تقــول
متسـ َ
إن ثــور ًة اندلعــت ،ومحطــ ٌة أخــرى تســمي مــا يجــري «أحدا ًثــا» ،وثالثــة تقــول ْ
أن ليــس هنــاك ثــورة وال
أحــداث و»ال هــم يحزنــون» ،وكل مــا فــي األمــر أن عــادة أهــل ّ
الشــام الخــروج عنــد هطــول المطــر لشــكر
اآللهــة علــى عطاياهــا.

نعــم ،ربمــا صدقــت هــذه المحطــة مــن حيــث ال تــدري ،فنحــن نعيــش فــي القحــط منــذ أكثــر مــن 40
عا ًمــا« .وح ّلهــا تم ّطــر!»
ومــع خوفهمــا علــى ابنتهمــا الوحيــدة مــن أي أذى قــد يصيبهــا فــي بــاد يعرفــون جيــدً ا أنيــاب مخابراتهــا
حريتــي الشــخصية مق ّيــدة بعــض الشــيء ،فأصبحــا يدققــان فــي مواعيــد خروجــي
وعناصــر أمنهــا ،أصبحـ ْ
ـت ّ
وعودتــي ،ويطلــب أبــي أن يوصلنــي بنفســه إلــى حيــث أنــا ذاهبــة ،وأصبــح التلميــح إلــى عــدم ارتياحهمــا
لنشــاطاتي العديــدة فــي هــذه الفتــرة موضو ًعــا ثاب ًتــا علــى طاولــة غــداء العائلــة اليومــي.

ولكــي أنهــي هــذه المســألة وأهــدّ ئ مــن روعهمــا ،وأتمكــن مــن تنــاول طعامــي بأقــل عــدد ممكــن مــن
نظــرات الريبــة المتبادلــة بينهمــا ،وأتفــادى كال ًمــا يشــدّ د فيــه أبــي علــى ضــرورة االبتعــاد عــن أي فعــل
«طائــش» كمــا اختــار هــو أن يســميه ،وأتفــادى الجمــل المب َّطنــة بتوعـ ٍ
ـورت فــي أي
ـد مخفــف النبــرة إن تهـ ُ
فعــل قــد ال يروقــه ،علــى الرغــم مــن تجاوبــي الكبيــر مــع مــا يقوالنــه ومحاولــة تفهمــي مــا يعتريهمــا مــن
قلــق ،لكــن ذلــك لــم يمنــع تكــرار المشــاهد واألســئلة نفســها يوم ًيــا ،ولكــي أتفــادى كل ذلــك ،أصبحــت
أخــرج مــن المنــزل بكامــل أناقتــي وبــكل مــا يوحــي لهــم بأننــي ذاهبــة إلــى عملــي الــذي يتطلــب مظهـ ًـرا
رســميا ،أو إلــى زيـ ٍ
ـارة إلــى منــزل صديقــة ،ألرفــع الح ًقــا مقعــد ســيارتي بعــد أن أركنهــا أمــام منــزل صديقتــي
ً
ِ
فــي حــارة فرعيــة فــي كفرسوســة ،ونُخــرج أحذيـ ًة رياضيــة نرتديهــا ،وننطلــق م ًعــا لنســتقل ســرفيس يوصلنــا
إلــى ضواحــي دمشــق( .بحــت إلــى أمــي وأبــي بهــذا الســر بعــد مــرور ســنوات علــى هــذه الخدعــة وغيرهــا
الكثيــر).
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لم تكن ثورة واحدة ،بل ثورات
كانــت ثورتــي الشــخصية بداي ـ ًة هــي ْ
أن تجــرأت علــى مواجهــة محكمــة روحيــة تتبــع لهــا طائفتــي فــي
معامــات األحــوال الشــخصية ،وكنــت قــد رفعــت إلــى المحكمــة دعــوى طــاق منــذ  ،2009وبقيــت
لســنتين أنتظــر ،وال شــيء حــدث ســوى االنتظــار .فللمحاكــم الروحيــة فــي بــادي ســلطة علــى المجتمــع
تــوازي ســلطة العســكر عليــه ،وتتمتــع بحصانــة روحيــة واجتماعيــة ،وتســتمد القداســة مــن الديــن ،فقضاتهــا
هــم رجــال الديــن.
قلــت لنفســي ،هــل يعقــل أن أطالِــب بالحريــات السياســية والحقــوق المدنيــة الكاملــة فــي الســاحات،
وأشــجع علــى العصيــان والثــورة ،وأنــا خانعــة أمــام محكمــة تماطــل فــي طلبــي ،وتتحكــم فــي شــكل حياتي،
وتبقــي حالتــي االجتماعيــة رهــن أهوائهــا؟ هنــا كان قــد مـ ّـر علــى انطــاق الثــورة شــهرين ،وبــدأت بالتواصــل
مــع ســيدات يعشــن ظروفــي نفســها ،ودعــاوى طالقهــن مع ّلقــة منــذ ســنين ،وبعضهــا تعــدّ ى الخمس ســنوات
أو أكثــر ،فتباحثنــا فــي موضــوع إطــاق صرخــة للمطالبــة باســتبدال محاكــم مدنيــة وقضــاة مدنييــن بمحاكمنــا
الروحيــة التــي تفصــل فــي قضايــا األحــوال الشــخصية الخاصــة ببعــض الطوائــف فــي ســورية.

فــي جلســتي التــي تلــت ذلــك ،قلــت للقضــاة المســؤولين عــن البــت فــي قضيتــي« :مــن أعطاكــم الحــق
بإبقــاء مصائــر النّــاس مع ّلقــة حســب أهوائكــم؟ شــعرت أننــي ،ربــى ،تغ ّيــرت ،واختلفــت فــي هــذه الجلســة
عوضــا عــن المحامــي الخــاص بــي ،وبإشــارات منــه دعمنــي
عــن أي جلســة ســابقة حضرتهــا ،وتحدثــت ً
المحامــي وشــجعني بــأن أكمــل وأال تســكت ،وعلــى الرغــم مــن محــاوالت رئيــس المحكمــة الروحيــة
إســكاتي أكثــر مــن مــرة مســتخد ًما ســلطته الروحيــة وحصانــة بزتــه الدينيــة ،إال أننــي تابعــت قائل ـ ًة :ســأكون
ـول قضيتهــا إلــى «قضيــة رأي عــام» ،سأنشــر وأكتــب عنكــم وعــن فســاد محكمتكم
أول امــرأة فــي طائفتنــا تحـ ّ
واللعــب بمصائــر النــاس وتعليــق حياتهــم رهــن محســوبياتكم ،واســتخدامكم هــذه الســلطة لإلطبــاق علــى
المجتمــع ،وللمحافظــة علــى مكتســباتكم وكراســيكم وامتيازاتكــم.
لكــم أن تتخيلــوا أن القــرار فــي قضيتــي -التــي بقيــت فــي أدراجهــم لســنتين دون أن يهتــز لهــم جفــن،
ودون أن تحــرز القضيــة أي تقــدم ،علــى الرغــم مــن تســمية عــدد المتنــاه مــن جلســات االســتماع وتأجيــل
الحكــم -تحـ ّـرك بعــد هــذه الجلســة ،وبعــد تظاهرتــي الصغيــرة تلــك داخــل المحكمــة الروحيــة ،وبعــد مــا
وصلهــم مــن أخبــار عــن حــراك نعــدّ ه أنــا وســيدات أخريــات لجمــع ملــف كامــل يخــص قضايانــا المع ّلقــة
علــى أهــواء محكّمــي األحــوال «الشــخصية» مــن رجــال الديــن.

حصلــت علــى طالقــي فــي شــهر تمــوز /يوليــو مــن عــام  2011وعلــى حــق حضانــة ابنتــي .كانــت هــذه
أولــى نتائــج ثورتــي الخاصــة «أنــا اآلن حـ ّـرة» ،ليــس هــذا كل مــا أطمــح إليــه للمســاعدة علــى تحريــر النســاء
فــي بــادي ،لكــن نشــاطي بهــذا الخصــوص راح يأخــذ أشـ ً
ـكال تختلــف بحســب المرحلــة والظــروف ،فبــدأ
مــن معاناتــي الشــخصية ومــن واقــع عشــته ورفضتــه ،ثــم أخــذ ينضــج بعــد ذلــك ويأخــذ منحــى أوســع
وأشــمل.

زاد توتــر أهلــي وارتفعــت وتيرتــه بعــد أن قدّ مــت اســتقالتي مــن عملــي فــي إحــدى مؤسســات اإلنتــاج
اإلعالمــي والتلفزيونــي ،وبعــد أن أغلــق األمــن مقهــى كنــت أســتثمره فــي منطقــة بابــا تومــا ،نتيجــة تقاريــر
تقــول إن المقهــى كان مكا ًنــا يتجمــع فيــه معارضــون للنظــام مــن فنانيــن وك ّتــاب وناشــطين سياســيين .وبعــد
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مســاومة ضابــط حضــر إلــى المقهــى وطلــب منــي وضــع كاميــرات ســرية لمراقبــة مــا يــدور فيــه كشــرط
لعــدم إغالقــه وإلغــاء عقــد االســتثمار ،رفضــت طلبــه ،فــكان قــرار االغــاق هــو ردهــم األول  -بالمناســبة،
فــي تلــك الفتــرة وافــق أصحــاب مقـ ٍ
وز ِّودت محالتهم
ـاه ومطاعــم كُثــر فــي دمشــق علــى مثــل هــذه الشــروطُ ،
بالكاميــرات وأجهــزة التنصــت.
ـي علــى
ـارا بالنســبة إلـ َّ
كان إغــاق مشــروعي الخــاص بعــد اســتقالتي مــن وظيفتــي أمـ ًـرا محب ًطــا وانكسـ ً
أصعــدة عــدّ ة ،وقــد حزنــت بشــدة ،فهــذا المقهــى كان يعنــي لــي الكثيــر ،كان أكثــر مــن مجــرد مصــدر دخــل
جيــد لــي ،وأكثــر مــن مجــرد كونــه أول مشــروع أن ّفــذه مــن دون أي مســاعدة مــن زوج أو أب ومــن دون أي
شــراكة ،كان باألحــرى مســاحة أح ّبهــا وأنتمــي إليهــا ،علــى الرغــم مــن أننــي لــم أكــن أقصــده إال لبضــع
للتحســر اآلن ،أو ربمــا ال أتقنــه.
ســاعات بعــد انتهــاء دوام وظيفتــي .لكــن ال وقــت لــدي
ّ
ارتفعــت وتيــرة التظاهــرات علــى طــول البــاد وعرضهــا ،وفــي دمشــق ك ّثفنــا لقاءاتنــا أنــا وأصدقائــي،
وأصبحــت دائرتنــا تكبــر عنــد كل مفتــرق .اختفــى ّ
جــل الفــوارق االجتماعيــة والطبقيــة وغيرهــا ضمــن
شــريحة الشــباب التــي تعتقــد بــأن مــا نمـ ّـر بــه اليــوم أعمــق بكثيــر مــن أي فــوراق ،وح ّلــت محــل الفــوارق
رســائل طمأنــة وتحبــب ،نتواطــأ بشــكل غيــر معلــن علــى بثهــا واســتقبالها ،بحيــث ُيشــعر واحدنــا اآلخــر أنــه
ليــس وحــده ،وير ّبــت علــى كتفــه فــي تظاهــرة أو يومــئ برأســه إليــه ْ
أن تذ ّكــره إذا مــا التقــى بــه فــي بقاليــة أو
كشــك ســجائر ،حتــى وإن اقتصــرت معرفتــه بــه علــى لقــاءات خاطفــة فــي تظاهــرة طيــارة أو اجتمــاع عاجــل
لتوزيــع بعــض المهمــات التــي نتقاســمها فــي زياراتنــا إلــى المــدارس التــي أصبحــت ملجــأ لســوريين نزحــوا
مــن مناطــق مختلفــة ،ومســاعدتهم فــي تأميــن مســتلزماتهم وتســلية األطفــال والتخفيــف عنهــم .وفــي دوائــر
صداقاتنــا األضيــق ،بــدأت نقاشــاتنا تأخــذ منحــى أكثــر وع ًيــا وأف ًقــا أكثــر اتســا ًعا فــي كل مــرة .إ ّنــه النضــج
الــذي يفرضــه علينــا شــعورنا بالمســؤولية ،ومــا عــاد فــي وســعنا إنــكار هــذا الشــعور ،فللشــارع قدســية ال
يمكــن لمــن لــم يعــش تفاصيــل البدايــات بكليتهــا أن يقدّ رهــا أو أن يســتوعبها حتــى.

المغامرون الخمسة
داخــل ســيارة حمــراء صغيــرة كنــا نجلــس خمســتنا ،نــدور بهــا فــي شــوارع فرعيــة فــي دمشــق ،خشــية أن
نجتمــع فــي منــزل أحدنــا بعــد أن عرفنــا أن ثالثــة منّــا مطلوبــون علــى قوائــم االعتقــال لصالــح الفــرع ،215
أيضــا عــن االجتمــاع مــع أصدقــاء آخريــن حتــى ال نتســبب لهــم بــأي أذى.
حيــث كنــا قــد امتنعنــا ً
ٍ
عــال ،ونوافــذ الســيارة مقفلــة بإحــكام وأصواتنــا عبــارة عــن نشــاز يتخللــه
انتهينــا مــن الغنــاء بصــوت

ضحــك هســتيري ،وهتــاف جديــد يكتبــه صديقنــا لتظاهــرة هــذا األســبوع بعــد االســتماع إلــى تســجيل أولــي
ألغنيــة انتهــى مــن إعدادهــا تتحــدث عــن الثــورة وهــو يقــود الســيارة بنــا -سأســميه فــارس -ناقشــنا بعدهــا
بــكل بــادة َمــن ال أمــن يالحقــه ،وأوضــاع الحــراك فــي البــاد ،ومــا شــرحه لنــا مــازن -وســأطلق عليــه
أعرضــه ألي إحــراج -وهــو نشــاط جديــد ســينفذه مــع شــبان يميــزون أنفســهم بارتــداء
هــذا االســم حتــى ال ّ
قنــاع معيــن فــي صورهــم الشــخصية الموجــودة فــي صفحاتهــم علــى فيســبوك ،والنشــاط عبــارة عــن إطــاق
بالونــات تحمــل كلمــة حريــة فــي ســماء كفرسوســة ،وطباعــة منشــورات تحمــل أســماء المعتقليــن وتواريــخ
اعتقالهــم ،وتعليقهــا علــى جميــع الســيارات التــي تُر َّكــن ليـ ً
ـا فــي أزقــة شــارع بغــداد والعمــارة ومــا حولهمــا،
فقاطعــه محمــود -كمــا سأســميه -ليطلــق نكاتــه الســمجة كعادتــه عندمــا يتوتــر وقــال« :بالونــات شــو يــا
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حبيبــي ،بالونــات شــو هلــق؟ اســتنوا بــس يمســكونا حينفخونــا كلنــا ال تســتعجلوا».

ربمــا كنّــا نتحلــى بشــجاعة منقطعــة النظيــر وربمــا هــي الســذاجة المفرطــة ،ال أدري ح ًقــا كيــف كنــا نفعــل
ذلــك ونعيــش تفاصيلنــا بــكل هــذه الالمبــاالة .ليلــى -وهــذا اســمها الجديــد الــذي اخترتــه لهــا اآلن -أكثرنــا
يوصــل محمــود ونحــن
يرجعنــا فــارس لمطــرح مــا ص ّفينــا ســياراتنا ويــروح هــو ّ
دائمــا« :شــو رأيكــم ّ
واقعيــة ً
نــروح ننضــب ببيوتنــا صــارت الســاعة 9؟» .ثــم فتحنــا جواالتنــا ،حيــث كنــا مــن بــاب الحــرص نســحب
ـورا .كانــت المتصلــة
شــرائح االتصــال ونتــرك الجــواالت مقفلــة حيــن نجتمــع ســو ًيا .رن هاتــف فــارس فـ ً
والــدة محمــود ،صمتنــا ورد فــارس عبــر مكبــر الصــوت.
والدة محمود :ألو مرحبا خالة ،شفت محمود اليوم أو اجتمعتوا؟

فــارس :أهليــن خالــة أهليــن  -ركــن الســيارة قــرب الرصيــف ونظــر إلــى الــوراء ليرفــع محمــود رأســه
ـيرا إليــه باإلجابــة  -ال وللــه يــا خالــة مــا شــفته صرلــه يوميــن! خيــر شــو فــي؟
مشـ ً
والدة محمود :إذا شفته أو حكا معك ،قلو ضروري أمك بدها ياك.
فارس :تكرمي خالة اكيد.

أغلــق فــارس الخــط ،ولــم تمــض ثانيــة حتــى ّ
رن جوالــي وكانــت المتصلــة والــدة محمــود ،وســألتني
أغلقــت الخــط .وأطبــق علينــا صمــت
األســئلة نفســها وأجبتهــا بأنّــي لــم ألتــق بــه طيلــة هــذا األســبوع.
ُ
رهيــب .فنحــن نعلــم يقينًــا أن األمــن فــي منــزل محمــود اآلن وهــو مــن طلــب مــن خالــة أم محمــود االتصــال
بفــارس وبــي ،لكننــا نبحــث عــن أي شــيء أو إشــارة تــدل علــى غيــر ذلــك .التقــط محمــود هاتفــه ،وبــدّ ل
شــريحة االتصــال بأخــرى جديــدة ،واتصــل بجـ ٍ
ـار لــه ليجيبــه علــى الفــور قائـاً :أوعــى تجــي علــى الحــارة
المــكان كلــه أمــن وناطرينــك.

أيضــا الصحافــة المكتوبــة
كان محمــود صحف ًيــا ،ويعمــل فــي قنــاة تلفزيونيــة معــدً ا للبرامــج ،ويــزاول ً
ويتعامــل مــع عــدّ ة صحــف فــي لبنــان وأماكــن أخــرى.

مــا الحــل؟ أســعفنا مــازن المبتكــر بحـ ّـل كانــت بطلتــه ليلــى .ومــا كنّــا نملــك رفاهيــة دراســة أبعــاد هــذا
الحــل أو مــا شــابه.
مــازن :ســنتصل مــن تلفــون عمومــي بعــد حوالــي نصــف ســاعة أو أكثــر بقليــل بهاتــف منــزل محمــود،
وســنخبر والدتــه أ ّنــه بخيــر وأن جوالــه كان خــارج الخدمــة ألنــه اســتطاع الهــرب إلــى لبنــان ،وهــو اآلن بخيــر
وســيحادثها قري ًبــا .وبذلــك ســترتاح والدتــه قليـ ً
ـا ،وسنشــتت رجــال األمــن ،ونعطــي محمــود فرصــة يوميــن
ليؤمــن خروجــه فعل ًيــا إلــى لبنــان.

دائمــا ،ويعمــل صديــق
وقــع اختيــار الهاتــف العمومــي علــى مطعــم للوجبــات الســريعة مكتــظ بالنــاس ً
لمــازن محاسـ ًبا فيــه .كمــا وقــع االختيــار علــى ليلــى بطلــة المهمــات الصعبــة إلجــراء المكالمــة .وقفنــا قبالــة
المطعــم ونزلــت ليلــى مســرع ًة مــع مــازن .وعــادا بعــد أقــل مــن ثــاث دقائــق .وقــاال :تمــت العمليــة بنجــاح.
ـورا.
قالــت ليلــى تلــك الجمــل لوالــدة محمــود وأغلقــت الهاتــف فـ ً
أوصلنــا فــارس إلــى ســياراتنا المركَّنــة عشــوائ ًيا فــي شــوارع فرعيــة مــن كفرسوســة القديمــة ،وكان المشــهد
فــي الطريــق إلــى هنــاك ال يشــبه مطل ًقــا المشــهد قبــل ســاعات ،رعــب علــى شــكل يــد غليظــة تطبــق علــى
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رقبتــك ،مشــهد موحــش جــدً ا .وبعــد إلحاحنــا الشــديد علــى محمــود لتأميــن خروجــه إلــى لبنــان وإصرارنــا
علــى أن هــذا بــات ضرور ًيــا ،أخبرنــا أنــه ســيرتب أمــوره خــال يوميــن قبــل أن يفعــل ذلــك  -وعلمنــا الح ًقــا
أنــه كان يهــدّ ئ مــن روعنــا فحســب ،وأنــه لــم يكــن ينــوي تــرك البلــد إطال ًقــا فــي هــذا الوقــت  -اتفقنــا علــى
أال نلتقــي هــذه الفتــرة ،وأن يختــار كل واحــد منــا مكا ًنــا ليقيــم فيــه ،وأال يخبــر أحدنــا اآلخــر عــن مكانــه
الجديــد هــذا ،تحس ـ ًبا لضغــط قــد يتعــرض لــه أي واحــد منــا فــي حــال االعتقــال الــذي بدأنــا نستشــعر أنــه
قريــب جــدً ا .أذكــر تفاصيــل هــذه الليلــة وأســتطيع اســتحضار اللحظــة بدقــة شــديدة ،أذكــر مالمــح وجوههم،
أذكــر بدقــة رهيبــة آخــر لحظــات جمعتنــا خمســتنا فــي مــكان ووقــت واحــد.

وداع حنون ً
جدا
بيقيـ ٍ
ـن مــا أدركنــا أ ّنــه وداع .اعتُقــل محمــود .وبعــد ثالثــة أيــام مــن اعتقالــه ،اعتقلــوا فــارس وكان ذلــك
فــي شــباط  .2012اعتُقــل مــازن فــي شــهر نيســان ،واعتُقلــت أنــا فــي شــهر تمــوز /يوليــو مــن العــام نفســه.
اســتطاعت ليلــى الخــروج مــن ســورية قبــل ذلــك ،ولــم تجــد وجهــة متاحــة حينهــا غيــر ماليزيــا.

فــارس ومحمــود ال يــزاالن فــي المعتقــل حتــى تاريــخ كتابــة هــذه الســطور .ابــن فــارس الــذي كان يومهــا
فارســا كوالــده وبعمــر  9ســنوات وبضعــة أشــهر ،وولــدت زوجــة محمــود
بعمــر ســتة أشــهر ،أصبــح اليــوم ً
ـا كانــت يومهــا حامـ ً
طفـ ً
ـا فيــه فــي شــهرها التاســع ،وصــار عمــره مــن عمــر اعتقــال والــده.

خــرج مــازن بعــد عــدة أشــهر بعــد أن دفــع أهلــه مالييــن ومالييــن الليــرات مــن أجــل ذلــك ،وســاعداه
ـول إلــى شــخص
ـورا خــارج البــاد ،لكنــه لــم يعــد ذلــك المجنــون المبتكــر المــرح ،بــل تحـ ّ
علــى الســفر فـ ً
آخــر تما ًمــا.
ليلى صارت اليوم في دبي وسأعود ألحدثكم عنها الح ًقا.
لكننا مازلنا ننتظر فارس ومحمود..

لــم تقتصــر حادثــة اعتقالــي فــي شــهر تمــوز /يوليــو مــن عــام  2012علــى األضــرار النفســية التــي
ـي مغــادرة ســورية والســفر إلــى
ألمــا بــأن قــرر أبــي أ ّنــه علـ ّ
لحقــت بــي وبأهلــي ،بــل لحــق بهــا مــا هــو أشــد ً
أوروبــا أو أميــركا ،قاومــت قــراره هــذا حتــى شــهر كانــون األول مــن العــام نفســه .وبعــد اعتقــال أشــخاص
آخريــن مــن دائــرة أصدقائــي المقربيــن جــدً ا ،وارتفــاع منســوب الغضــب فــي حنجرتــي ،وســعيي فــي ســبيل
المطالبــة بالحريــة لهــم مــن خــال التواصــل مــع جهــات حقوقيــة ومنظمــات دوليــة تُعنــى بشــؤون المعتقليــن
والمغيبيــن قسـ ًـرا ،وبســبب ازديــاد قلقــه ،وكثــرة األصــوات التــي تلومــه ،مــن أقــران وأقربــاء ،علــى أســلوبه
المتســاهل مــع ابنتــه التــي عرضــت نفســها وعائلتهــا لمواقــف ســيئة مــن وجهــة نظرهــم ،فــكان قــراره غيــر
قابــل للنقــاش »،ســتغادرين وســأوصلك بنفســي إلــى لبنــان كمحطــة أولــى ».وكان أقســى مــا يمكــن أن يفعلــه
بــي حينهــا هــو إبعــادي عــن دمشــق.
ـي .أنــا وحيــدة فــي هــذه المدينــة وجميــع الطرقــات ا ّلتــي
أنــا اآلن فــي بيــروت! وقــد مـ ّـرت أيــا ٌم ثقيلــة علـ ّ
تــؤدي إلــى دمشــق مؤجلــة.
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ســامحني يــا أبــي لــن أذهــب بعيــدً ا كمــا رتبــت لــي .ففــي شــهر آذار /مــارس مــن عــام  ،2013قــررت
العــودة إلــى ســورية لكــن هــذه المــرة مــن قبلــة أخــرى ،فسأســافر إلــى تركيــا وأقصــد الحــدود الســورية.
صباحــا بالقــرب منهــا.
لســوء حظــي كانــت الحــدود يومهــا مغلقــة ،بســبب تفجيــر حصــل
ً
هنــاك أقربــاء لصديــق لــي ينتظروننــي علــى ضفــة القلــب فــي ســورية ،أخبرونــي أنــه يمكننــي الدخــول
ٍ
أراض زراع ّيــة لبضــع ســاعات ،ثــم
بصــورة غيــر شــرعية ،لكــن فــي ذلــك مغامــرة كبــرى .فعلينــا أن نســير فــي
علينــا أن نجــد بجانــب النهــر الــذي حــددوه لنــا وعــا ًء نحاسـ ًيا كبيـ ًـرا يســتخدمه أهــل القريــة لســحب أبنائهــم
فيــه مــن ضفــة إلــى أخــرى -كوســيلة نقــل أجبرتهــم الظــروف علــى اســتخدامها -فنصعــد إليــه ويقومــون
بســحبنا إلــى اليابســة رجــال ك ُثــر ،ولكــن علينــا الحــذر مــن إحــداث أي جلبــة فــي طريقنــا -هــذا مــا قالــوه
لنــا -حتــى ال يتنبــه العســكر التركــي لمرورنــا فنصبــح فــي خطــر بتهمــة عبــور الحــدود بشــكل غيــر شــرعي.

وفعلتهــا! هــا أنــا فــي الوعــاء النحاســي الكبيــر ،مــا ُيســمى بالقــارب ،متحديـ ًة مخاوفــي كلهــا -هــا أنــا يــا
أبــي ،طفلتــك المدللــة ا ّلتــي تخــاف الميــاه وتفضــل عــاد ًة الخيــارات المضمونــة واألســهل فــي الحيــاة ،يبــدو
أن الثــورة غيرتنــي كثيـ ًـرا حتــى صــرت أنــا نفســي أتعــرف علــى نفســي مــن جديــد -وعلــى ثيابــي كثيــر مــن
الطيــن بعــد أن وقعــت أكثــر مــن مــرة خــال ســيرنا فــي الطريــق الزراعــي بســبب شــدّ ة األمطــار وصعوبــة
الســير فــي األوحــال ،وفــي قلبــي بــركان شــوق .عبــارات الترحيــب بلكنــة أهــل ريــف إدلــب المحببــة ووجوه
ودودة طيبــة ،أنــا أمــام رهبــة أن ضر ًبــا مــن المســتحيل هــو مــا يجعلنــي أعــود إلــى ســورية مجــد ًدا ،طالمــا
ظــروف خروجــي منهــا وأســبابه لــم تتغيــر.

ً
مجددا
ها أنا هنا
ٍ
أرض ســور ّية ال تمثــال لألبــد فيهــا ،وال ســلطة لــه عليهــا! استنشــقت الهــواء وكأ ّنــي
هــل ح ًقــا أقــف علــى
لــم أستنشــقه مــن قبــل ،وركبــت ســيارة أجــرة مــع صديقــة لــي وقريــب لهــا هــو عمــو أبــو رامــي ،وذهبنــا
إلــى بيتــه عنــد زوجتــه وأوالده لنقيــم فــي ضيافتهــم ،وكان الليــل قــد خ ّيــم علينــا .أريــد أن أنــام مــن أجــل أن
صباحــا وأتأكــد ّ
حلمــا وأننــي فــي ســورية مجــد ًدا .وحدهــا الشــمس مــن أثــق بهــا
أســتيقظ
ً
أن هــذا ك ّلــه ليــس ً
لتؤكــد لــي ذلــك.
فــي زياراتــي المتعاقبــة إلــى المناطــق التــي باتــت غيــر خاضعــة لســيطرة النظــام الســوري وعملــي التطوعي
مــع شــابات وشــبان آخريــن للتخفيــف مــن آثــار األضــرار التــي لحقــت باألطفــال فــي تلــك المناطــق عــن
طريــق إجــراء التفريــغ النفســي بمســاعدة وســائل عــدّ ة ،ومــن خــال مشــاركتي مــع متطوعيــن آخريــن فــي
إزالــة آثــار القصــف وتنظيــف الحدائــق العامــة وإعــادة طــاء جدرانهــا وتزيينهــا ،وترميــم بعــض المــدارس
والمعاهــد ومســاعدة بعــض الكــوادر التعليميــة فيهــا علــى تنظيــم دورات تقويــة لطــاب انقطعــوا عــن التعليــم
لفتــرات ،أصبــح هــذا وحــده مصــدر األدرناليــن فــي جســدي وروحــي ،وســب ًبا ألتعــرف علــى بلــدي .لكنّــه
كان الســبب فــي قطيعــة كبــرى بينــي وبيــن أبــي ،فهــو اليــوم ال يــر ّد علــى اتصاالتــي وال يســمح أل ّمــي أن
تكلمنــي.
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الثورة التي ّ
عرفتني
لــم تكــن ســب ًبا فــي أن أتعرف علــى ربــى الجديــدة ،وأن أعيد مــع نفســي تعريف مفاهيــم وقيــم ومصطلحات
ومشــاعر كثيــرة كالحــب ،الوطــن ،الغربــة ،الســعادة ،األمومــة ،الحــق ،االنتمــاء ،الجمــال ،البــاد ،أو أن أعيــد
تعريفــي وتشــكيلي فحســب ،بــل كانــت ســب ًبا فــي أن أتعــرف علــى بلــدي بجغرافيتهــا الحقيقيــة بعيــدً ا عــن
كتــب المدرســة ،أن أتعــرف علــى ثقافــة وخصوصيــة مدنهــا وقراهــا ،لهجاتهــا ،تراثهــا ،مطابخهــا ،وأمثالهــا
الشــعبية ،أن أتعــرف علــى أوالد البلــد.

لكــم أن تتخ ّيلــوا أنــي وبعمــر الثامــن والعشــرين ســنة لــم يســبق لــي أن زرت إدلــب أو ريــف حلــب،
لــم أســمع يو ًمــا لهجــة أهــل الرقــة ،لــم أتــذوق يو ًمــا «الثــرود باميــة» ،ولــم أكــن أعلــم أن «تســوين قلبــي»
يقولهــا ابــن الديــر تعبيـ ًـرا عــن الحــب .لــم يكــن لــدي أصدقــاء مــن درعــا أو مــن القامشــلي أو مــن الحســكة،
لــم أســتمع يو ًمــا لـــ «الموليــا» ،ولــم أتنــاول المناقيــش علــى الحطــب وصوانــي اللحــم فــي جرابلــس .لــم
أنــم ليلــة علــى ســطح منــزل فــي منبــج ألراقــب النجــوم القريبــة فــي ســماء صافيــة ،لــم أزر مــارع وعــزاز
واألتــارب والبــاب ،ولــم ألتــق بصبايــا وشــبان مــن أهلهــا .تخيلــوا كــم مــن الجمــال والغنــى كان قــد فاتنــي
طيلــة ثمانيــة وعشــرين عا ًمــا .تخيلــوا أننــي عرفــت كل ذلــك وأكثــر ،وانتميــت إلــى كل ذلــك وأكثــر ،أنــي
عشــت كل ذلــك وأكثــر «بفضــل الثــورة» .البــاد التــي ظننــت أننــي كنــت أنتمــي إليهــا «طلعــت كذبــة كبيــرة».
وأنــا اليــوم أنتمــي إلــى بــاد غابــت عنــي ثمانيــة وعشــرين عا ًمــا.
إن كان عندكــم للســر مــكان ســأخبركم أنــي فــي محطــات كثيــرة انفجــرت بالبــكاء قائلــة فــي نفســي
«خلــص للــه يرحــم الثــورة» .نعــم ،مــرات كثيــرة ،أحدهــا عندمــا عــدت ذات يــوم إلــى تركيــا قادم ـ ًة مــن
منبــج محملــة بالخضــروات والفاكهــة -حيــث كنــت أتســوق مــن هنــاك حتــى إذا مــا نفــذت ثالجتــي منهــا
ـب فاكهــة البــاد -لتكــون هــذه المــرة األخيــرة .بعــد
أحملنــي ألذهــب مجــد ًدا متحججــة لنفســي أ ّنــي أحـ ّ
ٍ
وتهجــر
فتــرة هاجمــت داعــش منبــج ،وخــرج أصدقــاء لــي هر ًبــا ووصلــوا إلــى تركيــا بعــد رحلــة شــاقة،
ّ
أهلهــا .بكيــت ليلتهــا بــكاء مريــرا .لــم نكــن نحلــم بأكثــر مــن بـ ٍ
ـاد كالبــاد! فلمــاذا يحصــل كل هــذا!
ً
ً
تعرفــت فــي منبــج الطيبــة علــى شــعراء وكتّــاب
وذ ُبلــت منبــج الجميلــة حينهــا .ذبلــت فاكهــة البــادّ .
ومنظريــن سياســيين ومعلمــات وأديبــات ومربيــات وأوالد بلــد ،وحزنــت لحزنهــم عليهــا ،ولتعــب أســاتذتها
صرحــا ثقاف ًيــا ومركـ ًـزا
وحضروهــا لتكــون
فــي ترميــم واســتصالح مكتبــة ضخمــة حفظــوا فيهــا كت ًبــا ثمينــة،
ّ
ً
لنشــاط مجتمعــي ،ثــم جــاءت داعــش الظالميــة ربيبــة األســد فأحرقتهــا واعتقلــت شــبا ًبا كانــوا مــن أوائــل
الناشــطين المدنييــن فــي مواجهــة نظــام األســد وقتلــت آخريــن .وذ ُبلــت فاكهــة البــاد.

في منزلنا ماكس
ـا ،ضخــم البنيــة ،وودو ًدا جــدً ا ،يشــاركنا منـ ً
ماكــس كان كل ًبــا كهـ ً
ـزل ســكنّاه فــي منبــج .كنــت كلمــا ودعتــه
ـورا وأظـ ّـل أطالعهــا فــي طريقــي إلــى تركيــا ،وأجــد وجهــه فيهــا حزيــن للغايــة فأقــول :ماكــس
ألتقــط لــه صـ ً
ـي العــودة ســري ًعا.
حزيــن ألنــي رحلــت لذلــك يجــب علـ ّ
قضيــت ثــاث ليـ ٍ
ـال وأنــا أبكــي ،فقــد أخبرونــي أن مجموعــة مــن داعــش هاجمــت المنــزل ولــم تجــد
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فيــه أحــدً ا ،وجــدت ماكــس وحيــدً ا فقتلتــه ،بطلقــة اثنتيــن ثالثــة وأكثــر .ظـ ّـل هــذا المشــهد يالحقنــي لوقــت
طويــل فــي أحالمــي .كيــف تركنــا ماكــس وحيــدً ا؟ هــل أنــا أبكــي عليــه أم علينــا؟

ّ
ً
أعداء
تمخض عدو األمس فولد

تغيــر شــكل الرايــات واســو ّد بعضهــا ،ومــأ المــال السياســي جيــوب بعــض القــادة وأمــراء الحــرب علــى
اختالفاتهــم ،وانحرفــت بوصلــة بعــض األطــراف ،وأســقطت أطرا ًفــا أخــرى القنــاع عــن وجههــا ،وأظهــر
بعضهــا طائفيــة ومناطقيــة وشــوفينية ،أو ربمــا ظهــرت بطبيعــة الحــال نتيجــة أن الحــرب ألقــت أوزارهــا علــى
الجميــع ،وكان مــا أرادوه لتلــك البــاد أن يســتمر شــال الــدم فيهــا ،وأن تختــل بوصلتهــا تع ًبــا أو عجـ ًـزا.
تغ ّيــر المشــهد بصورتــه الكبيــرة ،لــم يكــن برومنســية البدايــات وال نقاوتهــا ،فقــد نجــح كل مــن أراد قتــل
يتســرب إلــى كل مــكان ،وخاصــ ًة بعــد
مدنيتهــا وســلميتها وشــعاراتها الجامعــة فــي ذلــك ،نجــح فــي أن
ّ
التفريــغ الممنهــج لشــريحة الشــباب المتــوازن فــي الخطــاب الفاعــل بالفعــل والقــادر علــى التأثيــر ،المتالكــه
أدوات ال يســتهان بهــا ،لكنهــم لــم ينجحــوا قــط فــي أن يغيــروا مــن أحقيتهــا ونزاهــة مــن صــرخ فيهــا ،وعدالــة
قضيتهــم وال أن يشــوهوا صورتهــا األولــى بــكل تفاصيلهــا.

أســماء معتقلــي الــرأي وأغانــي الســاحات ،عيــون رفــاق البدايــات وخفقــة القلــب عنــد الركــض بــكل
طاقتنــا للهــرب مــن قبضــة وحـ ٍ
ـش أقلقنــا نومــه بصراخنــا فــي تظاهــرة طيــارة« ،الشــعب يريــد إســقاط النظــام
ســجاننا بدقــة ،حتــى إن صادفنــاه يســير بيــن النــاس كواحــد منهــم ويشــتري الخضــار
«ِ ،ح ْف ُظنــا لمالمــح
ّ
ـارا ويذهــب ليـ ً
ـا إلــى هنــاك ،تحــت األرض،
والفاكهــة ألطفالــه ،صرخنــا عال ًيــا :هــذا الوغــد يعيــش بينكــم نهـ ً
ٍ
إلــى معتقــل التعذيــب يمــارس إجرامــه علــى أجســاد رفاقنــا ويتــرك ندبــات ال تحصــى علــى أرواحهــم.

البارحة واليوم ً
وغدا
وعلــى الرغــم ممــا كان ومــا ســيكون ،هــي حتميــة عـ ّـرت ضميــر العالــم ّ
وكذبــت شــعاراته حيــن تــرك شــع ًبا
يمــوت ،حيــن كان ســاحه صوتــه ،حيــن ُدفــع هــذا الشــعب بجميــع الوســائل نحــو طــرق لــم يتمناهــا أغلبــه،
ً
وحوشــا كان يربيهــا ليــو ٍم
بــل ُفرضــت عليــه .وقــد أنجــب عــدو األمــس أعــداء كُثــر لهــذا الشــعب .وأيقــظ
كهــذا اليــوم .هــي ليســت ثــورة واحــدة ،هــي ثــورات.

وكانت هجرتي الثانية
ـررت عائلتــي مغــادرة دمشــق إلــى أوروبــا بشـ ٍ
ـكل نهائــي ،وكان لحاقــي بهــم
كانــت الهجــرة الثانيــة حيــن قـ ْ
هــو الحــل الوحيــد أمامــي إلنهــاء القطيعــة المعلنــة مــن طرفهــم .أتفهــم دور الســكاكين الموجهــة إلــى صــدور
وأعنــاق األمهــات واآلبــاء فــي تلــك البــاد ،هــي ســبب الذعــر المصــاب بــه ّ
كل مــن كان يطلــب منــا أن
نخفــض صوتنــا ألن للحيطــان آذان .وأحــاول أن أتفهــم تراكــم الخــوف تحــت جلدهــم وثقــل المــوروث منــه
علــى أكتافهــم ،لكننــي ال أنكــر أنــي أطلــق عبــارات اللــوم بيــن الحيــن واآلخــر ،فأقــول لهــم« :لــو مــا ســكت
جيلكــم عــن هــاد الوضــع أربعيــن ســنة وســاهمتوا بتكريســه ،يمكــن مــا كانــت خســارتنا هالقــد كبيــرة» .ليــر ّد
أبــي« :البركــة بجيلكــم شــفنا ُبعــد نظركــم ومشــروعكم المــدروس ،لويــن وصلنــا حال ًيــا».
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أخطــئ أنــا فــي تحميــل جيلهــم الــوزر كلــه ،أخطــئ فــي عــدم مراعــاة ظــروف وإمكانيــات كل جيــل
فتحمــل كلماتــي لو ًمــا أعلــم حقيقـ ًة أ ّنــه يفتقــر
والســياق العــام لــكل مرحلــة ،لكــن مشــاعري تغلبنــي حينًــا،
ّ
يحملنــي وجيلــي ذنــب كل مــاالت
الموضوعيــة وأنــه مســاحة للتنفيــس عنــي أحيا ًنــا .ويخطــئ هــو عندمــا ّ
يلمــح ّ
«أن هــذا الفشــل العــام نتحمــل وزره نحــن» .إ ًذا ،أيــن ذهبــت مفــرزات عقــود
األمــور اليــوم ،وعندمــا ّ
مــن االســتبداد؟ وهــل انهيــار دولــة كانــت قائمــة فــي األصــل طيلــة نصــف قــرن علــى منطــق الرعــب والـ ّ
ـذل
وتعمــر .وال تقوم
والــرأي الواحــد والحــزب الواحــد يحتــاج شــماع ًة لتعلقــوه عليهــا؟ الثــورات ال تقــوم لتبنــي
ّ
لتقــدم مشــرو ًعا ،ليــس هــذا مــن مســؤوليتها .هــي فعــل هــدم مبنــي علــى عمــر مــن الرفــض المكتــوم ،وأمــا
بالنســبة إلــى مــا ســيأتي بعــد هــذا الفعــل واالنفجــار ،فهــو مســؤوليتنا جمي ًعــا ،جميعنــا يــا أبــي.
لقــد انتصرنــا علــى تركــة الخــوف التــي أهلكــت كاهلكــم مــن قبلنــا ،خــرج الصــوت وســقط األبــد ،وهــذه
حتميــة ســواء رضيــت عــن أدواتهــا وحواملهــا أم ال ،فأنــت وأنــا كنّــا ماضيــن إليهــا ال محالــة ،وأظنّــك فــي
قــرارة نفســك ونفــس جيلــك ،كنتــم تعلمــون ذلــك جيــدً ا .لكــن َمــن أوصــل شــع ًبا إلــى الصلــب؟ ومــن
صمــت عــن مقتلنــا؟ ومــن أعطــاه الضــوء األخضــر؟ ومــن لعــب معــه علــى الخطــوط الحمــر؟ ومــن دعمــه
واسـ ّ
والمهجريــن شــري ًطا أســفل شاشــاته ليحصــد اســتقطا ًبا مــا؟
ـتغل أخبــار موتنــا المعلــن وأرقــام الضحايــا
ّ
ومــن جعــل مــن مأســاتنا مل ًفــا للضغــط السياســي تــارةً ،ولتحقيــق مكاســب علــى حســاب دمنــا تــار ًة أخــرى؟
هــؤالء هــم َمــن يحملــون وزرنــا أنــت وأنــا .نعــم ،ربمــا أضعنــا الصبــاح يــا أبــي ،لكنــه كحتميــة الثــورات
فــي بــادي ذات يــو ٍم آت .وإذا كان للسـ ّـر مــكان عنــدك ســأقول لــك :كثيـ ًـرا مــا أســأل نفســي« :فــي قلــب كل
هــذا الــذي نحــن فيــهِ ،مــن ضيــق حــال َمــن بقــي فــي البــاد وشــتات أرواح المتعبيــن منــا فــي المنافــي ،ومــع
كل اإلخفاقــات واالنكســارات ،أيكــون ضر ًبــا مــن الجنــون أن ّ
أبشــر بصبــاح آت؟ أم يكــون ســرا ًبا نعيــش
عليــه ونســميه أمــل؟ وأجيــب نفســي ،هنــاك ،فــي المعتقــات اللعينــة ،ثمــة أرواح تنتظــره أكثــر منــا ،وعيــون
ـجان .فمــن أنــا ألقــول ْ
أن ال أمــل؟ مــن أنــا
تالحــق خيــط شــمس لعلــه يكــون حريــة وانعتــاق مــن قبضــة السـ ّ
ألكفــر بحلـ ٍم يعيــش عليــه مالييــن الســوريين؟ مــن أنــا ألنقــض عهــدً ا مــات مــن أجلــه اآلالف؟
أيضا -ضعف إنساني طبيعي.يقول عالء عبد الفتاح :األمل كاليأس خيانة ،ولكنه كاليأس ً

وأنا هنا ال أدعوكم لكي نعيش عليه ،بل لنتكئ عليه ونعمل.

أنا اليوم في بالد الديمقراطية
يســأل أســتاذ مــادة التاريــخ أن يعــدّ كل طالــب دراســة عــن قضيــة أو حــدث يــراه مفصل ًيــا فــي تاريــخ منطقــة
الســورية» .ابنتــي التــي تحــدث أصدقاؤهــا
مــا مــن العالــم ،فتختــار ابنتــي «ثــورات الربيــع العربــي /الثــورة ّ
األوروبيــون عــن أبطــال الدفــاع المدنــي الســوري وبطوالتهــم ،فتراهــا تتكلــم عنهــم بــكل عبــارات الفخــر
ـعارا لهــا علــى منصــات التواصــل االجتماعــي.
واالعتــزاز ،وترفــع صورتهــم شـ ً
تغيــر األبطــال التقليديــون عنــد أطفالنــا ،فلــم يعــد ســوبرمان وجريندايــزر هــم األبطــال الخارقــون فــي
نظرهــم ،ولــم يعــد هــذا الجيــل الــذي ُولــد وتشــكل وعيــه فــي زمــن الثــورات أبطــال األســاطير والخرافــات
يســتهوي هــؤالء األبطــال ،أل ّنــه رأى وســمع أبطـ ً
ـال مــن لحــم ودمّ .
إن الجيــل ا ّلــذي ربينــاه بعــد  2011جيــل
مختلــف تما ًمــا عــن مــا ســبقه مــن أجيــال فــي منطقتنــا ،فهــو ابــن الثــورات -االجتماعيــة والثقافيــة والسياســية
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والمعرف ّيــة والتكنلوجيــة -جيــل التيــك تــوك كمــا يســمونه ،وأنــا أراه جيــل االنفجــارات العظيمــة وأراهــن
عليــه ،هــذا الجيــل ال يمكــن أن تخيفــه بالحيطــان واآلذان ،ألنــه ســيحطمها جميعهــا واحــدً ا تلــو اآلخــر .لــذا،
أيضــا.
عليــك أن تجــدّ د خطابــك وأدواتــك معــه ً
أمــا أن تكــون مثـ ً
ـال لطفلــك فــي التمــرد ورفــض المفــروض عليــك مــن األنظمــة مــن المجتمــع والقبيلــة
نجاحــا مضا ًفــا إلــى ثورتــك الشــخصية ،لكنــه يحرجــك جــدً ا إذا مــا أبديــت
والعائلــة فهــذا لعمــري يكــون
ً
رغبــة ذات يــوم فــي ممارســة نزعــة ســلطوية تغازلــك مــن أعماقــك للحظــات وتدفعــك لتلعــب دور األب
أو األم التقليــدي فــي مجتمعنــا ،معتبـ ًـرا ْ
أن لديــك الحــق فــي مصــادرة رأي طفلــك بخصــوص موضــوع مــا،
ليفاجئــك بقولــه :أيــن ذهبــت الديمقراطيــة والحريــة التــي تتغنــى بهــا إ ًذا؟

فتجــد نفســك تبتســم مــن أعماقــك ،فقــد أحــرزت نصـ ًـرا آخــر فــي طريــق «ثورتــك الخاصــة» ،ونصـ ًـرا
لــكل مــا تنــادي وتعتقــد بــه ،وفــي المحصلــة هــو خطــوة علــى طريــق التغييــر العــام ،ففــي كل مــرة ننتصــر
فيهــا علــى المــوروث العفــن المثقلــة بــه كواهلنــا ،نكــون قــد مشــينا خطــوة أخــرى فــي االتجــاه الصحيــح،
والطريــق طويــل.

اليــوم أنــا مقيمــة فــي بــاد الديمقراطيــة ،أتابــع مجريــات انتخاباتهــا البرلمانيــة وبرامــج األحــزاب اليســارية
واليمينيــة ومــا بينهمــا ،وأحــاول أن أتع ّلــم مــن تجــارب الشــعوب األخــرى ،حالــي حــال آالف الشــباب
ٍ
خيــر لبــاده
الســوريين الــذي مــأوا الدنيــا وشــغلوا نشــرات األخبــار ،بعضنــا يعــدّ نفســه ليكــون حجــر
األم وخطــو ًة فــي طريقهــا نحــو النــور ،وبعضنــا اآلخــر يــرى بــاده الجديــدة تســتحق أكثــر مــن بــاد لفظتــه
وتركتــه للريــح.
مــن موقعــي اليــوم ال أســتطيع لــوم أحــد ،فلـ ٍ
ـكل منــا ظروفــه وخياراتــه .كل مــا أفعلــه هــو محاولــة الحفــاظ
ٍ
علــى توازنــي النفســي فــي قلــب كل هــذا ومــع ذاكــرة ُمثقلــة ،يــا للــه كــم هــي ُمثقلــة ،وبطاقــة متجــددة ال
أعلــم حتــى اللحظــة منبعهــا بالتحديــد ،كمــا ال أعــرف إلــى متــى ســتظل تســعفني ،لكنــي أرتــاح حيــن ُأ ِ
رجــع
ٍ
المشــتهاة،
الجــزء الكبيــر منهــا إلــى ليــال قضيتهــا مــع رفــاق البدايــات نحكــي ونكتــب ونغنــي عــن ســورية ُ
ومعظــم لقاءاتــي بليلــى  -هــل تذكرتموهــا؟  -بعــد خروجنــا مــن ســورية أو اتصاالتــي المتواصلــة معهــا
والتــي يكــون محورهــا إنجازاتنــا الفرديــة وهمومنــا الشــخصية والتحــوالت ا ّلتــي مررنــا بهــا خــال تلــك
الســنوات العشــر ،وارتــداد كل منهــا اليــوم علينــا ،لنجــد عنــد نهايــة كل اتصــال بيننــا أن ســورية والســوريين
هــم محــور رئيــس فــي كــورس أدرســه أو مشــروع فنــي تنفــذه هــي ،أو فكــرة فيلــم نقتــرح العمــل عليــه م ًعــا.
وال أبالــغ إذا قلــت لكــم إن وال ًء كبيـ ًـرا ُيلــزم واحدتنــا باألخــرى ،ويختلــف تما ًمــا فــي شــكله وطبيعتــه عــن
صداقاتنــا األخــرى ،فلدينــا يقيــن أن ســببه الثــورة والبدايــات وارتبــاط المصيــر فــي مرحلــة مــا .وأكاد أجــزم
ّ
ـخصا أو أكثــر ،يحمــل لــه وال ًء
أن كل مــن عــاش شــارع  2011بــكل تفاصيلــه ســيغمض عينيــه اآلن ليتذكــر شـ ً
وتقديـ ًـرا ومحب ـ ًة تختلــف بشــكلها وطبيعتهــا عــن أي صديــق آخــر.
آه ،نســيت أن أخبركــم أن مغامــرة اتصــال ليلــى بوالــدة محمــود مــن هاتــف أحــد مطاعــم الوجبــات
الســريعة فــي دمشــق كان لهــا مســرح آخــر لألحــداث ،وعلمنــا بــه بعــد مضــي وقــت طويــل ،فنحــن كنــا
قــد مشــينا بالســيارة الحمــراء الصغيــرة التــي تقلنــا خمســتنا ،هــل تذكرتموهــا؟ وبعــد وقــت قصيــر وصلــت
ســيارات األمــن إلــى المــكان إثــر تعقــب رقــم الهاتــف ،واســتجوبوا أصحــاب المحــل ،وأشــكر اآللهــة أن
المحاســب فــي لحظتهــا كان يفوقنــا ذكا ًء وســرعة بديهــة ،فأجابهــم بأنــه ال يعــرف َمــن الــذي طلــب إجــراء
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المكالمــة ،فيوم ًيــا تُطلــب منهــم مثــل هــذا الطلبــات مئــات المــرات! هــل كنّــا سنســامح أنفســنا لــو تســببنا مــن
دون قصــد بــأي أذى لذلــك الشــاب؟ أعتــرف أن أخطــاء كارثيــة تخــص الســامة واألمــان الشــخصي وأمــان
المجموعــة اقترفناهــا فــي البدايــات ،هــذا فيمــا يتعلــق بــي وبأصدقائــي عمو ًمــا ،وأتصــور أننــا نشــترك مــع
كثيريــن فــي ذلــك ،كل شــيء كان ســري ًعا ومفاج ًئــا ومرب ـكًا ،كل شــيء ،بداي ـ ًة مــن الصرخــة وانتهــا ًء بأصغــر
أو أكبــر تفصيــل فيــك وفيمــا يــدور حولــك .شــيء فــي تســارع حركتــه وأحداثــه كالصاعقــة .لهــا تأثيــر يزلــزل
كيانــك ويتــركك مــع أســئلة تُنجــب غيرهــا ،و ُيغنيــك كثيـ ًـرا فــي طريــق البحــث عــن إجابــات لهــا .ومــن زاويــة
أخــرى ،يجـ ّـرك ذلــك األدرناليــن المصاحــب للصعــود عال ًيــا والهبــوط ســري ًعا لتصبــح مدمنًــا علــى الحركــة،
ـورا .وألننــي ابنــة هــذه الثــورة ،وكثيـ ًـرا مــا تكــون هــي ابنتــي.
حالمــا مجنو ًنــا ،وفــي بعــض الحــاالت متهـ ً
ً
وألننــي أعدّ هــا أجمــل مــا حصــل فــي أعمارنــا الســخيفة الرخــوة ،وألننــي مدينــة لهــا بـــ «ربــى» جديــدة
مختلفــة تما ًمــا عــن مــا كانــت عليــه ،وعــن مــا كانــت ســتكونه لــوال هــذا الحــدث العظيــم ،وألن الثــورة
أعــادت ترتيبــي وتهذيــب اإلنســان فــي داخلــي وضبــط بوصلتــي ،وألنهــا جعلتنــي أدرك أيــن أقــف وإلــى
أيــن أتجــه وإالم أنتمــي فــي الشــخصي والعــام ،وألننــي مؤمنــة بقــوة الشــعب ،فكمــا قــال أحمــد فــؤاد نجــم:
طوفــان شــديد ،لكــن رشــيد يقــدر يعيــد ُصنــع الحيــاة .والشــعب لمــا يقــول يــا «أصحــاب العقــول»« .نســمع»
و«نوعــى» ونحتــرم صــوت اإللــه .ألجــل كل ذلــك وأكثــر ،ســأظل مؤمنــة بهــا ،مؤمنــة بنــا.
دائمــا
وبعــد التحيــة والســام علــى روح الدكتــور حســان عبــاس ،ســيبقى مــا قالــه عنهــا وفيهــا مرآتــي ً
«ســموها مــا شــئتم ،انتقدوهــا كمــا أحببتــم ،اخدعوهــا ،راودوهــا ،تحايلــوا عليهــا ،احفــروا
والبوصلــة:
ّ
األرض تحــت أقدامهــا ،لونوهــا ،العنوهــا ،افعلــوا مــا شــئتم ».فهــي ،وبمحــاكاة لمــا قالــه غاليليــو غاليليــه
لمرهبيــه :مــع ذلــك ،فهــي تثــور .هــي باقيــة ،وهــي أصـ ً
ـا لــم تبــدأ إال لتبقــى حتــى تصــل إلــى مــا يريــده
أهلهــا :حيــاة كريمــة بــا ظلــم وال ظالميــة.
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على ضفاف حلم وثورة
سعاد خبية

تاريخ وصول المادة 25 :آذار  /مارس 2021

سعاد خبية

كاتبــة ومحققــة صحفيــة ،ماجســتير فــي حقــوق اإلنســان والالعنــف مــن جامعــة ،AUNOR
بكالوريــوس آداب قســم لغــة عربيــة ،دبلــوم فــي التحكيــم الدولــي والعالقــات الدبلوماســية
(القاهــرة) ،باحثــة ناشــرة ومتعاونــة مــع عديــد مــن مراكــز الدراســات العربيــة ،عضــوة اللجنــة
القانونيــة فــي شــبكة المــرأة الســورية ،عضــوة مجلــس إدارة فــي جمعيــة حقــوق االنســان
فــي ســوريا سـ ً
ِّ
ـابقا ،عضــوة
ومؤسســة فــي تجمــع ســوريات ولجنــة دعــم قضايــا المــرأة فــي
ً
ســابقا ،مدربــة حاصلــة علــى شــهادة ( )TOTفــي موضوعــات حقــوق اإلنســان مــن
ســوريا
المعهــد العربــي لحقــوق االنســان تونــس  ،2005حاصلــة علــى شــهادة مدربــة ( )TOTفــي
مجــال التمكيــن السياســي مــن منظمــة المــرأة العربيــة التابعــة لجامعــة الــدول العربيــة بمصــر،
مشــاركة فــي العديــد مــن المؤتمــرات وورش العمــل السياســية والمدنيــة.

ربمــا أســتطيع القــول بثقــة إن ثورتــي بــدأت قبــل أن تلتهــم النيــران جســد البوعزيــزي ،وقبــل أن يعلــن
ـورا
َ
المضطهــدون بــأن األوان قــد حــان لخلــع ثــوب االســتكانة والخــوف واالنطــاق نحــو حلــم ارتســم صـ ً
ِ
ِ
المس ـتَبدْ بــه.
شــتى فــي المخيــال
الجمعــي العربــي ُ
ّ
كنــت ال أزال أعيــش فــي دوامــة االســتدعاءات األمنيــة واالســتباحة ،وقــد منعتنــي أجهــزة األمــن الســورية،
ـت ســنوات مــن انطــاق الثــورة الســورية ،مــن الســفر وقيــدت حركتــي ونشــاطي وعملــي الصحفــي،
قبــل سـ ّ
وحولــت بــاب بيتــي لمــزار ّيؤ ّمــه مخبــرو أمــن الدولــة واألمــن العســكري والسياســي فــي مدينتــي دومــا،
بســبب نشــاطي الحقوقــي وثورتــي المعلنــة علــى واقــع حقــوق اإلنســان والمــرأة خاصــة وقبلــه نشــاطي
السياســي.

نشــأت فــي بيئــة ذات طابــع محافــظ اجتماع ًيــا ومفتــوح سياس ـ ًيا ،كان عــدد منتســبي حــزب الســلطة فيهــا
قليــل ومعــروف وموصــوم ،تجــد فيهــا الشــيوعي والناصــري والقومــي االجتماعــي وســواهم ،وفــي فتــرة
الحقــة تجــد فيهــا اإلخوانــي ،وعلــى أنقاضــه الســلفي الوهابــي الــذي تحــول إلــى الجهــادي ،وعــا صوتــه
خــال فتــرة الثــورة وفرصــة جمــع الغنائــم .كان لحــزب االتحــاد االشــتراكي االنتشــار األوســع فــي مدينتــي
منــذ بدايــة الســبعينيات ،حتــى ال يــكاد يخلــو بيــت مــن أحــد منتســبيه ،لــم أكمــل الرابعــة عشــر مــن عمــري
حيــن ن ُّســبت إلــى صفوفــه ،وقــد كان يضــم عــد ًدا غيــر قليــل مــن اإلنــاث.
كان للعمــل السياســي بصمتــه فــي تكوينــي الفكــري التحليلــي وفــي توســيع مداركــي ،وقــد تــرك بصماتــه
فــي ســلوكي .وعلــى الرغــم مــن ذلــك ،لــم يســتطع إقناعــي باالســتمرار فــي العمــل بعــد خمــس ســنوات مــن

219

العـدد الثـانــي
أيار  /مايو 2021

انخراطــي فيــه وبلوغــي مرحلــة القــدرة علــى النقــد وإدراك ذاتــي الشــخصية وفهمهــا .فقــد بــدا لــي كالقيــد،
جامــد األفــكار ،رهيــن ســريته وناصريتــه ،فيمــا كنــت أميــل إلــى المســاحات المفتوحــة فــي الفكــر الــذي
يشــمل اإلنســان كإنســان ومواطــن مــن دون أي إطــار.

جســد عملــي فــي جمعيــة حقــوق اإلنســان فــي ســوريا مطلــع عــام  2003شـ ً
ـكل تعبير ًيــا أشــمل عــن
ّ
ميولــي ،حيــث التقيــت بالناشــطة الحقوقيــة رزان زيتونــة فــي حــراك وتظاهــرات «النخــب» مــع تفتــح ربيــع
دمشــق عــام  ،2001وكانــت جسـ ًـرا عبور ًيــا باتجــاه العمــل الحقوقــي ضمــن الجمعيــة.
كــم الــدورات التدريبيــة التخصصيــة التــي أتاحهــا لــي وجــودي ضمــن
تبلــورت معارفــي مــن خــال ِّ
ـم ظـ ٌن فــي تلــك
كــوادر الجمعيــة ،وتبلــور بشــكل أكثــر تكثي ًفــا فهمــي لطابــع النظــام السياســي الســوري .عـ ّ
الفتــرة عــن تراخــي قبضــة النظــام األمنيــة ،حيــث ســمح النظــام ببعــض التحــركات واألنشــطة فــي الشــارع
دعمــا لبعــض القضايــا القوميــة ،وهــو مــا تغ ّيــر جذر ًيــا مــع بــدء التحــول فــي موضــوع تلــك األنشــطة ،ع ّبــر
ً
عنــه النظــام مــن خــال مواجهتــه الشرســة العتصــام النشــطاء الســوريين فــي يــوم المعتقــل السياســي فــي
 ،2004/6/12والح ًقــا مــن خــال مواجهتــه العتصــام ســاحة عرنــوس  ،2004/12/9بمناســبة الذكــرى
السادســة والخمســين لإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان ،الــذي جــرى وســط حضــور دبلوماســي غربــي.
اعتصامــان دعــت إليهمــا أحــزاب سياســية ومنظمــة حقوقيــة ،ومــع ذلــك ِ
هوجــم المعتصمــون وتعــرض عــدد
كبيــر منهــم للضــرب واالعتقــال.

كنــت حاضــرة مــع زمــاء لــي فــي الجمعيــة وزميــات فــي الحــراك النســوي ضمــن «لجنــة دعــم قضايــا
المــرأة» ،أحمــل بيــدي بيانًــا يتحــدث عــن واقــع المــرأة الســورية ،ويطالــب بتعديــل القوانيــن التمييزيــة
ضدهــا ،كنــت أهــم بتوزيعــه عندمــا ُخطفــت األوراق مــن يــدي بعنــفِ ،
ـت قبــل أن أنجــح بالهــرب،
وركلـ ُ
ُّ
لقــد تشــكلت خبراتنــا مــن خــال هذيــن االعتصاميــن كنشــطاء سياســيين وحقوقييــن ،وعرفنــا بدقــة المســاحة
الممنوحــة للتنفيــس ومــا يمكــن أن يصــل إليــه هــذا النظــام عندمــا تقتــرب بشــكل حقيقــي مــن محرماتــه.

لــم تكــن القيــود االجتماعيــة التــي واجهتنــي كامــرأة وناشــطة مدنيــة أقــل حــد ًة مــن ممارســات أجهــزة
األمــن وســلوك النظــام ،فلــم ُأعـ َ
ـط وســام التقديــر مــن أحــد ،بــل كان نشــاطي الحقوقــي المعلــن مثــار غضب،
وتذمــر ،وخيفــة مــن محيطــي االجتماعــي الــذي يتوقــع أن يتحمــل أمن ًيــا وربمــا اجتماع ًيــا نتائــج نزوعــي ذاك.

كنــت أرصــد باهتمــام االحتجاجــات فــي تونــس ومــن ثــم مصــر وأعُدّ هــا مفصـ ً
مهمــا فــي الســياق العــام
ـا ً
ـي وعميـ ٍ
ـق فــي بنيــة األنظمة السياســية.
ـيعم تأثيــره التحــرري كامــل المنطقــة ،إن اســتطاع إحــداث تغيــر نوعـ ٍّ
سـ ّ
نصـ ٌـر ســريع انتهــى بتنحــي الرئيســين وأعطــى إشــارات قويــة بــأن أحجــار «الدومينــو» هــذه ســتتهاوى وراء
بعضهــا فــي المنطقــة ،فــكان محــركًا قو ًيــا لشــرائح وطبقــات مــن الســوريين والســوريات وخاصــة الشــباب
ممــن ضاقــوا ذر ًعــا بأعبــاء االســتبداد علــى الرغــم مــن أنــه لــم يكــن لهــم أي نشــاط سياســي ســابق.

بــدأت إرهاصــات التحــرك فــي اعتصامــات وتظاهــرات دمشــق األولــى ،تبعتهــا أحــداث درعــا ،وتتابــع
االنفجــار فــي باقــي المناطــق .لــم تخــرج التظاهــرات فــي الريــف الدمشــقي عفويــة ،بــل ســبقتها فتــرة
تحضيريــة كنــت أتابــع بعــض فصولهــا عبــر اجتماعــات ســرية فــي دومــا التــي اختيــرت كنقطــة تحــرك
وتجمــع لكامــل الريــف الدمشــقي بســبب صعوبــة الوصــول إلــى العاصمــة .ضمــت االجتماعــات الســرية
عــد ًدا مــن الناشــطين السياســيين الســابقين ،لــم يتــح لــي حضــور أي مــن تلــك االجتماعــات معهــم ،لكننــي
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كنــت علــى علــم بتفاصيــل مــا يــدور ،وهــو مــا تغيــر بعــد انطــاق التظاهــرة األولــى حيــث شــاركت فــي
االجتماعــات بعــد دعــوة ُو ِّجهــت مــن رأس النظــام إلــى بعــض الشــخصيات التمثيليــة مــن المدينــة لســماع
ـاركت فــي صــوغ بيــان الــر ّد الــذي أصرينــا علــى أن تكــون مطالبنــا فيــه سياســية عامــة ،وليســت
مطالبهــم .شـ ُ
مناطقيــة كمــا أراد لتشــتيت الحــراك الســوري وتحويلــه إلــى مطالبــات خدميــة عابــرة ،وقــد تمحــورت حــول:
رفــع قانــون الطــوارئ ،حفــظ الحــق بالتظاهــر الســلمي ،عــودة الجيــش إلــى ثكناتــه ،وقــف االعتقــال واإلفراج
الفــوري عــن جميــع المعتقليــن والســجناء السياســيين الســابقين ،محاســبة قاتلــي المتظاهريــن وغيرهــا .ضــم
ـخصا ،كنــت الســيدة الوحيــدة بينهــم.
االجتمــاع نحــو  17شـ ً
ميممــة وجهــي ســاحة البلدية
ومــع انبــاج صبــاح  25آذار /مــارس  2011كانــت التظاهــرة األولــى ،نزلــت ِّ
حيــث موقــع التظاهــرة ،وقفــت علــى الرصيــف أتأمــل المشــاركين ،أعــرف معظمهــم ،الوجــوه النســائية قليلــة
جــدً ا ،بينهــم ســيدتان أختــان أعرفهمــا جيــدً ا ،انضممــت إليهمــا ،ســيدتان أخرييــن بعــد ســاعة مــن االعتصــام،
فــرح مــن حســم تـ ِ
ـردده ،وحــذر مــن امتلــك ناصيــة الحكمــة ،صــوت الدكتــور الشــهيد عدنــان وهبــة يصــدح
ُ
َ
ً
بالهتافــات محمــول علــى األكتــاف ،اهتــز وجدانــي علــى وقــع ازديــاد األعــداد ،وكاميرتــي تجــول ،شــعور
بالتفــاؤل والثقــة يتملكنــي ويتجــاوز إحساســي بالخــوف الــذي لــم يــزده وصــول ســيارة األمــن برفقــة أحــد
المشــايخ.

وقــف الضابــط يصــرخ فــي النــاس «حــددوا مطالبكــم وأخبرونــا بهــا ،عــودوا إلــى بيوتكــم» بــدأت
الهتافــات تتصاعــد (حريــة ،حريــة ،الشــعب الســوري مــا بينــذل ،بدنــا المعتقليــن) فيمــا صــرخ الشــيخ القــادم
معهــم مــن الســيارة «يــا أيهــا النــاس ارجعــوا وال تخربــوا بلدكــم بأيديكــم» ،مــدّ أحــد عناصــر األمــن يــده
نحــو هاتفــي وســحبه وقالــي لــي «ممنــوع التصويــر ،أنــت تصوريــن ســيارتنا» ،تجمهــر بعــض المتظاهريــن
حولنــا ،خطــف أحدهــم الهاتــف مــن يــده وأعــاده لــي ،تابعــت التصويــر دون اكتــراث بمــا قالــه ،ركــزت
وجهــا ،كنــت أرى بأننــا نحــن الواقفيــن هنــا اآلن نكتــب تاريــخ ســوريا الجديــد ،ســوريتنا
وجهــا ً
علــى الوجــوه ً
وليســت ســوريا األســد.

مقاومــة عائليــة واجتماعيــة بســبب مشــاركتي فــي التظاهــرة بعــد مــا أظهــره النظــام مــن عنــف تجاههــا،
ِ
ـم بتجــاوز حارتــي «يــا أختــي ال
ـذرا وأنــا َأهـ ّ
شــارك فيهــا حتــى بعــض الجيــران ،حيــث أوقفنــي أحدهــم محـ ً
ـم ينههــا
تفكروهــا ســايبة ،ســيجمعونكم كلكــم فــي ســاعة ،روحــي لبيتــك أحســن لــك ،الرجــال بينهوهــا» ولـ ْ
الرجــال حتــى اآلن.
ـورا نوع ًيــا ،وقــد
زادت مشــاركة النســاء بشــكل مطــرد خــال األشــهر الثالثــة األولــى للثــورة ،كان ذاك تطـ ً
أضفــى وجودهــن طاب ًعــا مدن ًيــا حماس ـ ًيا ،ونو ًعــا مــن االعتــراف والثقــة ،وتقديــر الــذات ،لكــن ذلــك بــدأ
بالتراجــع مــع اشــتداد القبضــة األمنيــة ومواجهــة التظاهــرات بالرصــاص والقتــل ،والقصــف ،واالعتقــاالت
والدخــول فــي مرحلــة العســكرة واألدلجــة.

لبوســا دين ًيــا وعســكر ًيا ،كان جــل
ومــع مــا ظهــر مــن مؤشــرات بتحويــل ســمة الحــراك الشــعبي وتلبيســه ً
تركيــزي عبــر منشــورات تنســيقية دومــا التــي كنــت أديرهــا منــذ التأســيس حتــى الســنتين ،مــع مــا أرفــد بــه
صفحــات ثوريــة أخــرى ،وعلــى الرغــم مــن ثقــل المهمــة كنــت أكتــب معظــم التقاريــر التــي يخــرج بهــا
النشــطاء اإلعالمييــن علــى المحطــات مــن منطقتــي ،حتــى أشــاركهم فــي الظــل باإلجابــة علــى أســئلة
واضحــا دون لبــس ،ثــورة شــعب أعــزل
لقــاءات تلفزيونيــة مباشــرة ،كان همــي أن يبقــى التوجــه العــام للثــورة
ً
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فــي مواجهــة نظــام مســتبد مدجــج بالســاح ،ليســت دينيــة وال طائفيــة ،بــل ثــورة تحــرر.

كنــت أدرك تما ًمــا أنهــا ســاحة القــوة بالنســبة إلينــا كشــعب يرنــو نحــو دولــة القانــون والمواطنــة ،وعلينــا
التمســك بهــذا المعطــى األساســي الســلمي أمــام نظــام عســكري لــن يتهــاون فــي ممارســة كل أنــواع اإلبــادة،
وهــو مــا كان يعيــه النظــام جيــدً ا ،فــكان التطييــف والعســكرة أهــم أولوياتــه ،وقــرر اســتخدام أعلــى درجــات
العنــف ليســتثير العنــف المقابــل ،بــل ويصنعــه بيــده ويدعمــه ويقويــه كمــا فعــل ،باختراقــه الحــراك عبــر
أدوات مختلفــة كانــت جاهــزة تجهيل ًيــا ،وشــعبو ًيا ،ووظيف ًيــا لذلــك.
بــدأت أتلمــس أصابــع النظــام عبــر حواملــه الدينيــة التــي اخترقــت بقــوة التظاهــرات ،مــن خــال تغ ُّيــر
الهتافــات والرايــات ووجــوه المتظاهريــن وخاصــة النســاء اللواتــي كنــت أعــرف معظمهــن مــن داخــل
وخــارج المدينــة ممــن كــن يتدفقــن إليهــا مــن دمشــق ومناطــق األخــرى للمشــاركة فــي التظاهــرات .فعلــى
الرغــم مــن إخفــاء وجوهنــا خو ًفــا مــن المالحقــة كانــت أصواتنــا وهتافاتنــا هويتنــا .تغ ُّيــر بــدت تظهــر مالمحه
مــع دخــول الثــورة مســارها الجديــد ،لــم أعــد أعــرف معظــم المشــاركات ،وال وجوههــن ،وال مصــدر تلــك
الالفتــات والهتافــات التــي تحمــل عبــارات ورايــات ذات مدلــول دينــي.

كان التعامــل مــع ثــورة النســاء مؤشـ ًـرا حــا ًدا بالنســبة إلــى تحديــد موقعنــا اآلن ،فقــد بــدأ تأطيــر المشــاركة
النســائية وحصرهــا ،وظهــور دعــوات علنيــة علــى لســان بعــض ممــن يطلقــون علــى أنفســهم اســم لجــان
تنظيــم التظاهــرات ،ومعظمهــم وجــوه جديــدة ،فكانــت الدعــوة إلــى عــودة النســاء إلــى بيوتهــن ،والتضييــق
عليهــن فــي ســاحة التظاهــر ،مــع غيــاب واضــح للناشــطين األوائــل بحكــم االســتهداف ،واالعتقــال،
والتخويــف ،واالغتيــال.

بــدأت معركتنــا كناشــطين ســلميين تتســع ،ففــي حيــن كان كامــل تركيــزي منص ًبــا علــى النضــال ضــد النظام
مروجــي العســكرة
القمعــي فــي بدايــة الثــورة ،بــدأت جبهــة أخــرى تحاصرنــي بنيرانهــا «الصديقــة» ،أبطالهــا ّ
والموجــه ،كانــت تلــك المعركــة األصعــب التــي اســتنزفت كثيريــن
واألســلمة والتطــرف ،واإلعــام المؤ ّطــر
ّ
وأبعدتهــم مــن حيــث لــم يســتطع األســد ،وخلقــت حالــة نفــور ويــأس وابتعــاد ،كان هــؤالء يشــاركوننا فــي
كل شــيء ،أدواتنــا ،ومنابرنــا ،ومجموعاتنــا ،وصفحاتنــا ،وقــد أخــذوا يتحكمــون فــي مــا يقــال ومــا ال يقــال،
وفــي حركــة الشــارع وهتافاتــه ،ولــون رايتــه ،وانتمائــه ،مدعوميــن بالمــال السياســي المتدفــق ،والخطــاب
الدينــي الشــعبوي العرعــوريُ ،
وخطــب قياداتهــم ،والدعــم التقنــي الــذي كانــوا األبــرع فــي اســتدراجه.

وتركيــزا فــي اإلعــام ،وفــي األوســاط الشــعبية كممثليــن عــن
وضوحــا وبلــور ًة
أخــذ دورهــم يــزداد
ً
ً
ســاهمت بتدريبهــم بنفســي فــي منطقتــي بفعــل
الثــورة ،وغــدا كثيــر مــن الناشــطين اإلعالمييــن الذيــن
ُ
ـتثمرون فيهــا مــن طــرف
يحملونهــا و ُيسـ َ
حماســي وتخصصــي ،قبــل أن يتضــح جل ًيــا فعــل األجنــدات التــي ّ
قياداتهــم ،فغــدوا معروفيــن علــى الشاشــات ،يقدمــون رؤيــة ُمشــغليهم وزاويــة الصــورة التــي تخدمهــم ،فيمــا
بــدأ تقلــص وغيــاب الوجــه اآلخــر ،وانحســار مســاحة وجــوده ،وضعــف أدواتــه التواصليــة ،وغيــاب الدعــم
المتــاح للفئــة المؤدلجــة فحســب.

ثمــة حــروب حقيقيــة أعمــق حاصرتنــي كناشــطة سياســية ونســوية ،ســقفي دولــة المواطنــة والقانــون،
ـت الثــورة
وشــعاري الشــعب الســوري المواطنــي الواحــد ،والمــرأة جــزء أصيــل مــن قضيتــي ،فقــد تعرضـ ْ
علــى امتــداد ســنوات للتضيــق والحصــار ،والتنمــر العلنــي ،وعــدم االعتــراف واإلقــرار بمــا قدمتــه مــن جهــد
نوعــي ،مــن طــرف عديديــن بينهــم مؤسســات سياســية وشــخصيات صنفتنــي وفــق مصالحهــا ،كمــا طالتنــي
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تهديــدات شــتى مــن طــرف قيــادات بعــض الفصائــل المتشــددة بســبب دوري فــي تعريتهــا ،ومثلهــا ،قبـ ً
ـا
وبعــدً ا ،مالحقــة النظــام لموقفــي المدافــع عــن اإلنســان.

لــم أكــن أنظــر إلــى الثــورة الســورية مــن منظــور كونهــا ثــورة سياســية ضــد نظــام مســتبد فحســب ،كانــت
ثورتــي تســتهدف تطويــر الفكــر والثقافــة والقانــون والذهنيــة االجتماعيــة ضــد كل مــا يك ّبــل فكــر اإلنســان
مــن مــوروث ،أو قوانيــن أو ممارســات قمعيــة تمنعــه مــن أن يكــون لــه موقــف .راهنــت علــى مســاحة الثــورة
كفرصــة تاريخيــة إلحــداث قفــزات نوعيــة فــي مســتوى الوعــي العام تجــاه النســاء ودورهــن كشــركاء حقيقيين
فــي جميــع المواقــع والمؤسســات التمثيليــة السياســية وغيــر السياســية ،غيــر أن الواقــع كان بخــاف ذلــك
ّ
وتكشــفت عــورات الفكــر التســطيحي الــذي صنعــه الدكتاتــور عبــر عقــود فــي
تما ًمــا ،فقــد حـ ّـل الخــراب،
الشــخصية الســورية ذات البعــد التاريخــي والحضــاري ،ولــم تســتطع الثــورة لملمــة أشــتاتها لتصنــع منبرهــا
وشــهودها مــن األحيــاء ،فارتهنــت ورهنــت تحــت ظــل المصالــح والصــراع.
انكســر القمــم الــذي كانــت تُحشــر فيــه النســاء الســوريات بفعــل عوامــل الدمــار الــذي لحــق بالمجتمــع
ِ
يعــط ُأ ً
كل إيجاب ًيــا علــى مســتوى الــدور والوظيفــة ،والمكانــة .وعلــى
الســوري بأكملــه ،لكــن ذلــك لــم
الرغــم ممــا ُفتــح لكثيــرات مــن فــرص التمكيــن والتثقيــف والفهــم لحقوقهــن فــي إطــار المجتمــع المدنــي،
إال أن دورهــن بقــي تزيين ًيــا وهامش ـ ًيا فــي الممارســة العمليــة ضمــن المؤسســات الرســمية وغيــر الرســمية
للمعارضــة.

لــم تمنحنــي الثــورة الســورية علــى المســتوى الشــخصي أي مزايــا ،أو مكتســبات ولــم أســع إلــى ذلــك،
غيــر أنهــا منحتنــي فرصــة لــن تتكــرر لكــي أعيــش منعط ًفــا تاريخ ًيــا اســتثنائ ًيا بــكل وجعــه وألمــه وأحالمــه
الكبيــرة ،لــم يتحــدد حتــى هــذه اللحظــة متــى ســنرى النــور فــي آخــر نفقــه المظلــم ،ومــع هــذا وذاك لــم
نتعــب مــن المســير.

223

العـدد الثـانــي
أيار  /مايو 2021

َ
ُّ
الحياة ما استطعنا إليها سبيال
نحب
سماح هدايا
تاريخ وصول المادة 18 :آذار /مارس 2021

سماح هدايا

كاتبــة ســورية ،دكتــوراه فــي اللغــة العربيــة وآدابهــا فــي مجــال النقــد األدبــي مــن الجامعــة
اليســوعية «جامعــة القديــس يوســف» فــي لبنــان ،وكانــت أطروحتهــا دراســة مقارنــة بيــن
ً
ســابقا منصــب وزيــرة الثقافــة وشــؤون األســرة فــي «الحكومــة
الروايــة والســينما .شــغلت
الســورية المؤقتــة» .عملــت فــي األردن مــدة  21ســنة ( 1990وحتــى  )2011فــي التعليــم
وتطويــر المناهــج وإعــداد المدرســين .وعملــت فــي أنشــطة ثقافيــة عديــدة ،مــن ضمنهــا
منتــدى «مــداد الثقافــي» تحــت رعايــة (المدرســة األهليــة للبنــات) ،وكانــت رئيســة تحريــر مجلــة
«مــداد» .اســتقرت فــي الجــزء الشــمالي مــن قبــرص منــذ انــدالع الثــورة الســورية ،وعملــت فــي
الكتابــة للثــورة الســورية .تســلمت رئاســة تحريــر جريــدة األيــام اإللكترونيــة منــذ منتصــف .2013
وهــي عضــوة فــي تجمــع نســوي مدنــي مجتمعــي مســتقل «تجمــع نســاء الثــورة الســورية».

 15آذار /مــارس  ،2011هــو نقطــة انعطــاف فــي تاريــخ ســوريا ،ليــس سياسـ ًيا فحســب ،بــل فــي الوعــي
أيضــا.
ً

ربمــا ال تبــدو الصــورة متفائلــة اآلن ،لكــن الكفــاح الشــعبي الســوري المســتمر وتــوق النــاس إلــى التحــرر
وإرادتهــم فــي التغييــر ســيدفع نحــو مســتقبل جديــد ،بمــا ت ِ
ُحدثــه الثــورة مــن تغييــر تاريخــي فــي الواقــع
واألفــكار.

ـت زوجــي وأنــا ،مثــل مالييــن العــرب بانبهــار أحــداث الثــورة فــي مصــر وتونــس واليمــن وليبيــا.
تابعـ ُ
وانبعــث ٌ
َ
أمــل فــي ربيــع ســوري ،فجــاء اعتصــام الســوريين أمــام الســفارة الليبيــة بدمشــق فــي شــباط/
ـينفجر فــي ســوريا ،وكان زوجــي بحكـ ِم عملــه مــع وكالــة رويتــر
فبرايــر  2011إشــار ًة إلــى أن حد ًثــا كبيـ ًـرا سـ
ُ
فــي األردن علــى عالقــة مباشــرة باألخبــار والصحفييــن ،فصــار يتابــع عــن قــرب آخــر األخبــار وعاجلهــا
بــكل اهتمــام وحمــاس ،ويجعلنــي بصـ ِ
ـورة أي مســتجد .وكاالبتهــاج بمولــود جميــل جــاء الخبــر والحــدث
ـت وأنــا
العظيمــان وظهــر فيديــو الشــرارة األولــى فــي الحميديــة يــوم الثالثــاء  15آذار /مــارس  .2011بكيـ ُ
أســمع وأر ّدد مــن عمــان القريبــة مــن دمشــق هتــاف الشــجعان الســوريين الذيــن كســروا الصمــت «الله ســوريا
حريــة وبس...سلمية...ســلمية»...
تنتفــض علــى
إحســاس عميــق باألمــل ،ســوريا
أشــعر بمثلهــا مــن قبــل،
غمرتنــي فرحــ ٌة كبيــرة لــم
ُ
ٌ
ْ
وفهمــت أنــه
أستفســر منــه ،ر ّد علــي بالرمــوز
واتصلــت بوالــدي فــي دمشــق
حكــم االســتبداد والقمــع.
ُ
ُ
ُ
وتذكــرت الحديــث الــذي دار بيننــا قبــل شــهر لمــا كنــا جالســين
غيــر مطمئــن لمــا يحــدث وقلــق جــدً ا.
ُ
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فــي بيتنــا فــي دمشــق وقــد اســتبعدَ حــدوث ثــورة فــي ســوريا ،بســبب الرعــب الــذي خلفــه النظــام القمعــي
المســتبد وأجهزتــه األمنيــة فــي قلــوب النــاس وعقولهــم .وكان بحكــم تاريخــه الطويــل فــي النضــال السياســي
الناصــري ،وخبرتــه المباشــرة بممارســات النظــام القمعيــة علــى يقيــن أن األمــر ســيكون مأســاة ،وأن وضــع
ســوريا يختلــف عــن مصــر وتونــس .وال تغييــر إال بالحــوار السياســي الجــدي والعمــل الطويــل علــى بنــاء
بديــل ناضــج.

توفــي والــدي بعــد تســعة أشــهر مــن شــرارة الثــورة ،وأرهقــه جــدً ا العنــف الــذي حصــل ،وكان يتوقــع
ً
وفعــا «فقــد طمــى
األســوأ وظلــت جملتــه الغاضبــة عالقــة فــي مخيلتــي «ســيصل الــدم إلــى الركــب»،
الخطــب حتــى غاصــت الركــب» .وفاتــه أثــرت بــي عمي ًقــا؛ ألنــه توفــي قبــل أن يتحقــق مــا كان يتمنــاه ويناضل
لــه ،الحريــة والتخلــص مــن االســتبداد ،والعيــش بكرامــة ،وألنــي لــم أتمكــن مــن دخــول ســوريا ووداعــه.

ـررت ،منــذ شــرارة آذار /مــارسْ ،
ـت
ـرأت وكتبـ ُ
ـم الثــورة بمــا أســتطيع مــن خــارج ســوريا .وتجـ ُ
قـ ُ
أن أدعـ َ
اتســعت الثــورة،
هــذا علــى صفحــات التواصــل االجتماعــي ،وتــأذى بعــض أهلــي وقتهــا بمــا فعلــت.
ْ
وأســميها ثــورة ،ألن فيهــا طاقـ ًة كبيــر ًة اســتثنائي ًة تبشــر بحيــاة جديــدة ،وإراد ًة جبــار ًة ســتؤدي ،علــى األرجــح،
ٍ
ســعيت للصفحــات الناطقــة بالثــورة مســتفيد ًة مــن تقنيــة االتصــال الجديــدة
تاريخــي جديــد.
إلــى مســار
ُ
ُ
وحاولــت جاهــد ًة
وأكتــب فيهــا وأشــاركها بمــا أحصــل عليــه مــن صــور وفيديوهــات جديــدة.
أتواصــل
ُ
ُ
ـدأت تظهــر فــي ســوريا أصــوات جديــدة،
تعريــف مجتمعــي المحيــط بقصــص الثــورة وشــرعية مطالبهــا .وبـ ْ
لجمــوع نســاء وشــباب خرجــت تدافــع عــن حقوقهــا الوطنيــة وحــق شــعبها فــي الحريــة ،تشــارك بجــرأة غيــر
مســبوقة .حتــى فــي دمشــق ظهــرت النســاء بشــكل الفــت فــي التظاهــرات ودعمــت الحــراك الثــوري ،علــى
الرغــم مــن المخاطــر الكبيــرة .وبــدا أن الواقــع السياســي الــذي يحتكــره الذكــور والكبــار يتغيــر ،وأن انقال ًبــا
علــى قوالــب نمطيــة ثقافيــة واجتماعيــة بــدأ يتشــكل.
تركــز اهتمامــي علــى الجانــب الثقافــي لقناعتــي بأهميــة التوعيــة والمعرفــة والثقافــة فــي إنجــاح العمــل
الوطنــي؛ فالتحــرر السياســي وثيــق الصلــة بالتحــرر االجتماعــي والفكــري .والجهــل يشــرعن االســتبداد
ـت بحماس
ـت الكتابـ ُة مجالــي الــذي ناصــرت فيــه مطالــب الثــورة فــي الحريــة ،كتبـ ُ
والعنــف ويخدمهمــا .كانـ ْ
ـت نحــو
فــي المواضيــع التحرريــة الثقافيــة واالجتماعيــة والسياســية المتعلقــة بالواقــع الســوري ،ثــم اتجهـ ُ
دعــم أنشــطة التعليــم فــي مخيمــات اللجــوء ،وبالتحديــد فــي جنــوب تركيــا ،مســتفيد ًة مــن خبرتــي التربويــة
والتعليميــة ،بالتعــاون مــع الكتلــة الوطنيــة الديمقراطيــة ً
أول ثــم مــع تجمــع نســاء الثــورة الســورية.
ـاركت بمــا يــدور مــن لقــاءات وحــوارات ،واتســع ذلــك
لــم أكـ ْن أعمــل فــي حــزب سياســي ،لكنــي شـ ُ
ـت
ـت تضــم اتجاهــات فكريـ ًة متنوعــة ،وتعرفـ ُ
بانتســابي القصيــر المثمــر للكتلــة الوطنيــة الديمقراطيــة التــي كانـ ْ
تحــت مظلتهــا فــي دعــم أنشــطة التعليــم فــي
وبــدأت العمــل
مــن خاللهــا بوجــوه كثيــرة فــي المعارضــة
َ
ُ
مخيــم بخشــين والريحانيــة وداخــل ســوريا ،ثــم تر ّكــز عملــي فــي تجمــع نســاء الثــورة الســورية الــذي أنشــأناه
كناشــطات ســوريات وطنيــات متعلمــات بهــدف تقويــة المــرأة ثقاف ًيــا واجتماع ًيــا وسياســ ًيا فيمــا يخدمهــا
ويخــدم أســرتها ومجتمعهــا ،لتكــون جــز ًءا مــن النضــال االجتماعــي والسياســي والتمثيــل القــادم .لــم يكــن
مولنــا عملنــا مــن جيوبنــا الخاصــة
هنــاك جهــة دوليــة أو دينيــة أو قوميــة أو ســورية نتبــع لهــا أو تدعمنــاَّ .
ِ
ِ
وبعــض أصدقائنــا؛ مثــل الكتلــة الوطنيــة الديمقراطيــة التــي ســاعدتْنا فــي تغطيــة بعــض
وجيــوب أهلنــا
ـتطع بجهودنــا الماليــة الضئيلــة
األنشــطة فــي التعليــم والتثقيــف والدعــم النفســي االجتماعــي .وألننــا لــم نسـ ْ
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خصوصــا مــع دخــول الجمعيــات الدينيــة والمنظمــات الدوليــة لهــذا المجــال
مــدّ العــون المســتمر والمنظــم،
ً
وتقديــم خدمــات مؤسســاتية؛ فاقتصــر عملنــا علــى مبــادرات وجهــود فرديــة.

ـت فــي هيئــة تحريرهــا ،بالتــوازي مــع عملــي فــي تجمــع نســاء
كان لجريــدة األيــام الســورية التــي عملـ ُ
الثــورة الســورية ،دور كبيــر فــي توســيع عملــي الثقافــي واإلعالمــي وتعرفــي بناشــطين إعالمييــن ومنظمــات
ـاركة فــي كتابـ ِ
إعالميــة وتيــارات سياســية جديــدة فــي الثــورة الســورية ،كمــا أعطتْنــي فرص ـ َة المشـ ِ
ـة ميثــاق
وســع اطالعــي علــى ال مشــكالت القابعــة فــي قلــب
الشــرف اإلعالمــي بمظلــة اإلعــام األخالقــي ،وهــو مــا َّ
ـت أن المســعى المهنــي
العمــل اإلعالمــي الجديــد ،ســوا ًء فــي أســاليب الخطــاب أو التمويــل وإلزاماتــه؛ ورأيـ ُ
بتوحيــد مبــادئ العمــل اإلعالمــي يصبــح عب ًثــا أمــام مــا يتعــزز علــى مســاحة واســعة مــن اإلعــام الجديــد
مــن فوضــى وضحالــة وتحيــز وعنصريــة وشــمولية مفاهيميــة شــكلية.

خصوصــا فــي مســعى
تجمــع نســاء الثــورة الســورية الــذي أسســناه للعمــل علــى قضايــا اجتماعيــة مهمــة،
ً
ـتمر
تثقيــف المــرأة وتعليــم األطفــال لتجنيبهــم طريــق الحــرب واالنحــراف ،كان خطــو ًة مهمــة ،لكنــه لــم يسـ ْ
فعـ ً
ـال أكثــر مــن عاميــن ونصــف لعــدم القــدرة علــى اســتجالب تمويــل ألعمالــه ،باإلضافــة لخالفــات داخلية
تشــغيلية؛ فتع َّطــل عملــه .اســتقالتي منــه بســب دخولــي للعمــل فــي الحكومــة الســورية المؤقتــة كان تضحيــة
كبيــرة وخســارة ندمــت عليهــا؛ فقــد كان يســتحق منــي ومــن صديقاتــي مزيــدً ا مــن النضــال ألجــل لحمايتــه
وتطويــره وتطويــر رؤيتــه السياســية وشــبكة عالقاتــه .ربمــا اإلخفــاق فــي العمــل الجماعــي والسياســي المنظم
مــن ال مشــكالت التــي جعلتنــا الثــورة نكتشــفها بوضــوح فــي تجاربنــا؛ فحماســنا للحريــة ولتحررنــا ال يكفي.
البــد مــن روح الجماعــة ومــن رؤيــة مســتقبلية واضحــة وخطــة عمليــة وتمويــل وقــدرة علــى االســتمرار.

انتقالــي إلــى العمــل فــي الحكومــة الســورية المؤقتــة كوزيــرة الثقافــة وشــؤون األســرة فــي شــهر كانــون
الثانــي /ينايــر  2015حتــى قبــول اســتقالة الحكومــة فــي النصــف األول مــن عــام  2016لــم يكــن سـ ً
ـهل.
ليــس ألنــه عمــل بالشــأن العــام فحســب ،بــل لمــا فــي أجــواء عملــه مــن مشــكالت متصلــة بصراعــات
سياســية وفكريــة واجتماعيــة للمعارضــة داخــل الحكومــة وخارجهــا ،ومــن تحكــم دولــي فــي العمــل وفــي
تمويلــه .فقــد أثــر توقــف الدعــم المالــي والسياســي فــي تعثــر العمــل وتأجيــج الصراعــات الداخليــة وشــيوع
الفوضــى فــي الحكومــة.
ـت علــى جليـ ِ
ـد الثلــج بشــكل مضحــك أمــام مدخــل مبنــى
ـت قدمــي وانزلقـ ُ
منــذ اليــوم األول للعمــل زلـ ْ

الحكومــة فــي غــازي عنتــاب .ضحكنــا كلنــا مــن ســخرية الموقــف؛ لكنــه كإشــارة تحذيــر ،فســرعان مــا تبيــن
خاصــا فــي مبنــى الحكومــة ،بســبب ضيــق المــكان وزحمــة الحضــور،
لــي أن وزارة الثقافــة ال تحتــل مكت ًبــا ً
وال غرفــة لــي للعمــل ،ومعظــم الموظفيــن التابعيــن للــوزارة موزعــون بيــن مكاتــب الــوزارات األخــرى ،ومــع
كريمــا وعــرض علــي ْ
ـت علــى إنشــاء مكتــب
ـت وعملـ ُ
أن أســتعير غرفتــه ،فقــد أصريـ ُ
أن األميــن العــام كان ً
مســتقل للــوزارة أســوة بغيرهــا ،وهــو ماجــر إلــى مشــكالت كثيــرة الح ًقــا مــع توقــف التمويــل والدعــم
وظهــور حملــة إعالميــة تتهمنــي بالفســاد وحــب المظاهــر واالتجــار بمأســاة الســوريين إلنشــاء مكتــب
م ِ
كلــف للــوزارة ،مــع أنــه كان بســي ًطا جــدً ا يقــل قيمــة ماديــة عــن مكاتــب أخــرى للحكومــة ،وقــد اســتوعب
ُ
الموظفيــن ،الذيــن ب ُقــوا ،واســتوعب األنشــطة والنــاس التــي كانــت تأتــي للمشــاركة فــي األنشــطة الثقافيــة،
معرضــا إلبداعــات األطفــال والشــباب والنســاء ،ومســاح ًة صغيــرة آمنــة لجلســات حــوار وأمســيات
وكان
ً
أدبيــة.
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ـفت أن الحكومــة ال تتلقــى تمويـ ً
ـا ،ممــا أثــر ســل ًبا فــي العمــل واألنشــطة الثقافيــة واالجتماعيــة
ثــم اكتشـ ُ
ِ
ـح المجـ ُ
المطلوبــة ،وفــي رواتــب الموظفيــن ...وهــذه قصــة معانــاة أخــرى لهــا فصـ ٌ
ـال لذكرهــا هنا.
ـول ال َي ْف َسـ ُ
ـت تغييــر النظــرة المســتهينة بــدور وزارة الثقافــة وشــؤون األســرة مــن داخــل الحكومــة وخارجهــا،
وحاولـ ُ
واســتصغار شــأنها وعملهــا مقارن ـ ًة بالــوزارات األخــرى ،لكــن ذلــك لــم يغيــر الواقــع ،ولــم يوقــف إنهــاك
عملنــا وتهميشــه ،وأعطــي الــدور للمنظمــات والجمعيــات لتقــوم بــه وفــق أجنــدات المموليــن.
ِ
النظــر عــن دافــع االئتــاف الختيــاري
قــراري بالعمــل فــي وزارة الثقافــة وشــؤون األســرة ،وبغــض
لهــذا الموقــع ،جــاء بفعــل عاطفــة وطنيــة ،وبرغبــة فــي العمــل الثقافــي واالجتماعــي بمــا يســاعد مجتمعــات
ـت مــع وزراء محترميــن ورئيــس
الســوريين فــي الشــتات ،ال بفعــل انتمائــي لحــزب أو أقليــة أو تيــار .عملـ ُ
ـبت منهــم أصدقــاء رائعيــن أعتــز بهــم ،فــي ظــروف صعبــة اختلفنــا واتفقنــا،
حكومــة دمــث وموظفيــن ،كسـ ُ
لكــن عملــي لوزارتــي ،كان ،فــي أغلبــه ،صرا ًعــا فرد ًيــا مــن دون داعــم .وكامــرأة ،برؤيــة مختلفــة ثقاف ًيــا،
ـي ْ
ـزز مكانتــي المســتقلة والمتزنــة وال أفقــد ثقتــي بنفســي أمــام قســوة صراعــات غيــر
أن أجاهــدَ ألعـ َ
كان علـ َّ
ـي
متكافئــة .ولإلنصــاف فالوقــت الــذي عملــت فيــه كان صع ًبــا ومربـكًا وضاغ ًطــا علــى الجميــع ،وليــس علـ ّ
وحــدي.

ـفت لــي ْ
أن ال مــكان للعمــل المثالــي والمســتقل فــي واقــع مكتــظ باإلشــكاليات
تجربتــي علمتنــي وكشـ ْ
والصراعــات واالنقســامات ،وأن العمــل فــي مؤسســات المعارضــة والقائــم علــى مصالــح جماعــة أو شــلة
أو جهــة قويــة تدعمــه ،ال يثمـ ُـر ْ
إن لــم يكـ ْن مرتب ًطــا بســند قــوي واتجــاه يحتويــه ،يظــل فــي ســيل الفوضــى،
وهــو مــا ذكرنــي بتوسـ ِ
ـحت لهــا وكثيــرات ،وفــازت أســماء القائمــة المدعومــة.
ـعة االئتــاف التــي كنــت ترشـ ُ

الثــورة الســورية نقطـ ًة فارقـ ًة فــي حيــاة الســوريين ونقطـ ًة فارقــة فــي حياتــي ،أفرحتنــي جــدً ا فــي البدايــة،
ِ
بوحيهــا ،ثــم آلمتنــي آال ُمهــا والمحــن ،لكنــي لــم أفقــدْ يقينــي بأهميتهــا ألنهــا مقدمــة
ـت
ـت لهــا وعملـ ُ
وتحمسـ ُ
تاريــخ جديــد ونظــام جديــد .النــاس ،عــادة ،ال تكتشــف كل يــوم أشــياء بهــذه الكثــرة والكثافــة والحــدة
والصدمــة؛ لكــن الســوري بعــد الثــورة ،أصبــح مكتش ـ ًفا ببراعــة ،يحــاول التغلــب علــى صدماتــه والتعلــم
مــن فشــله واغترابــه ،فأينمــا حضــر هنــاك أشــياء جديــدة ســواء عــن صراعــات بلــده أو شــعبه أو مجتمعــه أو
ـرت
العالــم .جعلتنــي الثــورة أعيــش مراحــل نمــو جديــدة باألحــداث التــي مـ ّـرت وباألماكــن الكثيــرة التــي تغيـ ْ
وبالشــخصيات الكثيــرة الجديــدة التــي عرفتهــا .وأهــم مــا تعــزز لــدي هــو أن الحريــة ال يمكــن صناعتهــا مــن
دون التحــرر الفكــري واالجتماعــي ،وال معنــى لهــا مــن دون إنصــاف ومحاســبة.

وأزواجهــم،
كبيــرا مقارنــ ًة بالســوريين الذيــن فقــدوا أوال َدهــم وآبا َءهــم
أخســر شــي ًئا
صحيــح أنــي لــم
َ
ً
ْ
أو تعرضــوا لالغتصــاب واالعتقــال ،لكنهــم دمــروا بيتــي وحرقــوا مزرعتــي واحتلــوا أرضــي الغاليــة .هــي
خســارة ماديــة ال ُيحكــى فيهــا أمــام دمــار البلــد وقتــل مئــات اآلالف واعتقــال وتغييــب عشــرات اآلالف.
آلمنــي ذلــك وآلمنــي أن أســرتي فــي دمشــق انقســمت بيــن هاربيــن إلــى المنافــي خــارج ســوريا ،وآخريــن
ظلــوا فــي دمشــق ،ومــرت ســنوات عشــر لــم ألتــق بهــم ،وال أســتطيع دخــول ســوريا ،مثــل مالييــن غيــري
ألننــي مطلوبــة لشــعبة المخابــرات العســكرية.
تجربتــي محاولــة للعمــل الوطنــي ،ويســعدني أن أوالدي فهموهــا وقدروهــا وزاد احترامهــم لــي كونــي لــم
أفصـ ْـل مصيــري الشــخصي عــن مصيــر بلــدي وأمتــي.
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كاتبة وناشطة نسوية ،فلسطينية الجنسية ،تقيم في هولندا.

غدير ملكة
نعــم فعلهــا الجمهــور العربــي ،وثــار ضــد أنظمــة حكــم اســتبدادية ودكتاتوريــة ،وقبــل أن نحاكــم نتائــج
ثوراتــه تلــك ،ونبــدأ بالحكــم عليهــا مــن حيــث كونهــا صحيحــة أو خاطئــة ،علينــا ً
أول أن ننفتــح علــى مــا
تعنيــه تلــك الثــورات ،لنــرى كل مــا تحملــه مــن بــذور خيــر ،وأمــل يبعــث علــى التفــاؤل بإمكانــه تحقيــق
المزيــد مــن الحريــة والعدالــة .مــا أود تســليط الضــوء عليــه هــو أن القيــام بتلــك الثــورات فــي حــد ذاتــه،
بغــض النظــر عــن النتيجــة -مؤق ًتــا ،-يـ ّ
ـدل علــى أن اإلنســان العربــي ،انتقــل مــن مرحلــة الخضوع واالســتكانة
ألنظمــة الحكــم إلــى مرحلــة إدراك ضــرورة تغييــر تلــك األنظمــة ،وهــذا وحــده مؤشــر علــى تغ ّيــر مهــم فــي
وعــي اإلنســان العربــي.

بالنظــر إلــى نتائــج تلــك الثــورات ،التــي تبــدو وكأنهــا أفســدت الواقــع أكثــر ممــا أصلحتــه ،يســتاء معظــم
مــن يظــن أن النتيجــة يجــب أن تكــون حاليــة وســريعة ،لكــن ذلــك ال يمكــن أن يحــدث ،ألن كل تطــور وتقــدم
علــى أي صعيــد ال بــدّ أن يأخــذ وقتــه ،ال بــدّ أن يكــون مصحو ًبــا بــرؤى نقديــة ،تتابــع نتائجــه والمســارات
التــي يتخذهــا .ونتيجــة لذلــك يصبــح فــي اإلمــكان تجنــب مــا ارتُكــب مــن أفعــال أ ّثــرت ســل ًبا فــي ذلــك
ـواه .هــذا تما ًمــا مــا يمكننــا أن نفعلــه لالرتقــاء
التطــور ،وتعزيــز التقنيــات واألســلوب الــذي نهــض بــه ،وقـ ّ
بتلــك الثــورة التــي تفجــرت كفتيــل غضــب لــم تكــن محاصرتــه ســهل ًة فــي تلــك المرحلــة التــي اشــتعل بهــا.
وإن لــم يكــن اإلنســان العربــي مــدركًا لتلــك الحقيقــة ،فســوف يبقــى عال ًقــا فــي يأســه ممــا حــدث كلــه،
ويبقــى متخب ًطــا بيــن الخيــارات التــي تأتــي كــر ّد فعــل انتقامــي وانهزامــي أمامــه.
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الثــورة إ ًذا حــرب عميقــة ،حــرب بيــن أنظمــة دكتاتوريــة مســتبدّ ة وجماهيــر وصلــت إلــى مرحلــة وعــي
أدركــت مــن خاللهــا أن التغييــر مطلــوب فــي هــذه المرحلــة .ومــا يمكــن فعلــه لتنتصــر ثــورة الجماهيــر
التــي ظلــت راســخة لزمــن تحــت وطــأة االســتبداد هــو الوعــي الكامــل مــن طــرف متنــوري هــذه الشــعوب،
بأنــه ينبغــي لهــم أن يكونــوا قيــادة تعمــل علــى توعيــة الشــعوب وتثقيفهــا بمــا يخــدم حيــاة اإلنســان الكريمــة
والحــرة ،وليــس مــن خــال برمجتهــم ،كمــا اعتدنــا.

تلــك التوعيــة هــي مــا ســيقود إلــى تغييــر جــذري وحقيقــي فــي جميــع المعطيــات التــي تنتهــك الثــورة
ومنقســما بيــن هتافــات وأجنــدة جميــع
واإلنســان ،وإال ســيبقى المواطــن كمــا كان مــن قبــل ،مشــتتًا
ً
العصابــات التــي تحــاول الســيطرة علــى عقلــه ،والتــي غال ًبــا مــا تنجــح إحداهــا بتغييبــه لدرجــة اإليمــان
المطلــق ببرنامجهــا السياسي/العســكري .مــن هنــا تبــرز أهميــة قيــام ثــورة وحــدة روحيــة وفكريــة لــدى
المتنوريــن ً
أول ،مــن دون أي خضــوع إلغــراءات الســلطة ،انطال ًقــا مــن وعــي كامــل أن الوعــي الفــردي أحــد
أهــم مــا ُيحــدث تغييــرات حقيقــة.
وح ِقــن
مــا نحتــاج إليــه فــي الحقيقــة هــو قيــادة تنويريــة فكريــة تعــي كيــف ُبرمــج العقــل العربــيُ ،
ِ
وأوهــم بمعتقــدات فكريــة ونفســية حطمــت الــروح اإلبداعيــة الخالقــة فــي داخلــه ،فأصبــح
بمخــدرات،
متطر ًفــا بعقليــة دينيــة ترفــض المعرفــة والحريــة ،وتتغــذى علــى تشــوه الهويــة الــذي ُيقنــع بالتعصــب الدينــي
والقومــي أحيا ًنــا ،و ُيخفــي أبعــاد ذلــك التعصــب ومــا يحملــه فــي داخلــه مــن ظلمــة فكريــة تحجــب االرتقــاء
والتطــور علــى كافــة األصعــدة.

إن فتيــل ثــورات الربيــع العربــي هــو األرضيــة الخصبــة فــي الوقــت الراهــن لقيــادة واعيــة ومتنــورة تــدرك
أن تلــك الهــزة التــي زلزلــت الكيانــات الدكتاتوريــة فــي إمكانهــا اآلن أن تأخــذ بعــدً ا آخــر يتعامــل بحكمــة
مــع متطلبــات المرحلــة الحاليــة التــي تقــوم علــى أســاس تنويــري واع .نعــم هــذا مــا تحتــاج إليــه الثــورات،
تحتــاج إلــى قيــادات تنويريــة واعيــة ،ال قيــادات تعمــل وفــق أجنــدات سياســية وعســكرية ضيقــة أو تابعــة.
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العـدد الثـانــي
أيار  /مايو 2021

األجندة النسوية ضمن الدوائر التقدمية
لمى قنوت
تاريخ وصول المادة 18 :آذار /مارس 2021
كاتبــة وباحثــة ،وسياســية ســورية مســتقلة ،ونســوية .صــدر لهــا ثالثــة كتــب ،أحدهــا
بعنــوان« :المشــاركة السياســية للمــرأة الســورية بيــن المتــن والهامــش» ،وآخــر بعنــوان:
«العدالــة االنتقاليــة الحساســة للجنــدر» ،والكتــاب الثالــث بعنــوان« :كــي ال أكــون علــى الهامــش
 الذاكــرة الشــفوية لناجيــات ســوريات مــن االعتقــال» .تكتــب قنــوت فــي عــدة صحــف ومواقعإلكترونيــة ،وقدمــت العديــد مــن األوراق حــول تفكيــك االســتبداد واالنتقــال الديمقراطــي في
ســورية .شــاركت قنــوت فــي تأســيس وإدارة عــدد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي المعنيــة
بالديمقراطيــة والمواطنــة والمســاواة.

لمى قنوت
منــذ ثــورة آذار /مــارس  ،2011تحالــف عــدد مــن القــوى السياســية المتعــددة المشــارب ضمــن هيئــات
وتكتــات ،وانبــرى العديــد مــن المواطنيــن والمواطنــات إلــى تأســيس منظمــات مجتمــع مدنــي ،ويمكــن
القــول إن العديــد مــن التوافقــات الســابقة ،ســوا ًء بيــن القــوى السياســية أو بيــن األفــراد فــي المنظمــات ،كانت
باإلطــار العريــض ،أي مناهضــة نظــام االســتبداد وبنــاء دولــة ديمقراطيــة ،مــن دون الخــوض فــي تبنــي خطاب
نهضــوي تحــرري جــذري ،بحجة عــدم إثــارة حفيظــة المحافظيــن واإلســاميين ،رجـ ً
ـال ونســا ًء ،أي تحالفات
والم ِ
ضطهــد ال مــن الظلــم واالضطهــاد .وعليــه ،فــإن االلتفــاف علــى المعانــي كان،
لهــا موقــف مــن الظالــم ُ
ـا كان أم خب ًثــا ،وأصبحنــا نســمع فــي الحيــز العــام ،قبـ ً
ومــازال ،مقصــو ًدا ،جهـ ً
ورفضــا
ـول بدولــة المواطنــة
ً
ورفضــا للعلمانيــة ،قبـ ً
لتغيــر قوانيــن األحــوال الشــخصية ،قبـ ً
ـول بـــ «ديمقراطيــة األغلبية»
ـول بحياديــة الدولــة
ً
ورفضــا للتنصيــص دســتور ًيا علــى حريــة الديــن
فــي االســتفتاء علــى الدســتور بهــدف االســتقواء علــى اآلخــر
ً
والمعتقــد ،قبـ ً
ـول بدســتور حســاس للجنــدر وتجاهـ ً
رفضــا لحياديــة الدولــة تجــاه جميــع المكونــات
ـا أو ً
ورفضــا لتحريــر النســاء مــن األحــكام الفقهيــة الذكوريــة ،قبـ ً
واأليديولوجيــات ،قبـ ً
ـول فــي إنهــاء
ـول بالحداثــة
ً
ورفضــا للمســاواة فــي اإلرث بيــن الجنســين.
العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعي/الجنــدر،
ً
أيضــا ،تهافــت بعــض منظمــات المجتمــع المدنــي علــى التمويــل المتعلــق بقضايــا
ســاهم فــي هــذا الهــذر ً
الجنــدر ،باعتبــاره ،بحســب وجهــة نظرهــم ،جــز ًءا مــن «ســلة ســلع» ومــن الســهل إضافته إلــى ســالهمُ ،يعلي
مــن شــأن المنظمــة أمــام مموليهــا فيــزداد تمثيلهــم فــي المنابــر الدوليــة وتنفتــح آفـ ٌ
ـاق جديــدة فــي الحصــول
علــى تمويــل؛ شــارك فــي ضبابيــة المفاهيــم ،تصميــم «تكتيكــي» مــن طــرف بعــض الشــعبويين الســلطويين،
نســا ًء ورجـ ً
ـال ،لاللتفــاف علــى مــا قــد يؤثــر عليهــم وعلــى عملهــم ســل ًبا ،فينفــض مــن حولهــم المريــدون
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والمريــدات ،وخاصــة أولئــك الشــعبويين الذيــن صنــع منهــم التمويــل «نخ ًبــا» وصنفهــم المجتمــع الدولــي
«قــادة».

وقبــل الخــوض فــي ســمات تســفيل األجنــدة النســوية وتهميشــها ضمــن الخطــاب السياســي فــي الدوائــر
التقدميــة ،يجــب علــى النــص توضيــح معنــى تلــك الدوائــر ،وعليــه ،فالمقصــود بالدوائــر التقدميــة ،أي
المجموعــات واألفــراد أصحــاب الخطــاب الداعــم لف ًظــا لقضايــا المــرأة ،والمواطنــة ،والحريــات ،والعدالــة
االجتماعيــة ،والمناهــض لالســتبداد ،لكنهــم بالعمــل مــن أجلــه ،وفــي الحيــز الخــاص يمارســون ،كل ًيــا أو
جزئ ًيــا ،عكــس خطابهــم العلنــي.
يتســم التصويــب السياســي المناهــض لألجنــدة النســوية بكاملهــا أو جــزء منهــا ،ضمــن بعــض الدوائــر
التقدميــة بســمات متعــددة ،منهــا علــى ســبيل المثــال:

هرميــة النضــاالت واســتبعاد غيــر السياســي منهــا ،واهميــن بــأن قضايــا النســاء غيــر سياســية ،ثانويــة،
مؤجلــة ،ويقــع النضــال فــي ســبيلها علــى عاتقهــن فحســب ،إال عندمــا يتعلــق األمــر بجريمــة االغتصــاب،
فتصبــح القضيــة وطنيــة ،قضيــة وطــن وأمــة ،وتُســتحضر الصــورة المجازيــة ،والتــي تربــط الوطــن  -األرض
بالعــرض ،وهــي الصــورة  -المخيــال المؤسســة للعنــف والتحكــم بأجســاد النســاء ،والتطبيــع معهمــا بحســب
األجنــدة األيديولوجيــة للنضــال أو «للمعركــة – الغــزوة».

إســقاط الهزيمــة علــى الحــراك النســوي مــن جانــب الواقعييــن أو ممتهنــي الواقعيــة ،ممــن يقبلــون ،نســا ًء
ورجـ ً
ـال ،بتســويات ســهلة ومريحــة ،تتيــح لهــم المشــاركة ،ودون عنــاء ،فــي فتــات ترميهــا لهــم الســلطات
ودوائــر متنفذيهــا ،فنراهــم يؤطــرون أفكارهــم وأعمالهــم وفــق المثــل القائــل «امشــي جنــب الحيــط» و»
العيــن ال تقــاوم المخــرز» .إن هــؤالء «المهزوميــن جين ًيــا» ،وبحجــة الواقعيــة يســتخفون بمقاومــة االســتبداد
المتعــدد األشــكال ،وبالنضــال مــن أجــل التغييــر الجــذري.

اتهامــات مــن نــوع «االنبهــار بالغــرب» ،وتُرفــع ســيوف
نــزع شــرعيتها بحجــة عــدم أصالتهــا ،فتتالــى
ٌ
المقــدس ،للحفــاظ علــى عــدم وهــن نفســية «المجتمــع المحافــظ».
احتالل المساحات المؤثرة حتى ضمن الدوائر التقدمية ،ويتضمن:

المســاحات الفيزيائيــة :فــي أغلــب األحيــان تُدعــى النســاء إلــى المشــاركة فــي األحــزاب والكتــل السياســية
بعــد تشــكيل أو اختيــار «الكتلــة الصلبــة» أو «النــواة الصلبــة» وإعــداد األوراق السياســية التأسيســية ،وغال ًبــا
مــا يســتمر عمــل هــذه الكتلــة /النــواة كمطبــخ سياســي لرســم التكتيــكات االســتراتيجية التــي يعتقــدون أنهــا
مهمــة ،وعــادة ،تُقصــى النســاء عنهــا لمزاعــم ،بحســب وجهــة نظرهــم ،بأنهــا مطابــخ سياســية ويحتــاج اتخــاذ
ـورا (((،وال تبتعــد رؤيــة أعضــاء المراكــز البحثيــة و الهيئــات المنتجــة للمعرفــة عــن هــذا
القــرارات فيهــا صقـ ً
التوجــه ،فمثـ ً
ـا انتُخبــت د .ليلــى الصبــاغ عضــوة عاملــة فــي مجمــع اللغــة العربيــة فــي دمشــق فــي  18تشــرين
(((
الثانــي /نوفمبــر  ،1998كأول امــرأة عضــوة فيــه ،منــذ تأسيســه عــام  ،1919أي بعــد  79عا ًمــا من تأسيســه.
(((
(((

لمــى قنــوت« ،المشــاركة السياســية للمــرأة الســورية بيــن المتــن والهامــش ،اللوبــي النســوي الســوري ،منصــة
سياســية نســوية ،2017 ،صفحــة  ،105-104شــوهد فــي  ،2021/3/13فــيhttps://bit.ly/38Ajfuc :
“الدكتــورة ليلــى الصبــاغ” ،مجمــع اللغــة العربيــة بدمشــق ،شــوهد فــي  ،2021/3/12فــيhttps://bit. :
ly/30DO0de
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احتــكار المســاحات فــي المنابــر الدوليــة ســمة بــارزة لــدى منظمــات المجتمــع المدنــي ،ومــن ضمنهــا
المنظمــات النســائية والنســوية ،ولــم ُيكســر هــذا االحتــكار ،وتحديــدً ا لــدى المنظمــات األخيــرة إال خــال
وســعت دائــرة المشــاركة مــن خــارج محتكــرات
جائحــة كورونــا ،ألن اللقــاءات االفتراضيــة (ّ )webinars
المشــهد والســلطة ،الطامحــات لمواقــع متقدمــة.
مســاحات الــكالم ،وهــي تجســيد آخــر مــن احتــال الحيــز العــام ،ويتــم التعامــل مــع مــن حظيــت بامتيــاز
امتــاك مســاحة صغيــرة للتعبيــر والمشــاركة ،وكأنهــا ناطقــة رســمية باســم «الحركــة النســوية أو النســائية»،
وتصبــح األســئلة الموجهــة لهــا ،مثـ ً
ـا« ،مــا رأي الحركــة النســائية بكــذا »..وكأن الحــراك النســوي والنســائي
كتلــة واحــدة منســجمة ومتجانســة!

ويحــدث فــي بعــض تلــك المســاحات الصغيــرة أن يتعرضــن ألشــكال مــن التعنيــف الناعــم ،كأن تتــم
مقاطعتهــن فــي أثنــاء الــكالم ،أو النظــر إلــى الســاعة فــي إيحــاء لهــن بــأن الوقــت انتهــى وعليهــن إنهــاء
كالمهــن ،أو يتــم اســتثناؤهن مــن لقــب األســتاذة كمــا ُيطلــق لقــب األســتاذ علــى زمالئهــن مــن الذكــور.

اتباع «كتالوك» العمل الذكوري ،ويشمل هذا المنهج عدة نواح:
ً
أول« -األســتذة الذكوريــة» كادعــاء المعرفــة بالقضيــة المطروحــة ،وتصويــب الــرأي المخالــف ،والتقليــل مــن
شــأن قائلتــه ،وتمييــع رأيهــا ،تــارة باالســتخفاف وبالمــزاح وتــارة أخــرى بتغييــر الموضــوع وحرفــه.

ومــن ضمــن «األســتذة الذكوريــة» ظاهــرة الـ«مانســبلينغ» ( )Mansplainingوهــو مصطلــح مركــب لتوصيف
ويفسـ ُـر بتعالــي لشــخص مــا ،غال ًبــا مــا يكــون امــرأة ،عــن أي شــيء
ســلوك الرجــل الــذي يدعــي المعرفــة ّ
(((
ـرض فيــه جزا ًفــا بأنــه األكثـ َـر معرفــة وذكا ًء وكفــاءة .توضــح كيــم غودويــن فــي مخططهــا البيانــي الشــهير
َيفتـ ُ
ِ
ـب منــه الشــرح؟
أنــه يمكــن تحديــد فيمــا إذا كان تفســير أحدهــم هــو «مانســبلينغ» بثــاث نقــاط :هــل ُطلـ َ
هــل قــام الشــارح ،بافتــراض خاطــئ ،بــأن الشــخص اآلخــر غيــر كفــؤ؟ وهــل إجابتــا الشــارح علــى الســؤالين
الســابقين مرتبطتــان بمعتقــدات راســخة فيهــا تمييــز وتحيــز؟
ثان ًيــا -الشــخصنة ،باالبتعــاد عــن النقــد والحــوار الموضوعــي وســوق الحجــج ،إلــى اســتهداف الشــخص
ذاتــه وانتمائــه وســلوكه وتحليــل نياتــه ،بهــدف النيــل منــه ومــن أفــكاره والتقليــل مــن شــأنه.

ثال ًثــا -الالمرئيــة ،هــو شــكل مــن أشــكال الســلوك العدوانــي – الســلبي()Passive–aggressive behavior
 ،الــذي يبــدو غيــر ضــار أو عرضــي أو محايــد ،ويتجلــى بأشــكال متعــددة منهــا تجاهــل الشــخص واعتبــار
أفــكاره غيــر مرئيــة أو غيــر مهمــة وال تســتحق المناقشــة ،وعــدم النظــر إليــه عندمــا يتحــدث.

راب ًعــا« -االســتحقاق الذكــوري» ( )Male Entitlementوهــو الجــذر األســاس لــكل مــا ســبق ،ويمكــن تعريفــه
وخصوصــا أولئــك الذيــن تتطابــق صفاتهــم الجندريــة مــع الصفــات المثاليــة
بأنــه انطــاق ســلوكيات الرجــال،
ً
للذكــورة فــي المجتمــع ،مــن االعتقــاد الراســخ بــأن المنظومــة التمييزيــة غيــر العادلــة للمزايــا والفــرص
والحقــوق المتاحــة لهــم علــى أســاس جنســهم فحســب ،هــي أمــر طبيعــي وعــادل ،وأن أي نقــاش فــي هــذا
األمــر هــو مضيعــة لوقتهــم الثميــن ،وإن حصــل فهــو مكرمــة منهــم .هــذا ويفتــرض االســتحقاق الذكــوري
(((
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كيــم غودويــن  ،Kim Goodwin، «Mansplaining, explained in one simple chart”، BBCشــوهد فــي:
 ،2021/3/17فــيhttps://www.bbc.com/worklife/article/20180727-mansplaining-explained- :
in-one-chart

ملف العدد :الربيع العربي بعد عشر سنوات؛ المسارات والحصائل واآلفاق
ً
رابعا :ملف خاص؛ تجارب نسوية خالل الربيع العربي

بــأن بقيــة فئــات المجتمــع هــي أقــل شــأنًا وموجــودة بالدرجــة األولــى لخدمــة أو تلبيــة أهــواء هــذه الفئــة،
وعليــه يبــرر االســتحقاق الذكــوري لهــا أي ردة فعــل عدائيــة مــن تعنيــف وتحــرش ،وأن أي إجــراء عقابــي أو
حتــى المطالبــة بــه هــو تعــدي علــى حقــوق وحريــات تلــك الفئــة ومظلوميــة لهــا.

ال ُيخلــق المــرء نســو ًيا بــل يصبــح ،من خــال التحليــل والتعلــم واالشــتباك مــع منظومــة الهيمنــة الذكورية،
أيضــا بــل يصبــح ،مــن خــال منظومــة أبويــة كرســت تاريخ ًيــا الالمســاواة بيــن
وال ُيخلــق المــرء ذكور ًيــا ً
الجنســين ،مــن خــال التوزيــع غيــر المتكافــئ للمــوارد والفــرص والقيــود والســلطة ،ويحتــاج الخــروج منهــا
إلــى إدراكهــا كمزايــا حصنهــا المجتمــع والقانــون ً
أول ،ثــم خلخلــة بناهــا الســلطوية لتفكيهــا ومعالجتهــا مــن
جميــع الجوانــب ،معرف ًيــا وسياسـ ًيا واقتصاد ًيــا وثقاف ًيــا ومجتمع ًيــا ،لبنــاء دولــة ال تُطبــع مــع العنــف وال تُســفل
اســتبدا ًدا علــى اســتبداد.
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تجربتي مع الثورة
ميسون شقير
تاريخ وصول المادة 25 :آذار /مارس 2021

كاتبــة وباحثــة ســورية ،إجــازة ماجســتير فــي الدراســات العربيــة واالســامية المعاصــرة مــن
جامعــة مدريــد حــول تأثيــر الحــدث السياســي علــى الســرد الروائــي الســوري بيــن عامــي 2000
و ،2020تعـ ّـد ً
حاليــا رســالة دكتــوراه حــول اإلعــام العربــي المقــروء ودوره فــي الربيــع العربــي.

ميسون شقير
قبــل عشــر ســنوات ،وقــف قلبــي علــى رؤوس أصابعــه ،شــأنه شــأن جميــع قلــوب الســوريين ،لــم أكــن
أصــدق حينهــا أن الحيــاة منحتنــي فرصــة أن أعيــش هــذه اللحظــات ،لحظــات ســقوط بــن علــي فــي تونــس،
ثــم ســقوط مبــارك فــي مصــر ،ثــم أول صرخــة صعــدت مــن حناجــر ســورية قهرهــا الــذل والقمــع المتراكــم
فينــا منــذ أربعيــن عا ًمــا ،قهرهــا الخــوف والرعــب الــذي بنــت عليــه دولــة األســد دولتهــا الثانيــة داخــل
الدولــة ،والــذي كان يتجســد فــي كل عيــن ترقبنــي وفــي أي مــكان.

فــي هــذا اليــوم أذكــر أننــي تحولــت إلــى مجــرد أذنيــن وعينيــن تتنقــان بيــن الفضائيــات كــي َتريــا مــا ال
تصدقانــه ،كــي تفرحــا كمــا لــم تفرحــا مــن قبــل ،وكــي تخافــا وتحزنــا كمــا لــم تحزنــا مــن قبــل ،أربعة شــباب
ســقطوا فــي هــذا اليــوم ،حينهــا بــدأت الرصاصــات التــي ثقبــت صــدور شــباب درعــا تدخــل قلبــي ،وال
أدري كيــف يمكــن لجيــل كامــل مــن األمهــات الســوريات أن يعيــش هــذه التجربــة األســطورية المليئــة بمزيج
غريــب مــن الدهشــة والفــرح العميــق الــذي ال يصــدق ،مــن الحمــاس واالنفعــال واللهفــة ،ومــن الخــوف
فــي اآلن نفســه ،الخــوف علــى كل شــاب وشــابة ،علــى أبنائهــن وبناتهــن ،الخــوف مــن نظــام تاريخــه كلــه
يقــول إنــه لــن يتــردد فــي مواصلــة العنــف وتصعيــده ،ولــن يتــردد فــي جعــل هــذا العنــف الممنهــج نظا ًمــا
نهجــا قاتـ ً
ـيحول الحناجــر الســلمية الصارخــة بهــذا الشــكل الجماعــي الملحمــي إلــى
ـا سـ ّ
فــي حــد ذاتــهً ،
نهجــا يصيــب القلــب برصاصــة بشــكل مقصــود ،رصاصــة ظالمــة
مزيــج مرعــب مــن الفصائــل المتناحــرةً ،
ـول تلــك القلــوب كلهــا إلــى قنابــل قابلــة ألن
تقتــل قلــب كل مــن كان يســكن فــي هــذا القلــب المغــدور ،وتحـ ّ
أيضــا.
تصيــب اآلخريــن فــي قلوبهــم ً
تســجل األماكــن التــي صرخــت فيهــا
تحولــت أيامنــا كلهــا إلــى دفاتــر
ّ
فــي الشــهر األول مــن الثــورة ّ
التظاهــرات اليوميــة ،وعــدد الذيــن ســقطوا ،وبــدأ كل مــا فينــا فــي اســتنهاض الخــوف القابــع فينــا منــذ
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عقــود ،وفــي التخطيــط لتظاهــرات طيــارة تســتطيع الهــروب مــن جيــش المخابــرات والشــبيحة الــذي جهــزه
النظــام للســويداء تحديــدً ا .شــخص ًيا لــم أســتطع أن أكــون فــي أي تظاهــرة فــي الشــهر األول ألن حجــم جهــاز
المخابــرات وعــدد أفــراده كان مرع ًبــا ،لكــن زوجــي وزوج أختــي اســتطاعا المشــاركة.
بعــد شــهرين دخــل الجيــش إلــى مدينــة درعــا ،فأخــذت أعــداد النازحيــن ترتفــع فــي قريتــي القريــا ،ثــم
أطلــق الجيــش الرصــاص علــى تظاهــرات داريــا الرائعــة ،فبــدأ نازحــو داريــا يدخلــون مــكان إقامتــي فــي
صحنايــا .فــي عــزاء غيــاث مطــر ،حيــن وصــل وفــد صحنايــا واألشــرفية ،اســتقبلونا أهــل داريــا بهتافهــم
«واحــد ،واحــد ،واحــد ،الشــعب الســوري واحــد» ،ومســكوا أيدينــا وانهالــت الدمــوع مــن قلــوب الجميــع،
إحساســا يرتــق ثقــوب القلــب ويجعلنــا نثــق بأنــه مــا مــن شــيء يمكنــه حــرف هــذه الثــورة عــن مســارها
كان
ً
أو تخريبهــا.
نعــم هــي الثــورة المســتحيلة التــي عشــناها نحــن ،هــذا الجيــل مــن األمهــات ،بــكل خليــة فينــا .لقد عشــتها
بعــدد نازحــي أهــل داريــا الذيــن افترشــوا طرقــات صحنايــا ،وتحولــوا إلــى مرضــى أساســيين فــي صيدليتــي،
ولربمــا ســاعدوني فــي الحقيقــة أكثــر بكثيــر ممــا كنــت أحــاول أن أســاعدهم ،فقــد جعلونــي متوازنــة مــع
نفســي ،وخففــوا عنــي عــبء عــدم قدرتــي علــى المشــاركة فــي التظاهــرات.

فــي عــزاء الشــهيد صفــوان شــقير ،وهــو أول شــهيد مدنــي فــي الســويداء ،فــي صيــف عــام  2012فــي
القريــا ،كنــت واقفــة علــى شــباك بيتــي الــذي يبعــد عــن صــرح باشــا األطــرش قليـ ً
ـا ،ولــم أصــدق نفســي
حيــن ســمعت صــوت الحناجــر وهــي تهتــف «عاشــت ســوريا ويســقط بشــار األســد» ،وحيــن حاولــت
ـدي اللذيــن يبلغــان مــن العمــر  17و 13عا ًمــا ،اكتشــفت أنهمــا غافالنــي وذهبــا مــع والدهمــا
البحــث عــن ولـ ّ
وأخــي خلــدون إلــى التظاهــرة ،كنــت فرحــة وفخــورة جــدً ا بهــم ،وخائفــة جــدً ا عليهــم ،وحيــن ســمعت
صــوت إطــاق الرصــاص بكثافــة ،توقــف قلبــي وركعــت علــى األرض كمــا لــم أفعــل فــي حياتــي ،أخــي
وزوجــي وولــداي هنــاك والرصــاص يشــق الســماء.

فــي الصيــف نفســه بــدأت األعــداد الكبيــرة ،التــي دخلــت أشــرفية صحنايــا هارب ـ ًة مــن الصواريــخ التــي
أيضــا عــن دخــول مجموعــات مســلحة لهــا طابــع إســامي يميــل إلــى التطــرف
تهــوي علــى بيوتهــا ،تخبرنــا ً
إلــى داريــا .وحيــن التقيــت فــي صيدليتــي فــي أشــرفية صحنايــا بــأم غيــاث مطــر ،تعانقنــا كأننــا نعــرف بعضنــا
منــذ دهــر ،بكينــا م ًعــا كأننــا صديقتيــن عزيزتيــن ،وقــد قالــت لــي إنهــا تخــاف علــى ولديهــا االثنيــن المتبقييــن
أيضــا علــى أحــام غيــاث التــي بــدأت تتبخــر بســبب عنــف النظــام
اللذيــن عرفتنــي بهمــا حينهــا ،وتخــاف ً
وصواريخــه ،وبســبب بــدء تشــكل جهــات مســلحة ال تمثــل أبــدً ا أحــام غيــاث ،بــل تخونهــا بــكل معنــى
الكلمــة.
صباحــا ،كانــت الطائــرات تقلــع مــن مطــار
هنــاك فــي بيتــي فــي صحنايــا ،كل يــوم حوالــي الســاعة الثامنــة
ً
المــزة القريــب ،لكننــي كنــت أحــس أنهــا تقلــع مــن رأســي ،ثــم أعيــش تلــك اللحظــات المرعبــة مــا بيــن
إقــاع الطائــرة وصــوت االنفجــارات الــذي يهــز كل زجــاج البيــت ويهــز روحــي .لــم أكــن أســتطيع تخيــل
حــال األمهــات اللواتــي بقيــن فــي داريــا ،كيــف تمــر عليهــن اللحظــات بانتظــار ســقوط القذائــف والصواريخ،
أي جحيــم هــذا الــذي تعيشــه األمهــات ،كيــف ال يمتــن ،كيــف يقاومــن ،كــم يخفــن ،كــم يخــاف أطفالهــن،
ً
كامــا فوقهــم ،كــم
األطفــال الكثيــرون الذيــن كانــوا يلعبــون فــي البيــت فصــار البيــت يالعبهــم ويهــوي
يصليــن ،وكــم تخذلهــن الصــاة.

235

العـدد الثـانــي
أيار  /مايو 2021

أذهــب إلــى صيدليتــي وأبــدأ عملــي وأســتنجد بــه أن يشــغلني قليـ ً
ـا ،لكــن علــب الــدواء تشــدّ ني مــن
قلبــي ،هــذا الــدواء نفســه الــذي كان عنــدي والــذي كان يســتعمله جــاري الطيــب قبــل أن تأتــي القذيفــة
وتقــدم لــه الشــفاء التــام .وهــذا هــو شــراب األطفــال الخافــض للحــرارة ،الــذي كان الفــرح يصــل إلــى كل
خليــة فــي جســمي حيــن كنــت أقدمــه بــا ثمــن إلــى النازحيــن الذيــن جــاؤوا إلــى مدينتــي هنــاك ،النازحيــن
الذيــن تركــوا مالمحهــم فــي بيوتهــم التــي دمــرت.

فــي يــوم  28كانــون األول /ديســمبر  2012اســتيقظنا علــى صــوت الطائــرات ،وجهــزت أوالدي للذهــاب
إلــى االمتحانــات فــي المدرســة التــي نصــب الجيــش فــي باحتهــا قاذفــة صواريــخ باتجــاه داريــا .فــي حوالــي
صباحــا جاءنــا اتصــال لــم أفهمــه ،لكــن زوجــي أخبرنــي أن أخــي تعـ ّـرض لحــادث وهــو
الســاعة العاشــرة
ً
فــي حالــة ســيئة ،حينهــا فهمــت أن حياتــي ســتتوقف فــي هــذا التاريــخ ،وفهمــت أنــي خســرت أقــرب شــخص
إلــى روحــي ،وعرفــت أنهــم قتلــوا خلــدون شــقير الــذي كان مطلو ًبــا للتحقيــق ،قتلــوه وهــو فــي أرض والــدي
ـص شــجرات الســرو التــي تحيــط البســتان كــي يؤ ّمــن حط ًبــا يد ّفــئ بــه أهلــي وعائلتــه والنازحين
يحــاول أن يقـ ّ
القادميــن مــن درعــا ،فهمــت أنهــم غــدروه هنــاك ،وأنــي ُأصبــت فــي القلــب إلــى األبــد.

باغتيالهــم أخــي ،ثقبــوا قلــب والــدي ألنــه قــال يو ًمــا رأ ًيــا مخال ًفــا لمــا أرادوا ،ألنــه صـ ّـرح بشــكل علنــي
بــأن الحــل العنفــي هــذا ســيد ّمر كل شــيء ،ألنــه كتــب رواياتــه التــي تعـ ّـري البنيــة االنتهازيــة التــي يقــوم
عليهــا النظــام ،وثقبــوا قلــب أخــي ألنــه كان يحــاول أن يمنــع الســوري فــي الجيــش مــن قتــل الســوري فــي
التظاهــرة ،وألنــه كان يعمــل صام ًتــا فــي إغاثــة النازحيــن مــن دون أي ضجيــج.

تغيــر كل شــيء بعــد هــذا التاريــخ ،لــم أعــد قــادرة علــى الفــرح ،وحيــن زاد قصــف الصواريــخ علــى
الغوطــة والمعضميــة بشــكل مرعــب ،فــي تلــك الليلــة مــن صيــف  2013التــي لــم نســتطع فيهــا النــوم،
صعدنــا أنــا وزوجــي إلــى ســطح البنــاء ،كانــت أضــواء االنفجــار وأصواتــه مرعبــة ،وكان إطــاق الصواريــخ
ـدأت فــي حوالــي الســاعة الســابعة أشــم رائحــة الكبريــت
كثي ًفــا خاصـ ًة فــي الســاعة الخامســة
صباحــا ،ثــم بـ ُ
ً
فــي الهــواء ،وبــدأت أســعل بســبب الربــو ،لكننــي أدركــت أن شــي ًئا غيــر طبيعــي قــد حصــل .نزلنــا وفتحنــا
التلفــاز كالعــادة ،وعرفنــا حينهــا أن أكثــر مــن ألــف طفــل نامــوا جمي ًعــا دفع ـ ًة واحــدة وفــي اللحظــة نفســها،
نامــوا مبكـ ًـرا هنــاك فــي الغوطــة ،وفــي المعضميــة ،نامــوا بأمــر مــن الســيد الكيمــاوي ،نامــوا جمي ًعــا كــي
يحلمــوا جميعهــم م ًعــا بمالبــس العيــد ،وكــي يســتيقظوا م ًعــا فــي الوقــت نفســه هنــاك فــي القبــور ويذهبــوا
م ًعــا إلــى المراجيــح ،األطفــال الذيــن منــذ ثمانــي ســنوات لــم يدخلــوا مدرســة ولــم يهربــوا مــن صــف،
األطفــال المؤدبــون جــدً ا ،والخجولــون جــدً ا ،إلــى درجــة المــوت.
فــي نهايــة عــام  2013جــاءت المخابــرات إلــى صيدليتــي تبحــث عنــي ،كانــت تهمتــي أننــي أتعامــل مــع
اإلرهابييــن ألننــي أحــاول مســاعدة األمهــات القادمــات مــن داريــا مكســورات القلــب والــروح ،وبــدأت
الحواجــز تحقــق مــع ابنــي وتســأله عنــي ،وأنــا خفــت ،نعــم ،خفــت علــى نفســي مــن االعتقــال ،خفــت علــى
ـي الرحيــل.
أوالدي مــن االعتقــال أو القتــل ،وأحسســت أن ثورتــي الغاليــة تُســرق مــن بيــن أصابعــي وكان علـ ّ
علــي أن اصطحــب واحــدً ا مــن أبنائــي فحســب كــي أســتطيع الحصــول
وصلــت إلــى اســبانيا وكان
ّ
ـم شــمل
علــى فيــزا زيــارة ،كان هــذا أصعــب القــرارات فــي حياتــي ،اختــرت ابنــي األكبــر كــي أتمكــن مــن لـ ّ
األصغــر ،ورحلنــا ،وهنــا عشــت فعـ ً
ـم شــمل
ـا تجربــة أن أكــون الجئــة ،لكــن هدفــي بــأن أقــدّ م طلــب لـ ّ
لزوجــي وابنــي األصغــر الــذي تركتــه للمــرة األولــى فــي حياتــي جعلنــي أقــوى قليـ ً
ـا ممــا أتخيــل .بعــد ســنة
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ـي أخيـ ًـرا ،اعتقلــت
ـم الشــمل وجهــز زوجــي وابنــي نفســيهما ،كــي يأتيــا إلـ ّ
ونصــف ،عندمــا جهــزت ورقــة لـ ّ
قــوات النظــام زوجــي علــى الحــدود الســورية اللبنانيــة وضربتــه بشــدة أمــام ابنــي الــذي يبلــغ مــن العمــر 14
عا ًمــا والــذي مضــى وحيــدً ا إلــى لبنــان.
لقــد كســرني اعتقــال زوجــي وخوفــي مــن أن يخــرج مي ًتــا مــن التعذيــب مثلمــا خــرج صديقنــا مــروان
الحاصبانــي ،وقــد كســرني بقــاء ابنــي وحيــدً ا فــي لبنــان .شــأني شــأن جميــع زوجــات وأمهــات المعتقليــن
الســوريين ،لمــدة شــهرين لــم أعــرف أي معلومــة عــن زوجــي ،أحتــرق وأذوب وأمــوت وأكتــوي ،ابنــي وحيد
هنــاك ومريــض ،وأنــا هنــا عاجــزة ووحيــدة ومرعوبــة .خســرت  27كليــو مــن وزنــي فــي شــهرين ،تغيــرت
شــخصيتي كلهــا وضعفــت مقوماتهــا ،ضعفــت جــدً ا ،وعشــت صرا ًعــا بيــن إحســاس بالذنــب بــأن زوجــي
اعتُقــل بســبب مســاعدتي أنــا للنــاس فــي صيدليتــي وإحســاس آخــر بأننــي تركــت ابنــي األصغــر يعيــش وحيدً ا
رعــب اعتقــال والــده ومرضــه الشــديد فــي لبنــان .بعــد شــهرين خــرج زوجــي مــن الســجن مكســور الــروح،
وبعــد ثالثــة أشــهر وصــا إلــى إســبانيا.

وكشــجرة تحــاول أن تتســمك بالجــذور ،وكجــذور تحــاول أن تتمســك بالتــراب ،وكتــراب يحــاول أن
يتمســك بباقــي األرض ،هكــذا كنــت فــي هــذا الرحيــل الكبيــر ،فــي هــذه التغريبــة القاتلــة ،فــي هــذا االقتــاع
الكامــل لمكونــات ذاتــي وشــخصيتي كلهــا ،وفــي وضعهــا فــي أماكــن ال تعــرف شــي ًئا عــن مالمحــي ،وال
تســتطيع أن تعــي حجــم الخــراب الــذي عمرتــه الحــرب فينــا ،وال تصــدق أننــا قادمــون مــن آالف الســنين
قبــل اليــوم ،وأننــا أينمــا ذهبنــا فإننــا ســنحمل فــي أصابعنــا أول نوتــة موســيقية فــي العالــم ،وفــي شــفاهنا
أول أبجديــة عرفتهــا البشــرية ،وعلــى أجســادنا آثــار أقــدم وأحــدث أجهــزة التعذيــب ،وآثــار أفخــر أنــواع
الســجائر.

أنــا لــم أركــب البحــر كمــا فعــل معظــم الســوريين ،ومــن غــرق فــي البحــر منهــم نجــى مــن الحيــاة ،ومــن
وصــل إلــى الشــواطئ ،وصــل مب ّلـ ً
ـا بالمــوت والغربــة ،وصــل غري ًقــا فاقــدً ا كل مالمحــه .ســيكون صع ًبــا
جــدً ا علــى هــذه البــاد التــي ال رصــاص فيهــا ُيطلــق علــى حناجرنــا ،هــذه البــاد البعيــدة التــي ال مــكان فيهــا
لموتنــا واعتقالنــا ،ال مــكان فيهــا لرعبنــا وذلنــا وســجوننا وتعذيبنــا ،ال ســماء فيهــا لرايــات ســوداء تســرق منــا
لــون دمنــا ،هــذه البــاد البعيــدة الجميلــة ،البــاد الجديــدة النظيفــة ،المرتبــة ،المنظمــة ،المليئــة بالغابــات،
وباألطفــال الشــقر النظيفيــن ،البــاد التــي ال يعــرف هواؤهــا لغتنــا ،وال يعــرف فيهــا الــكالم طعــم الــكالم،
هــذي البــاد التــي ال رائحــة ألحبتنــا علــى ورودهــا الكثيــرة وال رائحــة ألقدامنــا علــى طرقاتهــا ،ســيكون
صع ًبــا عليهــا جــدً ا أن تنقذنــا.
منــذ أن وصلنــا إلــى هــذه البــاد ونحــن نضحــك علــى أنفســنا ،نحــاول أن نحيــك مــن أحالمنــا الممزقــة
شــاالت تحمــي أرواحنــا مــن هــذا البــرد كلــه ،لكــن الحقيقــة بعــد عشــر ســنوات مــن االنكســارات المتتاليــة،
بعــد عشــر ســنوات مــن االنتظــار ثــم الحلــم ثــم تح ُّطــم أحالمنــا أمــام أقدامنــا وأعيننــا ،الحقيقيــة الوحيــدة
هــي هــذا اإلحســاس الخانــق بالعجــز وخيبــة األمــل التــي بــدأت تنهــش العظــام ،الحقيقــة هــي اكتشــافنا
المتأخــر أن ال أحــد يكتــرث ،وأننــا ســنموت هنــا ،متك ِّفنيــن بالـ ّ
ـذل والخيبــة والخــذالن ،وحيديــن ومقهوريــن
كفــدوى ســليمان ،ومهزوميــن ذابليــن كصــوت ســميح شــقير اآلن وكعيــون فــارس الحلــو.
اكتشــاف هــذه الحقيقــة اآلن يذكّرنــا بليلــة الرحيــل الكبيــر التــي كنــا نجلــس فيهــا أمــام الحقيبــة التــي
ســنحملها وتحملنــا طويـ ً
ـا ،والتــي كان علينــا أن نحشــر فيهــا كل أيامنــا الطويلــة الماضيــة المطويــة جيــدً ا،
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نحشــر فيهــا أحالمنــا المكويــة ،شــاالت أمهاتنــا المطـ ّـرزة بالدعــاء التــي وضعناهــا كــي نقنــع هــذا الرحيــل
بأننــا ســنكون بخيــر ،أورا ًقــا كثيــرة مصدَّ ًقــا عليهــا تحمــل طواب ًعــا كثيــرة ،محفظــة صغيــرة وضعنــا فيهــا
هوياتنــا وشــهاداتنا التــي كنــا نعتقــد أنهــا ستشــهد علينــا فــي البــاد الجديــدة ،صــور طفولتنا وشــبابنا ودراســتنا
وأوالدنــا وهــم صغــار جــدً ا ،صورنــا حيــن لــم نكــن نتخيــل أنــه ســيأتي يــوم نضطــر فيــه إلــى تــرك دمنــا خلفنــا
والرحيــل مســرعين .فــي تلــك الليلــة كان علينــا أن نحمــل صــور الذيــن ســنتركهم هنــاك وحيديــن يرعــون
ـورا للذيــن تركناهــم تحــت التــراب ،صورهــم مــع شــريطة
غيابنــا جيــدً ا ،وأن نخبــئ فــي زاويــة الحقيبــة صـ ً
ســوداء نزعناهــا عــن الجــدار الــذي كانــت تســنده مــن الســقوط ،وضعناهــا فــي الحقيبــة كــي نقــول لهــم إنهــم
معنــا وإننــا لــن نتركهــم وحدهــم ينتظــرون فــي القبــور.

نحــن الســوريين الناجيــن مــن الغــرق نكتشــف اليــوم أن هــذه البــاد الغريبــة ،البــاد الجميلــة إلــى حــد
ال ُيحتمــل ،الهادئــة حــدّ المــوت ،قــد «فـ ّـرت» لنــا عمرنــا الــذي حاكتــه لنــا أمهاتنــا ،كل شــيء فيهــا ،حتــى
األشــياء التــي جئنــا ألجلهــا ،األشــياء التــي حرمنــا منهــا ،األشــياء التــي ألبســناها أحالمنــا الواســعة كلهــا ،هــذه
األشــياء كلهــا مــررت لنــا عمرنــا الــذي ُبســط فــوق بخــار احتــراق بالدنــا فينــا الســاخن ،وشــدّ ت لنــا خيــوط
هــذا العمــر ،جعلتهــا مســتقيمة ،ثــم أعــادت لنــا حياكتهــا ،لكــن عمرنــا الجديــد صــار ضي ًقــا جــدً ا علينــا ،ولــن
نســتطيع أن نلبســه مــرة ثانيــة .وســنكمل حياتنــا هنــا بــا عمــر.
ربمــا ســتكون هــذه التغريبــة أقــل احترا ًقــا علــى صغارنــا اآلن ،ربمــا ســيبهجهم نموهــم فــي بــاد تحــب
الطفولــة ،وتتــرك لهــم حريــة المراهقــة والبلــوغ ،لكــن مــا نخشــاه ،نحــن الســوريين الذيــن تركنــا حياتنــا
كبــارا ،نخــاف أن يكتشــفوا
خلفنــا وحيــدة تحــت األنقــاض ،هــو أن ينمــو أطفالنــا هنــا ،وحيــن يصبحــون
ً
حجــم الهاويــة ،وأن يصيــروا كالفلســطيني الــذي ال يــزال يبــدّ د حياتــه فــي العثــور علــى وطــن.

ـحابات الحقائــب جيــدً ا كــي نتأكــد مــن عــدم
فــي ليلــة الرحيــل الكبيــر التــي كان علينــا أن نشــد فيهــا سـ ّ
ســقوط شــيء منهــا علــى الطريــق ،والتــي جففنــا فيهــا ملــح دموعنــا علــى خدودنــا ُمقنعيــن عيوننــا أنــه ليــس
هنــاك مــن حــل ،وأن ذاك القبر/الوطــن لــم يعــد يســعنا ،وأن هــذا الرحيــل الكبيــر مح َّتــم علينــا ،فــي تلــك
الليلــة حاولنــا أن نتــرك فــي الحقائــب مســاحة صغيــرة للشــهداء كــي يعيشــوا حيــاة كاملــة ،كــي ال يكبــروا
كثيـ ًـرا فــي غيابنــاَ ،ح َســبنا وزن الحقائــب وســندفع وزن الحيــاة الزائــد فيهــا فــي كل مطــار.

لكننــا اآلن بعــد عشــر ســنوات كاملــة مــن التحطــم المســتمر ،مــن التخريــب الكامــل لبالدنــا ،وناســنا،
وماضينــا ،وثورتنــا ،هتافاتنــا ،أحالمنــا ،وعودتنــا ،ووجودنــا هنــا ،بعــد كل ذلــك ،نكتشــف اآلن ،بــكل وجــع
تلــك االكتشــافات المتأخــرة للســرطانات ً
مثــا ،نكتشــف ونعتــرف« :نحــن الســوريين الناجيــن الواصليــن
بحقائبنــا المقفلــة جيــدً ا إلــى البــاد الجميلــة ،نعلــن أن حقائبنــا قــد وصلــت كاملــة وبأمــان ،لكننــا ســقطنا
منهــا علــى الطريــق.
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عشر سنوات ونحن نقاوم اليأس
هنادي زحلوط
تاريخ وصول المادة 9 :نيسان /أبريل 2021
ناشــطة حقوقيــة ســورية فــي مجــال حقــوق المــرأة والطفل ،وكاتبــة صحفية ،ومهندســة
زراعيــة ،مــن محافظــة الالذقيــة ،تقيــم ً
حاليــا فــي فرنســا .واكبــت الثــورة الســورية منــذ أيامهــا
األولــى ،وتجربتهــا مــع الثــورة تجربــة نضــال واعتقــال؛ اعتقلــت ثــاث مــرات خــال الثــورة .صــدر
لهــا كتــاب فــي أدب الســجون بعنــوان «إلــى ابنتــي» سـ ّـجلت فيــه شــهادتها عــن الثــورة .كانــت
عضــوة فــي المركــز الســوري لإلعــام وحريــة التعبيــر لعامــي  2009و ،2010نالــت جائــزة ايالريــا
ألبــي اإليطاليــة ،وجائــزة المدافــع عــن حقــوق اإلنســان مــن الخارجيــة األمريكيــة .2012

هنادي زحلوط
إن كان هنــاك مــن وصــف بكلمتيــن لعــام ألفيــن وعشــرة ،فأعتقــد أن «عــام اليــأس» هــو أول مــا يتبــادر إلــى
ذهنــي .كانــت قــد مــرت خمــس ســنوات علــى اهتمامــي واشــتغالي بقضايــا المــرأة والطفولــة فــي ســوريا،
وســبع ســنوات علــى بدايــة نشــري للقصــص القصيــرة الســاخرة فــي مناشــير المعارضــة ،كان األمــل بضــوء
تسـ ّـرب مــن فجــوة فــي آخــر النفــق فــي العــام ألفيــن قــد ُقضــي عليــه بنجــاح بســدّ أي انفراجــة قــد تفضــي
ِ
مؤسســوها ،واعت ُِقــل المحامــي أنــور البنــي
ـت المنتديــات،
ولوحـ َ
إلــى حــراك سياســي أو حقوقــيُ .أغل َقـ ْ
ـق ِّ
والمدونــة
ومجموعــة إعــان دمشــق للتغييــر الوطنــي الديمقراطــي .ثــم اعتُقــل المحامــي مهنــد الحســني،
ّ
طــل الملوحــي ،وحوكمــوا جميعــا و ُأ ِ
ـق مكتــب المركــز الســوري مــرات عــدة .كل هــذا لــم يجعــل ســوى
غلـ َ
ً
شــجرة صغيــرة مــن اليــأس تكبــر وتكبــر ،لتطغــى علــى كل مســاحات رؤيتنــا.
تحولــت لقاءاتنــا فــي «قصــر العــدل» لحضــور المحاكمــات مــن أفعــال احتجاجيــة خطِــرة إلــى مناســبات
للقــاء مــن تبقــى .تســللت فــروع شــجرة اليــأس إلــى قلوبنــا ،وصرنــا نلتقــي لنصمــت أو نشــكو ،نستشــعر
االختنــاق ،وال نســتطيع لتنفــس األمــل سـ ً
ـبيل.

كان قــد مضــى علــى انتقالــي للعيــش فــي دمشــق ســنوات ثــاث ،فقــد قــررت فــي العــام ألفيــن وســبعة
أن أعيــش فــي مــكان يتيــح لــي حريــة أكبــر فــي اتخــاذ القــرارات .وبيــن قريتــي «الصنوبــر» التــي كبــرت فيهــا
وأنــا أشــهد انتهــاكات «الشــبيحة» شــخص ًيا ،واألفــرع األمنيــة فــي الالذقيــة التــي كانــت قــد بــدأت باســتدعائي
بعــد سلســلة قصــص ســاخرة فــي مناشــير المعارضــة ومقــاالت تعنــى بواقــع المــرأة والطفولــة ،كنــت قــد
ضقــت ذر ًعــا بذلــك ،وكان الضغــط علــى عائلتــي يــزداد فــي محاولــة لجمــي عــن ذلــك كلــه ،جهــدت سـ ًـرا
فــي اســتصدار ســند إقامــة لــي فــي دمشــق ،وأرســلته إلــى وزارة الزراعــة لكــي ُأفــرز للعمــل فــي دمشــق ،وكان
هــذا مــا حــدث!
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ـارا ،وناشــطة حقوقيــة ،صحفيــة ،معارضــة ،فــي
مهندســة عاملــة فــي وزارة الزراعــة واإلصــاح الزراعــي نهـ ً
بقيــة أوقاتــي العصيبــة ،أمضــي عطلــة نهايــة األســبوع فــي دمشــق أكتــب وألتقــي أصدقائــي وأناقــش فــي شــتى
مشــكالت البــاد االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية التــي و ّلدتهــا لنــا طغمــة ديكتاتوريــة طائفيــة حاكمــة،
وفــي عطلــة نهايــة األســبوع التــي تليهــا ،أقضيهــا فــي الالذقيــة ،فــي قريتــي ،صامتــة أشــاهد أخبــار التلفزيــون
الســوري الرســمي وقنــاة «الدنيــا» التــي تؤكــد فــي كل مــا تعلنــه أن ســوريا بلــد مثالــي بــكل مــا فيــه!

صادفــت كثيـ ًـرا مــن الشــابات الســوريات والشــبان الســوريين ،واكتشــفت أن التمــزق الــذي عشــته لســنوات
عاشــه كثيــرون وكثيــرات ،نحــن الجيــل الــذي عــاش الرغبــة بالتغييــر ،ألن هــذا الواقــع الــذي يعيشــه ال يم ّثلــه
وال يرضيــه ،بــل يرهقــه و ُيرغمــه علــى فعــل مــا ال يريــد ،ويرغمــه علــى الكــذب.
كانــت قضايــا النســاء جــز ًءا ال يتجــزأ مــن هواجســنا األولــى بالتغييــر ،شــاركت مــع ناشــطات وناشــطين
ـتنكارا لمقتــل الشــابة «زهــرة العــزو» علــى يــد أحــد أفــراد عائلتهــا .كان
فــي حملــة «زهــرة لعيــون زهــرة» اسـ ً
ِ
مقتلهــا صدمـ ًة بالنســبة إلينــا ،نحــن الذيــن كنــا مهدَّ ديــن مــن طــرف النظــام بتصنيفنــا الخطــر «مجتمــع مدنــي:
معارضــة» .وبحســب قانــون العقوبــات الســوري الــذي يرفــض النظــام تعديلــه ،فقــد اســتفاد القاتــل مــن
العــذر المخ َّفــف الــذي يوفــره قانــون العقوبــات الســوري فــي حالــة قتــل امــرأة علــى يــد أحــد أقاربهــا بداعــي
«الشــرف» .كنــا واعيــن لقضيــة أن هدفنــا أبعــد مــن إثــارة الــرأي العــام لمعاقبــة الجانــي فــي قضايــا «الشــرف»،
كان هدفنــا المطالبــة بحقوقنــا كنســاء ،المطالبــة بحــق الحيــاة والتعلــم والتنقــل والــزواج والميــراث وبكثيــر
أيضــا لضــرورة عــدم االســتجابة ألصغــر
مــن حقــوق اإلنســان األخــرى ،لكــن النظــام كان ،ومــا زال ،واع ًيــا ً
مطالبنــا ،فهــذا يتناقــض مــع بنيتــه الرافضــة للتنــازل لمواطنيــه ،ألنــه ال يعدّ هــم أصـ ً
ـا مواطنيــن ،بــل تابعيــن!

تعرفــت إلــى ملــك الشــنواني فــي إحــدى ورشــات العمــل الســرية ،ورشــة كان قــد خطــط لهــا الصحفــي
كمــال شــيخو واســتضافها ،لنقــاش أدوات التغييــر الســلمي .لفتــت نظــري ملــك بشــدة ،كان فيهــا مــن الجــرأة
مــا يكفــي نســاء األرض ،امــرأة متمــردة ،تصغرنــي بســنوات ،لكنهــا قــرأت وتعلمــت مــن هــذه الحيــاة بشــكل
أســرع بكثيــر ممــا مــرت بــه عجــات الزمــن ،كان وجودهــا بذاتــه وآراؤهــا الصادمــة كفيلــة باســتفزازي أنــا
الفتــاة البســيطة ،ابنــة الريــف البعيــد ،المتحفظــة والمنطويــة ربمــا ،كان اســتفزازها إيجاب ًيــا فقــررت أن أتعلــم
منهــا ،وأصبحنــا صديقتيــن.
ـررت ملــك أنهــا ســتواجه الفكــر الداعــم لجرائــم الشــرف عبــر تبنيهــا لعبــارة كتبتهــا علــى قميــص أبيــض
قـ ْ
ترتديــه كل يــوم وهــي ذاهبــة إلــى عملهــا وآتيــة منــه ،وســط دمشــق ،وقــررت بــدوري أننــي أســتطيع أن أكــون
جــز ًءا مــن الحملــة ،وكان لــي قميصــي الــذي أرتديــه فــي وزارة الزراعــة ذاتهــا.
أثــارت مبــادرة «تيشــرت» كثيـ ًـرا مــن ر ّدات الفعــل ،فمــرات كان المــارة يصفقون ،ومــرات يشــتمون ،ومرات
كثيــرة كانــوا يقــرؤون ويصمتــون ،وكنــا راضيــن فــي كل األحــوال ،فنحــن نعلــم أن الحجــارة الصغيــرة ال
بــد أن تحــرك الميــاه الراكــدة ،والمهــم أن تتحــرك هــذه الميــاه ،حتــى لــو كانــت حركتهــا شــتيمة تتطايــر فــي
وجوهنــا!
أتاحــت لــي المســافة الجغرافيــة التــي تفصلنــي عــن أهلــي المســاهمة فــي مــا كنــت أتــوق إلــى فعلــه ،ملــك
أيضــا كانــت قــد حصلــت علــى اســتقاللها االقتصــادي وصــارت قــادرة علــى المبــادرة بشــجاعة .عنــت لــي
ً
وأيضــا ،كســرت قائمــة الناشــطات والناشــطين
ملــك الكثيــر ،الصديقــة ،الفتــاة الشــابة المثقفــة والمتمــردةً ،
السياســيين واالجتماعييــن التــي كنــت أتوقــع أنهــا تبــدأ بــرزان زيتونــة ،وتنتهــي بــي فــي ذيلهــا ،كانــت ملــك
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أملــي بــأن النســاء الزلــن يقاومــن ،ثــم جــاءت الثــورة ألفهــم بأننــا كثيــرات وكثيــرون جــدً ا.

كانــت تونــس تتحــرر ،ومصــر تحــذو حذوهــا ،كنــت أتــرك ورائــي تحذيــرات أهلــي كلهــا بضــرورة التــزام
الصمــت ،وألتحــق بنخــب أفخــر بهــا ،ينيــرون شــمو ًعا تضامنًــا مــع تونــس ومصــر وليبيــا ،وأمــام الســفارة
الليبيــة كان اختبارنــا.

كشــف النظــام عــن وجهــه فــي لحظــة واحــدة ،تناثــرت الشــموع ،وركضنــا بــكل مــا اســتطعنا مــن قــوة
وكان الضــرب يأتينــا مــن حيــث نــدري أو ال نــدري ،بالنســبة لــي كانــت هــذه هــي اللحظــة المفصليــة التــي
تو َّقــف فيهــا النظــام عــن كونــه مراق ًبــا مخاد ًعــا ،واتخــذ القــرار بالتصــدي ألي صرخــة ،دبابتــه العمالقــة التــي
ســبق وســحقت البــاد مــرات عديــدة كانــت تالحــق فــي تلــك اللحظــة ســرب عصافيــر ،ومــن المــس األرض
ـج ،حمــل شــجرته فــي قلبــه ،ومنظــر المجــزرة ظــل
منهــا ســحقته الدبابــة ،ومــن طــار وابتعــد نجــا ولــم ينـ ُ
كابوســا يؤرقــه كل يــوم حتــى وإن حـ ّ
ـط فــي آخــر األرض.
ً
حيــن انطلقــت مظاهــرة الحريقــة ظهيــرة الخامــس عشــر مــن آذار كنــت فــي عملــي فــي الــوزارة ،الرفــاق
ـورا إلــى
الذيــن كانــوا يخفــون تأييدهــم للثــورة أصبحــوا يتناقلــون علنًــا فيديوهــات المظاهــرة ،توجهــت فـ ً
مــكان المظاهــرة ،كان األمــن منتشـ ًـرا لدرجــة جعلــت مــن ســوق الحميديــة وجــواره أشــبه بفوهــة بــركان
ينبعــث منهــا دخــان وتغلــي األرض مــن تحتــه ،لكــن االنفجــار كان بعدهــا بثالثــة أيــام فــي درعــا ،لــم نكــن
نعــي أن البــاد كلهــا تنفجــر علــى وقــع حــرارة خطواتنــا.

بدأنــا نتهجــى أســماء القــرى والبلــدات التــي لــم نكــن قــد عرفنــا بوجودهــا علــى الخريطــة الســورية
مــن قبــل ،واكتشــفنا ونحــن نتناقــل صــور وفيديوهــات المظاهــرات الســلمية أن الربيــع أســرع مــن أســرع
تحميــل نقــوم بــه ،لقــد كانــت صفحــات الموقــع الجديــد «فيــس بــوك» قــد صــارت الفــرد الجديــد المد ّلــل
فــي كل عائلــة ســورية ،وإضافــة للهويــة أصبــح لــكل ســوري صفحتــه علــى فيــس بــوك ،باســم مســتعار أو
اســم حقيقــي ،ال يهــم ،كان كل منــا يريــد نافــذة يطــل بهــا علــى أخبــار التظاهــر التــي كانــت تبعــث األمــل،
متصحــرة سياس ـ ًيا ،ال أمــل لنــا بهــا بحــراك سياســي حقيقــي ،ال فرصــة
كان ذلــك طبيع ًيــا بالنظــر إلــى بــاد
ّ
لتشــكيل أحــزاب ،كان ذلــك اعترا ًفــا مبكـ ًـرا بعــدم قدرتنــا علــى خــوض معركــة سياســية مــع النظــام ،وكانــت
صريحــا بوحشــية النظــام.
أســماؤنا المســتعارة العديــدة اعترا ًفــا
ً

إلــي كان االســم المســتعار ضــرورة لالختبــاء مــن قبضــة النظــام ،وللتحــرك بعيــدً ا عــن وضــع
بالنســبة َّ
ـي بالضــرورة ،كنــت
عائلتــي فــي موقــف محــرج وســط بيئتهــا المواليــة ،ألن أي ضغــط تواجهــه ســتصبه علـ ّ
فــي ســباق مــع الوقــت ،أنشــط فــي الثــورة ،وأكمــل عملــي كمهندســة فــي الــوزارة ،وكان الخــوف يأكلنــي
مــن احتمــال االعتقــال ،لــم أكــن جاهــزة مطل ًقــا لالعتقــال ،ولــم أكــن أعلــم أن ال أحــد يســتطيع أن يكــون
جاهــزا لالعتقــالْ ،
وإن بعــد آالف المالحقــات واالســتدعاءات األمنيــة.
ً
تحولــت البــاد إلــى مختبــر كبيــر ،انبثقــت التنســيقيات كبراعــم مــن كل مــكان ،تغيــر وجــه ســوريا التــي
نعرفهــا وصــار لهــا وجــه ربيعــي أنســانا تما ًمــا أنهــا باديــة بنســبة ثمانيــن فــي المئــة ،كانــت المظاهــرات
واحــات للرقــص ،للغرافيــك ،لإلنشــاد ،للتضامــن.

ـت ،كان األمــر مصادفـ ًة بحــت ،علــى الرغــم مــن أن معظــم األجهــزة األمنيــة كانــت تتبــع نشــاطي،
واعتُقلـ ْ
ِ
ـض علــى مجموعــة مــن الناشــطين فــي مقهــى ،فشــربنا
لكــن أمـ ًـرا باعتقالــي لــم يكــن قــد اتُخــذ بعــدُ .قبِـ َ
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القهــوة فــي فــرع األمــن السياســي بـ ً
ـدل مــن المقهــى ،كان األمــر بالنســبة لــي أشــبه بالضربــة القاضيــة ،لقــد
انكشــفت أمــام النظــام وأمــام عائلتــي ،لــم يعــد ممكنًــا إخفــاء تفاصيــل عملــي ،خســرت عملــي ،خســرت كل
شــيء.

كنــت قويــة فــي االعتقــال لكــن الخــوف علــى أمــي وأبــي الطاعنيــن فــي الســن كان يكســرني ،طــوال
الوقــت كنــت خائفــة أال يحتمــل قلــب أمــي غيابــي ،وكان كابــوس فقدهــا مالز ًمــا لــي فــي زنزانتــي االنفراديــة
التــي أمضيــت فيهــا واحــدً ا وخمســين يو ًمــا ،لحقتنــي ملــك إلــى فــرع األمــن السياســي ،ثــم إلى ســجن النســاء
فــي عــدرا ،لــم يكــن الخبــر عــزا ًء لــي ،بــل عذا ًبــا حقيق ًيــا فــوق عذابــي.

فــي الســجن عرفــت أن أبــي توفــي ،أخبرتنــي شــرطية بذلــك مصادف ـ ًة ،وعرفــت منهــا أنــه قــد توفــي منــذ
شــهر ،و ُمنعــت مــن االتصــال بأمــي لتعزيتهــا.
شــاءت الصدفــة أن أخــرج نهــار الغــد مــن الســجن بكفالــة ،حضــرت ذكــرى مــرور أربعيــن يو ًمــا علــى وفــاة
أبــي ،بكيــت علــى قبــره ،ومازلــت أبكــي كلمــا مـ ّـر فــي خاطــري ،وكلمــا حـ ّـل الحــزن بأحــد أمامــي ،كان أبــي
مفتوحــا.
بعنفوانــه عزائــي والســند ،لقــد فقــدت ذلــك كلــه ،واليــزال جــرح غيابــه
ً
كان اعتقالــي الثانــي مــع كادر المركــز الســوري لإلعــام وحريــة التعبيــر ،فــي ســجن المــزة المركــزي،
وبعــد تركنــا لنراجــع الســجن يوم ًيــا ،كنــا نســمع صرخــات التعذيــب طــوال الوقــت ،بشــكل صــار مؤر ًقــا لــي،
كانــت أصــوات المعتقليــن ترافقنــي فــي الليالــي وتعذبنــي ،لــم يكــن لــدي فكــرة عــن عددهــم ،كان الوقــت
الــذي أقضيــه فــي الســجن أكبــر بكثيــر مــن الوقــت الــذي أقضيــه خارجــه ،لكــن هــل مــن فــرق كبيــر حيــن
تكــون البــاد كلهــا ســجنًا كبيـ ًـرا؟
ومنــذ خروجــي مــن هــذا الســجن الكبيــر وهــو يســكنني ،وكل مــا أفعلــه ،مــن نشــاط عبــر هــذه المســافة
القاتلــة ،هــو أن أوســع مــن فجــوة األمــل فــي أن أخطــو علــى ترابــه يو ًمــا ،وأرى أمــي!

كانــت المعركــة غيــر متكافئــة منــذ اللحظــة األولــى ،عنــف النظــام مقابــل ســلميتنا ،لقــد دمــر المشــهد بعنفه
وبلعبــه بجميــع األوراق ،تحريــك اإلســاميين وتســيدهم المشــهد ،فزاعــة داعــش ،الطائفيــة ،لكــن ســلميتنا
وأخــاق الثــورة باقيــة ،وهــي برأيــي مــن ســتنتصر فــي النهايــة ،وهــي مــن ســتعيد بنــاء البــاد المدمــرة.
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هل يمكن للشهود أن يمتلكوا تجربة ما؟
هوازن خداج
تاريخ وصول المادة 9 :نيسان /أبريل 2021

فنانــة تشــكيلية ،وكاتبــة ســورية ،تعمــل فــي مجــال الصحافــة منــذ عــام  .2000لهــا العديــد
مــن المقــاالت واألبحــاث حــول المواطنــة والمجتمــع المدنــي وقضايــا المــرأة واألديــان،
منشــورة فــي عــدد مــن الصحــف العربيــة والمواقــع اإللكترونيــة.

هوازن خداج
بداي ـ ًة لــن أخفيكــم مــا انتابنــي مــن إربــاك وأنــا أقــرأ هــذه الدعــوة ألكتــب عــن «تجربتــي» لمــا يكمــن
ـص المرحلــة األقســى واألكثــر تعقيــدً ا ،وألن
خلــف فكــرة «التجربــة» مــن ألغــام أســئلة كثيــرة ومتش ـ ّعبة تخـ ّ
هــذه الفتــرة عشــتها مثــل كثيــر مــن الســوريين الذيــن تحولــوا أو فــرض عليهــم الظــرف العــام بــأن يكونــوا
«شــهو ًدا» علــى المــوت ،فهــل يمكــن للشــهود أن يمتلكــوا تجربــة مــا؟ هــذا الســؤال سأســتخدمه «للهــرب»
مــن اإلجابــة عــن تجربتــي وهــل امتلكــت مــا يســمى «تجربــة» صنعتهــا الثــورة؟ كونهــا الطريقــة الوحيــدة
التــي تُمكننــي مــن البــوح عمــا عشــته خــال الســنوات الماضيــة وكيــف مـ ّـرت أحداثهــا المختلطــة بيــن العــام
والشــخصي لتعيــد صياغــة أولوياتــي فــي القــراءة والكتابــة والبحــث ،وطريقــة تفكيــري وترتيــب حياتــي فــي
محطــات مختلفــة.

وطن مقسوم بالقضبان
وألن التجربــة التــي دفعتنــي الســتخالص معنــى عــام لحياتــي بــدأت قبــل الثــورة ،لتضعنــي علــى طريــق
قــد يكــون أكثــر قســوة أو اختــاف فــي تقييــم مــا مـ ّـر معــي مــن مواقــف ،لــن يكــون الحديــث عــن العــام
 2011ومــا تــاه .فالقصــة بالنســبة لــي أبعــد مــن ذلــك بكثيــر ،قــد تعــود إلــى العــام  1986واالعتقــاالت
ألعضــاء حــزب العمــل ،ثــم العــام  ،1987وتحولــي لزائــرة علــى ُشــباكين ،أحدهمــا صيدنايــا والثانــي فــرع
فلســطين ،وشــاهدة علــى معنــى أن نعيــش بــا أبســط الحقــوق ،وحيــن أغــادر ُ
الشــباك أصيــر شــاهدة علــى
ســجن الــكالم «بالصمــت» وعلــى الــذل وعلــى الفســاد ،علــى االنتهــاك المتكــرر لوجودنــا كبشــر لهــم
حقــوق ،وكال المكانيــن يزيــدان مــن رغبتــي فــي الصــراخ واالنتفــاض ألحطــم جــدران ســجن تحــول إلــى
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ـي أن أنتمــي لعالــم الكتــب ،بح ًثــا عــن وجــود آخــر خــارج
وطــن .وألنــي طالمــا كنــت وحــدي ّ
توجــب علـ ّ
وطــن مقســوم ِ
بالشــباك والقضبــان ويختصــر حياتنــا بضــروة الصمــت للبقــاء.

الصحافة والفن صرخة واحدة
فــي مســيرتي العاديــة بمعنــى الدراســة ،الصداقــات ،الحيــاة بالعمــوم ،ال أعــرف إن كنــت اختــرت شــي ًئا
أم هنــاك مــا وضعنــي علــى الطريــق ،فالفــن مجــرد هوايــة ،أو كمــا قــال لــي أحــد االصدقــاء يو ًمــا إنــه مهنــة
«المترفيــن» لــم أكــن منهــم لــم أتابعــه إال فــي فتــرات القلــق وانعــدام القــدرة علــى البــوح ،لقــد تحــول
خصوصــا بعــد أن اختــرت الكتابــة فــي
مــع الزمــن إلــى جــزء آخــر مــن الصــراخ حيــن أعجــز عــن الــكالم،
ً
ـق «الــكالم» إنــه الحــق الطبيعــي لبنــي البشــر وإرادة التعبيــر التــي ُحرمنــا منهــا.
الصحافــة ،لممارســة حـ ّ

ـارا عاد ًيــا بــل كان مضا ًفــا إلــى خيــارات
لــم يكــن خيــار الصحافــة ،فــي وطــن الالصحافــة والالتعبيــر خيـ ً
أخــرى خضتهــا فــي حياتــي ،بالتمـ ّـرد علــى القانــون الطائفــي « الشــرعي» وعلــى البرمجــة التــي تخضــع لهــا
النســاء فــي اختياراتهـ ّن ،فلــم يكــن ضمــن األمــور الطبيعيــة بالنســبة لــي أن أكــون رهينــة لشــيء ال أريــده ،أن
المتأصــل حــول رؤيتنــا لحياتنــا ولقراراتنــا ،فقــد اتخــذت قــرار الــزواج مــن خــارج «الم ّلــة»
يحكمنــي التلــف
ّ
ومــن خــارج القانــون ،وبغــض النظــر عــن ضريبــة االبتعــاد عــن إخوتــي لفتــرة ،والضرائــب األخــرى التــي
تحملهــا ابنــي نتيجــة الخــروج عــن القانــون باعتبــار أننــا ال نكــون شــرعيين إال مــن خــال الديــن والطائفــة،
ّ
فضــل «الالشــرعية» علــى اكتســاب شــرعيتي بالــوالء لظــل قانــون شــرعي – طائفــي أو نظــام قــادر
كنــت ُأ ّ
علــى إلغائنــا ،لترســيخ شــرعيته الزائفــة بحكمنــا ،هــذه كانــت قناعتــي بالعمــوم ،قناعــة لــم تجعلنــي أتــر ّدد فــي
خياراتــي ،فــي تغييــر كل شــيء ،حتــى ذواتنــا الخاضعــة.

بشر بال حماية وال خصوصية
فمــا أكتبــه كان جــز ًءا منــي يدافــع عــن حقــي كامــرأة ،والجــزء اآلخــر يدافــع عــن حقــي اإلنســاني ،لــم أنتبــه
إلــى هــذا االنقســام الــذي عشــته قسـ ًـرا وفــي غفلــة منــي إال حيــن فقــدت قدرتــي علــى الصمــود بالكتابــة،
اضطــررت إلــى االبتعــاد نســب ًيا عــن الكتابــة أو اإلقــال مــن النشــر مــدة خمــس ســنوات منــذ العــام 2008
إلــى  ،2013ليــس لخشــيتي الزيــارات المتكــررة لفــروع األمــن أو االعتقــال ،لكــن لشــعوري بأنــي مجـ ّـردة
ـق يحمينــي ،مجـ ّـردة مــن قدرتــي علــى مواجهــة التهديــد فــي أحــد فــروع األمــن ،وذلــك الرجــل
مــن أي حـ ّ
ِ
الــذي يطــرق حبــات مســبحته بقــوة ويســتفزني طــوال الوقــت لقــد أنهــى التحقيــق بكلمتــه« :لــن نســجنك،
ونعملــك بطلــة ،مــا بتكلفينــا غيــر  75ليــرة هــذا ثمنــك ،غســيل ســيارة بأفخــم مغســل ،وعنــدك أخ راســو كبير
كان فــي الســجن ورح نرجعــو عليــه «لقتــل الشــرف» أو بتضبــي لســانك الطويــل» .لقــد كانــت كلماتــه التعبيــر
األوضــح علــى أننــا ُأنــاس بــا حمايــة ،بــا خصوصيــة ،يســهل إخفاؤنــا وتهديدنــا بالقتــل ،مــا دمنــا خاضعيــن
للعنــة التحالــف بيــن ُســلطتي الديــن والسياســة .كل مــا نقاومــه يتحــول بلحظــة مــا لقســرنا.

الصمت مسار آخر
جردنــي ذلــك التهديــد مــن كل دفاعاتــي ومــن كل إصــراري ،لتتحــول صرختــي التــي كنــت أعلنهــا
لقــد ّ
كتابــة ،إلــى فائــض بالصمــت ،حاولــت جاهــدة أن أجعلــه أولويــة وأعيــد ترتيــب حياتــي خــارج الصحافــة،
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وهــو مــا حصــل فــي العــام  2011كنــت فــي دائــرة الصمــت والمراقبــة ،وبعيــدة عــن مــكان االنتفاضــات،
ومــع طوفــان األخبــار الــذي امتــأت بــه صفحــات المواقــع اإلخباريــة ومواقــع السوشــيال ،كنــت أتابــع
األحــداث كشــاهدة وأجــد نفســي فــي كل صرخــة تُصــرخ فــي التظاهــرات ،وكأنــي أعــرت حنجرتــي لهــم.
مــا أحــاول قولــه ،أنــه ليــس مطلو ًبــا أن يصــرخ الشــعب ك ّلــه ،أو ُيشــارك بالتظاهــرات ،ليمتلــك أحقيــة الثــورة
ضــد الظلــم ،و ُيع ّبــر عــن الرفــض لنظــام ُمســتبدّ  ،فنحــن الشــهود علــى كل األحــداث كانــت لنــا صرختنــا
المكبوتــة.

شعب على حافة السكين
«المق ّلــة» ،ألبــدأ في
أعادنــي غضبــي ممــا حــدث فــي البدايــة مــع موجــات التخويــن والتكفيــر إلــى الكتابــة ُ
العــام  2013مــن جديــد كتابــة المقــاالت واألبحــاث بشــكل منتظــم ،فالتحديــات المفروضــة كانــت تتطلــب
فعـ ً
ـا أكثــر جــدوى مــن «بوســتات» علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي ،كنــت أشــعر بــأن لــدي الكثيــر ممــا
ـت أردد بينــي وبيــن نفســي
يجــب أن ُيقــال،
خصوصــا مــع التحــوالت التــي طالــت الثــورة ،ورغــم أنــي كنـ ُ
ً
أي خطــأ هــو انتصــار للنظــام ،فنحــن
مواســية ،أن كل شــيء ســينتهي قري ًبــا ،فهنــاك شــعور دائــم رافقنــي أن ّ
شــعب نعيــش علــى حافــة ســكين موجهــة إلــى أعناقنــا لعقــود طويلــة ،جاهــزة لذبحنــا فــي حــال تو ّفــرت
الفرصــة ،وقــد تو ّفــرت ،لدرجــة أننــا انتقلنــا مــن الثــورة إلــى الحــرب ،مــن الحلــم إلــى الكابــوس ،مــن
شــعور «االنتفاضــة» ألجــل حقوقنــا إلــى شــعور الخيبــة والقهــر.

ما يحدث لم يكتمل بعد
اختلــف كل شــيء حتــى طريقــة تفكيــري ومقاالتــي ،فهنــاك عمــق مختلــف ،علــى الرغــم مــن أننــي بقيــت
محافظــة علــى النهــج العــام بكتابتــي حــول المجتمــع المدنــي ،وقضايــا النســاء ،حقــوق اإلنســان ،وغيرهــا،
إال أن األحــداث دفعتنــي ألتخلــى عــن جــزء كبيــر مــن عواطفــي فــي قــراءة كل شــيء ،وفــي التعبيــر العــام
عــن المطالــب ،نشــرت الكثيــر مــن المقــاالت السياســية-االجتماعية ،والمقــاالت السياســية «العابــرة» ،التــي
تفرضهــا األحــداث ،ومــا أكثرهــا بالنســبة إلينــا نحــن الســوريين ،مــن توصيــف حــدث سياســي إلــى قســوة
وتشــرد هنــا وهنــاك .لكــن فعل ًيــا ال
حــرب أو قــدرة هــذا الفصيــل أو ذاك علــى القتــل ،إلــى غــرق هنــاك
ّ
أســتطيع أن أجــد نفســي فيهــا ،انطال ًقــا مــن كونهــا تتكــرر ،بمعنــى يتداولهــا غالبيــة العامليــن بالصحافــة مــع
اختــاف النهــج وطريقــة التفكيــر واألســلوب ،ومــن شــعوري أن كل مــا ُينشــر ال ُيقــدم الحقيقــة ،فعندمــا تبلــغ
الوحشــية أقصــى حدودهــا تصيــر حــدود اللغــة أقــل بالغــة فــي نقــل األلــم.
صــرت أكثــر ميـ ً
ـا إلــى كتابــة األبحــاث وأخــذ مســاحة كبيــرة فــي تشــريح الحــدث ،وتناولــه مــن جهــات
مختلفــة لترســيخ األفــكار .فمــا يحــدث حتــى اآلن لــم يكتمــل بعــد ،فهــو طــرف مــن كل خيــط لــم نصــل
نهايتــه ،وفــي مثــل هــذه المراحــل مــن أي حــدث كبيــر ،تكــون الكتابــة عنــه انطباعيــة ،مبنيــة علــى األســئلة
التــي لــم نعثــر لهــا علــى إجابــات بعــد ،وهــذا مــا كان يشــغلني أو يقلقنــي.
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الخيبة والالمعنى شعور عادي
منــذ بــدأت األمــور تتجــه نحــو الحــرب ،حــرب مختلطــة وقاســية ،كنــت ككل الشــهود ،غال ًبــا مــا يتملكنــي
شــعور بالقهــر والخيبــة ومعايشــة «الالمعنــى» ،مــع عنــف األحــداث التــي لــم أعــد أحتملهــا ،ومــع غيــاب
الفعــل حيــث ال سياســة «لجهــة المعارضــة» وال مشــاريع فاعلــة علــى األرض الســورية ،لــم يعــد هنــاك شــيء
فــي أيــدي الســوريين .هنــاك تشــتت فــي كل شــيء ،يدفــع إلــى حالــة إحبــاط عــام ،وهــذا اإلحبــاط نالنــي
جــزء منــه ،فإصــراري علــى البقــاء فــي ســورية بــدأ يتالشــى ،لــم يعــد ممكنًــا البقــاء وال المراوغــة بقدرتــي
علــى التحــدّ ي ،فالموضــوع صــار مختل ًطــا بيــن القانــون «الشــرعي» الــذي تحديتــه ســاب ًقا وأبعدتــه عــن
الطريــق ألصــل إلــى نهايتــه المغلقــة ،حيــث ال يمكــن كســره دون تعريــض إبنــي للخطــر ،والعــودة القويــة
للنظــام أو لشــبيحته ،لقــد تحولــت الحيــاة إلــى مقامــرة كنــت مــن الخاســرين فيهــا ،وتحولــت الكتابــة حتــى
علــى صفحــات الفيســبوك إلــى مجازفــة ،تعرضنــي فــي حدودهــا الدنيــا للشــتيمة ،أو لترســيخ الرفــض لــي
التحمــل ،لــم
فــي منطقــة تُعتبــر «مواليــة» ،لقــد ضاقــت احتمــاالت البقــاء ،وكذلــك ضاقــت قدرتــي علــى
ّ
يعــد هنــاك نهايــة واضحــة فــي ذهنــي ألي شــيء ،لــم أعــد أتوقــع أي نهايــة للحــرب «القتلــى وحدهــم مــن
يــرون نهايــة الحــرب» كمــا قــال أفالطــون وكان علــي بــدل انتظــار النهايــة أن أجــد بدايــة أخــرى ألجــل ابنــي.

محاولة للتنفس
أنهيــت وجــودي داخــل ســورية فــي نهايــة العــام ( ،)2019خرجــت منهــا ،ولكنــي لــم ُأخرجهــا منــي
المع ّلقــة واألســئلة التــي تعــود لتؤرقنــي ،لــم أعــش تجربــة لجــوء بعــد أو
بعــد ،هنــاك الكثيــر مــن األمــور ُ
الحيــاة فــي بلــد آخــر .ومــا زلــت أحــاول التنفــس حيــن أتحــدث مــع أحــد فــي ســورية المــكان القاتــل ،وال
أعــرف هــل حديثــي لتخفيــف ألمــه أم ألمــي .حيــن أفكــر فــي تلــك المحــاوالت لكتابــة روايتيــن علــى الورق،
لــم أطبــع شــي ًئا منهمــا علــى الالبتــوب ،فــي لوحاتــي المعلقــة علــى جــدران بيتنــا بمواجهــة الغبــار ،أحــاول
ـم العواطــف التــي تجرفنــي غص ًبــا عنــي شــو ًقا أو قل ًقــا باتجــاه مســتقبل بلــد انتميــت
التنفــس للخــروج مــن كـ ّ
لــه ولــم ينتـ ِم لنــا نحــن أبنــاؤه ،فأنــا لــن أســتطيع يو ًمــا إعــان الطــاق معــه كمــا أوصتنــي إحــدى صديقاتــي
وهــي تضــع مفتــاح بيتهــا المهــدم فــي حمــص ،وتقــول هــذا هــو الوطــن ،الــذي ســأترحم علــى أيــام عشــتها
فيــه ،نحــن ولدنــا بــا وطــن ،كان وطننــا بيــت قابــل لالنتهــاك بــكل لحظــة .ولكنــه لــن يبقــى كذلــك هــذا مــا
أؤمــن بــه ،فبعــد كل التعثــر ســنجد الطريــق.
فــي الســنوات الماضيــة لــم أســتطع التشــاؤم ولــم أســتطع التفــاؤل ،كنــت علــى الحافــة بينهمــا ،ولكنــي
خصوصــا ،صــرت أجــد كل االحتماالت
رفضــا للمــزاودات وللمــزادات السياســية
ـما وأكثــر ً
ً
صــرت أكثــر حسـ ً
ُفصــل لســورية ضيقــة ،ولكــن كلمــا ضاقــت االحتمــاالت أجــد نفســي مدفوعــة للبحــث بعمــق أكبــر
التــي ت ّ
داخــل الكتــب و داخــل الواقــع الســوري عــن كيفيــة مواجهتهــا ،صــرت أكثــر ميـ ً
ـا للعمــل الجماعــي ،وإلــى
أن ســورية لــن تصيــر وطنًــا لمواطنيــن إال باجتمــاع اإلرادات ،فهنــاك الكثيــر مــن األمــور العالقــة التــي تحتــاج
والتوجــه ،لعـ َّـل األمــور تســير باتجــاه البلــد الــذي نحلــم بــه.
إلــى طــرق مغايــرة فــي التفكيــر
ّ
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مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان

بهي الدين حسن
كاتــب وباحــث مصــري ،مديــر مركــز القاهــرة لدراســات حقــوق اإلنســان الــذي ُأ ِّســس فــي عــام  ،1993أحــد ِّ
مؤسســي
حركــة حقــوق اإلنســان المصريــة فــي الثمانينيــات .اضطــر إلــى مغــادرة مصــر بعــد تلقيــه تهديــدات بالقتــل بســبب
عملــه فــي مجــال حقــوق اإلنســان ،وهــو يعيــش ً
حاليــا فــي فرنســاّ .ألــف وحــرر العديــد مــن الكتــب حــول حقــوق
ً
اإلنســان والتحــول الديمقراطــي فــي المنطقــة العربيــة ،فضــا عــن المقــاالت ،العربيــة واألجنبيــة ،واألوراق البحثيــة.
بــدأ حياتــه المهنيــة فــي مجــال حقــوق اإلنســان فــي ســنة  1983بعــد انضمامــه إلــى لجنــة الحريــات بنقابــة
الصحفييــن .وفــي عــام  ،1985شــارك فــي تأســيس المنظمــة المصريــة لحقــوق اإلنســانُ ،
وانتخــب عــام  1986عضـ ًـوا
انتخــب ً
فــي مجلــس أمنائهــا .فــي عــام ُ ،1988
أمينــا ً
عامــا للمنظمــة .فــي عــام  ،1993أســس مــع محمــد الســيد ســعيد
مركــز القاهــرة لدراســات حقــوق اإلنســان كمنظمــة غيــر حكوميــة ،تعمــل فــي مجــال حقــوق اإلنســان ،ذات واليــة
جغرافيــة إقليميــة فــي المنطقــة العربيــة .واســتندت فلســفة عمــل مركــز القاهــرة علــى نشــر ثقافــة حقــوق اإلنســان
فــي الثقافــات المصريــة والعربيــة وترســيخها .وعلــى مــدى ســنوات أشــرف علــى ّ
توســع مركــز القاهــرة مــن كونــه
منظمــة حقوقيــة مقرهــا القاهــرة إلــى أكبــر منظمــة عربيــة إقليميــة لحقــوق اإلنســان ،ذات مكاتــب تمثلهــا فــي
القاهــرة وتونــس وجنيــف وبروكســل .وقــد تــم تكريــس مكتبــي جنيــف وبروكســل ً
كليــا للعمــل فــي مجــال المناصــرة
والحمايــة الدوليــة مــع األمــم المتحــدة واالتحــاد األوروبــي.
وهــو عضــو مجلــس اإلدارة واللجنــة االستشــارية للعديد مــن المنظمات الحقوقية ،مثل المؤسســة األورومتوســطية
لدعــم المدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان ،ومكتــب الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا لمنظمــة هيومــن رايتــس ووتــش،
ِّ
المؤسســين للشــبكة األوروبيــة المتوســطية لحقــوق اإلنســان ،وكبيــر
والمركــز الدولــي للعدالــة االنتقاليــة ،وهــو
مستشــاري المنتــدى المصــري لحقــوق اإلنســان .نــال جوائــز عديــدة؛ جائــزة «هيومــن رايتــس ووتــش» الســنوية
للمدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان  ،1993الجائــزة الســنوية لنقابــة الصحافييــن المصريــة .1987
مــن كتبــه :تأمــات حــول حقــوق اإلنســان قبــل الربيــع العربــي وبعــده ،كتيــب روتليــدج لحقــوق اإلنســان والشــرق
األوســط وشــمال أفريقيــا ،إد .أنتونــي تشــيس ،كتيبــات روتليــدج الدوليــة 2016؛ محاكمــة الربيــع العربــي« ،التقريــر
الســنوي لدراســات حقــوق اإلنســان لعــام  ،»2014النســخة العربيــة ،مركــز القاهــرة 2015؛ آفــاق حقــوق اإلنســان بيــن
«الربيــع العربــي» والخريــف» المبكــر لإلســام السياســي ،فــي «آالم المخــاض» ،التقريــر الســنوي  ،2012النســخة العربيــة،
مركــز القاهــرة .2013
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أوضاع وإشكاالت المجتمع المدني وحقوق اإلنسان في سورية
ـوارا مــع األســتاذ بهــي الديــن حســن ،حــول أوضــاع حقــوق اإلنســان فــي
أجــرت مجلــة (رواق ميســلون) حـ ً
ســورية ،والعجــز الدولــي عــن حــل مشــكالت المعتقليــن والمخطوفيــن ،وعــن الفشــل فــي تحقيــق العدالــة
لجميــع الضحايــا فــي تجــارب العدالــة االنتقاليــة ،وفــرص بنــاء مجتمــع مدنــي ســوري خــارج ســورية ،إضافــة
إلــى الحــوار حــول فشــل مشــروعات التنويــر الدينــي فــي المنطقــة العربيــة ،وســيطرة الجماعــات الجهاديــة
المتطرفــة علــى المشــهد ،وأخيـ ًـرا التســاؤل عــن وجــود احتمــاالت لتحقيــق الســلم واالنتقــال الديمقراطــي فــي
المنطقــة ،ومنهــا ســورية ،فــي ظــل األوضــاع الراهنــة.

السؤال األول :حقوق اإلنسان وملف المعتقلين
ُطرحــت قضيــة المعتقليــن فــي ســجون النظــام الســوري ،علــى طاولــة المفاوضــات التــي بــدأت فــي
ـزءا مــن الملــف اإلنســاني إلــى جانــب قضايــا المخطوفيــن والمفقوديــن،
جنيــف برعايــة دوليــة ،بوصفهــا جـ ً
وجــرى التأكيــد علــى أن حـ ّ
ـل هــذه القضايــا كلهــا مســألة ضروريــة لبنــاء الثقــة ،مثلمــا جــرى التأكيــد علــى
ضــرورة فصــل المســار اإلنســاني عــن السياســي ،لغايــة اإلســراع بتنفيــذ الملــف اإلنســاني حتــى ال يكــون
موضو ًعــا للمســاومة ،لكــن الواقــع كان غيــر ذلــك؛ فقــد مــرت ســنوات عديــدة علــى القــرارات الدوليــة وبــدء
التفاوضــات ،فــي وقـ ٍ
ـت ال يــزال فيــه الملــف اإلنســاني معرقـ ًـا ،والنظــام الســوري يمســك بملــف المعتقليــن
كأحــد األوراق القويــة والمهمــة فــي التفــاوض.
فــي ســورية ،فــي ظــل هــذا العجــز الدولــي عــن حــل مشــكالت المعتقليــن والمخطوفيــن ،مــا الــذي يدفــع
الســوريين لالقتنــاع بالشــرعة الدوليــة لحقــوق اإلنســان ،وبالثقافــة الغربيــة المناصــرة لقضايــا حقوق اإلنســان؟
هــل مــن ســبل حقوقيــة أخــرى لتفعيــل ملــف المعتقليــن؟

أ .بهي الدين حسن
ال أظــن أن الشــعب الســوري يملــك بديـ ً
ـا آخــر لـــ «الشــرعة الدوليــة لحقــوق االنســان» مــن أجــل حــل
قضايــا المعتقليــن .البدائــل األخــرى ليســت حـ ً
ـا للمشــكلة .أحــد هــذه البدائــل األخــرى هــو االستســام
لنظــام بشــار األســد وحلفائــه مــن الــدول والميلشــيات المحتلــة لســورية .بديــل آخــر ،هــو شــرعة اإلرهــاب
باســم اإلســام.
ملــف المعتقليــن والمخطوفيــن فــي ســورية وغيرهــا ،وكذلــك كل مــا يمكــن أن ينــدرج ضمــن مــا يســمي
«المســار اإلنســاني» هــو ملــف سياســي بامتيــاز؛ فالحكومــات هــي التــي تتخــذ القــرار باالعتقــال أو اإلفــراج،
والمنظمــات الحقوقيــة ال تملــك مــن أدوات إال المطالبــة باإلفــراج ،وتحريــك الــرأي العــام الوطنــي والدولــي
ومؤسســات المجتمــع الدولــي لدعــم هــذه المطالــب واالســتجابة لهــا.

لألســف ،ال يملــك العالــم مؤسســات «مالئكيــة» مســتقلة لتفعيــل الشــرعة الدوليــة لحقــوق االنســان وف ًقــا
لمبــادئ هــذه الشــرعة ،وإال لــكان ممكنًــا تطبيــق هذه المبــادئ فــي كل الحــاالت واألوقــات وبالمعاييــر ذاتها.
فعلــى رأس مؤسســات المجتمــع الدولــي ال تجلــس منظمــات حقوقيــة ،بــل حكومــات دول لهــا مصالحهــا،
بعضهــا يملــك حــق الفيتــو فــي مجلــس األمــن ،وبعضهــا يحتــل مقاعــد فــي مجلــس األمــم المتحــدة لحقــوق
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االنســان .ال أتحــدث عــن الــدول الكبــرى فقــط ،ولكــن عــن عــدد وافــر ممــا يســمى «دول العالــم الثالــث»
دورا ســلب ًيا كبيـ ًـرا فــي قضايــا حقــوق االنســان العالميــة فــي األمــم المتحــدة.
ً
أيضــا ،التــي يلعــب بعضهــا ً
بيــن مجموعــة دول العالــم الثالــث التــي تتخــذ مواقــف ســلبية إزاء حقــوق االنســان أغلبيــة الــدول العربيــة،
وكذلــك إيــران :إحــدى الــدول التــي تشــارك فعل ًيــا فــي احتــال ســورية.

إذا ابتعدنــا قليـ ً
ـا عــن الحكومــات ،واقتربنــا مــن المعارضــات السياســية فــي الغــرب أو فــي الــدول العربيــة
والعالــم الثالــث ،فســنجد الصــورة أفضــل ولكــن ليــس كثيـ ًـرا .فبيــن هــذه المعارضــات (خاصــة العربيــة) مــن
يعــد الســفاح بشــار األســد رمـ ًـزا للصمــود أمــام إســرائيل أو فــي وجــه اإلرهــاب باســم اإلســام .وبينهــم مــن
أيضــا مــن
يعــد دولتــي االحتــال ،إيــران وروســيا ،قال ًعــا للصمــود أمــام «اإلمبرياليــة األميركيــة» .بــل ســنجد ً
مــا زال يــرى فــي موســكو «فاتيــكان» اليســار فــي العالــم!
هــذا قــد يفســر تناقضــات موقــف الــرأي العــام العربــي والعالمــي .لكنــه ال يبــرر بالطبــع ازدواجيــة المعايير،
والتقــدم البطــيء جــدً ا فــي ملــف حقــوق االنســان فــي ســورية ودول أخــرى .كمــا يوضــح مــن ناحيــة أخــرى
أهميــة تمســك الســوريين بالشــرعة الدوليــة لحقــوق االنســان مبــدأ وممارس ـ ًة ،لتجنــب تصنيــف كفاحهــم
ضمــن أحــد تلــك التصنيفــات الملغومــة ،التــي تلتمــس األعــذار أو تمنــح مشــروعية زائفــة تختلــف مــن
تصنيــف آلخــر الرتــكاب جرائــم ضــد اإلنســانية فــي ســورية.

السؤال الثاني :المجتمع المدني السوري
ُش ـكِّلت مئــات ،وربمــا آالف ،المنظمــات والجمعيــات المدنيــة ،خــارج ســورية ،خــال العقــد الفائــت،
وكلهــا تُعلــن انتماءهــا إلــى «المجتمــع المدنــي الســوري» ،لكــن هــذا األخيــر مــا زال غائ ًبــا فعل ًيــا عن المشــهد
والفعــل؛ إذ تفتقــد أغلبيــة المنظمــات الســورية الحاليــة إلــى صفتــي الكفاحيــة والتطوعيــة مثـ ًـا؛ فكثيــر منهــا
خصوصــا أن أعضاءهــا جميعهــم موظفــون ،وأن رؤســاءها هــم فحســب
أقــرب إلــى بنيــة وأداء الشــركات،
ً
الذيــن يحضــرون فــي المشــهد العــام ،ويــكاد يقتصــر المســتفيدون مــن المنظمــة علــى الموظفيــن أو العامليــن
فيهــا ،وال تتجــاوز عضويتهــا عضويــة الموظفيــن العامليــن فيهــا ،ونتائــج عملهــا تذهــب غال ًبــا إلــى الداعميــن،
وال تؤثــر أو تتفاعــل مــع المجتمــع أو المجتمعــات الســورية التــي تعمــل فيهــا ،ربمــا باســتثناء المنظمــات
عمومــا إلــى منظمــات المجتمــع
الخيريــة أو التــي تعمــل فــي مجــال اإلغاثــة ،لكــن هــذه األخيــرة أقــرب
ً
األهلــي المعروفــة فــي تاريخنــا ،ال المدنــي .هــل يمكــن بنــاء مجتمــع مدنــي ســوري خــارج ســورية؟ وإن كان
ممكنًــا ،مــا الشــروط التــي ينبغــي توفيرهــا؟

أ .بهي الدين حسن
إحــدى الكــوارث التــي كشــف الربيــع العربــي عــن مــدى هولهــا ،هي مــدى تشــظي المجتمعــات فــي العالم
العربــي .ليــس بســبب مؤامــرات دوليــة ،ولكــن بفعــل تخلــف التطــور االقتصــادي واالجتماعــي المســؤول
عنــه أنظمــة الحكــم علــى مــدار أكثــر مــن ســبعة عقــود .أغلبيــة مــن حكمــوا دول المنطقــة لــم يجــدوا مصلحة
لهــم فــي التمكيــن الجماعــي للشــعوب ،بــل فــي تعميــق جــذور االنقســامات الطائفيــة والعرقيــة والدينيــة
والسياســية ،ومقاومــة التعلــم مــن دروس دول أخــرى فــي تعزيــز تماســك دولهــا ومجتمعاتهــا ووحــدة
شــعوبها ،وذلــك مــن خــال تعزيــز احتــرام التنــوع العرقــي والدينــي بــل اللغــوي.
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لألســف ،أولويــات أغلبيــة الحــكام فــي العالــم العربــي هــي تأبيــد حكمهــم ،بــل وتوريثــه لألبنــاء
واألحفــاد ،فــي إطــار العائلــة أكان كســورية واليمــن وليبيــا ،أم فــي إطــار المؤسســة العســكرية ،مثــل حالــة
مصــر والجزائــر .نتيجــة لهــذا التشــظي وعوامــل أخــرى ،كان ممكنًــا فــي ســياق الربيــع العربــي االنــزالق فــي
دول عربيــة عديــدة إلــى حــروب أهليــة وصراعــات مســلحة تحــت رايــات متعــددة.

لكــن مــن ناحيــة أخــرى يالحــظ أن أحــد ثمــار الربيــع العربــي الباهظــة الثمــن هــي نمــو المجتمــع المدنــي
العابــر لأليدولوجيــات الدينيــة وغيــر الدينيــة ،ولالنقســامات العرقيــة والدينيــة والقبليــة{ .هــذا بالطبــع ال
ـا مــن شــأن أي أيديولوجيــة أو عــرق أو ديــن أو قبيلــة} .الســودان يقــدم مثـ ً
يعنــي تقليـ ً
ـال علــى هــذا التشــظي
الــذي امتــزج بالصراعــات المســلحة وصـ ً
ـول إلــى انفصــال جنــوب الســودان .لكــن الســودان يقــدم أيضــا
لنــا نمــوذج المجتمــع المدنــي العابــر ألســباب التشــظي ،والــذي يحتــرم التنــوع العرقــي والدينــي والسياســي،
والــذي ناضــل لعقــود عديــدة مــن أجــل دولــة تنظــر لهــذا التنــوع علــى أنــه مصــدر قــوة ال ضعــف .المجتمــع
نموذجــا مبهـ ًـرا فــي ذات االتجــاه فــي العاميــن األخيريــن
المدنــي فــي العــراق والجزائــر ولبنــان يقــدم لنــا
ً
أيضــا.
ً
إذا انتقلنــا إلــى ســورية ،فإننــي أعتــذر مســب ًقا ألننــي لســت خبيـ ًـرا بالشــأن الســوري .شــطر جوهــري مــن
رأيــي فــي هــذا الشــأن تبلــور مــن خــال مــا هــو متــاح لــي خــال ســنوات مــن معلومــات محــدودة .بعــض
هــذه المعلومــات مســتقى مــن خــال التفاعــل المباشــر وغير المباشــر مــع فاعليــن ســوريين أكاديمييــن وكتاب
وحقوقييــن ومعارضيــن سياســيين وســجناء ســابقين .مــع مالحظــة أننــي عندمــا أتنــاول فــي الســطور التاليــة
ـخاصا ،بــل الهيئــات التــي انتظمــت فــي إطارهــا المعارضــة السياســية وأعيــدت
«المعارضــة» ،ال أعنــي أشـ ً
هيكلتهــا عبــر الســنوات العشــر الماضيــة.

فــي ســياق الهزيمــة الدامية للنظــام الحاكــم ولقــوى المعارضــة العلمانيــة واإلســامية والكردية والعســكرية
فــي ســورية ،فــإن فــي تقديــري أن أفضــل مــن يجســد مســتقبل ســورية وســاعد ويســاعد الســوريين وقضيتهــم
هــو المجتمــع المدنــي .أقصــد المجتمــع المدنــي بالمعنــي العريــض (وليــس التقنــي) للكلمــة ،والــذي
بالتأكيــد ال يقتصــر علــى الحقوقييــن .فرغــم كل الخــراب السياســي واألخالقــي واالقتصــادي فــي ســورية،
وهــول كارثــة الســوريين اإلنســانية ،يبقــي المجتمــع المدنــي داخــل وخــارج ســورية هــو الطــرف الرئيــس
الــذي يمنــح الســوريين وغيــر الســوريين أمـ ً
ـا فــي مســتقبل ســورية ،ولــو بعــد حيــن .يجمــع بيــن أطــراف
هــذا المجتمــع المدنــي رســالة إنســانية وسياســية واحــدة عابــرة ألي وظيفــة حقوقيــة أو إغاثيــة أو قانونيــة
أو إعالميــة أو ثقافيــة أو فكريــة .جوهــر هــذه الرســالة هــي المســاعدة والتمكيــن .المســاعدة اإلنســانية غيــر
المشــروطة بــأي توصيــف .والتمكيــن مــن خــال خلــق وتعزيــز هيــاكل ذات طابــع أهلــي يديرهــا الســوريون
بأنفســهم ويحــددون أهدافهــا وتتطــور عبــر الزمــن.
هــذا بالطبــع ال يحــدث فــي وضــع مثالــي ،بــل فــي وضــع جهنمــي .حيــث تخضــع ســورية الحتــال
داخلــي وأجنبــي متعــدد األطــراف ،ولمزيــج مــن الحــرب األهليــة والصراعــات المســلحة باألصالــة عــن
النفــس وبالوكالــة عــن أطــراف أجنبيــة .وخــال ذلــك يجــري اســتئجار ســوريين للتصديــر بكونهــم مرتزقــة
فــي دول أخــرى لحســاب أطــراف ثالثــة.
هــي رســالة واحــدة للمجتمــع المدنــي رغــم أن بعــض أطرافــه ينفــق عليهــا مــن مالــه الخــاص أو مــن
متبرعيــن ســوريين أو مــن مانحيــن دولييــن .رســالة واحــدة علــى الرغــم مــن أن بعضهــم يقــوم بمهمتــه
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منفــر ًدا ،أو مــع آخريــن ،فــي إطــار جمعيــة أو شــركة أو جماعــة ثقافيــة أو حتــى مــن دون أي إطــار قانونــي.
رســالة واحــدة علــى الرغــم مــن أن بعضهــم مقيــم فــي ســورية ،وبعضهــم اآلخــر مقيم/متنقــل علــى حدودهــا
مــع دول أخــرى ،وغيرهــم فــي الشــتات العربــي وغيــر العربــي .بفضــل الــدور البطولــي لهــؤالء «الجنــود»
شــبه المجهوليــن الذيــن ال يجمــع بينهــم قيــادة أو هيئــة تنســيق عليــا مازالــت قضيــة ســورية الدولــة ومواطنيهــا
حيــة ،بــل مــازال ممكنًــا محاكمــة أعــوان الســفاح بشــار األســد حتــى فــي محاكــم دوليــة.

قــد ال يــدرك أغلــب هــؤالء «الجنــود» قيمــة مســاهمتهم فــي هــذه المهمــة «التاريخيــة» ،بــل قــد ال يدركــون
أنــه إذا ظلــت ســورية دولــة موحــدة ،فــإن دور «مجتمعهــا المدنــي» سيســجل بوصفــه كان عامـ ً
ـما.
ـا حاسـ ً

السؤال الثالث :التنوير الديني
تُظهــر ســنوات مــا بعــد انطــاق الربيــع العربــي أن مشــروعات التنويــر الدينــي كلهــا ،فــي المنطقــة العربيــة،
لــم يكــن لهــا أي أثــر فــي تنويــر وعقلنــة توجهاتنــا وســلوكاتنا ،وســيطرت بـ ً
ـدل منهــا تيــارات أشــد تعص ًبــا
وأكثــر عن ًفــا مــن تيــارات اإلســام السياســي التــي عرفناهــا منــذ بدايــة ســبعينيات القــرن الماضــي إلــى عــام
 .2010أيــن الخلــل فــي فشــل مشــروعات التنويــر الدينــي فــي المنطقــة العربيــة؟

أ .بهي الدين حسن
الخلــل ليــس عنــد التنويرييــن ،بــل عنــد السياســيين .آبــاء التنويــر فــي أوروبــا كان خلفهــم مشــروع سياســي
ثــوري هائــل ،موجــه ضــد الســلطات والطبقــات الحاكمــة فــي ذلــك الزمــان .بينمــا مشــروع التنويــر فــي
العالــم العربــي اختطفــه الحــكام المتســلطون ألهــداف تكتيكيــة وقزمــوه علــى مقاســهم .أعنــي حكا ًمــا مــن
أمثــال صــدام حســين ،واألســدين األب واالبــن ،وزيــن العابديــن بــن علــي ،وحســني مبــارك ،والمنشــار
محمــد بــن ســلمان .بــل إن الســفاح عبــد الفتــاح السيســي المتحالــف مــع الســلفيين يســوق نفســه علــى أنــه
رســول لإلصــاح الدينــي! فــي هــذا الســياق يصعــب أن تجــد الشــعوب مصلحــة لهــا فــي مــا يســمى «أجنــدة»
التنويــر .بالطبــع هــذا ال ينفــي أن بعــض الموصوفيــن بالتنويرييــن فــي منطقتنــا وفــي الغــرب يؤمنــون بــأن
«التنويــر» لــن يزدهــر فــي العالــم العربــي إال فــي ظــل حــكام متســلطين.
لكــن دعنــي أالحــظ أن تفاعــات الربيــع العربــي قــد أدت أيضــا إلــى فتــح آفــاق مــن نمــط جديــد أمــام
المشــروع التنويــري .هــذا يمكــن مالحظتــه مــن التراجــع المتزايــد لشــعبية أحــزاب اإلســام السياســي فــي
المنطقــة ،خاصــة تونــس والمغــرب والســودان والعــراق ولبنــان ومصــر .فــي مصــر بــدى ذلــك التراجــع
جل ًيــا قبــل االنقــاب العســكري فــي يوليــو  .2013كمــا تتجلــى هــذه اآلفــاق الجديــدة أيضــا فــي االنتشــار
الملحــوظ للمنظــور العلمانــي بيــن األجيــال الجديــدة فــي العالــم العربــي فــي النظــر والتعامــل مــع المســألة
الدينيــة ،ومــع القضايــا االجتماعيــة اليوميــة.

السؤال الرابع :العدالة االنتقالية
هنــاك العشــرات مــن تجــارب العدالــة االنتقاليــة فــي العالــم ،ومعظمهــا فشــل فــي تحقيــق العدالــة لجميــع
الضحايــا ،وفــي محاكمــة جميــع المجرميــن ،فضـ ً
ـا عــن أن هــذه التجــارب كانــت تبــدأ عــادة بعــد انتهــاء أزمة
الدولــة والمجتمــع ،وأحيا ًنــا بعــد زمــن طويــل ،مــا يــؤدي إلــى بعثــرة األد ّلــة ،وربمــا إلــى فــرار المجرميــن ،فال
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أي معنــى فعــال ،ويضــاف إلــى ذلــك كلــه أن المحــدِّ دات الرئيســة لطبيعــة وماهية ســقف
يعــود لتحقيــق العدالــة ّ
العدالــة االنتقال ّيــة غال ًبــا مــا ترتبــط بالطريقــة التــي جــرى فيهــا إنهــاء األزمــة ،والتوازنــات اإلقليميــة والدوليــة.
خصوصــا أن مبعــوث األمــم
هــل مــن ســبل أو نصائــح لتالفــي هــذه العيــوب فــي تجــارب العدالــة االنتقاليــة؟
ً
المتحــدة الخــاص إلــى ســورية ،غيــر بيدرســون ،قــد مـ َّـرر مؤخـ ًـرا مصطلــح «العدالــة التصالحيــة» ،خــال
إحاطــة لمجلــس األمــن ،حــول ســير أعمــال اللجنــة الدســتورية ،فــي  17كانــون األول /ديســمبر .2020

أ .بهي الدين حسن
العدالــة االنتقاليــة ليســت فر ًعــا مــن العدالــة الجنائيــة .فهــي مشــروع سياســي مجتمعــي أكثــر منهــا مشــروع
قضائي/عدلي/قانوني/حقوقــي .العدالــة بالمعنــي الحرفــي للكلمــة ليســت الهــدف الجامــع أو حتــى الرئيــس
للعدالــة االنتقالية.
العدالــة االنتقاليــة لهــا هدفــان رئيســان .األول هــو تهيئــة المجتمــع والدولــة سياسـ ًيا وســيكولوج ًيا لتجــاوز
مــرارات وآالم مرحلــة تاريخيــة داميــة ،جــرى خاللهــا اســتباحة داميــة جماعيــة للمواطنيــن بأبشــع الوســائل،
بمــا فــي ذلــك حقهــم فــي الحيــاة .الهــدف الثانــي هــو تحفيــز المواطنيــن ومؤسســات الدولــة الجديــدة
لالنتقــال إلــى مرحلــة جديــدة .فــي هــذا الســياق ،فــإن العدالــة بالمعنــى التقليــدي هــي إحــدى الوســائل
الرئيســة.

تنطلــق العدالــة االنتقاليــة مــن ثــاث نقــاط :األولــى إنــه مــن المســتحيل عقــب مرحلــة تاريخيــة داميــة
ممتــدة (قــد تكــون نصــف قــرن ،مثــل حالــة ســورية) مــن العســف بالقانــون وبالدســتور وبحيــاة النــاس،
التوصــل إلــى الحقيقــة حــول كل الجرائــم وإنصــاف كل الضحايــا ومحاســبة كل المجرميــن .النقطــة الثانيــة
هــو أن اســتغراق النظــام الجديــد فــي هــذه المهمــة المســتحيلة قــد يعــوق وضــع أســس الدولــة الجديــدة،
وقــد يقــوى أكثــر مقاومــة بقايــا النظــام القديــم .النقطــة الثالثــة :المطلــوب ليــس تصفيــة تركــة الماضــي
فقــط ،ولكــن منــع تكرارهــا مسـ ً
ـتقبل ،تحــت أي مبــرر علــى أيــدي الحــكام الجــدد .لذلــك مــن الضــروري
تمتــع المجتمــع الجديــد بحصانــة سياســية وثقافيــة ضــد الركائــز الثقافيــة واأليدولوجيــة والدينيــة للنظــام
الديكتاتــوري الراحــل ،بــل والمحتمــل الجديــد .وهــذا قــد يتطلــب ثــورة شــاملة فــي مناهــج ونظــام التعليــم
فــي كل المراحــل ،وفــي أســس إعــادة هيكلــة وســائل اإلعــام.
ربمــا قــد يكــون مفيــدً ا إلدراك بواعــث مــن طــور مفاهيــم العدالــة االنتقاليــة ،تأمــل مــاذا يمكــن أن يكــون
حــال ســورية (كمثــال) إذا جــرى اســتبدال بشــار األســد ببعــض اآلن مــا يســمى بمناطــق «محــررة» فيهــا؟ هــذا
بالطبــع ال يعنــي موافقتــي علــى الكيفيــة التــي تديــر بهــا األمــم المتحــدة مهمتهــا فــي ســورية.

السؤال الخامس :االنتقال الديمقراطي
علــى مــا يبــدو ،ال توجــد طريقــة واحــدة لالنتقــال الديمقراطــي؛ فخبــرات وتجــارب االنتقــال الديمقراطــي
علــى الصعيــد العالمــي جــرت مــن خــال طــرق عديــدة ،كان لــكل منهــا أحــوال وســمات خاصــة .وغال ًبــا
مــا يتأثــر النظــام الوليــد بعــد الحكــم االســتبدادي بعوامــل عديــدة؛ منهــا طبيعــة الحكــم االســتبدادي قبلــه،
ودرجــة شراســته ،وأســلوب االنتقــال إلــى الديمقراطيــة ،لكــن ُيضــاف إليهــا فــي منطقتنــا عوامــل أخــرى ،مثــل

254

حوار مع
بهي الدين حسن

االنقســامات العموديــة فــي مجتمعاتنــا ،والصــراع بيــن العســكر واإلســام السياســي .فــي ضــوء ذلــك ،هــل
هنــاك أبــواب مــا تــزال مفتوحــة الحتمــال تحقيــق الســلم واالنتقــال الديمقراطــي فــي المنطقــة ،ومنها ســورية؟

أ .بهي الدين حسن
إجابتــي المختصــرة هــي نعــم بالتأكيــد ،هنــاك أبــواب ماتــزال مفتوحــة الحتمــال تحقيــق الســلم واالنتقــال
الديمقراطــي فــي ســورية كمــا فــي مصــر .ولكــن بــأي ثمــن؟ هنــاك ثمــن ســيدفع فــي كل األحــوال ،فالوضــع
الراهــن هــو انتقالــي بامتيــاز .إمــا ثمــن فــي حالــة محاولــة العــودة المســتحيلة إلــى مــا قبــل  ،2011وإمــا ثمــن
اإلصــرار علــى االنتقــال إلــى دول تســتحق هــذه الصفــة.

أيضــا الثمــن المتصــل بمــدى
ال أعنــي بالثمــن فقــط مزيــدً ا مــن التضحيــات اإلنســانية المحتملــة ،بــل ً
اســتعداد النخــب السياســية والثقافيــة للتضحيــة بأفــكار ورؤى باليــة تجاوزهــا الزمــان.

بالتــوازي مــع مئــات األلــوف مــن الضحايــا الذيــن فقدناهــم فــي ســياق الربيــع العربــي ،هنــاك رؤى وأفــكار
كبيــرة ماتــت فــي العالــم العربــي فــي الســنوات العشــر الماضيــة .آن اآلوان لدفنهــا بطريقــة الئقــة.

هــذه ليســت مهمــة الحــكام ،لكنهــا مهمــة النخــب السياســية والثقافيــة .بقــدر تحلــي هــذه النخــب
صالحــا مــن رؤى لمســار تطــور
بالشــجاعة األدبيــة الالزمــة إلعــادة النظــر بعمــق كاف فــي مــا لــم يعــد
ً
مجتمعاتنــا ودولنــا ،بقــدر مــا تكــون التضحيــات اإلنســانية المحتملــة أقــل ،ومحطــة الوصــول إلــى الســلم
ً
منــال.
واالنتقــال الديمقراطــي أقــرب
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حوار مع عبد الحسين شعبان
إعادة قراءة فكرية للربيع العربي بعد عشر سنوات على اندالعه
إدارة الحوار :حازم نهار

عبدالحسين شعبان
مفكــر وباحــث عراقــي متخصــص فــي القضايــا االســتراتيجية العربيــة والدوليــة ،درس ّ
وتعلــم فــي النجــف وبغــداد،
وتخــرج فــي كليــة االقتصــاد والعلــوم السياســية فــي جامعــة بغــداد ،واســتكمل دراســته العليــا فــي بــراغ حيــث نــال
درجتــي الماجســتير والدكتــوراه (مرشــح علــوم) فــي القانــون (دكتــوراه فلســفة فــي العلــوم القانونيــة) .خبيــر فــي
ميــدان حقــوق االنســان ومختــص فــي القانــون الدولــي ،وتعكــس مؤلفاتــه وكتبــه ومســاهماته المتنوعــة انشــغاالت
خاصــة واهتمامــات فكريــة لتطويــر الفهــم المتجــدد لقضايــا حقــوق االنســان .عضــو فــي اتحــاد الكتــاب العــرب،
وعضــو فــي اتحــاد المحاميــن العــرب ،وممثــل اتحــاد الحقوقييــن العــرب فــي اليونســكو ،وعضــو «شــرف» فــي اتحــاد
الكتــاب والصحافييــن الفلســطينيين ،وعضــو منتــدى الفكــر العربــي ،وعضــو اللجنــة العلميــة للمعهــد العربــي لحقــوق
االنســان ،إضافــة الــى إشــغاله منصــب عضــو مجلــس أمنــاء المنظمــة العربيــة لحقــوق االنســان ،ورئيســها الســابق فــي
بريطانيــا .أميــن عــام منظمــة العدالــة الدوليــة وأميــن عــام مركــز الدراســات العربي–األوروبــي ،وأميــن عــام منتــدى
حقــوق االنســان .واستشــاري فــي عــدد مــن المنظمــات الحقوقيــة والثقافيــة والدوريــات العربيــة .حائــز علــى وســام
وجائــزة أبــرز مناضــل لحقــوق االنســان فــي العالــم العربــي للعــام  2003فــي القاهــرة .وحائــز علــى وســام الصداقــة
العربيــة – الكرديــة  .2004ومنــح جائــزة دار القصــة العراقيــة للثقافــة وحقــوق االنســان . 2005
َّ
ألــف عشــرات الكتــب ،منهــا( :الســيادة ومبــدأ التدخــل اإلنســاني ،جامعــة صــاح الديــن ،أربيــل ،العــراق،)2000 ،
(اإلنســان هــو األصل-مدخــل الــى القانــون الدولــي اإلنســاني ،مركــز القاهــرة لدراســات حقــوق االنســان ،القاهــرة،
( ،)2002العــراق :الدســتور والدولــة ،مــن االحتــال الــى االحتــال ،دار المحروســة ،القاهــرة( ،)2004 ،تحطيــم المرايــا -فــي
الماركســية واالختــاف ،الــدار العربيــة للعلوم-ناشــرون ،ومنشــورات االختــاف (الجزائــر) -حــوار وتقديــم خضيــر ميــري،
بيــروت( ،)2009 ،الئحــة اتهام-حلــم ويوتوبيــا العدالــة الدولية ..مقتضيــات مالحقة المرتكبين االســرائيليين ،بيــروت.)2010 ،
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كاتــب وباحــث ســوري فــي الشــؤون السياســية والثقافيــة ،لــه إســهامات عديــدة فــي
الصحــف والمجــات ومراكــز الدراســات العربيــة ،نشــر عـ ً
ـددا مــن الكتــب السياســية والثقافيــة،
منهــا «مســارات الســلطة والمعارضــة فــي ســورية» الــذي صــدر عــن مركــز القاهــرة لدراســات
حقــوق اإلنســان ،و»ســعد اللــه ونــوس فــي المســرح العربــي» ،ولــه عــدة ترجمــات ،منهــا:
ســورية :االقتــراع أم الرصــاص لكاريســتين ويالنــد ،ســورية :ثــورة مــن فــوق لرايمونــد هينبــوش،
بنــاء ســنغافورة لمايــكل دي بــار وإزالتكــو إســكربس ،تشــكيل الدولــة الشــمولية فــي ســورية
البعــث لرايمونــد هينبــوش ،ســورية األخــرى :صناعــة الفــن المعــارض لميريــام كــوك ،الديــن
والدولــة فــي ســورية لتومــاس بيريــهّ ،أســس وأدار عــدة مراكــز بحثيــة وثقافيــة ،وعــدة
مؤسســات ومنظمــات مدنيــة.

رحــب الدكتــور حــازم نهــار بالدكتــور عبــد الحســين شــعبان ،وعـ ّـرف بــه،
فــي بدايــة الجلســة الحواريــةّ ،
وألقــى الضــوء علــى مســيرته الحافلــة بالعطــاء ،وذكــر عــد ًدا مــن إنجازاتــه الثمينــة فــي مجــاالت عديــدة
ومتنوعــة ،الفكريــة والسياســية والحقوقيــة والمدنيــة:

عبد الحسين شعبان
شــكرا دكتــور حــازم علــى هــذه المقدمــة التــي أســتحقها وال أســتحقها ،والتــي جــاءت علــى جوانــب
ً
مهمــة مــن تجربتــي الفكريــة والثقافيــة ،وأو ّد أن أقــول إننــا إذ نتحــدث عــن تجاربنــا أحيا ًنــا ،نتوقــف قليــاً
أيضــا علــى هــذا الصعيــد ،ومــن هــذا المنطلــق ســأتناول موضــوع
عنــد بعــض جوانــب النقــد ،والنقــد الذاتــي ً
الربيــع العربــي ،فــي قــراءة جديــدة للمســتجدات والمتغيــرات التــي رافقــت تجربــة الربيــع العربــي بعــد عشــر
ســنوات ،وهــي تأمــات فكريــة كنــت قــد قلــت بعضهــا فــي الســابق ،وأعيــد تأكيــد هــذا البعــض مجــدّ ًدا،
كمــا أننــي أتوقــف عنــد بعــض جوانــب النظــر واإلعــادة والتصحيــح والتغييــر فــي اتجــاه قــراءة جديــدة تنطلــق
مــن أحــوال الحاضــر بعــد مــرور عشــر ســنوات.
دعنــي أقــول لــك دكتــور حــازم ،وللذيــن يحضــرون معنــا هــذه الجلســة التأمليــة الفكريــة الحواريــة ،إننــي
يمكــن أن أقــارب المســألة مــن أربــع أو خمــس زوايــا.

لــو قاربنــا هــذه المســألة مــن زاويــة المــؤرخ ،فيمكــن الحديــث بربــط هــذه الحادثــة إلــى جانــب تلــك،
وهــذا الموقــف إلــى جانــب ذاك ،الســتخالص بعــض االســتنتاجات المتعلقــة بالربيــع العربــي ،ولكــن
التاريــخ كمــا تعلمنــا مــن شــيخنا الكبيــر هيغــل ،مــراوغ وماكــر ،وخــادع أحيا ًنــا ،فليــس كل مــا يكتــب وكل
مــا يقــال يمكــن أن يوصــل إلــى النتائــج المرجــوة ،لكننــا إذا أردنــا أن نتنــاول المســألة مــن الزاويــة اإلعالميــة،
أي أن نــؤرخ للحظــة بحســب ألبيــر كامــو ،فاللحظــة ال تعكــس حقيقــة مــا جــرى ،ومــا يجــري ،وحقيقــة
الرؤيــة المســتقبلية لعمليــة التغييــر واإلنجــاز المنشــودة.
أمــا إذا أردنــا أن نتنــاول البحــث مــن زاويــة السوســيولوجيا ،وف ًقــا البــن خلــدون ،أو أوغســت كونــت ،أو
ماكــس فيبــر ،أو علــي الــوردي ،أو غيرهــم ،فــإن السوســيولوجي ال يتنبــأ باألحــداث ،وإنمــا يحلــل مــا هــو
قائــم بعــد مــرور مــدة زمنيــة معينــة ليتوصــل إلــى قــراءة اســتنتاجية للمســتقبل.
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ربمــا يمكــن التوقــف عنــد الرؤيــة الحقوقيــة لموضــوع التغييــر ،والحــراك الشــعبي ،أو االنتفاضــة ،أو
الثــورة ،فمــن زاويــة الحقوقييــن ،يمكــن رؤيــة مــا لــه عالقــة بشــرعية نظــام الحكــم أو عــدم شــرعيته ،ومــن
زاويــة المشــروعية أو عــدم المشــروعية .فعندمــا أقــول مــن زاويــة الشــرعية ،فأنــا أقصــد قضيتيــن مركزيتيــن
أساســيتين :األولــى هــي رضــى النــاس ،إذ ال شــرعية حقيقيــة مــن دون رضــى النــاس ،أمــا الشــرعية الثانيــة
فهــي مــا يمكــن أن ُيقــدَّ م مــن منجــز حقيقــي علــى صعيــد الواقــع العملــي ،وهــذا يتعلــق بشــرعية أي نظــام،
وأي ســلطة ،وأي حركــة ،وأي تيــار فكــري أو سياســي ،أمــا المشــروعية فلهــا عالقــة بحكــم القانــون ،ومــدى
االقتــراب أو االبتعــاد مــن حكــم القانــون .أحيا ًنــا تســير الشــرعية بعيــدً ا قليـ ً
ـا عــن المشــروعية ،فــإذا اتحــدت
نجــز ،وحكم
والم َ
الشــرعية مــع المشــروعية ســنتوصل إلــى اســتنتاجات مهمــة جــدً ا :رضــى النــاس مــن جهــةُ ،
القانــون ،وهــذا مــا تطمــح إليــه حــركات التغييــر التــي كانــت شــعاراتها شــعارات مبســطة لكنهــا فــي عميقــة
جــدً ا ،شــعارات تتحــدث عــن الحريــة ،عــن المســاواة ،عــن العدالــة ،وهــذه لعمــري قضايــا محوريــة طرحتهــا
حركــة النهضــة األولــى ،أو حركــة اإلصــاح األولــى ،فــي القرن التاســع عشــر ،وهــي ال تــزال قائمة إلــى اآلن.

بعضــا ،وال يمكــن فصلهمــا :ســؤال الحريــة ،وســؤال التنميــة،
ســؤاالن مركزيــان يرتبطــان ببعضهمــا ً
والتنميــة تتضمــن مواطنــة ســليمة ،والتــي تقــوم بدورهــا علــى أربعــة أركان أساســية ،فهــي تقــوم علــى الحرية،
وتقــوم علــى العدالــة ،وتقــوم علــى المســاواة ،وتقــوم علــى الشــراكة والمشــاركة ،والتنميــة تختلــف عــن النمو
ـوا اقتصاد ًيــا فــي
االقتصــادي ،حيــث يمكــن لبلــد معيــن أن ينمــو اقتصاد ًيــا ،وقــد حصــل أن بلداننــا حققــت نمـ ً
خصوصــا العــراق ،ســورية ،مصــر ،الجزائــر ،واليمــن ،لكنهــا لــم تســتطع أن تحقــق
العديــد مــن المجــاالت،
ً
التنميــة المنشــودة ،بمعناهــا الحديــث ،أي التنميــة الشــاملة ،بمعناهــا السياســي ،واالقتصــادي ،والثقافــي،
ـم إصــاح الخطــاب الدينــي ،وإصــاح
والقانونــي ،وإصــاح الفكــر الدينــي ،أو المجــال الدينــي ،ومــن ثـ ّ
منظومــة التعليــم والتربيــة ،فضـ ً
ـا عــن منظومــة اإلعــام ،ومنظومــة المجتمــع المدنــي ،ومنظومــة القضــاء،
ـوا
وكل مــا يتعلــق بعمليــة التغييــر ،وهــذا مــا حصــل ً
أيضــا فــي البــاد االشــتراكية الســابقة ،التــي حققــت نمـ ً
اقتصاد ًيــا ،لكنهــا لــم تتمكــن مــن تحقيــق تنميــة شــاملة ذات أبعــاد إنســانية ،وهــو مــا تطلــق عليــه أدبيــات
األمــم المتحــدة تســمية «التنميــة المســتدامة» ،بمــا يعنــي فتــح خيــارات جديــدة للنــاس ،وفتــح هــذه الخيارات
تتوقــف عليــه عمليــة التقــدم االجتماعــي واالقتصــادي فــي جميــع المياديــن التــي جــرى الحديــث عنهــا.

بهــذا المعنــى دعنــي أقــول لــك ،إن عمليــة التغييــر ،والثــورة ،هــي عمليــة مركبــة ،وعمليــة متداخلــة،
تدريجــا ،ويأتــي بالتراكــم ،ويأتــي
عميقــة ،فالثــورة مثــل الحــب ،ال يمكــن أن يأتــي مــر ًة واحــدة ،إنــه يأتــي
ً
تمامــا مثــل الثــورة؛ هــي ال تأتــي دفع ـ ًة واحــدة ،وال
بالممارســة ،ولهــذا يبقــى الحــب عص ًيــا علــى الفهــمً ،
تأتــي مجهــز ًة أو كاملــة أو نهائيــة ،هــي عمليــة تراكميــة ،وهــي «بروســيس» طويــل األمــد ،وهــي علــى حــدّ
تعبيــر المفكــر الســوري ياســين الحافــظ :الثــورة ليســت نقـ ًـرا فــي الســطح ،وإنمــا حفـ ٌـر فــي العمــق ،والحفــر
فــي العمــق يختلــف عــن النقــر فــي الســطح .نطلــق هــذا التعبيــر األخيــر علــى عمليــة تغييــر جزئيــة ،أو علــى
انقــاب ،أو علــى تحــول ليــس تحـ ً
ـول جذر ًيــا عمي ًقــا بعيــد المــدى يتــرك تأثيـ ًـرا ،أمــا الحفــر فــي العمــق فهــو
يحتــاج إلــى زمــن ،ويحتــاج إلــى وقــت ،ويحتــاج إلــى تراكــم ،ولهــذا واجهــت حركــة التغييــر طائفــة مــن
المنعرجــات والمنحــدرات والعقبــات والعوائــق ،وتعرضــت خــال مســيرتها إلــى انكســارات ،ولــم تســتطع
ككل ثــورة الســير بصــورة مســتقيمة ،وإنمــا كانــت هنــاك دروب وعــرة ،ومفاجــآت عديــدة ،وال سـ ّيما عندمــا
دخــل العنــف والســاح إليهــا ،وأحيا ًنــا بالضــد مــن إرادتهــاُ ،فأجبِـ َـرت عليهــا ،أو اضطــرت إليهــا ،أو تناغــم
بعــض أفرادهــا مــع هــذا التوجــه ،الــذي لــم يكــن مــن كينونتهــا األولــى.

258

حوار مع
عبد الحسين شعبان

هنــا علينــا أن نفكــر بالــدرس التاريخــي ،والــدرس التاريخــي يتطلــب التوقــف عنــد ما حصــل ،أيــن نجحنا؟
وأيــن أخفقنــا؟ ومــا أســباب اإلخفــاق؟ ومــا أســباب الفشــل؟ ومــن ثــم مــا الســبيل إلنجــاز عمليــة التغييــر
مــن دون الخســارات التــي حصلــت طــوال هــذه الســنوات العشــر؟ أكانــت فــي البلــدان التــي حصــل فيهــا
التغييــر ،أو تلــك التــي ُأ ِ
نجـ َـزت فيهــا المرحلــة األولــى مــن عمليــة التغييــر ،بانتهــاء األنظمــة واســتبدالها بأنظمة
جديــدة ،أو فــي البلــدان التــي لــم تنجــح فيهــا عمليــة التغييــر ،بــل ســارت فــي دروب إلــى درجــة التيــه أحيا ًنــا،
وفــي طريــق اســتخدام العنــف والســاح ،واالحترابــات الداخليــة ،والتدخــات الخارجيــة ،واالســتثمارات
األجنبيــة الســلبية ،التــي آذت شــعوب هــذه البلــدان ،وأقصــد بالتحديــد ،ســورية ،وليبيــا ،واليمــن ،وغيرهــا.

أيضــا ،ال بــدّ مــن التوقــف عنــد موضــوع «بنيــة النظــام العربيــة» ،وال ســ ّيما الصراعــات الداخليــة
هنــا ً
التــي عاشــها ويعيشــها النظــام العربــي الرســمي مــن جهــة ،وانعكاســاته المجتمعيــة ،ففــي الغالــب تأتــي
عارضــات علــى قــدر مــا تســمح بــه األنظمــة ،وبهــذا المعنــى تكــون أحيا ًنــا صــور بعــض المعارضــات
الم َ
ُ
وجهــا آخــر لبعــض األنظمــة ،وال ســ ّيما تلــك التــي تراهــن علــى اعتبــارات أخــرى غيــر الهويــة الوطنيــة
ً
الجامعــة التــي ال بــدّ مــن التمســك بهــا ،ألنهــا تمثــل وتجســد رؤيــة وطنيــة حقيقيــة لعمليــة التغييــر ،وهــذه
لعمــري مســألة مهمــة.
عندمــا يتّحــد العامــل الذاتــي مــع العامــل الموضوعــي ،أي عندمــا تتوافــر الحاضنــة االجتماعيــة الذاتيــة،
وتلتقــي مــع الظــرف الموضوعــي ،داخل ًيــا وخارج ًيــا ،ويحصــل التراكــم ،ربمــا تحصــل عمليــة التغييــر
بسالســة أكبــر فــي معظــم األحيــان.

بمــاذا اختلفــت حركــة التغييــر فــي مجتمعاتنــا عــن مجتمعــات أوروبــا الشــرقية ،أي البلــدان االشــتراكية
الســابقة ،وحتــى عــن بعــض دول أميــركا الالتينيــة؟ فــي الحقيقــة ،تالقــت فــي تلــك المجتمعــات الحاضنــة
دورا تحرير ًيــا ،ســمي الهــوت التحريــر،
االجتماعيــة للتغييــر ،الفئــات التقدميــة ،مــع الكنيســة ،التــي لعبــت ً
انفتاحــا ،بدســاتير حديثــة،
مــن أجــل إنجــاز عمليــة التغييــر ،والتخلــص مــن أنظمــة ،واإلتيــان بأنظمــة ،أكثــر
ً
أوصلــت هــذه البــاد إلــى إجــراء انتخابــات حــرة ونزيهــة ،وقطعــت الطريــق إلــى حــدود معينــة علــى العامــل
الخارجــي ،الــذي عــاث فــي بلداننــا فســا ًدا ال حــدود لــه.
فــي أوروبــا ،يمكننــي القــول إنــه يوجــد أربــع أو خمــس مســائل أساســية امتــازت بهــا علينــا :المســألة
األولــى ،ال توجــد أميــة فــي أوروبــا الشــرقية ،فــكل أوروبــا الشــرقية كانــت قــد قضــت علــى األميــة منــذ
حيــن ،بســبب النظــام االجتماعــي والسياســي الســابق ،وهــذه مســألة تُســجل لمصلحــة عمليــة التغييــر ،فــي
حيــن أن األميــة مــا تــزال ضاربــة األطنــاب فــي مجتمعاتنــا ،بــل إنهــا ازدادت فــي الســنوات األخيــرة ،ويكفــي
أن أقــول إن أكثــر مــن  70مليــون أمــي يعيشــون بيــن ظهرانينــا فــي العالــم العربــي ،أي إنهــم يســاوون أكثــر
مــن  20فــي المئــة تقري ًبــا مــن مجتمعاتنــا العربيــة ،هــذا مــا يتعلــق باألميــة األبجديــة ،أمــا األميــة التكنولوجيــة،
فحــدث دون حــرج.

أمــا المســألة الثانيــة ،فهــي أن دور الديــن كان ضعي ًفــا فــي أوروبــا الشــرقية ،فيمــا ال يــزال دور الديــن فــي
مجتمعاتنــا قو ًيــا ،بــل إنــه انقســامي فــي الكثيــر مــن األحيــان ،بســبب الصراعــات الطائفيــة ،والمذهبيــة،
المتخلفــة .وكانــت المســألة الثالثــة أن للمــرأة حقو ًقــا فــي أوروبــا الشــرقية ليســت متوافــرة فــي بلداننــا ،ال
علــى الصعيــد القانونــي ،وال علــى الصعيــد االجتماعــي ،وال علــى صعيــد العمــل ،والمســاواة فــي األجــور،
والرواتــب ،وغيــر ذلــك مــن القضايــا.
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أمــا المســألة الرابعــة فهــي أن التقــدم االجتماعــي ،بغــض النظــر عــن طبيعــة األنظمــة الشــمولية فــي أوروبــا
قياســا ببلداننــا متقد ًمــا إلــى حــدود كبيــرة ،بــل إن هنالــك اســتعدا ًدا لقبــول الجديــد ،ولقبــول
الشــرقية ،كان ً
عمليــة التغييــر مجتمع ًيــا ،ولذلــك كانــت الهبــة شاســعة ،واســعة ،عميقــة ،فــي تلــك البلــدان.

أضيــف إلــى ذلــك المســألة الخامســة التــي تتمثــل بــأن دول الجــوار األوروبي كانــت تمتــاز ببنيــة ديمقراطية
قابلــة لعمليــة التغييــر ،فــي حيــن أن البنيــة التــي تعيشــها مجتمعاتنــا ودول الجــوار التــي حولنــا ليســت مهيئــة
أيضــا تحتــاج إلــى عمليــة إعــادة نظــر ،وتغييــر ،وعمليــة مراجعــة نقديــة
لقبــول عمليــة التغييــر ،ألنهــا هــي ً
جــادة.

سلســا ،وكان ســلم ًيا ،وكان بعيــدً ا عــن عوامــل التعصــب
لهــذه األســباب أقــول إن التغييــر كان هنــاك ً
خصوصــا مــع
والتطــرف التــي شــهدناها بعــد مــدة قصيــرة مــن عمليــة التغييــر التــي شــهدتها مجتمعاتنــا،
ً
كابحــا كبيـ ًـرا
صعــود التيــار الدينــي الطائفــي الــذي تربــع علــى ســدة الحكــم فــي بعــض البلــدان ،وشــكل ً
لعمليــة التغييــر.
لكــن ،علــى الرغــم ممــا حصــل ،فــإن االنتفاضــات حتــى لــو تلــكأت ،أو تعثــرت ،أو تراجعــت ،أو
ارتكســت ،أو نكصــت ،هــي مثــل الريــح الخفيفــة التــي تســبق المطــر ،وهــي ريــح منعشــة ،ســتأتي أكلهــا ً
آجل
أم عاجـ ً
ـا ،واألمــر يحتــاج إلــى زمــن ،وإلــى تراكــم ،وإلــى قــراءة جديــدة ،وإلــى نقــد جديــد ،فلــم تمــر الثــورة
الفرنســية بطريقــة سلســة ،فقــد ُقتــل ،خــال الســنوات الســبع األولــى ،أكثــر مــن أربعــة مالييــن إنســان ،لكــن
خصوصــا فــي مــا يتعلــق بهيكليــة األنظمــة باتجــاه
النتائــج جــاءت بعــد مئــة عــام ،أو أكثــر مــن مئــة عــام،
ً
الديمقراطيــة ،وحقــوق اإلنســان ،وتلــك هــي قيــم إنســانية مــا زال العالــم يتحــدث عنهــا إلــى يومنــا هــذا.

لقــد عانــت مجتمعاتنــا العربيــة ،وعانــى فكرنــا العربــي ،مــن الركــود ،واالتكاليــة ،والتعويليــة؛ إذ كانــت
مجتمعاتنــا غيــر منتجــة فكر ًيــا ،وفقــدت الكثيــر مــن عناصــر الحيويــة ،وأدت ،أو قــادت ،إلــى نكــوص فــي
اإلبــداع واالبتــكار ،بــل إننــا عشــنا فــي الماضــي ،محاوليــن اجتــرار الماضــي بــكل تقليديــة ،واســتكانة .األمــر
خصوصــا بالتوقــف عنــد موضــوع
يحتــاج إلــى قــراءة جديــدة ،بعقــل منفتــح ،ومرونــة حركيــة ضروريــة،
ً
العنــف الــذي صاحــب بعــض الحــركات ،باعتبــاره مســتلز ًما مــن مســتلزمات التغييــر ،ومــاذا لــو لجــأت
القــوى الحاكمــة إليــه ،فمــا الســبيل لتالفــي االنخــراط فيــه؟
أكتفــي بهــذا القــدر ،وأتــرك للدكتــور حــازم الحديــث ،ولألخــوة الذيــن يحضــرون معنــا فــي هــذه المنصــة،
وشكر ا.
ً

حازم نهار
ـكرا دكتــور عبــد الحســين علــى هــذا العــرض ،وفــي الحقيقــة إن مــا تفضلــت بــه يحــرض علــى النقــاش
شـ ً
علــى المســتوى الفكــري فــي نقــاط عديــدة جــدً ا.

ـا فكــرة أن الثــورة هــي حفــر فــي العمــق ،وهــي كذلــك فعـ ً
فمثـ ً
ـا ،فــكل الثــورات التــي حصلــت علــى
امتــداد المنطقــة العربيــة ،أعتقــد أنهــا حفــرت فــي العمــق ،لكــن نتائــج الحفــر فــي العمــق ،أنتجــت إلــى
الســطح مســألتين مهمتيــن ،أعتقــد أنهمــا كانتــا حاســمتين فــي مســار الربيــع العربــي :هــذا الحفــر فــي العمــق
أظهــر لنــا الدولــة العميقــة فــي كل بلــد عربــي ،وعندمــا ظهــرت الدولــة العميقــة إلــى الســطح ،التــي مــن
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الممكــن أن تكــون أحيا ًنــا العســكر ،وأحيا ًنــا أخــرى منظمــات ومؤسســات بيروقراطيــة ،ومدنيــة ،وإلــى غيــر
ذلــك ،أعتقــد أنهــا اســتدعت وأظهــرت إلــى جانبهــا المجتمــع العميــق ،مــا يعنــي أننــا ظهرنــا خــال الســنوات
العشــر الماضيــة وكأننــا ال نعــرف بلداننــا وال نعــرف شــعوبنا .ظهــرت كل العيــوب العميقــة ضمــن المجتمــع.
هــذه الثــورات التــي حفــرت فــي العمــق ،وأظهــرت إلــى الســطح ،الدولــة العميقــة ،والمجتمــع العميــق،
كيــف يمكــن لهــا ،مقارن ـ ًة بأوروبــا الشــرقية ،أن تنتــج ً
دول طبيعيــة وشــعو ًبا طبيعيــة؟

عبد الحسين شعبان
ـكرا جزيـ ً
ـا ،أعتقــد أن هــذا جوهــر الفكــرة الرئيســة التــي وددت التوقــف عندهــا فــي هــذه المراجعــة،
شـ ً
خصوصــا مــا أنتجــه حــركات التغييــر ،أو االنتفاضــات ،مــن قضايــا جوهريــة ،تحتــاج إلــى إعــادة نظــر ،فــي
ً
الكثيــر مــن األحيــان ،حــول بعــض المس ـ َّلمات.

إلــى وقــت قريــب ،كنــا نقــول ،ونــر ِّدد ،بتنغيــم أحيا ًنــا ،أن ال حركــة ثوريــة بــا نظريــة ثوريــة ،وال نظريــة
ثوريــة مــن دون طليعــة ثوريــة .الحــظ أن حركــة التغييــر تجــاوزت مثــل هــذا المفهــوم الكالســيكي الــذي
تحــدث بــه لينيــن قبــل نحــو ثمانيــن أو تســعين أو مئــة عــام .لقــد ضمــر دور الدعــاة الحزبييــن األيديولوجييــن
العقائدييــن فــي حركــة التغييــر األخيــرة ،ولــم يعــد أحــد ينتظــر أن يســتلم التعليمــات مــن الوكــر الحزبــي ،أو
مــن مقــر هــذا الحــزب أو ذاك ،أو حتــى مــن صاحــب هــذه العمامــة أو تلــك ،وإنمــا كانــت حركــة الشــارع
حركــة عميقــة فــي اتجــاه التغييــر ،وهــي نقيــض للدولــة العميقــة ،ونقيــض للمجتمــع العميــق ،الــذي ظهــرت
عيوبــه الح ًقــا.

أي ثــورة فــي الكــون ،وكل الثــورات فــي العالــم ،أخرجــت أنبــل مــا فــي اإلنســان مــن كينونــة ،وأظهرتهــا
إلــى الســطح ،التضحيــة ،التفانــي ،الشــجاعة ،البســالة ،نكــران الــذات ،االستشــهاد...إلخ .وأظهــرت كذلــك
أحقــر مــا فــي البشــر ،مــن وســائل ،ومــن خســة ودنــاءة.

كل الثــورات فــي العالــم هكــذا ،لذلــك حــدث نــوع مــن االســتقطاب واالصطفــاف ،وهــذا االصطفــاف
دفــع بالثورييــن الحقيقييــن ،وبدعــاة التغييــر الحقيقييــن ،أحيا ًنــا ،إلــى الخلــف ،وتصــدر المتطرفــون الصــراع،
فأصبــح صرا ًعــا بيــن دولــة عميقــة ،مــع جــزء مــن المجتمــع العميــق ،فــي نقــض الدولــة العميقــة ،وكأن هــذا
العمــق انقســم إلــى قســمين ،واحتــرب فيمــا بينــه ،وبقــي الذيــن يريــدون التغييــر الحقيقــي ،والــذي يســعون
ســلم ًيا إلــى تطويــر المجتمــع ،وإلــى إيصالــه إلــى جــادة الصــواب ،وإلــى منصــة التغييــر الحقيقيــة ،خــارج
الملعــب ،ال يريــد أحــد أن يلعــب معهــم ،بســبب اعتدالهــم ،وبســبب رغبتهــم الحقيقيــة فــي التغييــر ،وهــذه
مســألة يجــب التوقــف عندهــا.
لــم تعــد الرومانســية القديمــة كافيــة ألن تدفــع النــاس للمشــاركة ،إنمــا بشــعارات بســيطة ،عبــر االنترنــت،
وعبــر وســائل التواصــل االجتماعــي ،كان النــاس يجتمعــون فــي المحتشــدات ،وكأن األمــر يذكرنــا بعصــر
ماركــس ،وعصــر المداخــن حيــث هبــت جماهيــر العمــال والنــاس مجتمعيــن لتحطيــم اآللــة التــي ســحبت
منهــم أعمالهــم ،والتــي أدت إلــى دفعهــم إلــى جــادة البطالــة.

لــم يكــن هنــاك قائــد ملهــم فــي كل الثــورات ،ولــم يكــن هنــاك زعيــم ال يصلــه النقــد ،ال مــن قريــب وال من
بعيــد ،وإنمــا كان هنــاك نــوع مــن التشــاركية ،ونمــط جديــد مــن الممارســة االجتماعية ،بالشــعارات المبســطة،
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خصوصــا أن الثــورة ،لــم تتخــذ بعــدً ا تآمر ًيــا كمــا تجــري عــاد ًة االنقالبــات العســكرية ،واألعمــال العصبويــة،
ً
التــي تقــوم بهــا حــركات ،فــي جنــح الظــام .بــل كانــت حركــة احتجــاج ،علنيــة ،ســلمية ،واضحــة ،محــددة،
فــي التوقيــت ،وفــي المــكان ،وفــي الزمــان ،وهــذا لعمــري أمــر جديــد نحــن فــي حاجــة إلــى التوقــف عنــده.

لــم تكــن الثــورة ذكوريــة ،فقــد ســاهمت المــرأة بصــورة كبيــرة جــدً ا فــي موضــوع التغييــر ،اســتنا ًدا إلــى
مبــادئ المواطنــة ،والمواطنــة ُط ِر َحــت هنــا بصورتهــا المبســطة ،بعيــدً ا عــن «الصفصفــات» ،وبعيــدً ا عــن
التعويــذات ،التــي ســمعناها علــى مــدى عقــود مــن الزمــان ،والتــي تعارضــت فيهــا الوطنيــة مــع التغييــر
االجتماعــي أحيا ًنــا ،مــا أنتــج أنظمــة اســتبداد شــمولية .تعــارض التغييــر االجتماعــي مــع الوطنيــة مــاذا ســينتج
أيضــا؟ ســينتج تعويليــة علــى اآلخــر ،وهــذا أمــر تخطتــه هــذه الحركــة.
ً

أيضــا إشــكالية قديمــة فــي الفكــر اليســاري الكونــي ،ففــي العــام  1905دار حديــث،
تطــرح هــذه الحركــة ً
بــل تبــادل نقــد ،بيــن بليخانــوف ولينيــن ،فقــال بليخانــوف ،وهــو أبــو الماركســية والمنظــر األكبــر فيهــا ،للينين
ـتنكرا ذلــك ،فأجابــه لينيــن ،العقــل الثــوري الداعــي إلــى
إن اســتخدام العنــف كان مثــل لعــب األطفــال ،مسـ ً
التغييــر العنفــي ،إن اســتخدام العنــف لــم يكــن بمــا فيــه الكفايــة ،بمعنــى أنــه كان علينــا أن نســتخدم العنــف
أيضــا ،هــل نســتطيع أن ننجــز عمليــة التغيير
علــى نحــو أشــد وأعمــق وأكثــر .هــذا األمــر ال يــزال يناقــش لدينــا ً
خصوصــا فــي ظــل اختــال تــوازن القــوى .ومــاذا لــو تمســكنا بعمليــة التغييــر الســلمي إلــى النهايــة؟
ســلم ًيا؟
ً
هــل ســنصل إلــى مــا وصلنــا إليــه؟ أم ثمــة تغييــرات وضغــوط ربمــا ســتحصل؟ ال أتحــدث أنــا مــن جانــب
التفــاؤل المفــرط ،وال أريــد أن أناقــش المســألة مــن جانــب التشــاؤم المحبــط ،وإنمــا أقــول إن اللحظــة الثورية
ـم تعطيــل
تنبغــي قراءتهــا علــى نحــو دقيــق ،وإال يمكــن أن تــؤدي إلــى إجهــاض مشــروع التغييــر ،ومــن ثـ ّ
عمليــة الثــورة ،وربمــا وضــع عقبــات جديــدة أمامهــا لعقــد أو عقديــن أو حتــى ثالثــة عقــود مــن الزمــان.
أيضــا ،إذ يقــول إن الثــورة ليســت
ربمــا ماوتســي تونــغ يجيــب عــن هــذه المســألة مــن زاويتــه العنفيــة ً
مأدبــة ،أو كتابــة مقــاالت ،أو رســم صــورة ،أو تطريــز ثــوب ،بــل هــي عمــل عنيــف تلجــأ إليــه الطبقــات.

لــو أخذنــا هــذا الــكالم علــى محمــل الجــد ،وأبعدنــا العنــف ،ألن المرحلــة اختلفــت ،يمكــن أن نصــل إلــى
مــا قــال بــه ماوتســي تونــغ؛ إنــه مــا إن تنضــج الظــروف الموضوعيــة متّحــدة مــع الظــروف الذاتيــة ،فإنــه فــي
لحظــة التالقــي هــذه ســتكون الشــرارة قــد امتــدت لتحــرق الســهل كلــه ،أي إنهــا ســتصل إلــى النهايــة.
بالســاح ،فــي تقديــري ،ســتكون الدولــة العميقــة أقــوى ،وبالعنــف ،ســتكون الدولــة العميقــة أجــدر،
وبالتبريــر ســتكون الدولــة العميقــة أقــدر .والدولــة العميقــة ال يهمهــا حيــن يتــم اســتخدام وســائل تتــذرع
بهــا ،أو تتعكــز عليهــا ،لتبريــر غاياتهــا ،بزعــم أن هــذه الحركــة مرتبطــة بالخــارج ،وأنهــا ممولــة أجنب ًيــا ،وأن
التدخــل الخارجــي يريــد تهديــد وحــدة البــاد ،وســيادتها ،ويريــد االنتقــاص مــن الهويــة ،بتدميــر الهويــة،
خصوصــا
وتقزيــم سياســة هــذه الدولــة ،وبالتالــي جعلهــا عرض ـ ًة للتفتــت ،وعرض ـ ًة للتقســيم ،والتشــطير،
ً
باســتخدام وســائل غيــر قليلــة.

حازم نهار
فــي الحقيقــة ،مــا تفضلــت بــه ،هــو مــا حصــل خــال المرحلــة الماضيــة فــي ســورية ،أي صعــدت الدولــة
العميقــة ،وصعــد المجتمــع العميــق ،وخــرج المجتمــع المدنــي ،والمجتمــع السياســي ،خــارج المعادلــة
السياســية فــي ســورية.
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فــي ســياق إعــادة قــراءة تجربــة الســنوات العشــر الماضيــة ،علــى الرغــم مــن أنــه لــم يمــض بعــد وقــت
دائمــا فــي قــراءة
طويــل ،كــي نقــدم قــراءات ،أو ســرديات ،أقــرب إلــى الموضوعيــة ،هنــاك مشــكلة نعانيهــا ً
التاريــخ ،وأعتقــد أن المســتبدين يعرفونهــا ،ويســتندون إليهــا.

فمثـ ً
وحــد ألمانيا،
ـاُ ،يعــدّ بســمارك ،بالنســبة إلــى األلمــان ،وفــي ســياق التاريــخ األلماني ،الشــخص الــذي ّ
وهــو الــذي بناهــا ،لكنــه فــي زمنــه لــم يتــرك وســيلة مــن وســائل الشــر إال واســتخدمها .مــا أريــد اإلشــارة
إليــه هنــا هــو اختــاف النظــرة إلــى بســمارك فــي زمنــه عــن النظــرة إليــه فــي ســياق التاريــخ األلمانــي.
والســؤال هنــا ،إذا أردنــا أن نعيــد قــراءة تاريــخ الربيــع العربــي خــال الســنوات العشــر الماضيــة مــن منظور
رؤيــة إليــاس مرقــص إلــى مفهــوم الثــورة ،عندمــا ربــط بيــن الثــورة والتقــدم ،بمعنــى أن أي ثــورة إذا لــم تنتــج
التقــدم ال يبقــى اســمها ثــورة ،فهــل يمكــن اســتخدام هــذا الميــزان فــي إعــادة قــراءة التاريــخ ،تاريخ الثــورات،
مــن جانبنــا نحــن الذيــن مــا زلنــا ممتلئيــن عقـ ً
ـا وقل ًبــا ووجدا ًنــا بالربيــع العربــي؟

عبد الحسين شعبان
أيضا مؤسســة
أشــكرك جــدً ا علــى هــذه اإلشــارة،
خصوصــا أنهــا ذكرتنــا بالصديــق إليــاس مرقــص ،وأحيــي ً
ً
ميســلون علــى اســتحضارها فــي ملــف خــاص ،فــي العــدد األول مــن مجلتهــا (رواق ميســلون) ،الصديــق
دائمــا إن أعمــال إليــاس مرقــص فــي حاجــة إلــى إعــادة
إليــاس مرقــص بعــد ثالثيــن عــام علــى وفاتــه ،وأقــول ً
طباعــة ،وتنقيــح ،وإعــادة قــراءة ،وحبــذا لــو ُعقــدت حولهــا أكثــر مــن نــدوة ،فــي جوانبهــا الفلســفية ،أو
الفكريــة ،أو الثقافيــة ،فضـ ً
ـا عــن رؤيتهــا االســتراتيجية ،فقــد كان إليــاس مرقــص رؤيو ًيــا ،وكان نصــف عقلــه
ربمــا يعيــش فــي المســتقبل ،وقلــت ،وأقــول مــرة أخــرى ،إنــه ســبقنا بأكثــر مــن عقديــن مــن الســنوات ،فــي
أيضــا أن ننقــد المعارضــة،
اســتنتاجاته ،وفــي تحليالتــه ،وفــي رؤيتــه ،وفــي نقــده .ومــن هــذه الزاويــة يمكــن ً
خصوصــا أن بعــض أطرافهــا انجــرت إلــى العنــف ،أو وافقــت عليــه ،أو عدَّ تــه مــن مســؤولية الطــرف اآلخــر،
ً
ســوا ًء فــي اليمــن ،أو ليبيــا ،أو ســورية ،أو غيرهــا.
بقــدر مــا تكــون عمليــة التغييــر معقــدة ومركبــة ،ويكــون لهــا خصــوم أشــداء وأقويــاء ،فعليهــا أن تربــط
دائمــا الوســيلة بالغايــة ،فــا غايــة شــريفة وعادلــة مــن دون وســائل شــريفة وعادلــة ،أي ال يمكــن أن توصلــك
ً
وســيلة خسيســة وإجراميــة إلــى هــدف ســا ٍم ونبيــل .يقــول المهاتمــا غانــدي ،إن الغايــة إلــى الوســيلة هــي
مثــل البــذرة إلــى الشــجرة ،ألنهمــا مترابطتــان ،البــذرة والشــجرة ،فالبــذرة مــن الشــجرة ،والشــجرة مــن
البــذرة ،وهكــذا فهمــا متالحمتــان ،ال يمكــن فصلهمــا ،كمــا الوســيلة والغايــة.

الحــظ أن المهاتمــا غانــدي كان قائــدً ا للمقاومــة المدنيــة الســلمية ،وم َّثــل رمزيــة كبيــرة بتبنيــه قضيــة
الالعنــف ،واســتطاع أن ينتصــر بالالعنــف علــى أكبــر إمبراطوريــة فــي العالــم آنــذاك ،المملكــة المتحــدة
وجســور ،وشــجاع ،بــا حــدود،
(بريطانيــا) ،وحصــل علــى االســتقالل فــي عــام  ،1947عبــر نضــال مريــرَ ،
واســتطاع أن يحـ ِّـرض مالييــن البشــر ليقفــوا معــه فــي قضيــة الالعنــف ،وقــد حاولــت بريطانيــا أن تجــره إلــى
العنــف فــي أكثــر مــن مــرة ،وفــي أكثــر مــن مناســبة ،لكنهــا فشــلت فشـ ً
ـا ذري ًعــا فــي ذلــك ،وهــو األمــر الــذي
حــرض حتــى الــرأي العــام البريطانــي ،والعالمــي ،لتحقيــق النصــر فــي مواجهــة اآللــة الحربيــة البريطانيــة.
أيضــا ،وهــو
أيضــا شــخصية رياديــة ،فــي قضيــة الالعنــف ً
ليــس هــذا فحســب ،بــل دعنــي أســتذكر معــك ً
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أســس ً
جيشــا العنف ًيــا
مــن الهنــد الكبــرى ،اســمه عبــد الغفــار خــان ،وعبــد الغفــار خــان هــو غانــدي المســلمَّ ،
قوامــه مئــة ألــف ،وكان أنصــاره يتســابقون ليقدمــوا صدورهــم للرشاشــات البريطانيــة التــي كانــت تحصــد
منهــم بالعشــرات ،فــي مقاومتهــم الســلمية الالعنفيــة ،وقــد دفــع ثلــث عمــره الــذي قــارب التســعين عا ًمــا ،في
الســجون ،ســوا ًء الســجون البريطانيــة قبــل االســتقالل ،أو الســجون الباكســتانية الح ًقــا ،بعــد انفصــال الهنــد
عــن الباكســتان ،لكــن شــعبه وهــو مــن قبيلــة (البيشــتونغ) اســتقبله اســتقبال األبطــال فــي باكســتان ،ومنحتــه
الهنــد جائــزة الدولــة ،أول مــرة تُمنــح لشــخص غيــر هنــدي ،فهــو باكســتاني األصــل بحســب الجنســية ،ومــن
أصــول أفغانيــة ،وســارت مســيرة كبــرى ،لدفنــه فــي أفغانســتان بعــد وفاتــه فــي عــام .1988
أيضــا للمســار ،إذ ال يجــوز أن نعلــق كل شــيء
هــذه التجربــة ،فــي تقديــري ،تجربــة مهمــة ،وتجربــة نقديــة ً
أيضــا أن نبحــث عــن نواقصنــا ،وعــن ثغراتنــا ،وعــن مثالبنــا ،وعــن عيوبنــا ،وعــن
علــى اآلخــر ،بــل يجــب ً
أيضــا
استســهال عالقتنــا مــع الــدول األجنبيــة ،وعــن ضعــف الوطنيــة أحيا ًنــا ،وبهــذا المعنــى نحــن نحتــاج ً
إلــى ترميــم الخطــاب الفكــري والثقافــي لحركــة التغييــر ،ألنــه خطــاب لــم يعــد يصلــح فــي ظــل االصطفافات
واالســتقطابات الجديــدة ،وأدى ،علــى أقــل تقديــر ،إلــى اســتمرار الصــراع لســنوات غيــر قليلــة ،األمــر الــذي
ـارا فــي المنظومــة السياســية اإلنســانية واألخالقيــة ،ومــزق النســيج االجتماعــي،
أنجــب فوضــى ،وأنجــب انهيـ ً
وظهــرت النعــرات العصبيــة ،الطائفيــة ،والمذهبيــة ،واإلثنيــة ،والهويــات الفرعيــة التــي يفتــرض أن تحتــرم
وتقــدر فــي إطــار الهويــة الجامعــة ،المانعــة ،باحتــرام حقوقهــا السياســية ،واإلداريــة ،والثقافيــة ،كجــزء مــن
المكــون االجتماعــي فــي العديــد مــن بلــدان المنطقــة.
فــي تقديــري ،إن االشــتغال علــى اإلنســان يحتــاج إلــى وقــت ،ولذلــك ربمــا ســتتأخر عمليــة التغييــر التــي
كنــا نحســبها قــاب قوســين أو أدنــى ،لعقــد آخــر ،وربمــا لعقديــن مــن الزمــن ،وعلينــا أن نتوقــف خــال هــذه
المــدة لنحــدِّ د مــاذا نريــد ،وكيــف يمكــن أن يســتمر (بروســيس) التغييــر مــن دون توقــف ،لكــن بوســائل
وأســاليب جديــدة.

وفــي رأيــي ،ال بــدّ مــن إعــادة الســؤال مجــدّ ًدا :قبــول التنــوع ،والتعدديــة ،فــي هــذا المجتمــع ،بمعنــى
أيضــا ،ســؤال
حريــة االختيــار ،وتوســيع خيــارات النــاس ،هــذا ســؤال مهــم وهــو ســؤال القــرن التاســع عشــر ً
محمــد عبــده ،وجمــال الديــن األفغانــي ،والطنطــاوي ،والكواكبــي ،وخيــر الديــن التونســي ،وغيرهــم ،الذيــن
دعــوا إلــى دولــة مقيــدة بدســتور ،فيهــا قانــون ،وفيهــا نظــام .بعــد قــرن ونصــف مــن الزمــان ،ال بــدّ من توســيع
عمليــة التغييــر ،وهــذا يصــب فــي عمليــة التنميــة ،وهــذا هــو التغييــر الناعــم طويــل األمــد؛ إذا لــم نكــن نحــن،
ـادرا علــى إنجــاز عمليــة التغييــر ،فعلــى أقــل تقديــر ينبغــي لنــا أن نرســم
جيلنــا ،أو حتــى الجيــل الــذي يلينــا ،قـ ً
خ ًطــا طويـ ً
ـا للتغييــر الــذي يمكــن أن ينجــز بعــد عقــد أو عقديــن مــن الزمــان.

ال بــدّ مــن توفيــر بعــض المســتلزمات ،أولهــا التعليــم ،فــا بــدّ مــن القضــاء علــى األميــة ،والقضــاء علــى
األميــة هــو المســمار األول فــي يافــوخ التخلــف ،فــي العالــم العربــي ،وتغييــر التعليــم يحتــاج إلــى إعــادة
النظــر فــي المناهــج الدراســية ،وإعــادة النظــر فــي أنظمــة التعليــم ،وفــي طرائــق التدريــس ،وفــي عالقــة
الطالــب باألســتاذ ،وفــي حريــة التعبيــر ،هــذا كلــه جــزء مــن إنجــاز عمليــة تغييــر التعليــم ،وهــذا كلــه يحتــاج
إلــى عمليــة تغييــر طويــل المــدى ،بطيئــة ربمــا ،لكنهــا بالتراكــم ســتؤدي إلــى تغيــرات نوعيــة أكيــدة ،وال
ســ ّيما إذا ارتبــط هــذا بتوفيــر أوضــاع صحيــة أقــرب إلــى عمليــة التقــدم ،أي توفيــر مســتلزمات الصحــة
للنــاس ،والحفــاظ علــى صحــة النــاس.
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ال ينبغــي العمــل فحســب علــى الشــعارات الكبــرى ،فنحــن نبــدأ مــن إســقاط النظــام أحيانًــا ،وننســى
عمليــة تبليــط شــارع ،أو بنــاء مســتوصف ،أو تحســين بنايــة مدرســة ،وتوفيــر الخدمــات البلديــة ،والخدمــات
البيئيــة ،وتحســين أنظمــة اإلدارة ،أو غيــر ذلــك مــن المســائل المطلبيــة التــي لــو راكمتهــا مــدة زمنيــة طويلــة،
ربمــا ســتعيد لعمليــة التغييــر قدرتهــا وفاعليتهــا ، ،وهــذه المســائل قــد يصطــف معــك فيهــا جــزء مــن أجهــزة
الدولــة فيمــا تذهــب إليــه ،ويخفــف مــن المركزيــة والصرامــة الشــديدة ،وأحيا ًنــا تســتطيع أن تفـكِّك مــا تريــد،
لكــن خــال مــدة زمنيــة طويلــة ،وال س ـ ّيما إذا ارتبــط األمــر بحكــم القانــون ،وبإصــاح منظومــة القضــاء،
وبتحســين نظــام المعلوماتيــة ،واقتصــاد المعرفــة ،وهــذا كلــه قــد يحتــاج إلــى أوضــاع طبيعيــة ،ال إلــى أوضــاع
اســتثنائية ،أو أوضــاع حــرب أهليــة ،أو غيــر ذلــك.

فــي خالصــة األمــر أقــول ،تبقــى التنميــة ،واالشــتغال علــى اإلنســان ،مســألة ضرورية ،قــد ال يكون الحســم
متوافـ ًـرا ،وقــد يكــون الحســم أحيا ًنــا خطـ ًـرا ،وال سـ ّيما أنــه قــد يــؤدي إلــى االنشــطارات ،وإلــى االفتراقــات،
وإلــى التمزقــات ،وإلــى تحطيــم الوحــدة الوطنيــة ،وتمزيــق النســيج الوطنــي ،ولذلــك ال بــدّ لــكل حريــص
فــي الســلطة والمعارضــة ،مــن التفكيــر فــي البدائــل السياســية الممكنــة ،التــي يمكــن التوقــف عندهــا.

ربمــا يكــون خطا ًبــا مــن هــذا النــوع خطا ًبــا عموم ًيــا وغيــر شــعبوي .نعــم إنــه خطــاب نابــذ للعنــف ،ونابــذ
خصوصــا فــي بلــدان
للطائفيــة ،والتعصــب اإلثنــي ،وهــو خطــاب يأخــذ فــي الحســبان جميــع الحقــوق،
ً
متعــددة القوميــات ،ومتعــددة الثقافــات ،إذ ال بــدّ مــن االنتبــاه إليهــا فــي رؤيــة مســتقبلية دســتورية قانونيــة
تؤســس لدولــة يطلــق عليهــا البعــض دولــة مدنيــة ،ويمكــن أن يســميها البعــض اآلخــر دولــة قانونيــة أو دولــة
ِّ
حديثــة عصريــة ،يمكــن أن تنتــج شــي ًئا جديــدً ا ،مختل ًفــا عمــا هــو قائــم.

حازم نهار
ـكرا دكتــور ،فــي الحقيقــة كنــت أريــد أن أنتقــل إلــى أســئلة الحضــور ،لكــن فــي ســياق حديثــك ،أغرانــي
شـ ً
ســؤال عــن مســألة الخطــاب الثقافــي ،فأنــا أرى مثـ ً
ـا أنــه فــي ظــل الهزائــم واالنكســارات ،هنــاك دور مهــم،
وأساســي ،ومركــزي ،للمثقفيــن ،وهنــاك أهميــة كبيــرة إلطــاق ثــورة ثقافيــة .أذكــر مثـ ً
ـا أن محمــد حســنين
هيــكل تحــدث عــن الوضــع فــي مصــر بعــد هزيمــة الـــ  ،67إذ أشــار إلــى أن صحيفــة األهــرام تحولــت إلــى
منتــدى ثقافــي ،وإلــى جبهــة ثقافيــة ،يشــارك فيهــا المثقفــون المصريــون والعــرب مــن كل التيــارات ،وكانــت
دائمــا حــول الهزيمــة ،كيــف حصلــت ،ولمــاذا حصلــت ،وكيــف يمكــن
األســئلة والجــداالت بينهــم تــدور ً
تجاوزهــا ،ومــا أدوار الفئــات االجتماعيــة المختلفــة ،ومــا أدوار المثقفيــن ،والسياســيين ،وغيــر ذلــك.

قائمــا ،لكــن بعــد مــرور عشــر ســنوات علــى انطالقــه ،أنــا أشــعر
اليــوم ،مــا زال مســار الربيــع العربــي ً
أنــه ال توجــد ،علــى المســتوى الثقافــي فــي كل بلــد عربــي ،وعلــى المســتوى العربــي بشــكل عــام ،إعــادة
قــراءة ثقافيــة ،وال توجــد جبهــة ثقافيــة ،البعــض يســميها الحصــن األخيــر ،وأنــا فــي رأيــي هــي الحصــن األول
واألخيــر .أنــا أتحــدث عــن الثقافــة ،والجبهــة الثقافيــة ،وأعتقــد ،كمــا يقــول ياســين الحافــظ ،ال خــوف علــى
مجتمــع توافــر علــى إنتلجنتســيا واعيــة ومنظمــة.
أصبحنــا نحســد هزيمــة الـــ  67بســبب مــا أنتجتــه مــن مثقفيــن كثيريــن أعــادوا قــراءة التاريــخ والثقافــة
والخطــاب بصــورة نقديــة ،مثــل صــادق جــال العظــم ،وســعد اللــه ونــوس ،وياســين الحافــظ ،وغيرهــم ،مــا
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أدى إلــى حــدوث تطــورات فكريــة هائلــة ر ًدا علــى الهزيمــة ،فهــل يمكــن اليــوم القيــام بإعــادة بنــاء الحقــل
الثقافــي ،أو الفضــاء الثقافــي؟

عبد الحسين شعبان
أعتقــد أن القضيــة األولــى فــي هــذا الشــأن ،أنــه ال بــدّ مــن فتــح حــوار ،الحــوار ضــروري جــدً ا ،حــوار بــا
شــروط ،حــوار مفتــوح ،بــا تخويــن ،بــا اتهامــات ،حــوار أساســه ولحمتــه األساســية هــو ســؤال مــا العمــل،
وكيــف يمكــن إنجــاز عمليــة تغييــر ،بأقــل قــدر ممكــن مــن الخســائر ،وأعتقــد أن هنالــك صرا ًعــا داخــل
النخــب نفســها ،أي أن النخــب الثقافيــة والفكريــة منقســمة :قســم منهــا كان يخشــى مــن انحــال الدولــة،
ومــن الفوضــى ،ومــن انكشــاف مــدى عالقتهــا واســتفادتها مــن األوضــاع القائمــة ،وقســم آخــر لــم يكــن
يعنيــه شــيء ،وكان يريــد إنجــاز التغييــر بــأي ثمــن .ال هــذا وال ذاك أظنــه يمثــل جوهــر المثقــف الحقيقــي
بالمفهــوم الغرامشــي ،المثقــف العضــوي؛ فالمثقــف العضــوي وف ًقــا لغرامشــي هــو الــذي ينطلــق مــن تشــاؤم
خصوصــا أن بعضهــا،
الواقــع وتفــاؤل اإلرادة ،وبهــذا المعنــى كان يمكــن للنخــب أن تتبنــى موضــوع الحــوار،
ً
كمــا قلــت ،كان قــد وقــف فــي البدايــات خــارج دائــرة االنحيــاز لــرأي النــاس ،ولِمــا يطالــب بــه النــاس،
بزعــم إمــا أنــه غيــر سياســي ،أو خــارج دائــرة السياســي ،أو أنــه تكنوقــراط ،أو ربمــا خشــي ًة علــى الوطــن مــن
أيضــا فــي توجهاتــه ولــم يكــن يهمــه أي شــيء ،واندفــع
االنحــال والتمــزق ،لكــن بعضهــم اآلخــر غالــى ً
أحيا ًنــا للتعــاون مــع جهــات أضـ ّـرت بعمليــة التغييــر ،وهــذا األمــر فــي حاجــة إلــى إعــادة نقــاش ،وإلــى إعــادة
رؤيــة.

عانــى المثقــف ،تاريخ ًيــا ،مــن أربــع ســلطات أساســية كابحــةُ ،د ِّجــن المثقــف ،واضطــر بعضهــم إلــى
إحــراق البخــور للســلطان ،مثلمــا اندفــع بعضهــم اآلخــر للتعــاون مــع الخــارج مــن دون ضوابــط ومعاييــر.
عانــى المثقــف مــن ســلطات اســتبداد طويلــة األمــد أحيا ًنــا ،وعانى مــن ســلطة الديــن ،مــن الســلطة الثيوقراطية
الدينيــة الكابحــة ،وعانــى مــن ســلطة المجتمــع فــي الكثيــر مــن األحيــان ،تحــت عناويــن العشــائرية والقبليــة
ٍ
كثيــر مــن
أيضــا ممــا ســمي بســلطة التقاليــد ،وهــذه التقاليــد ثقيلــة فــي
والمناطقيــة وغيــر ذلــك ،وعانــى ً
األحيــان ،لذلــك فــإن إعــادة النظــر فــي الخطــاب الثقافــي ضــرورة ،وكل إعــادة نظــر فــي الخطــاب الثقافــي
ال بــدّ أن ترتكــز علــى إعــادة نظــر فــي الخطــاب الدينــي ،وال يمكــن إعــادة النظــر فــي الخطــاب الدينــي أو
الخطــاب الثقافــي إال بإعــادة النظــر فــي الفكــر الثقافــي ،وفــي الفكــر الدينــي ،وإعــادة النظــر فــي الثقافــة
السياســية ،وفــي السياســة الثقافيــة .هنــاك تــازم بيــن المســائل؛ ال بــدّ اآلن مــن معرفــة كل قضيــة كيــف
تؤثــر علــى المثقــف .أنــا مثـ ً
ـي؟ أيــن اللوحــة؟ أيــن المســرحية؟ أيــن
ـا رســام ،كيــف أثــرت حركــة التغييــر فـ ّ
الفيلــم الســينمائي؟ أيــن الموســيقى؟ أيــن الكتــاب النقــدي؟ أيــن البحــث االجتماعــي السوســيولوجي؟ أيــن
تعمــق مــع العنــف ،فمــا أن اندلــع العنــف،
المجتمــع المدنــي ً
أيضــا؟ هنــاك حالــة مــن النكــوص ،والنكــوص ّ
حتــى ارتكســت وســائل التغييــر الســلمية لمصلحــة قضيــة العنــف ،والعنــف دفــع بحركــة المجتمــع المدنــي،
خصوصــا تراجــع الحواضــن االجتماعيــة لعمليــة التغييــر ،لذلــك
وبقــوى التغييــر الحقيقيــة إلــى الخلــف،
ً
فوجئنــا وأنــت أشــرت بــذكاء كامــل إلــى أنــه ليــس المطلــوب الحديــث عــن الدولــة العميقــة فحســب ،بــل
أيضــا عــن المجتمــع العميــق ،فهــل هــذا المجتمــع هــو فعـ ً
ـا الــذي عشــناه ونعرفــه ونزعــم أننــا كنــا
الحديــث ً
نناضــل مــن أجــل تغييــره؟ أم أنــه مجتمــع آخــر؟ ظهــرت المظاهــر األنانيــة ،والســرقات ،واالســتحواذ علــى
المــال الخــاص والعــام ،والتدميــر ،وعــدم الشــعور بالمســؤولية ،والنعــرات الطائفيــة والمذهبيــة ،والنعــرات
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الدينيــة العنصريــة .لقــد حــدث نــوع مــن الخلــط ،واالشــتباك المجتمعــي ،الــذي يحتــاج إلــى فــرز ،وإلــى
عمليــة بنــاء ،قــد تســتغرق عقــو ًدا مــن الزمــان.
وأنــا الحظــت وأالحــظ مــا حصــل للمجتمــع العراقــي بســبب الحــروب التــي عاشــها ،حيــث عــاش
المجتمــع العراقــي ثمانــي ســنوات مــن الحــرب العراقيــة اإليرانيــة ،ثــم كانــت عمليــة احتــال الكويــت،
المغامــرة الالمســؤولة ،والتــي لــم يكــن لهــا أي مبــرر ،والتــي أعقبتهــا حــرب قــوات التحالــف ضــد العــراق
ـارا دول ًيــا جائـ ًـرا مــدة  12عا ًمــا ،ومنــذ عــام  2003إلــى اآلن
عــام  ،1991ثــم عــاش الشــعب العراقــي حصـ ً
ً
مزدوجــا ومرك ًبــا ،وبتدخــات خارجيــة عميقــة ،مــن جهــة قــوات االحتــال األميركيــة
احتــال
عــاش
ً
والبريطانيــة وقــوات التحالــف الدولــي ،ومــن جهــة وجــود إيرانــي وذراع إيرانــي مؤثــر فــي العــراق بحيــث
أصبحــت الدولــة العراقيــة والحكومــة العراقيــة والمؤسســات العراقيــة منشــطرة بيــن هذيــن االتجاهيــن،
وضاعــت الهويــة الوطنيــة العراقيــة ،وضاعــت الوحــدة الوطنيــة العراقيــة ،فــي ظــل هــذه التجاذبــات الخارجية
الخطــرة ،إلــى درجــة أن عمليــة التنميــة ظلــت معطلــة طــوال هــذه الســنوات .العــراق وصــل عــام  1978إلــى
أن يفاخــر بأنــه وضــع حــدً ا لألميــة ،وكاد يقضــي عليهــا وف ًقــا لليونســكو ،وتقــدم فــي ميــدان التعليــم ،وفــي
ميــدان الصناعــة والزراعــة والبعثــات وغيــر ذلــك ،لكــن االنحــدار بــدأ منــذ الحــرب العراقيــة اإليرانيــة ،وإلــى
اليــوم نحــن لــم نخــرج مــن هــذه الدوامــة.
يمكــن بنــاء ســورية غــدً ا ،وبنــاء اليمــن ،وبنــاء ليبيــا ،ولكــن كيــف يمكــن بنــاء اإلنســان؟ بنــاء اإلنســان هــو
األســاس ،وال يمكــن أن يحــدث أي تحــول مــن دون اإلنســان ،لذلــك أقــول مــر ًة أخــرى ،إن األمــر يحتــاج
إلــى تراكــم ،ربمــا طويــل ،وبنفــس طويــل ،وبرؤيــة بعيــدة المــدى ،وبالتراكــم يمكــن أن ُيعــاد بنــاء اإلنســان،
وأن تعــاد التنميــة المســتدامة.

حازم نهار
شكرا دكتور عبد الحسين ،أريد أن أذهب إلى الحضور لتلقي أسئلتهم ومداخالتهم:
ً

عصام دمشقي
مســاء الخيــر دكتــور عبــد الحســين ،وتحياتــي للجميــع ،أنــا ســعيد باالســتماع إليــك مــرة ثانيــة ،لــم
أقابلــك منــذ  14ســنة ،فــي أربيــل وقتهــا .فــي الحقيقــة إن تعريفــك للثــورة لطيــف وأغرانــي ،مــن حيــث إنهــا
أيضــا عــن شــيء اســمه
عمليــة مثــل الحــب ،ال يأتــي مــرة واحــدة ،بــل يأتــي
تدريجــا ،لكــن يمكــن الحديــث ً
ً
النظــرة األولــى ،والنظــرة األولــى فــي وضعنــا قــد تكــون إســقاط النظــام القائــم؛ فإســقاط الســلطة القائمــة
هــو البدايــة ،وإن كان هــذا ال يعنــي حـ ّـل المشــكالت كلهــا ،إذ ســتظهر لدينــا مشــكالت كثيــرة ،مثــل األميــة،
والمــرأة ،والديــن والطائفيــة ،وغيرهــا مــن المشــكالت ،لكــن مــن دون هــذا اإلســقاط ســتتوقف الصيــرورة.
هــذا اإلســقاط أيــن يقــف اليــوم؟ فــي الحقيقــة إنــه واقــف عنــد طــرف إمــا هــو عســكري أو خارجــي ،ففــي
مصــر كان الطــرف عســكر ًيا ،ولــو ظــل مرســي واإلخــوان المســلمون فــي الحكــم كان يمكــن لصيــرورة
الثــورة أن تســتمر ،وفــي ليبيــا الصيــرورة ال تــزال مســتمرة ،أمــا فــي العــراق فمــا يوقفــه حال ًيــا هــو طــرف
خارجــي إيرانــي أكثــر مــن األميركــي ،فاألميركــي هــو طــرف خارجــي فحســب ،أمــا اإليرانــي فيمكــن النظــر
إليــه بصفتــه متفاعـ ً
ـا مــع البنيــة الداخليــة العميقــة للشــعب العراقــي ،الدينيــة والطائفيــة ،وهنــا تكمــن صعوبته.
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وكذلــك األمــر بالنســبة إلــى مــا تطرقــت إليــه حضرتــك بخصــوص الــدول الشــرقية ،ومــا تختلــف بــه عنــا.
صحيــح أنــه توجــد فروقــات فــي البنــى الثقافيــة والتعليميــة والحضاريــة ،لكــن الفــارق األســاس كان دور
االتحــاد الســوفياتي ،ففــي هنغاريــا ســنة  1956فشــلت الثــورة ،وفــي  1968فشــلت فــي التشــيك ،لذلــك مــا
أدى إلــى نجــاح الثــورات فــي أوروبــا الشــرقية هــو تراجــع االتحــاد الســوفياتي وانهيــاره.

حتــى المهاتمــا غانــدي ،علــى الرغــم مــن ســلميته المعروفــة ،لــم يكــن لــه أن ينجــح ســلم ًيا أبــدً ا ،لــو لــم
يكــن هنــاك طــرف آخــر يتمتــع ،كمــا يقــول هــو نفســه ،بدرجــة مــن الضميــر والحريــة ،فمثـ ً
ـا غانــدي اعتقلــه
البريطانيــون وأخرجــوه ،فهــل هــذا هــو حــال النظــام الســوري وغيــره مــن األنظمــة العربيــة؟ إ ًذا القصــة تتعلــق
أيضــا بالطــرف اآلخــر ،وبالظــرف الخارجــي.
ً

حبيب إبراهيم
ـص الواقــع
ـكرا للدكتــور عبــد الحســين شــعبان .ســؤالي يخـ ّ
ـكرا لميســلون ،وشـ ً
مســاء الخيــر جمي ًعــا ،شـ ً
الســوري .بعــد عشــر ســنوات ،هــل تعــود الكارثــة فــي ســورية إلــى أســباب مجتمعيــة تتعلــق ببنيــة المجتمــع
الســوري المنقســم قوم ًيــا وطائف ًيــا ومذهب ًيــا ،أم تعــود إلــى العقليــة األمنيــة العســكرية للنظــام االســتبدادي ،أم
إلــى اإلثنيــن م ًعــا؟ لــدي هنــا ســؤال افتراضــي :بعــد كل مــا حــدث ،فيمــا لــو نجحــت الثــورة فــي إســقاط
النظــام ،هــل ســتكون تطبي ًقــا لمقولــة «الثــورة حفــر فــي العمــق»؟ بمعنــى هــل كان بإمكاننــا القــول إن الثــورة
انتصــرت بســقوط النظــام ،خاصـ ًة بعــد مــا شــاهدناه مــن خطابــات كراهيــة مقرفــة جــدً ا فــي أوســاط النظــام
وأيضــا بالنســبة إلــى مصطلــح الربيــع العربــي ،هــل هــو مصطلــح يعكــس حقيقــة مــا
وأوســاط المعارضــة؟ ً
ـكرا لكــم.
حصــل؟ وشـ ً

محمود الحمزة
ـكرا للدكتــور عبــد الحســين شــعبان المفكــر
ـكرا لميســلون علــى هــذه النــدوة الطيبــة ،شـ ً
مســاء الخيــر ،وشـ ً
المرمــوق الــذي نعتــز بــه جمي ًعــا ،وعلــى مقارباتــه االســتراتيجية والفكريــة العميقــة لوضــع الربيــع العربــي
والثــورات.

لــدي مــا أقولــه ،وهــو فــي منزلــة التفكيــر بصــوت مرتفــع ،وينتهــي بســؤال :لقــد تحدثــت دكتــور عــن
التقــاء العامــل الذاتــي بالموضوعــي ،أو الظــروف الموضوعيــة والظــروف الذاتيــة ،فهــل يعنــي هــذا ،مثـ ً
ـا ،أن
الثــورة فــي ســورية كانــت غيــر ناضجــة؟ طب ًعــا األســباب الموضوعيــة السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة
موجــودة ،لكــن مــا أفكــر فيــه اآلن ،هــل كانــت األداة ،أي النخــب ،ليــس النخــب الثقافيــة فحســب التــي
أيضــا النخــب السياســية ،قاصــرة؟ وهــل كان المثقفــون قاصريــن عــن فهــم
تحــدث عنهــا الدكتــور حــازم ،بــل ً
طبيعــة الوضــع فــي ســورية ،ولــم يســتطيعوا أن يقدِّ مــوا حلـ ً
ـكارا إلنجــاح الثــورة مثـ ً
ـا؟ أم أن هنــاك
ـول أو أفـ ً
خصوصــا إذا قارنــا وضعنــا بثــورة أكتوبــر وقــول لينيــن إن الثــورة يجــب
عوامــل أخــرى أو ّد أن أســمعها منــك،
ً
ـص العامــل
أن تقــوم اليــوم ،ليــس غــدً ا .فهــل هنــاك شــروط قويــة جــدً ا ،فــي ضــوء هــذه العبــارة المكثفــة ،تخـ ّ
الذاتــي الــذي هــو أداة الثــورة ،كانــت غيــر متوافــرة فــي عــدد مــن بلــدان الربيــع العربــي ،خاص ـ ًة ســورية.
فهــل كان مثـ ً
دور مــا؟
ـا لعــدم وجــود حــزب يقــود الثــورة ،أو قيــادة ،كمــا جــرى فــي الثــورات األخــرىٌ ،
فــي الحقيقــة ،نحــن الســوريين نقــف اليــوم محتاريــن أمــام مشــكلة كبيــرة؛ بعــد كل هــذه التضحيــات
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العظيمــة مــن الشــعب الســوري ،وبعــد كل هــذه الوحشــية مــن النظــام وحلفائــه ،وبعــد كل هــذا التخــاذل
الدولــي أمــام الكارثــة التــي عاشــها ويعيشــها الســوريون ،هــل مــا تــزال النخــب الثقافيــة غيــر قــادرة علــى
التقــدم خطــوة إلــى األمــام للخــروج مــن هــذه األزمــة ،وتقديــم رؤيــة ناجحــة ،ليســت نظريــة فحســب،
فعندمــا نتحــدث فــي الفلســفة والفكــر ،تبقــى األمــور أســهل قليـ ً
ـا ،لكــن عندمــا ننتقــل إلــى الواقــع العملــي
نجــد أن هنــاك صعوبــات قــد نكــون كلنــا مقصريــن وعاجزيــن عــن فهمهــا ،ولذلــك اصطدمنــا بعقبــات لــم
نســتطع تجاوزهــا؟

هنادي زحلوط
ســامات دكتــور عبــد الحســين ،ودكتــور حــازم ،كان لــدي ســؤال حــول طبيعــة الثــورة ،هــل الثــورة هــي
المنضميــن إلــى الثــورة علــى حمــل الســاح ،ألي ســبب مــن
فعــل ســلمي خالــص ،وفــي حــال ُأجبِــر بعــض
ِّ
األســباب ،لحمايــة أهلهــم مثـ ً
ـا ،أو حمايــة أنفســهم ،هــل هــذا يبطــل ويســقط الصفــة الثوريــة عنهــم ،وعــن
الثــورة نفســها؟

عبد الحسين شعبان
ً
جزيــا ،أنــا أشــعر أن هــذه اإلضــاءات واإلضافــات هــي تعميــق لهــذا الحــوار المفتــوح ،الــذي
شــكرا
ً
نفكــر فيــه بصــوت عــال ،وبقلــب حــار ،ورأس بــارد ،كمــا ُيقــال ،ومــن هــذه الزاويــة أبــدأ مــن عنــد األســتاذ
ـج،
محمــود حمــزة :عالقــة العامــل الذاتــي بالعامــل الموضوعــي؛ أحيا ًنــا يتــراءى لنــا أن العامــل الذاتــي ناضـ ٌ
نضجــا .بعــد التغييــرات التــي حدثــت فــي أوروبــا الشــرقية عــام ،1989
وأن العامــل الموضوعــي ربمــا أكثــر
ً
خاصـ ًة مــع انهيــار جــدار برليــن فــي التاســع مــن تشــرين الثانــي /نوفمبــر  ،1989بــدأت تكـ ّـر مســبحة األنظمة
االشــتراكية الســابقة ،الواحــد بعــد اآلخــر ،وكان االعتقــاد أنــه بــدأت مرحلة جديــدة للنظــام العالمــي ،الجديد،
وهمــا .فعلــى
وســتؤدي هــذه المرحلــة إلــى انهيــار جميــع األنظمــة الشــمولية ،لكــن مثــل هــذا االعتقــاد كان ً
الرغــم مــن توافــر العامــل الموضوعــي ،ومــن توافــر الرغبــة فــي عمليــة التغييــر لدينــا ،إال أن ريــاح التغييــر
انكســرت عنــد شــواطئ البحــر المتوســط ،لعــدم توفــر عوامــل مســاعدة أخــرى؛ فإضافــة إلــى العامــل الذاتــي
ناقصــا ،حيــث إن الغــرب لــم يكــن مســتعدً ا إلجــراء تغييــر فــي
الغائــب ،كان العامــل الموضوعــي الخارجــي ً
منطقتنــا ،فــي حيــن أنــه بعــد أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر اإلجراميــة اإلرهابيــة التــي حدثــت فــي
الواليــات المتحــدة ،بــدأ الغــرب يفكــر فــي إجــراء بعــض التغييــرات ،فبــدأ يدعــو إلــى إعــادة النظــر فــي
األنظمــة التعليميــة ،والمناهــج الدراســية ،وبــدأ يدعــو إلــى تنقيــح بعــض وجهــات النظــر ،فــي هــذه القضيــة
أو تلــك ،وبــدأ حديــث عــن التغييــر ،حتــى أنــه درب أعــدا ًدا مــن أوســاط المجتمــع المدنــي ،بزعــم أنــه يريــد
إنجــاز عمليــة تغييــر ،لكــن العامــل الذاتــي لــم يكــن متوافـ ًـرا ،فقــد حطمــت أنظمتنــا ،إلــى حــدود غيــر قليلــة،
العامــل الذاتــي ،وص ّفــت العديــد مــن األحــزاب والقــوى ،أو أصبحــت فــي المنافــي ،ولذلــك لــم يكــن هنــاك
حاضــن اجتماعــي لعمليــة التغييــر علــى الرغــم مــن توافــر العامــل الموضوعــي بدرجــة مــا.
أظــن أن هــذه مســألة مهمــة ،حتــى عندمــا نتحــدث عــن موضــوع االنتفاضــة الــذي وردت اإلشــارة إليــه،
دعــوة لينيــن إلــى االنتفاضــة ،وتحديــد موعــد لهــذه االنتفاضــة ،تحــت عنــوان أن هــذه االنتفاضــة ال تتقــدم
ـم تحقيــق مطالــب
ســاعة وال تتأخــر ســاعة ،وعلينــا اختيــار اللحظــة الثوريــة لتحقيــق عمليــة الهجــوم ،ومــن ثـ ّ
االنتفاضــة.
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أتذكــر أننــي فــي عــام  1989كنــت ألقــي محاضــرة فــي بــراغ  ،فدعانــي الســفير الفلســطيني ســميح عبــد
الفتــاح إلــى إلقــاء محاضــرة عــن االنتفاضــة ،انتفاضــة عــام  1988-1987التــي كانــت مســتمرة خــال
إلقائــي للمحاضــرة ،وقــد تحدثــت فــي حينهــا عــن فــن االنتفاضــة ،وهــل هــي علــم أم فــن ،وكيفيــة التوفيــق
بينهــا ،كعلــم وكفــن ،فــي اآلن ذاتــه ،وكيــف يمكــن جمــع العوامــل الموضوعيــة مــع العوامــل الذاتيــة ،وهــل
يمكــن أن تنطبــق االنتفاضــة علــى بلــد محتــل مثــل فلســطين؟ وهــل يمكــن أن نطلــق انتفاضــة الحجــارة
علــى االنتفاضــة الفلســطينية؟ فظهــرت مــن داخــل القاعــة مثــل آهــة ،أو آهــات؛ أي انتفاضــة؟ فقــط فــي
العلــم الماركســي يجــري الحديــث عــن انتفاضــة .فــي الحقيقــة ،يجــري الحديــث عــن االنتفاضــات وفــق
المواصفــات اللينينيــة ،وكأن المواصفــات اللينينيــة تصلــح لــكل العصــور وكل األوقــات ،فــي حيــن أن علينــا
اســتنباط األحــكام وف ًقــا للمعطيــات الفكريــة والتاريخيــة ،آخذيــن فــي الحســبان ظــروف بلداننــا ومنطقتنــا
وخصوصيتنــا .هــذه مســألة أعتقــد أن التوقــف عندهــا مهــم جــدً ا ،وســأتوقف عنــد قضيــة التغييــر الــذي
حصــل فــي أوروبــا الشــرقية.

صحيــح أن الحــب مــن أول نظــرة ،أحيا ًنــا ،يو ِّلــد نو ًعــا مــن اإلعجــاب ،لكــن الحــب الحقيقــي يكــون عبــر
المعايشــة والمســاكنة والتواصــل والمعرفــة والتواصــل ،وهــو يحتــاج إلــى وقــت ،ويحتــاج إلــى تراكــم ،إذ
يبقــى الحــب مــن أول لحظــة خاد ًعــا أحيا ًنــا ،فهــو إعجــاب رومانســي عــذري بعيــد عــن واقــع عمليــة الحــب
الحقيقيــة ،التــي هــي تفاعــل ،وتواصــل ،وتراكــم ،وتعاشــق ،واندغــام ،بمعنــى التغلغــل فــي اآلخــر ،وبمعنــى
أوصفهــا.
معرفــة كينونــة اآلخــر ،وصيــرورة هــذه العالقــة اإلنســانية .هكــذا هــي الثــورة كمــا ّ
فــي أوروبــا الشــرقية ،لنتوقــف عنــد التجربــة ،عندمــا حدثــت عمليــة التراكــم فــي بولونيــا ،والتــي اســتمرت
عشــر ســنوات ،منــذ احتجاجــات نقابــة تضامــن عــام  ،1980حتــى حصــل التغييــر عــام  ،1989وبهــذا
المعنــى حصــل التغييــر ســلم ًيا ،وحصــل بتحــول شــمل جــز ًءا مــن الطبقــة السياســية التــي كانــت مشــاركة
ومتشــددة ضــد عمليــة التغييــر ،لكنهــا اضطــرت إلــى االســتجابة لعمليــة التغييــر عندمــا حــدث اختــال فــي
تــوازن القــوى ،وكنــت أتمنــى أن يحــدث مثــل هــذا االختــال والتــوازن فــي عـ ٍ
ـدد مــن البلــدان ،بحيــث تكون
خصوصــا
عمليــة التغييــر بمشــاركة مــن داخــل الدولــة نفســها ،وضمــن عمليــة تراكــم ،وتواصــل ،وبقناعــات،
ً
عندمــا يختــل تــوازن القــوى.

أيضــا عمليــة تغييــر فــي هنغاريــا ،انحــاز فيهــا جــزء مــن الســلطة لجانــب المعارضــة،
حدثــت ً
فاتفقــوا علــى تحضيــر دســتور جديــد ،وإجــراء انتخابــات ،وفــي االنتخابــات فــازت القــوى
أيضــا جــزء مــن القــوى القديمــة ،ولذلــك أطلقــت علــى عمليــة التغييــر
الصاعــدة التغييريــة ،وفــاز ً
فــي هنغاريــا وفــي بولونيــا «فقــه التواصــل» ،أي أن الدولــة واصلــت نفســها بإجــراء عمليــة تغييــر
عبــر حلقــة مركزيــة انتقلــت فيهــا الســلطة مــن هــذا الطــرف إلــى الطــرف اآلخــر ،وانتقلــت ســلم ًيا.
فــي تشيكوســلوفاكيا ،كان التغييــر فــي البدايــة أقــرب إلــى فقــه القطيعــة ،لكــن فــي اللحظــة األخيــرة انحــاز
جــزء مــن الســلطة لجانــب المعارضــة ،فحصلــت عمليــة التغييــر ،ولذلــك لــم تشــهد هــذه البلــدان انتقامــات،
ولــم تشــهد كراهيــة ،ولــم تشــهد عمليــات ثــأر أو كيديــة أو محاكمــات كبيــرة كمــا حصــل فــي بلــدان أخــرى.
حصلــت عمليــة التغييــر بطريقــة سلســة ،وســلمية ،وللعوامــل التــي ذكرتهــا ســاب ًقا؛ القضــاء علــى األميــة،
دور الديــن ضعيــف ،دور المــرأة ،التقــدم االجتماعــي ،البيئــة الحاضنــة كانــت مهيئــة داخل ًيــا وخارج ًيــا.
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فــي حيــن إنــه فــي ألمانيــا الديمقراطيــة ،أصــرت ألمانيــا االتحاديــة علــى أن عمليــة التغييــر لــن تتــم إال
وف ًقــا لقوانيــن ألمانيــا االتحاديــة ،وألغــت  41عا ًمــا مــن عمــر ألمانيــا الديمقراطيــة ،ومــن قوانينهــا التــي كانــت
تحكــم بهــا ،وحوكــم بعــض الذيــن اتُّهمــوا وف ًقــا لقوانيــن ألمانيــا االتحاديــة ،فــي حيــن أنهــم كانــوا يعيشــون
فــي ألمانيــا الديمقراطيــة ،لكــن علــى الرغــم مــن ذلــك عولجــت المســألة مــن زاويــة العدالــة االنتقاليــة،
وعندمــا نتحــدث عــن العدالــة االنتقاليــة ،نتحــدث عــن خمــس قضايــا:

المســاءلة ،فــا بــدّ أن تكــون هنــاك مســاءلة للجميــع ،ولــكل مــن ارتكــب الجرائــم .وال بــدّ أن نأخــذ فــي
الحســبان المراتــب ،وأن يكــون هنــاك بعــد المســاءلة كشــف الحقيقــة ،مــاذا حصــل ،لمــاذا حصــل ،وكيــف
حصــل ،ومتــى حصــل ،ووف ًقــا ألي اعتبــارات حصــل ،ثــم ال بــدّ مــن جبــر الضــرر ،وإبقــاء الذاكــرة حيــة،
وتســمية مــدارس ومــدن وشــوارع ومكتبــات وشــوارع وســاحات عامــة بأســماء الذيــن قدمــوا حياتهــم ثمنًــا
أسســوا لعمليــة التنميــة ،وغيــر ذلــك.
لعمليــة التغييــر ،والذيــن َّ
ثــم هنــاك التعويــض المــادي والمعنــوي للضحايــا ،أو أســر الضحايــا ،ثــم تأتــي عملية إعــادة ترميــم األنظمة
القانونيــة ،والدســتورية ،واألمنيــة ،والقضائيــة ،كــي ال يتكــرر مــا حصــل ،علــى أن نأخــذ الجميــع بالتســامح،
أيضــا دون انتقــام ،بحيــث ال تتحــول العدالــة إلــى عدالــة انتقاميــة ،بـ ً
ـدل
دون اإلفــات مــن العقــاب ،لكــن ً
مــن أن تكــون عدالــة انتقاليــة.

فــي الواقــع ،ال بــدّ مــن معالجــة خطــاب الكراهيــة ،وقــد تحــدث صديقــي الدكتــور حــازم عــن انبعــاث
مســتجدات لــم نكــن نعرفهــا فــي مجتمعاتنــا العربيــة .أنــا عشــت فــي ســورية ،وأعتــز بانتمائــي الســوري،
دائمــا أننــي ســوراقي ،وال أســتطيع التفكيــر فــي العــراق بعيــدً ا عــن تفكيــري بســورية ،وال العكــس،
وأقــول ً
لذلــك أشــعر أن هــذا البلــد هــو بلــد واحــد متواصــل ،متداخــل ،متشــابك بعضــه ببعــض ،ولذلــك لــم نكــن
ـلما يقتــل مســيح ًيا؟ لــم يحصــل هــذا فــي
نشــعر بمثــل هــذه النزعــات الكريهــة التــي بــدت ،فهــل يعقــل أن مسـ ً
تاريــخ ســورية ،ولــم يحصــل حتــى فــي العــراق ،أن يقتــل عربــي كرد ًيــا ،أو أن يقتــل كــردي عرب ًيــا ،لكونــه
عرب ًيــا أو كرد ًيــا ،لكــن كان هنــاك صــراع بيــن الحكومــات والحــركات الكرديــة التــي تناضــل مــن أجــل
مطالبهــا ،كمــا كانــت هنــاك مطالــب كرديــة فــي ســورية فــي حاجــة إلــى أن تؤخــذ فــي الحســبان ،قانون ًيــا
ودســتور ًيا ،ولذلــك فــإن هــذه النزعــات انفجــرت مجتمع ًيــا ،ومــن هــذه البــاب قلــت إن الثــورة تظهــر أنبــل
مــا فينــا ،وفــي الوقــت نفســه تظهــر أقبــح مــا فينــا .فــي قــاع المجتمــع ،وفــي الــدرك األســفل مــن المجتمــع.
دائمــا هــي الســقف الــذي يؤخــذ فــي
عندمــا تظهــر مثــل هــذه النزعــات الالوطنيــة ينبغــي أن تكــون الوطنيــة ً
الحســبان ،حتــى بالنســبة إلــى الــذي يريــد أن يتحــدث فــي المعاييــر األوســع واألبعــد ،ســوا ًء فــي جانبهــا
االجتماعــي ،أو جانبهــا الدينــي ،أي ال بــدّ أن يكــون المــرء وطن ًيــا فــي األســاس ،ثــم ينطلــق نحــو مشــروعه
الفكــري.
أعتقــد أن مواجهــة خطــاب الكراهيــة بخطــاب جديــد هــو خطــاب التســامح هــو أمــر ضــروري ،ففــي
بعضــا بالتســامح،
الحقيقــة كلنــا خطــاؤون .يقــول فولتيــر :نعــم نحــن بشــر خطــاؤون ،وعلينــا أن نأخــذ بعضنــا ً
وعلينــا أن نقــرب المســافات فيمــا بيننــا ،وعلينــا أن نقــدم نقــدً ا ذات ًيــا ،أيــن أخطأنــا ،وكيــف أخطأنــا ،ولمــاذا
أخطأنــا .كيــف يمكننــا أن نتفــق علــى (بالتفــورم جديــد)؟ ســموها جنيــف  1أو جنيــف  ،10المهــم أن بحــدث
تحــول سياســي بطــيء ،هــادئ ،بعيــد المــدى ،لكــن فــي االتجــاه الصحيــح الــذي يلبــي مطامــح الشــعب
الســوري بالدرجــة األساســية.
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يؤســس لشــيء آخــر ،وحتــى امتــاك الســاح ،تحــت أي عنــوان .فامتــاك الســاح
اســتخدام الســاحِّ ،
يــوازي اســتخدام الســاح ،وإذا كنــت تمتلــك قنبلــة نوويــة ،فهــذا يــوازي اســتخدامك للقنبلــة النوويــة حتــى
لــو لــم تســتخدمها ،لذلــك فــإن إســرائيل جــن جنونهــا عندمــا أراد العــراق أن يبنــي مفاعـ ً
ـا نوو ًيــا لألغــراض
ِ
الســلمية ،فــي حيــن هــي نفســها تمتلــك قنابــل نوويــة منــذ عــام  1955فــي ديمونــة ،إذ ُأنشــئ فيهــا مفاعــل
نــووي بمســاعدة فرنســا ،ولديهــا مــا ال يقــل عــن مئــة رأس نــووي فــي الوقــت الحاضــر ،لكنهــا تصــاب
ً
مفاعــا نوو ًيــا لألغــراض
بالهيســتريا فيمــا لــو أراد بلــد مــن البلــدان ،خاصــة البلــدان العربيــة ،أن يقيــم
الســلمية ،وليــس الحربيــة.

أقــول كلمــا طرقــت الثــورة طريــق الســلم ،كلمــا حمــت نفســها بضمانــات داخليــة ،مجتمعيــة ،وبضمانــات
إقليميــة ودوليــة ،وهــذه التجــارب اآلن ،تجــارب أوروبــا الشــرقية ،وتجــارب العديــد مــن دول أميــركا الالتينية
ـى جديــدً ا.
ً
أيضــا ،أخــذت منحـ ً
مــن منــا ال يتذكــر كيــف عمل بينوشــيت فــي تشــيلي ،عــام  1973حدث االنقــاب الشــهير ضد الســيلفادور
أالنــديُ ..قتِــل الســيلفادور أالنــدي ..دخــل عشــرات اآلالف الســجون ..امتــأت المنافــي بالتشــيليينُ ..قتِــل
 3000إنســان تحــت التعذيــب ،ووصــل الطرفــان إلــى طريــق مســدود بعــد  15عا ًمــا ،ال بينوشــيت الديكتاتــور
الشــرير اســتطاع القضــاء علــى حركــة التغييــر ،وال حركــة التغييــر بالكفــاح المســلح اســتطاعت إســقاط
بينوشــيت أو إطاحتــه ،فاتفــق الطرفــان ،المعارضــة والســلطة ،الديكتاتــور وخصومــه ،علــى إجــراء انتخابــات،
وعلــى سـ ّن دســتور جديــد ،ليــس ديمقراط ًيــا إنمــا فيــه نفحــة ديمقراطيــة ،وهــذا الدســتور يحمــي الجــاد مــن
المســاءلة مــدة عشــر ســنوات ،ويحمــي كل الذيــن ارتكبــوا الجريمــة والتعذيــب الــذي ال يســقط بالتقــادم مــدة
عشــر ســنوات ،وعندمــا حصــل هــذا االتفــاق حصلــت االنتخابــات وفــازت المعارضــة تدريج ًيــا ،ولذلــك
فــإن شــعار أميــركا الالتينيــة اآلن ،التــي حصلــت فــي ســبع بلــدان منهــا انتخابــات ديمقراطيــة ،هــو :الثــورة
ـاحا مــن األســلحة ،وهــو يحتــاج إلى مســتلزمات،
فــي صنــدوق االقتــراع ،فصنــدوق االقتــراع اآلن يــوازي سـ ً
ويحتــاج إلــى ضمانــات ،ويحتــاج إلــى توفيــر بيئــة آمنــة.

حازم نهار
لدينا ثالثة أسماء أخيرة تريد طرح أسئلة أو تقديم مداخالت.

عمر حداد
ـكرا جزيـ ً
ـا للدكتــور عبــد الحســين شــعبان ،ولمؤسســة ميســلون ،ولألســتاذ حــازم نهار،
مســاء الخيــر ،وشـ ً
لــدي ســؤال قــد يكــون خــارج اإلطــار المحــدّ د ،لكنــه ليــس بعيــدً ا بالمعنــى العــام:
قــد تؤثــر التحــوالت الكبيــرة التــي يشــهدها العالــم الحديــث إلــى حـ ٍ
ـد كبيـ ٍ
ـر فــي إنتــاج هويــات جديــدة،
وإحــداث تغيــرات فــي شــكل الدولــة ،بحكــم التغيــر المناخــي ،وتغيــر شــكل الشــركات ،وشــكل وســائل
اإلنتــاج ،وظهــور شــركات عابــرة للدولــة .الســؤال هنــا :إلــى أي مــدى تبقــى أســئلة الربيــع العربــي ،أو
أهــداف الربيــع العربــي ،التــي تنتمــي إلــى العصــر الحداثــي ،أســئلة راهنــة ،فــي وقــت يتجــه فيــه العالــم نحــو
أســئلة مــا بعــد الحداثــة ،وهــل يمكــن ردم هــذه الهــوة أو الفجــوة ،بيــن مــا يطرحــه العالــم مــن أســئلة أخالقيــة
وفلســفية وفكريــة جديــدة ،وبيــن مــا نتعثــر فــي تحقيقــه مــن أســئلتنا التــي تنتمــي إلــى عصــر قــد يكــون مضى،
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خصوصــا فــي إطــار قــول الدكتــور ،وهــو محــق طب ًعــا ،إنــه قــد يكــون أمامنــا كمجتمعــات عربيــة عــدة عقــود
ً
إلعــادة األمــور إلــى المســار الصحيــح ،وإنجــاز تحــوالت باتجــاه تحقيــق أهــداف هــذا الربيــع العربــي؟

فايز القنطار
ـكرا للدكتــور عبــد الحســين شــعبان علــى هــذا التحليــل القيــم جــدً ا والعميــق جــدً ا ،أو ّد أن
تحياتــي ،شـ ً
ّ
أتدخــل فــي نقطتيــن :النقطــة األولــى حــول العنــف ،أنــا أوافــق ،وكنــت ضــد اســتخدام العنــف منــذ البدايــة
فــي الثــورة الســورية ،وبقيــت فــي الميــدان حتــى عــام  ،2013لكــن هــل تعــرف يــا دكتــور أن النظــام الســوري
ال يشــبه إال ذاتــه ،فمــا يصــح خــارج ســورية ،ال يمكــن تطبيقــه فــي ســورية علــى اإلطــاق ،فمــن يصــدِّ ق
فــي هــذا العالــم أن هنــاك نظا ًمــا سياسـ ًّيا يعتقــل أبنــاء بلــده ويعذبهــم بالجملــة حتــى المــوت ،يعتقــل شــباب
الجامعــات ،والشــباب المســالمين ،وشــباب الكفــاءات العلميــة ،الذيــن لــم يرتبكــوا جر ًمــا ســوى أنهــم طالبوا
بالتغييــر الديمقراطــي .هــل تعــرف عــدد الضحايــا الذيــن ماتــوا فــي ســجون األســد تحــت التعذيــب مــن قبــل
موظفيــن يتقاضــون رواتبهــم مــن دم الشــعب الســوري وتحــت شــعار وعلــم الجمهورية الســورية؟ هــذا وضع
غيــر مســبوق فــي التاريــخ المعاصــر؛ أن يتصــرف نظــام علــى هــذا النحــو ،هــذا فضـ ً
ـا عــن اســتخدام الســاح
الكيمــاوي وأســلحة الدمــار الشــامل ضــد البنــى المدنيــة.
لقــد ِ
وح ِشــر الســوريون فــي زاويــة ضيقــة ،فكنــا نقــول
فــرض العنــف ً
فرضــا علــى الشــعب الســوريُ ،
النظــام يريــد أن يجرنــا إلــى العنــف وال نريــد أن نذهــب إلــى حيــث يريــد ،لكــن ذلــك بــات مسـ ً
ـتحيل فــي
مرحلــة مــن المراحــل.

النقطــة الثانيــة ،عندمــا قارنــت أوضــاع التحــوالت التــي حدثــت فــي أوروبــا الشــرقية ،مــع مــا يحــدث فــي
المنطقــة العربيــة ،أنــا أوافقــك علــى الكثيــر ممــا تفضلــت بــه ،لكــن هنــاك ظــرف تاريخــي مختلــف ،فوضــع
المجتمــع الدولــي منــذ ثالثيــن ســنة كان مختل ًفــا عــن الواقــع الحالــي ،والثــورات العربيــة أتــت فــي زمــن
صعــب تمـ ّـر فيــه البشــرية فــي مــأزق كبيــر إن صــح التعبيــر ،وهــذا كلــه أثــر فــي عــدم تمكــن ثــورات الربيــع
أيضــا ،أنــك ركــزت علــى العامــل الداخلــي ،والعامــل
العربــي مــن تحقيــق إنجــازات .القضيــة األساســية ً
الذاتــي ،وهــذا بالتأكيــد أوافــق عليــه ،ولــه دور كبيــر ،لكــن حجــم الــدول الخارجيــة التــي تدخلــت ،خاصـ ًة
فــي ســورية ،كان غيــر مســبوق ،فوجدنــا فــي بدايــة الصــراع المســلح أن النظــام أوشــك علــى الســقوط بعــد
ســنة ونصــف ،علــى الرغــم مــن آلتــه العســكرية التــي تُعــدّ ثانــي أقــوى جيــش فــي منطقــة المشــرق ،وهــذا
اســتوجب دخــول أكثــر مــن  17-16فصيـ ً
أيضــا تعرضــت فــي
ـا إيران ًيــا لمســاندة النظــام الســوري ،وهــذه ً
عــام  2015للهزيمــة مــا اســتدعى تدخــل قــوى كبــرى .وأمــام حجــم هــذا التدخــل غيــر المســبوق ال يوجــد
إمكانيــة لتحقيــق انتصــارات فــي هــذه الظــروف ،علــى الرغــم مــن أن الشــعب الســوري قــد دفــع ثمنًــا باه ًظــا.

عبد الحسين شعبان
ـكرا جزيـ ً
ـا ،أنــا أقصــد فــي حديثــي عــن العنــف واســتخدام العنــف ،حتــى وإن جــرى بطريقــة أو أخــرى،
شـ ً
دفا ًعــا عــن النفــس ،أو أي شــيء مــن هــذا القبيــلّ ،
أن وضــع العنــف كأســلوب ،أو اســتخدام العنف كأســلوب،
قــد أدى إلــى فتــح البــاب علــى مصراعيــه للتدخــل الخارجــي؛ حصــل جــرى التدخــل التركــي ،ثــم التدخــل
األميركــي ،وبالطبــع قبــل ذلــك التدخــل الروســي واإليرانــي ،تحــت عنــوان العنــف والعنــف المضــاد ،مــن

273

العـدد الثـانــي
أيار  /مايو 2021

هــذا الطــرف أو مــن ذاك الطــرف ،وهــو مــا
جــر البلــد إلــى احتــراب لــه أول وليــس لــه
َّ
آخــر .الحظــوا أن هــذا العنــف أدى إلــى
تهجيــر أكثــر مــن  10مليــون ســوري ،فأكثــر
مــن  6مليــون ســوري مســجلون اليــوم علــى
قائمــة المنظمــات الدوليــة كالجئيــن ،وقــد
يــوازي هــذا العــدد أو أقــل منــه بقليــل عــدد
النازحيــن داخــل ســورية ،وربمــا أكثــر ،وهــذا
كان أحــد أســبابه اســتخدام العنــف والعنــف
المضــاد.

أيضــا إننــي عندمــا أعــرض
دعنــي أقــول ً
تجربــة لبلــد مــن البلــدان ،فهــذا ليــس بهــدف
اقتباســها ،أو تقليدهــا ،أو استنســاخها ،إنمــا
االطــاع عليهــا لالســتفادة منهــا ،ولمعرفــة
صيــرورة الصــراع فــي هــذا البلــد أو ذاك ،لمعرفــة مــا يمكــن األخــذ بــه ،أمــا مــا ال ينطبــق علــى حالتنــا فيمكــن
إهمالــه أو تركــه.
خصوصــا فــي ظــل التحــول
أمــا مــن حيــث كــون التغييــر عمليــة تتعلــق بالحداثــة أو مــا بعــد الحداثــة،
ً
العالمــي باتجــاه العولمــة ،فيمكــن القــول فعـ ً
ـا إننــا اآلن فــي ظــل أوضــاع جديــدة فــي العالــم ،وعلــى أعتــاب
الثــورة الصناعيــة الرابعــة ،بــل إن العالــم قــد دخلهــا بالفعــل ،ودخــل مرحلــة الــذكاء االصطناعــي ،وهــي
ـت األخيــرة تعــادل كل الـ 50
مرحلــة مختلفــة عــن كل الـــ  50ســنة الماضيــة ،أي أن الســنوات الخمــس أو السـ ّ
ســنة الماضيــة بــكل مــا فيهــا مــن تطــور مهــمّ .

ونعــود هنــا إلــى صديقنــا إليــاس مرقــص ،عندمــا ربــط الثــورة بعمليــة التقــدم ،فهــذا مــن الممكــن أن يكــون
ـاحا ضــد عمليــة التغييــر،
ـاحا ذا حديــن اآلن :ســاح لمصلحتنــا أو لمصلحــة التغييــر ،وقــد يكــون سـ ً
سـ ً
ـروج لــه خطا ًبــا ماضو ًيــا ال
فكيــف تكــون عمليــة التغييــر إذا كان الفكــر الــذي تســتند إليــه ،والخطــاب الــذي تـ ِّ
يتعلــق بالحاضــر ،وليــس لــه عالقــة باستشــراف المســتقبل.

انتقــد كثيــرون أدونيــس عندمــا قــال كيــف أســتطيع أن أدعــم حركــة احتجــاج ،أو ثــورة ،أو انتفاضــة ،تخــرج
مــن المســاجد ،لكــن أدونيــس قصد بذلــك أن الخطــاب الــذي انطلقنا منــه ،كان جــزء كبير منــه خطا ًبــا ماضو ًيا،
وهــذا الخطــاب الماضــوي لــه أســاس ،انبعــث مجــد ًدا فــي ظــل خلخلــة النظــام االجتماعــي والسياســي فــي
منطقتنــا ،وفــي بلداننــا .حصــل هــذا األمــر فــي ليبيــا ،وحصــل فــي اليمــن ،وحصــل فــي مصــر ،ولذلــك ليــس
عب ًثــا أن يفــوز اإلخــوان المســلمون فــي انتخابــات ديمقراطيــة ،وأن يصلــوا إلــى الســلطة ،أمــا القــوى الحداثيــة
والقــوى التقدميــة والمدنيــة ،فهــي لــم تســتطع أن تفــرض وجودهــا ،بحكــم القمــع المعتــق طويــل األمــد مــن
جهــة ،وبحكــم أن بعضهــا تخ ّلــى عــن دوره ،وأخــذ ين ّظــر بعيــدً ا عــن النــاس مــن جهــة أخــرى ،فــي حيــن أن
القــوى الدينيــة كانــت تعيــش وســط المجتمــع ،ومتغلغلــة فــي عمــق النســيج االجتماعــي ،ومل ِّبيــة للحاجــات
اليوميــة للنــاس أحيا ًنــا ،وإن كانــت بســيطة ،وهــذا كلــه ســاعدها فــي الوصــول إلــى الســلطة.
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إدارة الحوار :نور حريري

إشراق المقطري
محاميــة وناشــطة فــي مجــال حمايــة وتعزيــز حقــوق اإلنســان فــي اليمــن منــذ  .2005خريجــة ليســانس شــريعة
وقانــون مــن جامعــة صنعــاء وماجســتير قانــون عــام مــن جامعــة أســيوط ســنة  .2008كانــت إشــراق مــن أوائــل النســاء
اللواتــي نزلــن إلــى الشــوارع فــي تعــز ،المدينــة التــي أصبحــت تعــرف باســم مهــد الثــورة .تعمــل اآلن بصفــة الناطــق
الرســمي وقاضــي تحقيــق فــي اللجنــة الوطنيــة للتحقيــق فــي انتهــاكات حقــوق اإلنســان منــذ  .2015تعمــل هــذه
اللجنــة فــي التحقيــق بوقائــع االنتهــاكات المرتكبــة مــن كافــة أطــراف الحــرب فــي اليمــن فــي عمــوم اليمــن ،وفــي
هــذا الصــدد شــاركت خــال هــذه الســنوات فــي كتابــة ثمانيــة تقاريــر دوريــة شــاملة عــن نتائــج التحقيــق فــي انتهــاكات
حقــوق اإلنســان فــي اليمــن .كمــا تعمــل منســقة لمعهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان فــي اليمــن منــذ العــام  ،2010إضافــة
إلــى كونهــا مديــرة الدائــرة القانونيــة فــي اتحــاد نســاء اليمــن فــي تعــز.
عملــت سـ ً
ـابقا مديــرة لبرنامــج الحمايــة القانونيــة والمناصــرة المنفــذ مــن منظمــة أوكســفام بالشــراكة مــع فــروع
ـام ومحاميــة يقدمون
اتحــاد نســاء اليمــن ،ومــن خاللــه كان دورهــا فــي تقديــم المشــورة القانونيــة والمتابعــة لـــ  45محـ ٍ
العــون القانونــي المجانــي للنســاء المحتجــزات والســجينات وضحايــا العنــف بيــن  2006و.2013
وهــي مــن أبــرز المدربيــن علــى مســتوى اإلقليــم فــي اآلليــات الوطنيــة والدوليــة لحمايــة حقــوق اإلنســان .وهــي
عضــو فريــق التدريــب مــع عــدد مــن المنظمــات الدوليــة والمحليــة منهــا فريدريــش إيبــرت ومركــز المعلومــات لحقــوق
االنســان ونقابــة المحاميــن والملتقــى الوطنــي لحقــوق اإلنســان وجمعيــة رعايــة األســرة .قامــت بتدريــب عشــرات
منظمــات المجتمــع المدنــي فــي اليمــن فــي هــذا المجــال.
شــاركت فــي مؤتمــرات وطنيــة واقليميــة ودوليــة فــي مناهضــة العنــف ضــد المــرأة واإلخفــاء القســري وحقــوق
الطفــل ،إضافــة إلــى كتابــة عــدد مــن أوراق العمــل حــول القوانيــن التمييزيــة ضــد النســاء ومعوقــات عمــل المــرأة
والحقــوق السياســية للمــرأة ،وإعــداد كتيبــات ودراســات حــول العنــف القائــم علــى أســاس النــوع االجتماعــي ودليــل
الرصــد والتوثيــق النتهــاكات حقــوق اإلنســان .تقديـ ًـرا لجهدهــا المســتمر فــي مجــال مناصــرة حقــوق االنســان تــم
تكريمهــا مــن قبــل وزارة حقــوق اإلنســان ومحافــظ تعــز وائتــاف اإلغاثــة اإلنســانية بتعــز بعــدد مــن شــهادات الشــكر
والــدروع التكريميــة.
شــاركت فــي إنشــاء عــدد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي فــي تعــز وعــدن والمــكال ،منهــا :منظمــة الحــق ومنظمــة
نيــد لحقــوق اإلنســان ودفــاع للحقــوق والحريــات ،عضــو مجلــس أمنــاء عــدد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي منهــا
المرصــد اليمنــي لحقــوق اإلنســان ومؤسســة وجــود لألمــن اإلنســاني.
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مهندســة وكاتبــة ومترجمــة .ماجســتير فــي الفلســفة .حائــزة علــى المركــز األول فــي
مســابقة القصــة القصيــرة لعــام  2016التــي ينظمهــا المعهــد األوروبــي للبحــر األبيــض
المتوســط فــي برشــلونة ،إســبانيا .لهــا عــدة ترجمــات منشــورة منهــا :مفتــرق الطــرق:
اليهوديــة ونقــد الصهيونيــة لجوديــث بتلــرُ ،سـ ُـبل ّالنعيــم :الميثولوجيــا والتحـ ّـول الشــخصي
لجوزيــف كامبــل ،الحيــاة النفســية للســلطة :نظريــات فــي اإلخضــاع لجوديــث بتلــر؛ وعــدة
ً
ً
نموذجــا ،جوديــث بتلــر :أدائيــات
تفكيكيــا :الخطــاب النســوي
أبحــاث منشــورة منهــا :الترجمــة
الــذات.

نور حريري

نور حريري
مســاء الخيــر ،وأهـ ً
ـا بكــم فــي جلســة حواريــة جديــدة مــن جلســات مجلــة (رواق ميســلون) .جلســتنا
الحواريــة اليــوم بعنــوان نجاحــات وإخفاقــات الربيــع اليمنــي.

أســئلة كثيــرة لدينــا بعــد مــرور نحــو عشــر ســنوات علــى الربيــع العربــي .انطلقــت أولــى تظاهــرات الثــورة
اليمنيــة عــام  ،2011لتعــم االحتجاجــات بعدهــا كل المــدن اليمنيــة بشــعار «الشــعب يريــد إســقاط النظــام»،
ـتمر أكثــر مــن ثالثيــن عا ًمــا،
وعلــى الرغــم مــن تمكــن المحتجيــن بعــد نحــو عــام مــن إســقاط نظــام حكــم اسـ ّ
يبــدو اليمــن اليــوم بعيــدً ا عــن تحقيــق مطالــب الشــعب بالتغييــر ،إذ يعيــش حر ًبــا ال يبــدو أن نهايتهــا تلــوح فــي
األفــق ،حيــث تســتفحل األوضــاع اإلنســانية فيــه يو ًمــا بعــد يــوم ،وتتجــه بحســب مــا حــذر مســؤول أممــي
نحــو أســوأ مجاعــة يشــهدها العالــم منــذ عقــود.

هــل فشــلت االحتجاجــات الشــعبية الشــبابية فــي اليمــن ،أم أن نظــام الرئيــس علــي عبد اللــه صالح اســتطاع
إعــادة إنتــاج نفســه ،ونجــح فــي وأد مطالــب الشــعب؟ ومــن يتحمــل مســؤولية األزمــات واالنقســامات
المجتمعيــة والحــروب األهليــة التــي لــم يفلــح العالــم فــي احتــواء عواقبهــا اإلنســانية؟
يســعدني أن أســتضيف فــي هــذه النــدوة الحواريــة األســتاذة إشــراق المقطــري التي ســتحدثنا عــن نجاحات
أيضــا بــكل مــن انضــم إلينــا فــي هــذه النــدوة ،وأدعــو الجميــع
وإخفاقــات اليمــن ،والربيــع اليمنــي ،وأرحــب ً
إلــى المشــاركة فــي جولــة النقــاش ،وطــرح األســئلة التــي ســتكون فــي نهايــة الجلســة.

ـكرا لــك علــى تلبيــة الدعــوة،
مرح ًبــا أســتاذة إشــراق ،وكل عــام وأنــت بألــف خيــر ،ورمضــان كريــم .شـ ً
وتفضلــي الكلمــة معــك.

إشراق المقطري
بسم الله ،إن الحديث حول الربيع العربي أو الربيع اليمني هو حديث حول حلم اليمنيين.

كلنــا نعــرف أن ثــورات الشــبان هــي ثــورات التغييــر التــي بــدأت مــع نهايــة عــام  2010وبدايــة  ،2011لــم
بعضــا ،بــل كان لــكل دولــة أســبابها
يكــن الموضــوع كمــا يعتقــد بعضهــم أن الــدول العربيــة قلــدت بعضهــا ً
ومبرراتهــا فــي المطالبــة بالتغييــر ،ولتقــول لسياســات أنظمتهــا كفــى .باعتقــادي ربمــا كانــت اليمــن البلــد
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األســوأ فــي الوضــع اإلنســاني واالقتصــادي ،وهــذا مــا أفــادت بــه تقاريــر دوليــة بخصــوص حقــوق اإلنســان،
وتقاريــر بخصــوص الوضــع االقتصــادي .وكل هــذه التقاريــر كانــت أمــام مــرأى ومتابعــة مــن خــال عــدد
كبيــر مــن القيــادات الشــبابية ،وال ســيما التــي بــدأت تحتــك بالخــارج ،وتحصــل علــى بعــض التدريبــات.

بنــاء علــى تجربتــي الخاصــة ،فقــد زرت عــد ًدا مــن الــدول ،وشــاركت فــي مؤتمــرات عديــدة ،ولكــن
مــن المؤســف أننــي كنــت أعــود إلــى مطــار صنعــاء أو عــدن ،ألجــد أن الشــعب قــد وصــل إلــى مرحلــة
االختنــاق والالعــودة ،إضافــة إلــى حــروب فــي الشــمال وفــي الجنــوب ،وتهميــش المناطــق الوســطى .غيــر
أن الوضــع فــي فتــرة مــا قبــل الحــرب لــم يكــن بحــال أفضــل ممــا نحــن فيــه اآلن ،فالنــاس مشــردون ينامــون
فــي العــراء ،إضافــة إلــى نســبة األميــة الكبيــرة والقاتلــة ،وباعتقــادي أن هــذا الوضــع االجتماعــي المتــردي لــم
يكــن الســبب الوحيــد للحــراك الثــوري فــي اليمــن.

بــدأ الحــراك ســلم ًيا ،حتــى قبــل الخــروج إلــى الســاحات واتخــاذ القــرار بالالعــودة عنهــا ،فقــد جــرت
لقــاءات مــع النظــام الحاكــم ،ومحــاوالت للمطالبــة باإلصــاح ،وتألفــت مــن خاللهــا مــا يســمى باألحــزاب
السياســية ،وإن كانــت األحــزاب السياســية فــي الحقيقــة جــز ًءا مــن النظــام الحاكــم ،إال أنهــا قــد حملــت فــي
بعــض برامجهــا مطالــب إصالحيــة .ولكــن كان االعتقــاد الراســخ عنــد كثيــر مــن اليمنييــن أنــه ال يمكــن أن
يحــدث تغييــر جــذري.
إضافــة إلــى مــا ذكــرت مــن أســباب سياســية واجتماعيــة واقتصاديــة للثــورة ،هنــاك قضيــة المــرأة اليمينــة،
مهمــا للحــراك ،فالقانــون اليمنــي يظلــم المــرأة فــي وجــوه كثيــرة ،كأن ال يعطيهــا مثــل ديــة
التــي تشــكل ســب ًبا ً
الرجــل ،كمــا يعطــي الــزوج الحــق فــي الــزواج دون أن تعــرف الزوجــة بهــذا ،يطلقهــا تعســف ًيا دون علمهــا
ودون ســبب ،والقانــون يشــرع العنــف والتمييــز علــى أســاس النــوع االجتماعــي ،وعلــى أســاس الجنــس،
وعلــى أســاس المنطقــة أو المعتقــد أو االنتمــاءات السياســية ،أي إنــه وضــع مــزر بالنســبة إلــى المــرأة بشــكل
خــاص.

غيــر أن المحــاوالت إلقنــاع النظــام بالتغييــر الحقيقــي لــم تنجــح ،ولــم نجــد أكثــر مــن وعــود متكــررة
لــم تنفــذ كمــا العــادة .فبعــد خــروج النــاس فــي مصــر إلــى الســاحات ،بــدأ الخــروج فــي اليمــن مــن جامعــة
صنعــاء ،وكان القــرار بالالعــودة وإنشــاء أول ســاحة تغييــر أو ســاحة حريــة فــي تعــز ،وربمــا حصــدت هــذه
المحافظــة ،ليــس ألننــي أنتمــي لهــا حقيقـ ًة ،العقــاب الكبيــر نتيجــة خروجها ،بعــد أن خرج الشــبان والشــابات
إلــى الســاحات ،وبــدأت عمليــة التخييــم والنشــاط والفاعليــات الثقافيــة والفكريــة ،وكان الشــبان يعتقــدون أنه
مــن هــذه الســاحة يمكــن أن يبــدأ التغييــر ،وأن تبــدأ توعيــة القبائــل والنقابــات العماليــة والفئويــة ،وال ســيما
فئــة المهمشــين .كانــت محــاوالت كبيــرة ،ولكــن لــم تنجــح.

إجمـ ً
ـال بــدأت الثــورة فــي المحافظــات كلهــا ،ولــم تكــن محصــورة فــي محافظــة معينــة ،وانطلــق نشــاط
هــذه الفاعليــات إلــى مديريــات داخــل المحافظــات فــي محاولــة الوصــول إلــى أكبــر قــدر مــن المؤمنيــن
بهــذه الثــورة.

وبمــا أن جلســتنا هــي حــول النجاحــات واإلخفاقــات ،يمــن القــول إن مــن النجاحــات التــي يراهــا كثيرون،
أن ثــورة الشــبان فــي اليمــن نجحــت فــي إيقــاف الحــرب فــي وقتهــا ،إذ كان مــن الممكــن لهــذه الحــرب أن
تحــدث فــي وقــت مبكــر ،لكــن وعيهــم منــع ذلــك فــي البدايــة ،غيــر أن هــذا الوعــي قــدم تنــازالت كبيــرة
ـيما ،ألنــه ال توجــد ثــورة تعطــي
لمصلحــة النظــام ،وقبــل بــأن تكــون نصــف الســلطة لــه ،وهــذا كان خطــأ جسـ ً
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حصانــة لنظــام حكــم لـــ  35عا ًمــا ،فهــذا أمــر يتعــارض مــع مبــدأ عــدم ســقوط حقــوق اإلنســان بالتقــادم ،أي
كان أمـ ًـرا غيــر مقبــول ،ومــع ذلــك تــم هــذا التنــازل بهــدف الوصــول إلــى الحــوار الوطنــي ،وتحقيــق إجمــاع
وطنــي يشــترك فيــه النســاء والرجــال اليمنيــون ،ومكونــات الشــبان واألحــزاب ،ومــا إلــى ذلــك.

ـي ،مــن حيــث كونــي امــرأة ،يمكــن القــول إنهــا كانــت أول مشــاركة جــادة
ومــن النجاحــات بالنســبة إلـ ّ
وفعليــة للحــراك النســوي فــي اليمــن ،فصــورة المــرأة اليمينــة التــي كان يقدمهــا النظــام هــي صــورة المــرأة
األميــة الضعيفــة التــي ال تســتطيع المشــاركة ،ولكــن فــي الحقيقــة إن مشــاركتها فــي الســاحات بشــكل كبيــر
جــدً ا شــجعت أخريــات علــى االنخــراط فــي ســلك اإلعــام وســلك الحقــوق وســلك المجتمــع المدنــي،
فتشــكلت منــذ عــام  2011مؤسســات مجتمــع مدنــي كثيــرة تقودهــا نســاء ،وعــدد مــن التكتــات الشــبابية
أيضــا ،فالصــورة التــي قدمتهــا الثــورة عــن المــرأة اليمنيــة هــي كمــا وصفتهــا الزميلــة
كانــت تقودهــا نســاء ً
الســورية عليــاء أحمــد التــي كانــت تشــارك فــي المركــز الدولــي للعدالــة االنتقاليــة فــي تونــس عــام 2013
بقولهــا :إن هــذه الثــورة لــو لــم يكــن لهــا إنجــاز إال أنهــا أظهــرت قــدرات النســاء اليمنيــات لكفــى.
أرى أنــه نتيجــة هــذه الثمــرة ،تمكنــت النســاء مــن المشــاركة فــي الحــوار الوطنــي بنســبة ال تقــل عــن 30
فــي المئــة فــي ثمــان لجــان ،أربــع منهــا كانــت تقودهــا النســاء ،منهــا لجنــة الحقــوق والحريــات التــي كانــت
مهمتهــا تقديــم الصيغــة األولــى للدســتور ،لذلــك بالنســبة إلينــا كنــا نريــد أن نقــول إن هــذا النظــام حجبنــا
عــن إمكاناتنــا ،وهــذا النظــام قدمنــا علــى أننــا إمــا إرهابيــات أو أميــات أو مغيبــات ،والوضــع ليــس كذلــك
حقيقـ ًة ،وهــي عبــارة عــن ردة أو ارتــداد عــن حقيقــة المــرأة اليمنيــة التــي كانــت تعتــز بهــا فــي التاريــخ القديــم
أو التاريــخ اإلســامي.

وعــدا عــن مشــاركة النســاء ،كانــت هنــاك مشــاركة الشــبان ،ففــي حكومــة المحاصصــة أو المناصفــة التــي
كانــت بيــن األحــزاب السياســية كان هنــاك نــوع مــن الخجــل أو االعتــراف لــدى بعــض األحــزاب بأننــا ال
يمكــن أن نقصــي الشــبان عــن المشــاركة ،فبــدأت دمــاء جديــدة تدخــل إلــى القيــادة اليمنيــة ،اختلفنــا أم اتفقنــا
معهــا ،لكــن كان هنــاك تغييــر صغيــر فــي الصــورة.

بالنســبة إلينــا ،نحــن نــرى أن الربيــع اليمنــي يمتــد مــن  2011إلــى نهايــة الـــ  2013عندمــا تمــت صياغــة
مســودة الدســتور ،لكــن حقيق ـ ًة بعــد الـــ  2013وأحــداث الـــ  ،2014كان النظــام لــم يســقط كامـ ً
ـا ،وكان
الجيــش ال يــزال فــي يــد النظــام الســابق ،وأدوات الحــرب فــي الشــمال والجنــوب كان يملكهــا النظــام القديــم
أساســا علــى مســألة عقــد صفقــات إلحيــاء العــداوات وإحيــاء
قائمــا ً
لتحريــك هــذه المكونــات ،وكان النظــام ً
الثــارات والخالفــات ،فاســتطاع أن يرتــب نفســه لألســف خــال الســنوات الثــاث التي كان الشــبان منشــغلين
فيهــا فــي مســألة الحــوار الوطنــي وإنشــاء مكونــات المجتمــع المدنــي التــي كانــت محظــورة وعليهــا كثيــر من
القيــود ،وبــدأت تحالفــات جديــدة متمثلــة بمــن يريــد أن يعيــد اليمــن إلــى مــا قبــل الـــ  ،2011ولكــن حقيقـ ًة،
لــم يكــن الخاســر فــي هــذا الخطــأ المتحالفيــن فحســب ،بــل الجميــع ،أي كل اليمنييــن ،وكمــا تــرون اآلن ،لم
تعــد حتــى الحــرب فيمــا بيــن اليمنييــن أنفســهم ،بــل أصبحــت الحــرب ربمــا مــع نهايــة  2014وبدايــة 2015
واضحــة المعالــم ،وأصبحــت هنــاك أطــراف خارجيــة ،وبــدأ وجــود جماعــات مســلحة مختلفــة ،ولهــذا عندما
يتــم انتقــاد شــبان  2011أو شــبان فبرايــر بأنهــم أحــد أســباب الحــرب ،حقيقـ ًة ليــس دفا ًعــا عنهــم ،لكنهــم لــم
ينخرطــوا فــي هــذه الحــرب ،ولــم يكونــوا مــن ســاهم فــي إشــعالها ،إنمــا كمــا ذكــرت كانــوا حريصيــن علــى
شــعارات الســلمية مــن خــال اســتمرارهم فــي الســاحات لعــام كامــل تعرضــوا فيــه للقتــل والقمــع؛ فخــال
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العــام  2011ســقط مــن النســاء أنفســهن أكثــر مــن  18امــرأة قتيلــة 8 ،منهــن تقري ًبــا قتلــن فــي الســاحات أو
ـا مدن ًيــا ســلم ًيا فعـ ً
المســيرات .لقــد كان عمـ ً
ـا ،وكان قــرار مجلــس حقــوق اإلنســان فــي دورتــه الثالثيــن
فــي العــام  2011بأنــه مــن الضــروري وجــود لجنــة وطنيــة للتحقيــق فــي انتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي
تعــرض لهــا شــبان الثــورة ،وتــم فيهــا االعتــداء علــى معتصميــن ومخيمــات ومتظاهريــن ســلميين ال يحملــون
الســاح.

كانــت هنــاك دعايــة أن اليمــن شــعب مســلح وأمــي ،وكان المتوقــع مــن بدايــة لحظــات الثــورة أن تنفجــر
الحــرب األهليــة ،لكــن حقيقـ ًة لــم تنفجر الحــرب األهليــة فــي ذروة النشــاط والحمــاس والغضب مــن النظام،
إذ اســتطاع المجتمــع اليمنــي بشــبانه ونســائه ورجالــه كبــح جمــاح النفــس االنتقاميــة وعنفــوان الشــبان ،وكان
هنــاك تغليــب لمصلحــة اليمــن علــى موضــوع االنتقــام ،وتــم التنــازل للنظــام وإعطائــه حصانــة كمــا ذكــرت.
لكــن لألســف ،كانــت المخططــات أكبــر ،وكان للنظــام عالقاتــه اإلقليميــة ،اســتطاع اســتثمارها كــي يســتمر
أو يعــود .وكان هــذا أكبــر مــن تجربــة الشــبان التــي كانــت لــم تكــن كبيــرة ،إذ لــم يكونــوا يدركــون أن األمــر
لــه أبعــاد اإلقليميــة عديــدة.

كمــا تــم تصديــر عــدد كبيــر مــن أعمــدة النظــام الســابق إلــى المشــهد فــي الثــورة ،فأصبحــوا قــادة،
وأصبحــوا متقدِّ ميــن ،علــى الرغــم مــن أن المطالــب كانــت فــي األشــهر الســتة األولــى ليســت إســقاط
رأس النظــام فحســب ،بــل إســقاط المنظومــة التــي كانــت مشــاركة ،منظومــة الفســاد بأكملهــا ،االقتصاديــة
والعســكرية واإلداريــة التــي كان لهــا دور فــي تــردي األوضــاع ،وشــاركت فــي إقصــاء وتهميــش كــوادر كبيــرة
ـم شــاركوا فــي مســألة تأخيــر
مــن اليمنييــن ،لكــن النظــام اســتطاع تصديــر عــدد كبيــر مــن أذرعــه ،ومــن ثـ ّ
اإلصالحــات ،إضافــة إلــى عــدم رضــى فصائــل كثيــرة مــن مكونــات الثــورة عــن وجــود هــؤالء ،مــا أدى إلــى
نــوع مــن الخالفــات ،أو نــوع مــن االنتقــادات التــي وصلــت إلــى حــدّ الفجــوة بيــن المكونــات.

الحــرب فــي اليمــن تحتــاج ربمــا إلــى إشــارة أخــرى مختلفــة عــن مســار  ،2011ليــس تبرئـ ًة للمكونــات
التــي شــاركت فــي الثــورة ،لكــن فــي الحقيقــة نحــن نقرؤهــا بأنهــا عبــارة عــن تحالــف قديــم جديــد ،بــدأه
النظــام ممثـ ً
ـا بــرأس هرمــه علــي عبــد اللــه صالــح ،بقدراتــه الماليــة والمليــارات التــي مــا زالــت بحوزتــه،
وتــم التحالــف مــع مــن كان يحاربهــم فتــرة ،وكان مــن أنشــأهم فــي التســعينيات ،أنشــأ هــذا الفصيــل ،ألبعــاد
إقليميــة وسياســية ليــس لهــا عالقــة بالبعــد الدينــي باعتقــادي أبــدً ا ،إال أنــه أدى وظيفــة إشــعال الحــرب معــه.
واآلن بعــد الـــ  2015أعــاد هــذا التحالــف ،وكان أســوأ مــا فــي التحالــف أن أكثــر الجيــش مــوال ،ألن الجيــش
ـري لألســف وليــس مؤسس ـ ًّيا وال وطن ًّيــا ،أي ليســت هنــاك
فــي اليمــن وفــي عــدد مــن الــدول العربيــة أسـ ّ
ثوابــت وطنيــة تعيــده إلــى رشــده أو تمنعــه مــن مــؤازرة النظــام ،مــا دام هــذا النظــام ال يــزال يملــك األمــوال
والعالقــات اإلقليميــة ،وال يــزال يســتطيع أن يغيــر أشــياء كثيــرة ،فكانــت التوجيهــات؛ جميــع األلويــة التــي
كان مــن المتوقــع أن تواجــه مجموعــة مســلحة ممثلــة بالحوثييــن أعلنــت والءهــا ،ليــس والء جماع ًيــا ،إنمــا
والء لهــذا التحالــف الداخلــي ،وبــدأت الحــرب .كان األمــر بالنســبة إلــى بعــض المحافظــات ،وال ســيما
المحافظــات الجنوبيــة والوســطى مــن اليمــن مثــل البيضــاء وتعــز ومــأرب والحديبــة ،فــي منزلــة القضــاء على
الحكــم الملكــي اإلمامــي ،وإعــان الحكــم الجمهــوري ،فــكان يصعــب عليهــم القبــول أن تقــوم جماعــة
بحكمهــم عــن طريــق الســاح ،وكانــوا يــرون أن هــذه الحــرب هــي انقــاب علــى ثــورة  ،2011وهــي بمنزلــة
مخطــط مــن هــذا التحالــف القديــم إلعــادة النظــام القديــم بجميــع أشــكاله.
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ـتمر التحالــف بيــن الحوثــي وقــوات صالــح طــوال األعــوام  2017-2014حتــى ديســمبر  ،2017وال
اسـ ّ
نعــرف ســبب الخــاف الــذي حــدث ،لكــن خــال خمــس ســنوات كانــت الخارطــة قــد تغيــرت بالكامــل،
وانتشــرت النــار فــي الهشــيم اليمنــي ،ووصلــت إلــى المديريــات والجبــال والقــرى ،فــي دولــة كانــت البنيــة
أساســا ،فالتعليــم فــي مــدن كثيــرة يعتمــد فيــه األهالــي علــى أنفســهم وعلــى المغتربيــن
التحتيــة فيهــا مدمــرة ً
الــذي يســاعدون فــي بنــاء المــدارس ،كان ذلــك فــي الســبعينيات والثمانينيــات والتســعينيات ،واالعتمــاد على
مؤسســي ،وأنــا نفســي بحكــم طريقــة عملــي أتنقــل
التبرعــات الدوليــة والمانحيــن ،وليــس عــن طريــق عمــل ّ
خــال فتــرة الحــرب بيــن مديريــات ريفيــة ،وتلمســت الشــعور الالوطنــي عنــد كل القيــادات التــي حكمــت
فــي المرحلــة الماضيــة ،ألن هنالــك مناطــق لــم تعــرف الحيــاة بعــد ،علــى اإلطــاق ،عيــش مهيــن ،عيــش ال
كريــم ،ال يمكــن أن يرتضيــه بشــر ،وهــذا يقودنــا إلــى اإلقــرار بأنــه لــم يكــن خــروج الشــبان خطــأ ،لكــن ربمــا
يكمــن الخطــأ ،وهــم ال يتحملونــه ،فــي أن تجربتهــم كانــت ضعيفــة ،فقــد كانــوا يعتقــدون أن التغيير ســيحصل
مــن خــال هــذه الســاحات المفتوحــة فــي عــدد مــن المحافظــات ،ولــم يكونــوا يعرفــون أن خلــف الجبــال
وخلــف الســهول هنــاك أم ّيــون يمكــن أن يقودهــم أي نظــام فاســد أو أي قــوي يعطيهــم قيمــة وجبــة واحــدة في
اليــوم ،فتتحــول حتــى أكذوبــة صناديــق االقتــراع إلــى وهــم ،حيــث يتــم اســتخدام الوهــم لمصلحــة الحكــم.
يمكــن اإلخفاقــات إ ًذا فــي أن التغييــر المنشــود لــم يتحقــق ،وأن النظــام عــاد إلــى الواجهــة ،وأكبــر إخفــاق
كان حــدوث هــذه الحــرب ،التــي لــم يســتطع ال الشــبان ،وال المكونــات ،وال حتــى محــاوالت الترقيــع
ومحــاوالت اإلصــاح بشــكل عــام ،إيقافهــا ،ألن الحــرب اتســعت بشــكل لــم يتوقــع حتــى مــن صنــع هــذه
الحــرب أن تصــل إليــه ،ســوا ًء التحالــف الداخلــي المتمثــل بالحوثــي وصالــح ،أو حتــى تحالــف الشــرعية
مــع قــوات التحالــف الخليجيــة ،كانــوا جميعهــم يتوقعــون أن الحــرب ســتكون عبــارة عــن أشــهر ،وإن طالــت
ستســتمر ســنة ال غيــر ،لكننــا حال ًيــا وصلنــا إلــى العــام الســابع ،والحــرب مســتمرة ،واأللغــام مســتمرة ،فحتــى
عندمــا تنتهــي الحــرب ســيظهر مــا هــو أقســى ،بســبب مــا تخلفــه الحــرب عــادة مــن تشــوهات جســدية
وأضــرار اقتصاديــة.

مؤســف أننــي أحــاول أن ألبــس قبعــة فبرايــر ،لكــن القبعــة التــي ألبســها اآلن هــي قبعــة حقــوق اإلنســان
واالنتهــاكات التــي أســتمع إليهــا بشــكل يومــي ،ونحــن نحقــق فــي كل االنتهــاكات ،مــن كل األطــراف ،ســواء
الداخليــة أو الخارجيــة ،لكــن مشــهد الحــرب وقســوتها أعطانــي صــورة أخــرى عــن نظــام الحكــم ،وكيــف
كانــت تعيــش أغلبيــة القــرى والمناطــق .يجــب اإلشــارة إلــى أن أغلــب اليمــن ريــف ،وحتــى المــدن الرئيســة،
تعــز مثـ ً
ـا فيهــا ثــاث مديريــات مدينــة ،وفيهــا عشــرون مديريــة ريــف ،فاليمــن إمــا ســاحل وصيــادون أو
فقيــرا وجائ ًعــا يمكــن أن يســتثمره أي نظــام ،ويمكــن أن
ريــف ومزارعــون ،وعندمــا يكــون هــذا الريــف
ً
يســتثمره أي طــرف خارجــي ،ويمكــن أن يســتثمر فيــه المتطرفــون ،فالجــوع كافــر ،والفقــر كافــر ،والمجتمــع
زواجــا مبكـ ًـرا وإنجا ًبــا مبكـ ًـرا مــع الفقــر.
شــاب ،وعلــى قــدر الفقــر نجــد
ً
ـتمر محــاوالت إيقــاف الحــرب ،لكــن ليــس علــى أســاس منعهــا مــن خــال
هــذا ال يعنــي أنــه يجــب ّأل تسـ ّ
مــداراة الحاكــم أو مــداراة الوضــع ،بــل ال بــدّ مــن إيقــاف الحــرب علــى أســاس مطالــب الضحايــا ،وعلــى
أســاس حقــوق اإلنســان ،وإنصــاف الضحايــا ،فالضحايــا ليســوا مئــة وال أل ًفــا وال ألفيــن ،بــل أســر ُه ِّجـ َـرت،
ومنــازل ُف ِّجــرت ،ومــزارع انتهــت ،وأطــراف مبتــورة ،ومعتقلــون اعتقلــوا بــا ذنــب ،إمــا لســبب مناطقــي ،أو
ســبب سياســي ،أو عقائــدي ،أو ألي أســباب مختلفــة ،وفــي اعتقــادي اآلن الــدور الكبيــر هــو للمكونــات ،ألنه
يوجــد عــدد كبيــر مــن المكونــات الشــبابية مــا زالــت إمــا مراقبــة أو تعمــل فــي المجــال الحقوقــي والتقييــم،
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ومــا إلــى هنالــك مــن هــذه األمــور ،للوقــوف فــي مــكان يختلــف عــن البقيــة ،والمشــاهدة المختلفــة عــن
مشــاهد بقيــة األطــراف ممــن ارتكبــوا االنتهــاكات ،وتسـ ّببوا فــي هــذه الحــرب.
علــى الرغــم مــن كل المشــاهدات اليوميــة القاســية فــي اليمــن وفي تعــز وفــي الحديبــة وصنعاء وفــي مأرب
التــي يوجــد اليــوم آالف النازحيــن الهاربيــن إليهــا ،ويســكنون فــي العــراء ويتعرضــون للقصف المســتمر ،وكل
المآســي األخــرى ،إال أن هــذا كلــه ال يعنــي أن نيــأس ،بــل يعنــي أنــه ينبغــي لــه أن يعطينــا قــراءات مختلفــة،
وضوحــا ،فــي الوقــوف مــع المواطــن ،مــع الضحيــة ،وليــس مــع مرتكــب االنتهــاك،
ويعنــي أن نكــون أكثــر
ً
أو المتســبب بهــذا االنتهــاك .هــذا مــا أســتطيع أن أقدمــه اآلن بشــكل ســريع مــن مالحظــات علــى عجالــة.

نور حريري
تفضلــت بــه مــن
ـكرا لــك أســتاذة إشــراق علــى هــذه المعلومــات ،والســؤال األول لــدي ،وف ًقــا لمــا ّ
شـ ً
قضايــا ومشــكالت وأزمــات يعيشــها المجتمــع اليمنــي علــى المســتوى اإلنســاني واالجتماعــي واالقتصــادي
والتعليمــي وانتهــاكات المــرأة ،فــي رأيــك مــن أيــن يجــب أن يبــدأ اليمنيــون بالعمــل لكــي يتــم تفكيــك هــذه
األزمــات تبا ًعــا؟

إشراق المقطري
فــي اعتقــادي ،يجــب ً
بعضــا أكثــر ،فــاآلن االنقســامات زادت بشــكل
أول أن يقتــرب اليمنيــون مــن بعضهــم ً
أكبــر .فحتــى لــو ق ّللنــا مــن االنقســامات ،وقلنــا إن اليمنييــن انقســموا إلــى فريقيــن أو ثالثــة ،يمكــن البحــث
حينئــذ عــن قواســم مشــتركة بيــن الفرقــاء ،لكــن فــي الحقيقــة ،لألســف ،توجــد انقســامات عديــدة جــدً ا.
مــا يجعــل الموضــوع أكثــر صعوب ـ ًة هــو ،كمــا ذكــرت ،مســألة النظــر إلــى الضحايــا ،فــكل مفاوضــات
الســام الحاليــة تبحــث فــي أن تعطــي أطــراف النــزاع القليــل مــن النصــر.

بعضــا أكثــر ،وإذا نظــرت اليــوم إلــى وســائل التواصل
لذلــك ،فالحــل هــو أن يقتــرب اليمنيــون مــن بعضهــم ً
يحمــل المســؤولية لشــبان الثــورة ،أنتــم الفبرايريــون أو الثورجيــون الســبب،
االجتماعــي ،تجديــن أن بعضهــم ِّ
وبعــد انهيــار تحالــف صالــح والحوثييــن ،فــإن مجموعــة كبيــرة مــن اليمنييــن الذيــن كانــوا مواليــن للنظــام،
كانــوا يقولــون إنــه كانــت لدينــا دولــة وأنتــم الســبب فــي التخريــب ،هــذا عــدا عــن الصراعــات المناطقيــة فــي
الجنــوب ،وأصبــح لدينــا الكثيــر مــن األطــراف التــي تغــذي الوضــع فــي الجنــوب ،ومكونــات غيــر متوافقــة
بعضــا.
مــع بعضهــا ً

كثــرة الخســارات ،ســوا ًء التــي تكبدتهــا النســاء فــي الشــمال أو الجنــوب أو الشــرق أو الغــرب ،مــن
الممكــن فــي ضوئهــا أن تتقلــص أو يقــل مســتوى التشــرذم ،لنصــل إلــى العــدد الــذي يمكننــا مــن الوقــوف
مــع بعضنــا وقفــة الضحايــا ،وقفــة النظــر إلــى الخســارات؛ مــاذا ســنفعل بهــذه الخســارات؟ كيــف ســنتعامل
بعضــا فيمــا بعــد بوصفنــا قيــادات أو مؤثريــن؟
مــع الضحايــا؟ مــاذا يريــد الضحايــا؟ لنتخاطــب مــع بعضنــا ً
بعضــا فيمــا الضحايــا يتفرجــون ،فهــذا ال يجــوز!
لكــن أن يتحــدث المرتكبــون مــع بعضهــم ً

فنحــن فــي جلســات االســتماع التــي نقيمهــا ،بعــد أن نســتمع إلــى قصــص االنتهــاكات والســرديات
لســنوات مــن الظلــم والقمــع ،نســأل الضحايــا عــن مطالبهــم  -وكثيــر مــن الضحايــا علــى فكــرة علــى الرغــم
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مــن الخســارة الكبيــرة والتكلفــة التــي دفعوهــا لديهــم اإلحســاس الوطنــي  -تتلخــص مطالبهــم بجبــر الضــرر،
وتوقــف الحــرب ،وأن يتــم تعويضهــم.
فإلنهــاء الحــرب علينــا ً
أول تحديــد مطالــب المتضرريــن ثــم تبــدأ مرحلــة البنــاء .لكــن مــن الطبيعــي أن
البنــاء ال يمكــن أن نشــرع فيــه مــن البدايــة ،أي قبــل  ،2011فمــا بيــن  2011و 2013قطعنــا شــو ًطا كبيـ ًـرا،
وشــارك اليمنيــون فــي الحــوار الوطنــي ،وشــاركوا فــي صياغــة الدســتور ،وأصبحــت لدينــا مرجعيــة أمميــة،
ومــن الضــروري أال يتــم تهميــش اإلرادة الشــعبية لمجــرد أن بعــض األطــراف لديهــا العالقــات وقــوة الســاح
لفــرض إرادتهــا ،ألن ذلــك ســيعيدنا إلــى حــروب أخــرى.

نور حريري
هــل هنــاك إمكانيــة لحــوار وطنــي فــي اليمــن؟ مــع األخــذ فــي الحســبان طب ًعــا الحجــم الكبيــر للتدخــل
الخارجــي ،وهــل هنــاك دور معرقــل للخــارج؟

إشراق المقطري
كالمــي هــذا هــو قــراءة إشــراق المقطــري بوصفهــا مواطنــة يمنيــة ،ليســت قــراءة قــاض وال ناشــط وال
وأيضــا
محــام وال غيــر ذلــك :القــول إن هنــاك إمكانيــة حــوار وطنــي يمنــي قريــب ،هــذا غيــر ممكــن ،حقيقـ ًةً ،
الحــرب مســتمرة ،بمــا يعنــي أن التكلفــة أكبــر ،واألحقــاد مســتمرة ،وال توجــد نيــات فعليــة إليقــاف الحــرب.

الجــزء الثانــي مــن ســؤالك حــول وجــود تدخــل إقليمــي؛ بالتأكيــد توجــد تدخــات إقليميــة ،وكلهــا تصب
فــي الجانــب الســلبي .حتــى لــو تــم دعــم طــرف ليســيطر ،وســيطر بشــكل كامــل ،ربمــا يستســلم اليمنيــون،
أيضــا أن بعــض األطــراف يعتقــد أن لديــه الفرصــة
ليعــودوا بعــد مــدة إلــى المطالبــة بالتغييــر .لكــن أعتقــد ً
ليســيطر ،وأن الوقــت فــي مصلحتــه ،لكــن هــذا كلــه يكــون علــى حســاب اليمنييــن وقتلهــم وتدميرهــم.

لكــن ،هــل توجــد إمكانيــة لمفاوضــات حقيقيــة فــي هــذا الوقــت؟ ولمحادثــات ســام؟ فــي اعتقــادي،
لألســف كل مــا يقــال حــول ذلــك ينــدرج ضمــن قصــص الســام المزيفــة والوهميــة التــي علبهــا المجتمــع
الدولــي .علــى الرغــم مــن أننــي فــي أغلــب ســنوات عمــري كنــت أعمــل فــي منظمــات دوليــة ،لكــن كنــت
أعمــل غال ًبــا فــي قضايــا النســاء وحقــوق اإلنســان ،وفــي الحقيقــة قضايــا الســام تــم تمييعهــا كثيـ ًـرا ،وكأن
الســام ال عالقــة لــه بحقــوق اإلنســان ،فالســام كمــا يريــدون فــي المجتمــع الدولــي فحســب .عندمــا بــدأت
الحــرب كانــوا يســتطيعون علــى األقــل التدخــل لمنعهــا فــي بداياتهــا عبــر الضغــط مــن خــال مفاهيــم
الســام ،لكنهــم لــم يبــدؤوا بالتفكيــر فــي قضايــا الســام إال عندمــا بــدأت الدمــاء.
أمــر آخــر ،إن جــز ًءا كبيـ ًـرا مــن المشــاركين أو المؤسســين لمؤسســات الســام ،ســوا ًء اإلقليميــة أو الدوليــة
أو حتــى المحليــة ،كانــوا قــد شــاركوا ســاب ًقا فــي مســألة التأجيــج للحــرب ضــد اليمنييــن ،وشــاركوا فــي
مســألة التحريــض ،وشــاركوا فــي مســألة العنــف ،لذلــك فــإن المواطــن العــادي البســيط ،المتعلــم طب ًعــا ،فــي
المــدن وليــس األريــاف ،يــرى أن مــا يتحدثــون عنــه هــو ســامهم أنفســهم وليــس ســام اليمنييــن.

ال أتكلــم مــن دافــع اإلحبــاط ،لكــن طريقــة التمييــع الحاليــة ،مــن الطبيعــي فــي ظلهــا أال نتحــدث عــن
فــرص ســام.
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نور حريري
حسنًا أستاذة إشراق ،ما دور الثقافة اليمنية؟ وأين المثقفون اليمنيون اليوم مما يحدث في اليمن؟

إشراق المقطري
ال أعــرف فيمــا إذا كان مــا يحــدث فــي ســورية وليبيــا وتونــس وبقيــة الــدول العربيــة هــو نفســه الــذي
أيضــا.
يحــدث فــي اليمــن ،لكــن االنقســام فــي اليمــن وصــل إلــى المكونــات الثقافيــة ،فالمثقفــون انقســموا ً
مثـ ً
ـا اتحــاد األدبــاء والكتــاب اليمنييــن ،فــرع صنعــاء ،يغلــب عليهــم الصمــت علــى الرغــم مــن أن صوتهــم
فــي البدايــات كان مــن الممكــن أن يكــون مؤثـ ًـرا ،وفــي تعــز كان هنــاك قســم مــع الحكومــة الشــرعية ،وقســم
مــع المجلــس االنتقالــي المدعــوم مــن اإلقليــم .فلألســف المثقفــون كانــوا جــز ًءا مــن المشــكلة إال قلــة ،ال
أقــول حافظــوا علــى حيادهــم ،لكــن حافظــوا علــى خطابهــم المعقــول ،وخطابهــم الــذي يديــن االنتهــاك أ ًيــا
كان مصدرهــا ،وخطابهــم الــذي يذ ّكــر بالقيــم.
أمــا المؤسســات الثقافيــة والفكريــة ،أو المكــون الثقافــي ،بخاصــة األدبــاء والك ّتــاب والمســرحيون ،فــإن
أيضــا بوصفهــم مكونــات ثقافيــة.
االنقســام نفســه بيــن المكونــات السياســية نجــده بينهــم ً

ليــس المثقفــون فحســب ،بــل المجتمــع المدنــي بأكملــه ،فعندمــا نتحــدث عــن المثقفيــن واألدبــاء ،يمكــن
أن نقــول قــد يكــون األمــر بســبب الوضــع المالــي والفقــر ووضــع البلــد المــزري ،أمــا بالنســبة إلــى المجتمــع
المدنــي ،فقــد كنــا نعتقــد أن دوره يمكــن أن يكــون مبكـ ًـرا فــي مســألة الحــث علــى التعايــش والرفــض المبكــر
متفرجــا.
لالعتــداء ،إال أنــه خيــب األمــل ووقــف
ً

كانــت هنــاك مؤسســات مجتمــع مدنــي كبيــرة فــي اليمــن ،ولديهــا الصفــة االستشــارية لــدى المجلــس
االقتصــادي واالجتماعــي ،وكانــت مــن الــدول العربيــة القليلــة التــي لديهــا مؤسســات مجتمــع مدنــي لهــا
هــذه الصفــة االستشــارية ،تخ ّيلــي أن هــذه المؤسســات لــو أصــدرت بيا ًنــا أو تنديــدً ا فــي بدايــات الـــ ،2014
لــكان علــى العكــس أوقفــوا نشــاطهم بشــكل كامــل.

نور حريري
ننتقــل إلــى الســؤال األخيــر قبــل أن نتوجــه إلــى أســئلة الحضــور ،هــل تتوقعيــن أســتاذة إشــراق أن يتــم فــي
مرحلــة مــا مسـ ً
خصوصــا فــي ظــل كثــرة الضحايــا؟
ـتقبل تطبيــق برنامــج منصــف للعدالــة االنتقاليــة،
ً

إشراق المقطري
حقيق ـ ًة ،هــذا الــذي يجــب أن يتــم .هــذه ليســت أول حــرب تحــدث فــي اليمــن ،لكنهــا الحــرب األكثــر
قســوة ،وصلــت إلــى القــرى ،والجبــال ،والســهول ،واألريــاف .فــي الـــ  86قامــت حــرب فــي الجنــوب،
وقامــت فــي مرحلــة حــرب بيــن المناطــق الشــمالية والجنوبيــة ،وقامــت حــرب فــي المناطــق الوســطى،
وفــي الـــ  94حدثــت حــرب ،إ ًذا هــي ليســت الحــرب األولــى إطال ًقــا ،لكــن ألنــه فــي الســنوات الماضيــة
ً
فضــا عــن أننــا لــم نعــرف مصيــر المخفييــن فــي
لــم تحــدث عدالــة انتقاليــة ،ولــم يتــم جبــر الضــرر،
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الســبعينيات والثمانينيــات إلــى هــذا اليــوم ،وبالتالــي مــن الطبيعــي أن تحــدث حــرب بعــد مــدة أو أخــرى،
ـت ســنوات ،واســتمعت إلــى
وأنــا أكلمــك اآلن مــن بــاب أننــي اســتمعت إلــى ضحايــا تــم إخفاؤهــم لسـ ّ
مبتوريــن ،ومصابيــن ،وضحايــا مــن كل األطــراف بــا اســتثناء ،وإن كانــت انتهــاكات جماعــة الحوثــي أكبــر
كثيـ ًـرا ،لكــن فــي الحقيقــة االنتهــاكات تحــدث مــن الجميــع .ال يمكــن أن تتوقــف الحــروب فــي اليمــن قري ًبــا،
ليــس ألن الشــعب اليمنــي مســلح ،لكــن بحكــم وجــود فكــرة األخــذ بالحــق ،فكــرة يمكــن أن يســتثمرها أي
طــرف فــي المســتقبل داخل ًيــا أو خارج ًيــا ،إضافــة إلــى مســألة الفقــر ،وهــو مــا يخلــق وض ًعــا ً
هشــا لحــروب
مقبلــة ،لذلــك فــإن مســألة العدالــة االنتقاليــة هــي الحــل لليمنييــن ،هــي الحــل لــآالف مــن الضحايــا ،وهــذا
ال يعنــي أننــا نغ ّيــب العدالــة الجنائيــة فــي مــا يتعلــق باالنتهــاكات الجســيمة والممنهجــة التــي اســتخدمت
بشــكل كبيــر ،وتــم فيهــا اتبــاع سياســة معينــة تجــاه عــدد كبيــر مــن النــاس بطريقــة متعمــدة ،هــذه العدالــة مــن
الطبيعــي أن تحصــل إذا أراد الضحايــا المحاســبة ،لكــن هــذا أمــر آخــر ،أمــا المدخــل حال ًيــا فهــو موضــوع
العدالــة االنتقاليــة التــي توجــد لهــا تحضيــرات مبدئيــة بالنســبة إلينــا ،أقلهــا تجميــع ملفــات قانونيــة بشــهود
ووثائــق وفيديوهــات تســاعد الضحايــا مسـ ً
ـتقبل فــي مســألة جبــر الضــرر ومســألة التعويــض واإلنصــاف.

خليل حسين
مســاء الخيــر ،تحدثــت األســتاذة إشــراق عــن مشــاركة المــرأة فــي الحــراك المدنــي الحالــي فــي اليمــن،
ومــن المعــروف أن المــرأة اليمنيــة كان لهــا دور ســابق فــي المراحــل الســابقة فــي الحيــاة السياســية ،ونشــاط
كبيــر فــي المجتمــع اليمنــي ،خاص ـ ًة فــي الجنــوب ،فــي فتــرة اليمــن الديمقراطــي ،وســؤالي لألســتاذة :هــل
مشــاركة المــرأة اليمنيــة فــي هــذه المرحلــة جــاءت نتيجــة تلــك التراكمــات الســابقة أم نتيجــة عوامــل أخــرى؟
ـكرا.
وشـ ً

إشراق المقطري
ـكرا خليــل ،أنــا طب ًعــا أؤكــد كالمــك .هنــاك إرث جيــد للمــرأة فــي الجنــوب ،وهــذا لــم يكــن عائــدً ا
شـ ً
قائمــا علــى مســألة
للشــق المناطقــي ،بقــدر مــا هــو يعــود إلــى النظــام االشــتراكي فــي جنــوب اليمــن ،كان ً
تمكيــن النســاء ،ومــن ذلــك مســاعدة اتحــاد نســاء اليمــن ،لكــن لألســف ،لــكل نظــام عيوبــه ،ومــن وجهــة
نظــري فــإن مــن عيــوب ذلــك النظــام ،علــى الرغــم مــن أنــه كانــت هنــاك تشــريعات ممتــازة مكنــت النســاء
بشــكل كبيــر ،أنــه أعطــى هــذه الحقــوق كمنحــة أو هبــة ،ولــم يحــدث امتــاك النســاء لهــذه الحقــوق فعل ًيــا،
أيضــا عــن مشــاركة النســاء ،ألن النظــام الحالــي الجديــد
ولذلــك ربمــا بعــد عــام  1994كانــت هنــاك ردة ً
قائمــا بعــد الـــ  94علــى مشــاركة الجماعــات الدينيــة ،وتحالــف النظــام مــع الفكــر األصولــي.
أصبــح ً
كانــت مســألة إشــراك النســاء فــي النظــام الســابق ،لألســف ،مســألة ديكوريــة لتحســين شــكل النظــام،
وزيــرة أو وزيرتــان ،مديــرة أو مديرتــان ،لكــن عندمــا نتكلــم عــن مكانــة المــرأة فعـ ً
ـا ،يجــب أن نتكلــم عــن
نســبة األميــة فــي أوســاط النســاء ،عــن تشــريعات متســاوية ،عــن قاضيــات ،عــن رئيســات مؤسســات مجتمــع
مدنــي ...إلــخ.
مــع ذلــك ،ذكــرت أنــه كان هنــاك تأثيــر للمكانــة التــي حصلــت عليهــا المــرأة فــي جنــوب اليمــن ،وهــذا لم
أيضــا،
أيضــا ،لكــن ال ينبغــي لنــا إغفــال دور ثــورة الشــباب ً
يقتصــر علــى الجنــوب ،بــل وصــل إلــى الشــمال ً
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ألن مجموعــة مــن الشــباب الذيــن كمــا ذكــرت كانــوا خــارج اليمــن ،وشــاركوا فــي محافــل ،وكان لديهــم
كثيــر مــن الوعــي ،كانــوا مدركيــن أنــه ال يمكــن أن يكــون هنــاك حــراك قــوي مــن دون مشــاركة النســاء ،وقــد
نموذجــا رائ ًعــا.
قدمــت النســاء بالفعــل
ً

فايز القنطار
ـكرا لــكل المشــاركين فــي هــذه النــدوة الكريمــة،
ـكرا للســيدة المحاضــرة ،وشـ ً
أســعد اللــه مســاءكم ،وشـ ً
تعرفنــا إلــى بعــض األبعــاد مــن خــال هــذه المحاضــرة القيمــة ،المحيطــة بالمأســاة اليمنيــة ،لكــن لــم تتوضح
ُحســم؟ علــى الرغــم
األمــور تما ًمــا ،مــا الــذي يجعــل هــذه الحــرب تســتمر؟ لمــاذا كل هــذه الســنوات ولــم ت َ
ُجهــض
مــن تدخــل قــوى الســعودية واإلمــارات لدعــم الشــرعية اليمنيــة ،هــل هــو قــدر العالــم العربــي أن ت َ
تطلعاتــه بســبب تدخــات إيــران ،إيــران التــي كانــت قــد قدمــت نفســها علــى أنهــا نصيــرة للمظلوميــن
والمســتضعفين والمعذبيــن فــي األرض ،لتقــف إلــى جانــب قضايــا الحــق والعــدل والخيــر ،فيمــا نجدهــا
اليــوم تمــارس البشــاعة والفظاعــة وإثــارة الفتــن والحــروب فــي كل منطقــة تصــل إليهــا ،وال ســيما اليمــن
هــذا البلــد العزيــز علــى قلوبنــا جمي ًعــا ،البلــد الــذي يحتــاج إلــى التنميــة والبنــاء .يؤلمنــا كمــا تؤلمنــا الحــرب
ٍ
بأيــد يمنيــة ،والضحايــا يمنيــون ،والخــراب فــي اليمــن ،كنــت أود لــو
الســورية أن تســتمر هــذه الحــرب،
وضوحــا.
توضحــت المســؤولية الحقيقيــة ،مســؤولية األطــراف المشــاركة فــي هــذه الحــرب ،بشــكل أكثــر
ً
تحياتــي وكل الشــكر والتقديــر.

علياء أحمد
أشــكر األســتاذة نــور و(رواق ميســلون) علــى هــذه الفرصــة الرائعــة باســتقبال إنســانة مناضلــة وشــجاعة،
أســتاذتي إشــراق المقطــري ،وأنــا كان لــي شــرف التدريــب علــى يديــك فــي مجــال حقــوق اإلنســان،
وتعلمــت منــك الكثيــر ،وقلبــي ح ًقــا يرفــرف لســماع صوتــك مــن جديــد.

هــذه الثــورات أشــبه بشــهب انطلقــت فــي الســماء العربيــة ،لكنهــا لألســف تنطفــئ واحــدة تلــو األخــرى،
وفــي هــذا الســياق أريــد القــول إنــه ليــس خاف ًيــا علــى أحــد ،أن النســاء اليمنيــات ،وأنــت نمــوذج مشــرف
لهــن ،خضــن ثــورة مزدوجــة ،ثــورة فــي وجــه النظــام الديكتاتــوري ،وثــورة فــي وجــه المجتمــع األبــوي
والذكــوري ،عندمــا حطمــن كل الحواجــز وتخ َّطيــن العوائــق وتجــاوزن عــادات متشــددة جــدً ا فــي وجــه
النســاء.
صحيــح أن النســاء اليمنيــات أثبتــن علــى مــر ســنوات طويلــة المشــاركة والوجــود فــي مجــاالت مختلفــة
مــن الحيــاة ،لكــن فــي الوقــت نفســه كانــت هنــاك تأثيــرات كبيــرة جــدً ا لعوامــل مهمــة تســببت فــي ظهــور
مشــكالت مثــل زواج القاصــرات الكارثــي الموجــود فــي اليمــن ،وأنــا شــخص ًيا أعتقــد أن التجمعــات الشــبابية
إخالصــا للثــورة ،وتــم اغتيالهــا فعـ ً
ـا.
الثوريــة التــي كانــت النســاء اليمنيــات جــز ًءا كبيـ ًـرا منهــا ،كانــت أكثــر
ً
ً
فــي اعتقــادي ،الثــورات ال تتطلــب تراكــم خبــرات سياســية ،بقــدر مــا تتطلــب صدقــا فــي نقــد ومراجعــة
الــذات وتحمــل المســؤولية ،وهــذا لألســف لــم نشــهده ال فــي اليمــن وال فــي ســورية ،فهــل يمكــن أن نقــول
إن الفشــل السياســي للثــورة اليمنيــة هــو نتيجــة فشــل األحــزاب السياســية التــي تســلقت وتصــدرت المشــهد
السياســي للثــورة وأثــر خطابهــا المتخشــب فــي مســار العمليــة السياســية ً
كل؟ وأثــر حتــى فــي مكتســبات
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النســاء فيمــا بعــد ،التــي نلنهــا ســاب ًقا ،ولــو أن األنظمــة الديكتاتوريــة أعطــت النســاء الفتــات ،وقدمــت لهــن
مــا ال يشــبع قوتهــن الحقيقــي ،ســواء فــي الحيــاة أو المســاواة أو العدالــة ،لكنهــا قامــت بتخديرهــن ،لكــن هــل
مــا زالــت المكتســبات التــي نالتهــا النســاء قبــل الثــورة مســتمرة بعــد الثــورة ،وبعــد اإلخفــاق الــذي حــدث
فــي اليمــن .مــا الــذي ســيحدث فيمــا بعــد؟ مــا الخطــة التاليــة؟ مــا مصيــر هــؤالء النســاء؟ مــا مصيــر تأثيــر
التيــارات المتشــددة التــي تســتقطب أحيا ًنــا نســاء تصــدرن الثــورة ،أو ارتفــع اســمهن بســبب الثــورة ،وهــن ال
ينتميــن للثــورة فعـ ً
ـا ،ال أريــد أن أذكــر أســماء ،لكننــا نشــهد نتيجــة هــذا التســلق علــى الثــورة .مــرة أخــرى
أعانقــك حتــى الثمالــة أســتاذتي إشــراق.

إشراق المقطري
فشكرا لكم على هذه الفرصة.
إنها مفاجأة سارة ح ًقا أن أسمع صوت علياء في هذه الجلسة،
ً

الــرد بالنســبة إلــى عليــاء ً
أول ،لكــي أطمئنهــا علــى مكاســب النســاء .صحيــح أن الحــرب أضــرت بــكل
مدحــا
شــيء ،وأحرقــت األخضــر واليابــس ،المنجــز وغيــر المنجــز ،لكــن فــي الحقيقــة ،وهــذا ليــس ً
لليمنيــات ،إن قســاوة الحيــاة صنعــت مــن اليمنيــات ومــن حياتهــن تحد ًيــا أكبــر .ولذلــك ،علــى الرغــم مــن
الحــرب والوضــع االقتصــادي الــرديء ،وجدنــا أن النســاء هــن اللواتــي تصــدرن المشــهد للمطالبــة بإيقــاف
الحــرب ،وهــن اللواتــي شــكلن مكونــات المجتمــع المدنــي للمطالبــة بأبنائهــن المعتقليــن ،وحتــى النســاء
اللواتــي خرجــن إلــى المهجــر بــدأن يشــتغلن فــي قضايــا حقــوق اإلنســان والمجتمــع المدنــي ،لذلــك أنــا
أرى أنــه علــى الرغــم مــن كــون النســاء الضحيــة األكبــر لهــذه الحــرب ،إال أنهــا لــم تؤثــر علــى نتائــج تجربــة
النســاء التــي حدثــت فــي الـــ  .2011وفــي الحقيقــة ،فــي الـــ  2016والـــ  2017ظهــرت شــخصيات نســوية
جميلــة ،شــجاعة ،تحمــل أقال ًمــا صادقــة ،وتواجــه هــذا القبــح بكاملــه.
أمــا بالنســبة إلــى مــا ذكــره األخ فايــز ،كيــف ســتتوقف الحــرب؟ ومتــى ســتتوقف؟ ولمــاذا لــم يتــم حســم
المعــارك؟ أو حســم الحــرب بشــكل أو بآخــر؟ الحقيقــة إن القناعــة الموجــودة لــدى اليمنييــن هــي أن المنفــذ
والمخــرج اإلقليمــي بشــكل عــام ارتضــى هــذا الوضــع ،لكــن نتمنــى أن يكــون لــدى اليمنييــن قــول آخــر،
مختلــف عمــا يريــده اإلقليــم أو حتــى المجتمــع الدولــي ،ألن كثيـ ًـرا مــن التكالبــات حدثــت علــى اليمــن،
وهــذا الوضــع يشــارك فيــه البقيــة ،وهــم يريــدون أن ُي َنهــك جميــع اليمنييــن ،وأال ينتصــر أي طــرف ،وربمــا
يريــدون أن يــروا مــن هــو الطــرف المالئــم واألكثــر وال ًء .هــذه أمــور مخزيــة لكــن هــذه هــي حقيقــة الوضــع
فــي اليمــن حال ًيــا.

محمود الوهب
وشــكرا للمحاضــرة الســيدة إشــراق ،ســؤالي ليــس
وشــكرا لمجلــة (رواق ميســلون)،
مســاء الخيــر،
ً
ً
بعيــدً ا عــن ســؤال الدكتــور فايــز ،حيــث لــم يتبيــن بالضبــط أحقيــة مــن فــي القتــال إذا صــح التعبيــر ،هنــاك
ثــورة فــي األصــل ،لكــن يبــدو أن الثــورة ضاعــت بيــن طرفيــن ،وفــي الحقيقــة أنــا واحــد مــن النــاس ،ألــوم
المتدخــل الخارجــي أكثــر مــن المتدخــل الــذي تربطنــا بــه جوانــب قوميــة أو إلــى آخــر ذلــك ،ويبــدو أن
الثــورة اإلســامية اإليرانيــة جــرت وبــا ًء علــى البــاد العربيــة ،فنراهــا فــي لبنــان وفــي العــراق وفــي ســورية،
أيضــا فيــه نظــام قبلــي ،ونظــام ليــس بنظــام ثــوري ،وال يســاعد
وأيضــا فــي اليمــن .طب ًعــا الطــرف اآلخــر ً
ً
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المنطقــة علــى عبــور هــذه المرحلــة الجديــدة فــي حياتنــا ،والتــي يبــدو أننــا ســندفع فيهــا كثيـ ًـرا مــن الدمــاء
وكثيـ ًـرا مــن الخــراب وكثيـ ًـرا مــن الجــراح التــي ستســتمر إلــى عقــود طويلــة علــى الرغــم مــن الصلــح الــذي
ســيحصل مسـ ً
ـكرا.
ـتقبل .هــذا هــو ســؤالي ،وشـ ً

حازم نهار
ـكرا ســيدة إشــراق علــى هــذا العــرض الجميــل ،والحميمــي فعـ ً
ـا ،وأشــعر أن مصيبــة
ـكرا نــور ،وشـ ً
شـ ً
اليمنييــن قريبــة فعـ ً
ـا مــن المصيبــة الســورية.

فــي الحقيقــة ،فــي أيلــول ســبتمبر  ،2011عندمــا غــادرت ســورية ،اتصــل بــي الدكتــور خالــد الدخيــل،
وهــو أحــد المثقفيــن الســعوديين ،وحدثنــي عــن مســألة الفتــة للنظــر ،وهــي أن أكثــر مــا يدهشــنا فــي عــام
 2011هــو شــجاعة الســوريين ،وســلمية اليمنييــن ،وبالفعــل هاتــان النقطتــان كانتــا مثــار إدهــاش ،غيــر أن
أيضــا.
الثــورات كلهــا عمو ًمــا فــي المنطقــة كانــت مثــار إدهــاش ً
فالســوريون هــم شــعب عــاش تحــت القمــع والســطوة األمنيــة الخانقــة مــدة نصــف قــرن ،وكانــوا قادريــن
علــى مواجهــة نظــام بهــذه القــدرات ،أمــا بالنســبة إلــى اليمنييــن فوجــه اإلدهــاش كان أنــه شــعب مســلح،
والســاح متوافــر بيــن أيــادي اليمنييــن ،وعلــى الرغــم مــن ذلــك مشــت الثــورة في إطــار ســلمي ،وهــذا يوحي
بوجــود مجتمــع مدنــي قــوي وحاضــر مــا قبــل الثــورة اليمنيــة ،وحقيقـ ًة هــذا األمــر نحــن ليــس لدينــا إطــاع
دائمــا يشـ ّبه بالمــكان المنســي أو المغ ّيــب ،حتــى علــى مســتوى المثقفيــن والحقوقييــن
عليــه ،فقــد كان اليمــن ً
والناشــطين المدنييــن ،ومــن هنــا جــاء اإلدهــاش مــن الثــورة اليمنيــة ،لكــن كمــا ذهبــت الثــورة الســورية فــي
أيضــا فــي طــرق وعــرة ،واألســئلة المطروحــة علــى اليمنييــن اليــوم
طــرق وعــرة ،فــإن الثــورة اليمنيــة ذهبــت ً
هــي تقري ًبــا األســئلة ذاتهــا المطروحــة علــى الســوريين ،حــول الوحــدة الوطنيــة ودور المثقفيــن ودور القــوى
السياســية والعامــل الخارجــي ،كل هــذه المســائل تقري ًبــا مطروحــة علينــا نحــن الســوريين واليمنييــن ،لكــن
واحــدً ا مــن األســئلة التــي مــا زال حتــى هــذه اللحظــة مثــار جــدل هــو مســألة الســلمية والســاح ،فعلــى
الرغــم ممــا أنتجــه الســاح مــن كــوارث علــى مســتوى البلــدان التــي تدخــل فيهــا الســاح ،مــا زال هنــاك
مــن يــرى أن النضــال الســلمي غيــر كاف فــي بلداننــا .بعــد هــذه التجربــة ،وبعــد عشــر ســنوات علــى الثــورة
ـكرا.
اليمنيــة ،مــا رأيــك ،ومــن جانــب عملــي ،فــي مســألة الســاح والســلمية؟ وشـ ً

إشراق المقطري
شــكرا للزميليــن ،حقيقــ ًة الســؤال الــذي يربــط الزميليــن ،هــل التدخــل اإلقليمــي كان أحــد األســباب؟
ً
بمعنــى تدخــل إيــران بشــكل رئيــس فــي الوضــع فــي اليمــن؟

حقيقـ ًة ،ألتحــدث عــن نفســي علــى األقــل ،نحــن فــي ذلــك الوقــت لــم نكــن واعيــن لمســألة أنــه يوجــد
دعــم مــن إيــران للحوثييــن فعـ ً
ـا ،لكــن المشــهد الحالــي اآلن مــن الـــ  2015وحتــى اآلن ،يظهــر منــه أنــه
بالفعــل تمــت تقويــة جماعــة معينــة لتكــون أقــوى مــن بقيــة المدنييــن ،تســتخدم الســاح للســيطرة علــى
الحكــم ،ومــن هنــا بــدأت الحــرب.
حــازم ذكــر نقا ًطــا مهمــة ،فــي تشــابه الثورتيــن الســورية واليمنيــة ،مــع فــارق أن الســوريين لــم يكــن لديهــم
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دائمــا غيــر مســتقر،
الســاح منتشـ ًـرا كمــا هــو منتشــر فــي اليمــن بســبب حــروب ســابقة ،والوضــع الــذي كان ً
إضافــة إلــى الشــق القبلــي ،ومــع ذلــك اســتطاع شــبان الثــورة أن يغيــروا هــذه الصــورة تغييـ ًـرا حقيق ًيــا.
وجهــة نظــري الشــخصية ،هــل بالفعــل الحــراك الســلمي فــي ظــل هــذا الوضــع مــن الممكــن أن يحقــق
نتيجــة؟ باعتقــادي بعــد بدايــة الحــرب اآلن أصبــح األمــر صع ًبــا ،ألنــه لــم يعــد هنــاك شــيء اســمه حــراك
ســلمي اليــوم ،حال ًيــا الــكل مســلح ،األطــراف ،المحافظــات مســلحة ،تعــز مســلحة ،عــدن مســلحة ،أبيــن
مســلحة ،فــي الســابق كان الســاح موجــو ًدا لــدى بعــض القبائــل ،واآلن هــو موجــود حتــى فــي المــدن ،وإن
مســألة كبــح هــذا الســاح وبحــوزة مــن يكــون ،هــذا صعــب ،لكــن مــن سيحســم هــذه الحــرب؟ الطــرف
الــذي ســيضعف هــو الــذي ســيتوقف ربمــا ،فحال ًيــا تعــد جماعــة الحوثييــن أكبــر جماعــة فــي اليمــن ولديهــا
ســاح ثقيــل وصواريــخ وقذائــف وألغــام ،وهــي مســيطرة علــى جــزء كبيــر مــن المحافظــات اليمنيــة ،لذلــك
مــن الصعــب أن أقــول إنــه ســيحصل فــي مناطــق الحوثييــن حــراك ســلمي أو ســيتم إيقافهــم عــن ارتــكاب
االنتهــاكات أو الســيطرة ،والســماح لآلخريــن بــإدارة الحكــم ،أو حتــى ممارســة الحيــاة الطبيعيــة والحريــات.
أيضــا ،مــن الصعــب لمــن يحمــل هــذه القــوة أن يتوقــف عــن الحــرب ،أو أن يرتضــي بالســام فــي حــال لــم
ً
حاكمــا فعل ًيــا.
نعتــرف بــه
ً
أيضــا ،لــو
أمــا بقيــة المحافظــات األخــرى الرافضــة ،أو التــي توالــي الشــرعية ،و ُد ِع َمــت مــن الســعودية ً
توقــف دعــم اإلقليــم للشــرعية ،ســيصبح النــاس خائفيــن ،ألنهــم باتــوا يتعرضــون النتقامــات منهجيــة كبيــرة
أيضــا لألســف أســمعه مــن الضحايــا ،فالقصــص لــم أعــد
وجماعيــة ،وبالتالــي يــرون بأنــه ال عــودة ،وهــذا ً
أحصــل عليهــا مــن ورشــات التدريــب أو العمــل ،بــل عبــر المقابــات المباشــرة مــن الضحايــا .فالضحيــة
الــذي قابلتــه اليــوم بعــد اإلفطــار ،ســألته عــن مطلبــه ،فتحــدث عــن وضــع المعتقليــن ،وقــال إن الوضع ســيء
جــدً ا ،ويجــب أن ينظــروا إلينــا بعيــن الرحمــة ،فســألته عــن الحــل فــي رأيــه ،هــل هــو مــع العدالــة االنتقاليــة
أم مــاذا؟ مــع العلــم أنــه مــن منطقــة يســيطر عليهــا الحوثيــون وتصعــب عودتــه إليهــا ،فقــال ســأقاتلهم حتــى
بأظافــري!
الســت الماضيــة،
ولذلــك ،أنــا نفســي التــي أعيــش فــي اليمــن ،ولــم أخــرج إطال ًقــا خــال الســنوات
ّ
أقــول إن النــاس الذيــن كانــوا محســوبين أصـ ً
ـا علــى الثــورة ،وهــم تقدميــون ويســاريون ،أصبــح وضعهــم
اليــوم أكثــر خطــورة ،قــد ال ينالــون الرضــا مــن هــذا الطــرف وال مــن طــرف آخــر .أنــا فضلــت أن أبقــى ،لكــن
تشــردت ،فابنتــي الكبيــرة فــي قريــة ،هــي تــدرس طــب األســنان فــي الســنة الثالثــة ،عمو ًمــا أنــا خضــت جــز ًءا
بســي ًطا مــن هــذه التجربــة ،لكــن هنــاك قصــص أســمعها مــن الضحايــا.
ـت ســنوات الماضيــة ســوداو ًيا فعـ ً
ـا ،لكــن أن ننتظــر أن تنتهــي الحــرب ،أو
لذلــك ،كان الوضــع خــال السـ ّ
ينتصــر طــرف علــى طــرف فــي هــذه المرحلــة ،هــذا أمــر ال أعتقــد أنــه ســيحصل.

إبراهيم هواش
ـكرا لألســتاذة إشــراق ،ولألســتاذة نــور ،أنــا أود أن أســمع منهــا إن ســمح الوقــت عــن
مســاء الخيــر ،وشـ ً
موقــف اإلصــاح فــي اليمــن ،وفكــرة بســيطة عــن الحــراك الجنوبــي ،والــدور االشــتراكي فــي الحــراك،
ـكرا.
وشـ ً
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ماهر إسبر
ـكرا لألســتاذة إشــراق علــى المعلومــات القيمــة فعـ ً
ـا .فــي الحقيقــة لقــد تكــرر فــي كالمها
مســاء الخيــر ،شـ ً
مــرات عديــدة عبــارة إســقاط النظــام القديــم وعــودة النظــام القديــم والنظــام الجديــد ،ومــا شــهدناه فــي أماكن
أخــرى فــي بلــدان الربيــع العربــي ،فــي تونــس كانــت هنــاك عــودة كبيــرة للنظــام القديــم ،وكذلــك فــي مصــر،
وأيضــا علــى الرغــم مــن أن النظــام ســقط لكــن القــوى التــي حكمــت عــادت ،والجيــش عــاد ،فــي
وليبيــاً ،
كل مــكان كانــت هنــاك عــودة ،حتــى فــي ســورية ،علــى الرغــم مــن أن النظــام لــم يســقط ،لكــن البدائــل التــي
توفــرت ،رأينــا فيهــا بعــض ســلوكيات النظــام القديــم ،فأنــا أســأل نفســي قبــل أن أســأل األســتاذة إشــراق،
هــل كانــت هنــاك فعـ ً
ـا إمكانيــة إلســقاط النظــام بالكامــل؟ وهــل النظــام منفصــل عــن مجتمعنــا بالكامــل؟
وهــل توجــد قــوى سياســية جديــدة بالكامــل لديهــا ســلوكيات جديــدة وثقافــة جديــدة ورؤيــة جديــدة؟ ال
أتحــدث عــن الشــعارات ،فشــعارات األنظمــة أحيا ًنــا تكــون أجمــل مــن شــعارات بعــض المعارضيــن ،لكــن
فــي التنفيــذ نجــد ســلوكيات النظــام القديــم نفســها ،وربمــا أســوأ ،والعــودة إلــى وجــوه النظــام القديــم،
حتــى فــي المعارضــة السياســية فــي ســورية وغيرهــا ،فهــل ســيكون حـ ّـل هــذه المشــكلة ،فــي رأي األســتاذة
إشــراق ،طويــل األمــد ،إلــى أن تنشــأ قــوى ديمقراطيــة فعـ ً
ـا قــادرة علــى أن تطبــق األفــكار الحداثيــة فــي
حياتهــا بشــكل حقيقــي ،فــي المفاهيــم االجتماعيــة كــدور المــرأة ،وفــي المفاهيــم المتعلقــة بالحريــات
الفرديــة وتقبــل االختــاف وطريقــة االختــاف ومــا إلــى ذلــك .هــل توجــد قــوى فــي اليمــن حال ًيــا يمكــن أن
تكــون فــي منزلــة بــذور لخلــق هــذا الوضــع؟ مــا الخريطــة الحاليــة للقــوى اليمنيــة التــي ظهــرت بعــد الثــورة؟
ـكرا لكــم جمي ًعــا.
وشـ ً

إشراق المقطري
بالنســبة إلــى ســؤال إبراهيــم هــواش ،عــن الحــراك الجنوبــي ،الحــراك كان حتــى الـــ  2013ودخــل عــدد
مــن مكونــات الحــراك فــي الحــوار الوطنــي بوصفــه حــراكًا ،ودخلــت بعــض قيــادات الحــراك مــع الحــزب
ـم عندمــا حدثــت الحــرب فــي الـــ  ،2015وتحــررت عــدن ،فــإن أغلبيــة
االشــتراكي ومــع الناصــري ،ومــن ثـ ّ
أهــل الحــراك كانــوا ضــد تحالــف مجموعــة مــن القيــادات الجنوبيــة مــع اإلمــارات ،وتشــكل مــا يســمى
بالمجلــس االنتقالــي الجنوبــي ،هــذا المجلــس كان فيــه قيــادة كبيــرة مــن الحــزب االشــتراكي اليمنــي الــذي
قائمــا
كان يحكــم ،لكــن حــدث تغيــر فــي األفــكار ،فلــم تبـ َ
ـق األهــداف نفســها التــي كان الحــزب االشــتراكي ً
عليهــا قبــل الـــ  94أو حتــى بعدهــا ،ورؤيــة المجلــس االنتقالــي كانــت مختلفــة تما ًمــا عــن رؤيــة الحــزب
االشــتراكي ،ســواء فــي مســألة النظــر إلــى شــكل الدولــة ،أو مســألة تمكيــن النســاء ،أو المكونــات االجتماعيــة
والقبليــة والعشــائرية أكثــر مــن المكونــات الثقافيــة والفكريــة ،ولذلــك فــإن الحــزب االشــتراكي فــي الجنوب،
أيضــا ،حيــث ذهــب فصيــل باتجــاه الحكومــة الشــرعية ،وفصيــل
مــا حصــل فيــه هــو مــا حصــل مــع المثقفيــن ً
باتجــاه المجلــس االنتقالــي المدعــوم مــن اإلمــارات ،وفصيــل ذهــب مــع مكونــات جديــدة تشــكلت اآلن،
االئتــاف الجنوبــي ،أو مكــون علــي ناصــر.
أيضــا ،فاإلصــاح قوتــه الكبيــرة ووجــوده األســاس اليــوم هــو
وبالنســبة إلــى اإلصــاح الــذي ســأل عنــه ً
فــي مــأرب وفــي تعــز ،لكــن فــي اعتقــادي إن وجــوده األكبــر هــو مــع المكــون الموالــي للحكومــة الشــرعية،
وعلــى خــاف مــع جماعــة الحوثــي ،لكــن وجــوده بشــكل أكبــر ،كرؤســاء ومناصــب إداريــة ،هــو فــي تعــز
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المدينــة ،وليــس المديريــة أقصــد ،وفــي
ظاهــرا
أيضــا ،لكنــه ليــس
مــأرب المدينــة ً
ً
باســمه مــن حيــث كونــه حز ًبــا سياســ ًيا،
فحال ًيــا هــو موجــود بشــكل أســاس فــي قــوام
الجيــش الوطنــي التابــع للحكومــة الشــرعية
فــي تعــز أو فــي مــأرب ،لكــن ضمــن منظومــة
الحكومــة الشــرعية ،أي لــم يظهــر بشــكل
كبيــر علــى أنــه مســمى حزبــي ،إال فــي بعــض
إدارات ومكاتــب الشــبان والرياضــة ووكالء
المحافظيــن فــي تعــز ومــأرب.

وبالنســبة إلــى ســؤال ماهــر ،هــل يمكــن
خلــق نظــام سياســي بالكامــل ،ومــا هــي
القــوى السياســية التــي خلقهــا الربيــع
العربــي؟

فــي اعتقــادي ،إنــه منــذ الـــ  2014-2012بعــد أن انتبــه عــدد مــن المكونــات الشــبابية إلــى حقيقــة أنــه
تــم تــآكل ،أو لنقــل اســتبعاد قيــادات الثــورة ،لمصلحــة أغلبيــة مــن النظــام القديــم ،كان هنــاك انتبــاه مبكــر
إلــى هــذه المســألة ،لذلــك كانــت هنــاك بدايــات لتأليــف مكونــات شــبابية ونســوية ،لتكــون هــي الحاضــرة
والظاهــرة فــي المشــهد ،لكــن حال ًيــا أعتقــد مــع مســألة الحــرب ،لــم تعــد الرؤيــة واضحــة إن كانــوا قادريــن
أم غيــر قادريــن ،كمــا توجــد اليــوم مكونــات مناوئــة للوجــود اإليرانــي ،وأخــرى مناوئــة للوجــود الســعودي،
أيضــا جــزء مــن نظــام ســابق أو خليــط مــن النظــام
وأخــرى مناوئــة لهيــكل الشــرعية الحاليــة ،لكــن هــي ً
كثيــرا مــن النــاس ال يعولــون عليهــم أو ال يفهمــون حقيقــة األهــداف التــي يعملــون
الســابق ،ولهــذا فــإن
ً
عليهــا .وحال ًيــا فــي اعتقــادي ،وهــذا موضــوع مؤســف ،وقــد يكــون محز ًنــا بالنســبة إليكــم ،وليــس ســوداوي ًة
منــي ،ال توجــد قــوة معينــة جديــدة لديهــا إمكانــات ،ولديهــا قــراءة يمكــن أن تقــود اليمــن فــي المرحلــة
المقبلــة ،أو أن تتمكــن مــن إســقاط كل النظــام القديــم بكامــل تشــوهاته.
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قضايا
جدليــة الوصــل والفصــل بيــن الدينــي والسياســي
فــي المجاليــن اإلســامي والمســيحي (شــرعية الســلطة
ً
نموذجــا)  /رمضــان بــن رمضــان
محاولة في فهم جذور مشكلة الهوية الوطنية
السورية  /عماد العبار
مفهوم حرية االعتقاد في الدستور السوري؛ دراسة
مقارنة  /مهنــد البـعلي

Inana Barakat, Acrylic on canvas, 100×70 cm, ()نحن وأبي

قضايـــا

جدلية الوصل والفصل بين الديني والسياسي في المجالين
اإلسالمي والمسيحي
ً
نموذجا)
(شرعية السلطة
رمضان بن رمضان
تاريخ وصول المادة 9 :آذار /مارس 2021

رمضان بن رمضان

باحــث تونســي ،شــهادة دكتــوراه بكليــة اللغــات  ،2010قســم العربيــة – جامعــة األنــوار -ليــون
 ،2الموضــوع« :نظريــة خلــق القــرآن عنــد المعتزلــة؛ أسســها النظريــة وتأثيراتهــا علــى الفكــر
اإلســامي» .فــي  :2001شــهادة الدراســات المعمقــة ،كليــة اللغــات ،قســم العربيــة – جامعــة
األنــوار – ليــون  ،2موضــوع البحــث «إســهامات محمــد أركــون فــي الدراســات اإلســامية مــن
خــال كتابــه «قــراءات فــي القــرآن» .لــه العديــد مــن البحــوث والمنشــورات فــي الحضــارة
العربيــة اإلســامية ،والعديــد مــن الدراســات النقديــة فــي األدب والشــعر والمســرح وســيصدر
لــه ً
الحقــا :أصــول الفقــه مــن خــال التفســير الكبيــر لفخــر الديــن الــرازي ،مفهــوم االختــاف
فــي القــرآن مــن الطبيعــي إلــى الثقافــي ،أدوات الكتابــة وأثرهــا فــي صناعــة المعنــى األدبــي
والدينــي.

 – 1األنثروبولوجيا والقدرة على تفكيك عالقة الديني بالسياسي
دورا
يؤكــد علمــاء االجتمــاع فــي تقســيمهم للفضــاء االجتماعــي والتاريخــي ،أن الســاحة السياســية تــؤدي ً
ـما بالنســبة إلــى الســاحة الفكريــة والعقليــة ،وبالنســبة إلــى الســاحة الدينيــة أيضــا .وهنــا نجــد مشــكلة
حاسـ ً
العالقــة بيــن الديــن والسياســة تطــرح نفســها بكليتهــا وال نســتطيع أن نغلــب أحدهمــا علــى اآلخــر بالســهولة
التــي يفعلهــا بعضهــم وإذا مــا فعلنــا ذلــك ،فإننــا نهجــر األرضيــة الصلبــة التــي ينبنــي عليهــا التحليــل ،ونســقط
فــي المتخيــل أو األيديولوجيــا .وتؤكــد اكتشــافات األنثروبولوجييــن المعاصريــن أن األمــور أكثــر تعقيــدً ا
وأن التاريــخ ال يتحــرك بوســاطة عامــل واحــد ،كمــا زعمــت الماركســية األرثوذكســية ،وإنمــا بعــدة عوامــل،
وأحيانــا يكــون أحــد العوامــل أكثــر أهميــة مــن بقيــة العوامــل بحســب األوضــاع واألحــوال االجتماعيــة،
يضــاف إلــى ذلــك أن عامــل الخيــال أو األســطورة أو مــا ينتمــي إلــى البنيــة الفوقيــة قــد يتحــول إلــى قــوة
ماديــة ضاغطــة علــى مصيــر التاريــخ والمجتمعــات البشــرية ،مثلــه فــي ذلــك مثــل العامــل المــادي أو أكثــر.
فمثـ ً
ـا مــا يــر ِّدده المســلمون عــادة مــن أنــه ال توجــد ســيادة سياســية علــى وجــه األرض غيــر مرتبطــة بالســيادة
اإللهيــة ومرتكــزة عليهــا وخاضعــة لهــا ،هــو نــوع مــن المتخيــل الواســع الكبيــر ،أي ذلــك الوهــم الكبيــر
المســيطر علــى وعــي األغلبيــة الــذي يحــذر محمــد أركــون – الموظــف البــارع ألطروحــات األنثروبولوجيــا
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العـدد الثـانــي
أيار  /مايو 2021

السياســية  -الباحــث مــن الوقــوع تحــت ســطوته ،ألنــه يغشــي البصيــرة ويــؤدي إلــى تــرك أرضيــة الواقــع
علــى أنهــا منطلــق للتحليــل ،والغريــب اســتمرار هــذا الوهــم المذكــور الــذي تكــون فــي الفضــاء اإلســامي
منــذ عهــد األموييــن ،عندمــا قبــل الفقهــاء أن يخلعــوا رداء الشــرعية علــى النظــام الجديــد الــذي وصــل إلــى
الســلطة عــن طريــق القــوة المســلحة ال عــن طريــق الشــرعية الدينيــة .فالوهــم قديــم ولــه جــذور ،ولكــن
عندمــا يســتمر منــذ ذلــك التاريــخ إلــى اآلن فإنــه يتحــول إلــى حقيقــة ماديــة توجــه مســار التاريــخ .إن مــا يردده
الكــم األكبــر مــن النــاس داخــل المجتمــع مــن أن اللــه أو الديــن الموحــى بــه هــو الــذي يحكــم أو ينبغــي أن
يحكــم فــإن الواقــع يكــذب هــذا الخطــاب االجتماعــي ،يعلــن أن الحــكام ليســوا خاضعيــن لــكالم اللــه ،ولــم
يخضعــوا لــه أبــدً ا حتــى فــي القــرون الوســطى بعــد مــا كانــوا يســتغلون الديــن فــي ممارســاتهم للســلطة .ثــم
يؤكــد الباحثــون فــي تاريــخ األديــان أن مــا ندعــوه بــكالم اللــه هــو فــي الواقــع عبــارة عــن مجموعــة نصــوص
مــن تــوراة وإنجيــل وقــرآن ،وأن هــذه النصــوص متروكــة لتفاســير رجــال الديــن والفقهــاء .هــذا التحديــد
لــكالم اللــه يعيدنــا إلــى ســلطة اللغــة وإلــى التآويــل والتفاســير التــي هــي مــن صنــع القــوى االجتماعيــة
الموجــودة والمتنافســة مــن أجــل الســيطرة علــى الســاحة السياســية ،ثــم علــى الســاحة الفكريــة((( .أمــا فــي
مــا يخــص مســألة خلــط اإلســام بيــن العامــل السياســي والعامــل الروحــي ،فيؤكــد علمــاء األنثروبولوجيــا أن
اإلســام ال يخلــط بيــن الروحــي والزمنــي وال يفصــل بينهمــا ،وإنمــا أوضــاع المجتمــع ودرجــة تطــوره هــي
التــي تفــرض الخلــط أو الفصــل .فعندمــا كانــت المجتمعــات األوروبيــة تعيــش مرحلــة العصــور الوســطى
كانــت تخلــط بيــن الروحــي والزمنــي ،وعندمــا انقلبــت بنيتهــا االقتصاديــة واالجتماعيــة عــن طريــق التصنيــع
والثــورة العلميــة والفكريــة الحديثــة راحــت تفصــل بينهمــا .هــذه حقيقــة األمــور وليســت المســألة متعلقــة
بخصوصيــة لإلســام تميــزه عــن بقيــة األديــان ،فاإلســام عندمــا كان يعيــش الحضــارة الكالســيكية شــهد
بعضــا مــن العلمنــة(((.
ً

يــرى أركــون أن هنــاك خطيــن لاللتقــاء بيــن المســيحيين والمســلمين ،أولهمــا الخــط التقليــدي المتمثــل في
مناقشــات تتصــل بمشــكالت المقارنــة الخاصــة بالالهــوت فــي كليهمــا ،وكل ذلــك يعالــج بطريقــة تقليديــة
ومــن خــال مفــردات المعجــم الالهوتــي القديــم ،فحتــى مــا يســمى بالحــوار المســيحي – اإلســامي يرفضــه
أركــون ،ألن كلمــة حــوار فــي نظــره تخلــع المشــروعية علــى ذاتيتيــن اثنتيــن ،وعلــى متخيليــن جماعييــن
يدخــان فــي صــدام مباشــر علــى صعيــد تصوراتهمــا الموروثــة .أمــا الخــط الثانــي فيســير ضمــن ممارســة
علــم األنثروبولوجيــا واأللســنيات والتاريــخ علــى طريقــة أحــدث المؤرخيــن المعاصريــن الذيــن يقدمــون
رؤى مختلفــة عــن الظاهــرة الدينيــة ،وال يعتقــد أن هــذه الممارســات ســتؤدي إلــى تســفيه اإليمــان فــي عمقــه
األســاس بكونــه إيمــان ،بــل إن ذلــك ســيوصلنا فــي نهايــة المطــاف إلــى إيمــان جديــد أكثــر اتســا ًعا ورحابــة
مــن اإليمــان الســابق ،الضيــق المتعصــب فــي أحيــان كثيــرة ،لهــذا يفضــل المؤلــف التحــدث عــن ضــرورة
«التضامــن» أي تحمــل مســؤولية كل «تراثاتنــا» الدينيــة والثقافيــة بشــكل متضامــن بـ ً
ـدل مــن الحديــث عــن
الحــوار الــذي يحيلنــا إلــى مفهــوم التســامح الكســول والالمبالــي بالرهانــات التجديديــة إلنتــاج المعنــى
وتحوالتــه((( .إن تحمــل المســؤولية بشــكل متضامــن عنــد كال الطرفيــن مــن شــأنه أن يجبرنــا علــى طــرح
(((
(((
(((
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جــورج بالندييــه ،آفــاق األنثروبولوجيــا السياســية ،مجلــة الفكــر العربــي المعاصــر ،بيــروت ،العــدد / 39
مايــو – يونيــو  ،1980ص .56
محمد أركون ،العلمنة والدين ،اإلسالم  -المسيحية – الغرب ،لندن ،1990 ،ص .117
حــوار مــع جــورج بالندييــه ،الســلطة والحداثــة ،مجلــة الفكــر العربــي المعاصــر ،بيــروت ،عــدد  ،41ســبتمبر-

قضايـــا
المشــاكل بطريقــة أكثــر جذريــة وأكثــر عم ًقــا مــن ذلــك المســتوى الســطحي الــذي توقــف عنــده الفقهــاء
وعلمــاء الالهــوت التقليديــون والميتافيزيقــا الكالســيكية ،وكذلــك أن نغــوص فــي األعمــاق حتــى نصــل إلــى
بعضــا .يعتقــد
القاعــدة المشــتركة ،أو الجــذر الجامــع الــذي تأسســت عليــه تلــك العقائــد التــي ينفــي بعضهــا ً
أركــون أن اإلســام بحــد ذاتــه ليــس مغل ًقــا فــي وجــه العلمنــة ،وكــي يــدرك المســلمون حقيقــة العلمنــة،
عليهــم أن يتخلصــوا مــن اإلكراهــات والقيــود النفســية واللغويــة واأليديولوجيــة التــي تضغــط عليهــم وتثقــل
كاهلهــم ،ليــس بســبب رواســب تاريخهــم الخاص فقــط ،وإنمــا بســبب العوامــل الخارجيــة والمحيــط الدولي
أيضــا ،وحتــى يتوصلــوا إلــى ذلــك عليهــم أن يعيــدوا الصلــة مــع الحقيقــة التاريخيــة للفكــر اإلســامي فــي
ً
القــرون الهجريــة األربعــة األولــى .لقــد وجــدت فــي اإلســام بيــن القرنيــن الثانــي والثالــث للهجــرة حركــة
ثقافيــة يتزعمهــا المعتزلــة ،وكان هــؤالء المفكــرون قــد عالجــوا بعــض المســائل األساســية للســاحة الفكريــة
التــي تهمنــا ،وذلــك بســبب مرجعيتهــم المزدوجــة والمتمثلــة بظاهــرة الوحــي مــن جهــة ،والفكــر اإلغريقــي
مــن جهــة أخــرى .لقــد وصــل األمــر بهــؤالء وبمقتضــى منطقهــم الداخلــي إلــى طــرح مشــكلة تتعلــق بأصــل
الوحــي ،وهــو مــا عــرف بمســألة «خلــق القــرآن» .إن مجــرد اعترافهــم بــأن القــرآن مخلــوق يمثــل موق ًفــا
فريــدً ا تجــاه ظاهــرة الوحــي ،إنــه يعــد موق ًفــا حداث ًيــا فــي عــز القــرن  2هــج 8 /م .إن هــذا الموقــف المعرفــي
المبتكــر الــذي اتخــذه المعتزلــة يفتــح حقـ ً
ـادرا علــى توليــد عقالنيــة نقديــة مشــابهة لتلــك
ـا معرف ًيــا جديــدً ا قـ ً
العقالنيــة التــي شــهدها الغــرب األوروبــي بــد ًءا مــن القــرن  13م ،لــوال معارضــة األورثوذكســية الظافــرة فــي
وخصوصــا علــى يــد الخليفــة القــادر (ت  422هــج 1031 /م) .إن القــول بــأن القــرآن
القــرن  5هــج  11 /م،
ً
مخلــوق بحســب أركــون يعنــي إدخــال بعــد الثقافــة واللغــة فــي طــرح مشــكلة الوحــي وهمــا ،أي الثقافــة
واللغــة ،مــن صنــع البشــر ال مــن صنــع اللــه ،ويعنــي أخذهمــا بالحســبان فــي مــا يتعلــق بالجهــد المبــذول
أيضــا االعتــراف بمســؤولية العقــل ومســاهمته فــي هــذا
الســتمالك الرســالة الموحــى بهــا ،وذلــك يعنــي ً
المجهــود ،فــي حيــن أن الموقــف المضــاد للمعتزلــة يقضــي كل ًيــا علــى تاريخيــة النــص ،وينكــر حتــى ماديتــه
اللغويــة والحرفيــة وهــو الموقــف الــذي انتصــر وســاد حتــى اليــوم((( .إن هــذه الحركــة الفكريــة األصيلــة –
المعتزلــة – كانــت بحســب أركــون مرتبطــة باألطــر االجتماعيــة للمعرفــة ،وليــس باإلســام دينًــا ،بمعنــى أن
التطــور االقتصــادي واالجتماعــي للمراكــز الحضريــة الكبــرى قــد تحكــم مباشــرة بانتشــار العلــوم العقليــة
المؤديــة إلــى علمنــة الفكــر والوجــود أو انحصارهمــا واضمحاللهمــا ،وهنــا تبــدو مشــروطية الفكــر ووقوعــه
تحــت وطــأة األوضــاع والعوامــل الماديــة المحيطــة .ويفســر أركــون اندثــار الفكــر المعتزلــي بعوامــل تاريخية
وأيديولوجيــة وسياســية ،وليــس بلعبــة تنافــس األفــكار الطبيعيــة كمــا كان عليــه الحــال طــوال القــرون الهجرية
األربعــة األولى(((.

 – 2في استنجاد العلمنة بالمقدس حتى تستمر السلطة في االشتغال
بعــد ذلــك ينتقــل علمــاء األنثروبولوجيــا للحديــث عــن الغــرب ،وعــن الفصــل الحاصــل عندهــم بيــن
الكنيســة والدولــة .ويحــذرون منــذ البدايــة مــن الوقــوع فــي مطــب المغالطــات التاريخيــة عنــد بحثنــا عــن
األوضــاع التاريخيــة واالجتماعيــة التــي حفــت بعمليــة الفصــل بيــن الدينــي والسياســي .فطــوال القــرون
(((
(((

أكتوبر ،1986 ،ص  ،24أجرى الحوار وترجمه هاشم صالح.
أركون ،العلمنة والدين ،ص .55
المرجع السابق نفسه ،ص .61
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الوســطى وحتــى لحظــة الفصــل لــم تكــن مشــروعية الســلطة السياســية تحظــى باعتــراف المواطنيــن إال
ضمــن مقيــاس خلــع مشــروعية الســلطة الروحيــة عليهــا بواســطة القــداس الكبيــر الــذي كان يجــري لملــك
فرنســا أو إمبراطورهــا فــي أثنــاء التنصيــب علــى العــرش فــي كاتدرائيــة مدينــة رانــس  Reimsالفرنســية ،فهنــاك
دائمــا ذروة الســلطة العليــا التــي تتيــح خلــع القدســية والمشــروعية علــى كل ســلطة ،فحتــى مــع مجــيء
ً
طقوســا للتقديــس ،وكان جــورج بالندييــه Georges
عهــد الجمهوريــة فــي فرنســا راحــت الجمهوريــة تشــهد
ً
 Balandierعالــم األنثروبولوجيــا الفرنســي قــد بيــن أنــه ال توجــد ســلطة سياســية فــي أي مجتمــع بشــري
مــن دون إخــراج مســرحي يؤبــد نو ًعــا مــن االحتفــاالت والتقاليــد ذات النمــط الدينــي ،دين ًيــا أكان المحيــط
الــذي تمــارس فيــه الســلطة أم علمان ًيــا ،فإنهــا فــي حاجــة إلــى ذروة الســيادة العليــا والمشــروعية((( .ويبيــن
أركــون أن مســألة الســيادة العليــا كانــت محلولــة طــوال كل العصــور الوســطى ،حيــث هيمــن معطــى الوحــي
واشــتغل ومــارس دوره بصفتــه مصــدر كل حقيقــة متعاليــة ،ولكــن بــد ًءا مــن اللحظــة التــي حــل فيهــا حــق
ـدرا للحقيقــة والمشــروعية ،أصبحــت للدولــة طرائقهــا الخاصــة إلثبــات
التصويــت العــام محــل الوحــي مصـ ً
شــرعيتها .فــي هــذه النقطــة التــي بلغهــا أركــون مــن تحليلــه للعالقــات الجدليــة بيــن الســيادة العليــا والســلطة
السياســية ،يطــرح سـ ً
مهمــا :باســم مــاذا ومــن يقبــل إنســان مــا أن يقــدم الطاعــة إلنســان آخــر يتمتــع
ـؤال ً
بممارســة الســلطة؟ الجــواب يجــده عنــد الباحــث الفرنســي مارســيل غوشــية  Marcel Gauchetالــذي يببــن
أن أصــل العالقــة أي عالقــة الطاعــة هــو «مديونيــة المعنــى»  la dette du sensويعنــي بذلــك أننــي أقبــل طاعــة
ذلــك الشــخص الــذي يشــبع رغبتــي فــي التوصــل إلــى معنــى ملــيء ،طب ًقــا لضــرورة داخليــة وذاتيــة ،وليــس
إلكــراه خارجــي .وعندئــذ تكــون للســلطة ســيادة عليــا تمنحهــا مشــروعية كاملــة ال تحتــاج إلــى اللجــوء إلــى
القــوة مــن أجــل أن يطيعهــا النــاس ،وهــذا مــا حصــل فــي التاريــخ ،فقــد اســتمد الحــكام مديونيــة المعنــى
طــوال قــرون عديــدة مــن الوحــي ،وذلــك فــي عالــم المســيحية كمــا فــي عالــم اإلســام ،ويحاولــون اليــوم
بــكل قــوة أن يســتمدّ وه مــن حــق التصويــت((( .فــي الواقــع إن التاريــخ فــي العصــور الماضيــة يصنــع عــن
طريــق القــوة ،ثــم تخلــع المشــروعية علــى الســلطة المنتصــرة فيمــا بعــد ،وذلــك عــن طريــق محاولــة إيجــاد
« مديونيــة للمعنــى « فــي مــكان مــا ،أي إيجــاد مشــروعية مــا لســلطتهم .وهــذه المحاولــة فــي العثــور علــى
المشــروعية قــد أصبحــت منــذ اآلن فصاعــدً ا ،أي منــذ الثــورة الفرنســية ،ملقــاة علــى كاهــل اإلنســان المقطــوع
عــن التعالــي وعــن الرمزيــة الدينيــة التــي تتيــح لإلنســان أن يتأمــل فــي المطلــق ،ويعيــش فــي مناخاتــه .ال
يتــر ّدد أركــون فــي الكشــف عــن البنــى المشــتركة لــكل مجــال اخترقتــه ،تاريخ ًيــا ،ظاهــرة الكتــاب المقــدس،
بغيــة إبــراز النقــاط المشــتركة بيــن األديــان التوحيديــة الثالثــة .ففــي الفضــاء اإلســامي تحــول القــرآن الكريــم
مــن نــص شــفهي إلــى مدونــة نصيــة رســمية مغلقــة ،أي إلــى مصحــف ،وأصبــح عرضــة للتأويــل المنفتــح
باســتمرار مــن أجــل قيــادة التاريــخ وتوجيهــه ،أي التاريــخ األرضــي المعيــش ضمــن المنظــور األخــروي
الــذي يدعــوه المســيحيون بتاريــخ النجــاة  ، L’ histoire du Salutثــم يفــرق أركــون بيــن القــرآن ومفهــوم «كالم
اللــه» .فــكالم اللــه ال ينفــد وال يمكــن اســتنفاده ونحــن ال نعرفــه فــي كليتــه ،فأنــواع الوحــي التــي أوحيــت
بالتتالــي إلــى موســى وأنبيــاء بنــي إســرائيل ثــم عيســى وأخيـ ًـرا إلــى محمــد ليســت إال أجــزاء متقطعــة مــن
كالمــه الكلــي .فـــ «الكتــاب الســماوي» يعنــي أن هنــاك كتا ًبــا آخــر يحتــوي علــى كليــة كالم اللــه – أم الكتــاب
(((
(((

296

المرجع السابق ،ص .62
حــوار مــع جــورج بالندييــه ،الســلطة والحداثــة ،مجلــة الفكــر العربــي المعاصــر ،بيــروت ،عــدد  ،41ســبتمبر
– أكتوبــر ،1986 ،ص .34

قضايـــا
– وبهــذا المعنــى يتحــدث القــرآن الكريــم عــن «اللــوح المحفــوظ» وهــو يعنــي بذلــك كل كالم اللــه الموجــود
فقــط فــي الســماوات .أمــا فــي مــا يخــص المســيحية ،يؤكــد أركــون علــى أن يســوع كان قــد تكلــم طــوال
ثالثــة أعــوام ،وقــال أشــياء عــن األب – اللــه – نقلهــا إلــى البشــرية ،لقــد تكلــم باآلراميــة فــي فلســطين ،حيــث
كان يوجــد حاخامــات اليهــود ،وكانــت ســلطة اإلمبراطوريــة الرومانيــة قائمــة وباســطة نفوذهــا علــى المنطقــة،
كان المســيح مضطـ ًـرا إلــى أن يعطــي «لقيصــر مــا لقيصــر ومــا للــه للــه» ألن القــوة لــم تكــن إلــى جانبــه ،فلــو
اســتطاع المســيح عليــه الســام أن يســتولي علــى الســلطة الزمنيــة لمــا اكتفــى بالســلطة الروحيــة ،وهــذا مــا
فعلــه محمــد صلــى اللــه عليــه وســلم ،ألن األوضــاع التــي وجــد فيهــا كانــت مختلفــة ،وكانــت تتطلــب توحيد
العــرب ،وبالتالــي االنخــراط فــي العمــل السياســي المباشــر .إ ًذا األوضــاع المختلفــة هــي التــي فرضــت ذلــك
االختــاف األولــي بيــن تجربــة المســيحية وتجربــة اإلســام ،ولكــن ذلــك لــم يســتمر طويـ ً
ـا بالنســبة إلــى
أيضــا عندمــا أصبحــت األحــوال مواتيــة
المســيحية فســرعان مــا اســتولى أتباعهــا علــى الســلطة السياســية ً
لهــم .ففــي لحظــة نشــوء المســيحية ،وجــدت قوتــان تضغطــان :قــوة الكنيــس معبــد اليهوديــة القــوي جــدً ا،
وقــوة حكومــة أجنبيــة ال تقــل جبرو ًتــا وهيمنــة ،وهــي ســلطة الحاكــم الرومانــي ،وبالتالــي لــم يكــن باســتطاعة
يســوع أن يحتــل تاريخ ًيــا إال موق ًعــا هامشــ ًيا فــي مــا يتعلــق بالقــوة والســلطة ،وبالتالــي راح كالمــه يحتــل
أيضــا فــي التجربتيــن المســيحية واإلســامية،
موقــع الــكالم الدينــي والتبشــيري الروحــي((( .وممــا يالحــظ ً
هــو أن التواصــل اللغــوي كان شــفو ًيا فــي البدايــة ،وكان هنــاك تالميــذ وحواريــون وصحابــة يصغــون إلى كالم
أيضــا ،أنــه
المعلــم ،وكانــوا يحفظــون عــن ظهــر قلــب ،أو فــي ذاكرتهــم مــا يســمعونه .وممــا الحظــه أركــون ً
بعــد تشــكل المدونــة النصيــة الرســمية المغلقــة راحــت طبقــة خاصــة مــن المؤمنيــن يشــمرون عــن ســواعدهم
الســتثمار هــذا النــص ،وراحــوا يقرؤونــه أو يفســرونه كــي يســتخرجوا منــه الفقــه أو القانــون ،ويشــكلوا الهوتًا
أوعلــم الــكالم ،وينجــزوا منظومــة أخالقيــة ...وهــذا مــا يدعــوه أركــون بتشــكل «مدونــات نصيــة مفســرة»،
وقــد ســاد نفــس هــذا التعامــل مــع الكتــاب المقــدس فــي المجــال المســيحي األوروبــي ،حتــى مجــيء
الثــورة الفرنســية .فنحــن نجــد فــي المســيحية المرجعيــات نفســها والمجريــات العقليــة والثقافيــة نفســها التــي
اســتخدمت فــي اإلســام الســتثمار معطــى الوحــي .ثــم يوضــح أركــون اســتراتيجية الرفــض التــي يعتمدهــا
التيولوجيــون الدوغمائيــون الحتــكار الحقيقــة وادعــاء امتالكهــا كل ًيــا ،تقــوم هــذه االســتراتيجية علــى إنــكار
وجــود األرضيــة الرمزيــة والتاريخيــة المشــتركة لــدى أديــان الكتــاب((( .والتركيــز علــى خصوصيــة التأويــات
والتركيبــات الدوغمائيــة ،أي خصوصيــة كل تيولوجيــا مــن هــذه التيولوجيــات الثــاث وانقطاعهــا عمــا عداها.
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العـدد الثـانــي
أيار  /مايو 2021

محاولة في فهم جذور مشكلة الهوية الوطنية السورية
عماد العبار
تاريخ وصول المادة 18 :آذار /مارس 2021
كاتــب وباحــث ســوري فــي القضايــا اإلســامية ،مهتم بإعــادة قــراءة النص الدينــي في ضوء
الواقــع ،وبقضايــا التغييــر االجتماعــي ،ومســألة ّ
الحريــة والالإكــراه مــن منظــور إســامي ،وقــد
ّ
الفكريــة والسياسـ ّـية المنشــورة فــي صحــف ومواقــع إلكترونيــة
كتــب العديــد مــن المقــاالت
عديــدة .صــدر لــه عــن مركــز دراســات الجمهوريــة الديموقراطيــة كتــاب بعنــوان «قصــة الحريــة
ّ
المؤسســين فــي مركــز
بيــن النــص القرآنــي ،والتطبيــق التاريخــي لإلســام» .وهــو أحــد األعضــاء
دراســات الجمهوريــة الديمقراطيــة .طبيــب أســنان ،تخــرج فــي كليــة طــب األســنان بجامعــة
فيكتــور ســيغالن بــوردو  ،2مقيــم فــي فرنســا ،مــن مواليــد مدينــة داريــا .1978

عماد العبار
النقــاش حــول الهويــة الوطنيــة الجامعــة أو الهويــات الثقافيــة المتنوعــة فــي كل بلــد نقــاش حيــوي بنــاء،
وهــو فــي الحالــة الســورية حاجــة ملحــة أيضــا بســبب حجــم التدميــر الــذي أتــى علــى الدولــة والمجتمــع
الســوريين والــذي طــال الهويــة أيضــا .فالهويــة الوطنيــة الســورية اليــوم فــي حاجــة إلــى إعــادة ترميــم ،لكــي
يتــاح بعــد ذلــك فــي خطــوة الحقــة تطويرهــا نحــو هويــة مواطنــة قائمــة علــى أســس ديمقراطيــة راســخة.
وحيــن أقــول إن الهويــة بحاجــة إلــى إعــادة ترميــم ،فأنــا ال أدعــو إلــى تأســيس مفهــوم لــم يكــن موجــو ًدا
قــط ،وال اختــراع هويــة وانتمــاء لكتلــة بشــرية لــم تعــرف االنتمــاء أو أحــد أشــكاله مــن قبــل .ولألســف فــإن
بعــض النقاشــات الدائــرة حال ًيــا التــي بــدأت تثــار بعــد انتفاضــة الســوريين فــي العــام  ،2011تبــدو كمــا لــو
أنهــا تتحــدث عــن شــيء غيــر موجــود أصـ ً
ـا ،وكأن هــذه الشــعوب التــي عاشــت علــى هــذه األرض منــذ
آالف الســنين حتــى يــوم انطــاق الثــورة لــم تكــن تتمتــع بــأي شــكل مــن أشــكال االنتمــاء والهويــة.

مــن المعلــوم أن هــذه الشــعوب التــي عاشــت فــي منطقــة ســورية الكبــرى يشــهد لهــا التاريــخ بمســاهمات
حضاريــة وبأشــكال متقدمــة وســباقة فــي المدن ّيــة ،كمــا يشــهد التاريــخ بــأن المنطقــة حظيــت بمركزيــة عالميــة
لكونهــا شــكلت مركـ ًـزا ألول دولــة عربيــة إســامية كبــرى ،وبالتالــي فــإن مــن المبالــغ فيــه الــكالم عــن أن
هــذه الشــعوب لــم تعــرف هويــة جامعــة عبــر تاريخهــا ،وكأن هــذه الشــعوب مــرت خــال كل تلــك المراحــل
بحالــة فــراغ هو ّياتــي ،ولــم تســتطع عبــر تاريخهــا أن تعــرف نفســها بصيغــة واضحــة ،وال أن تنتــج لنفســها
تعريفــات هوياتيــة مناســبة لطبيعــة المراحــل واألوضــاع التــي اجتازتهــا حتــى يومنــا هــذا.

وللحديــث عــن هــذا األمــر ال مفــر مــن طــرح ســؤال الهويــة علــى التاريــخ ،فــكل الشــعوب مــن دون
اســتثناء طــورت هويتهــا الحديثــة دون انتزاعهــا مــن ســياقها التاريخــي ،أي دون التن ّكــر للتاريــخ ،وفــي بعــض
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قضايـــا
الــدول التــي تشــكلت علــى أنقــاض إمبراطوريــات قديمــة ،كتركيــا كمــال أتاتــورك التــي ُأجبرتهــا األوضــاع
علــى (تعديــل) هويــة األمــة بمــا يناســب مصلحــة بقــاء نــواة هــذه األمــة ،وبمــا يحــول دون إعــادة توحيــد
الجهــود االســتعمارية لتفكيكهــا مجــد ًدا ،نراهــا اليــوم ،وهــي تســتعيد عافيتهــا واســتقاللها تدريج ًيــا ،تعيــد
االحتــرام لهويتهــا التاريخيــة ،دون التنكــر لهويتهــا األتاتوركيــة الحديثــة (إن صــح التعبيــر) .أي تعيــد وصــل
هويتهــا الحديثــة بتاريخهــا مجــد ًدا ،فبنــاء الهويــة عمليــة تراكميــة ال ينبغــي تحويلهــا لســاحة صــراع عدمــي،
وإنمــا لحالــة نقــد بنــاء مثمــر وتغييــر نحــو األفضــل باالســتفادة مــن تجــارب الماضــي والحاضــر .فمــن غيــر
الممكــن بتصــوري طــرح نقــاش الهويــة بمعــزل عــن تاريخهــا ،ونحــن لســنا اســتثناء فــي هــذه الحالــة ،ولســنا
أيضــا فــي وجــود جــدل هوياتــي ،فجــدل الهويــة يــكاد يكــون هــو القاعــدة عنــد معظــم الشــعوب
اســتثناء ً
وليــس االســتثناء.

حيــن أتحــدث عــن ســياق تاريخــي للهويــة الســورية فأنــا غيــر معنــي بذلــك الجــدل العنصــري الدائــر
حــول مــن وصــل ً
أول إلــى هــذه األرض ،ومــن كان قبــل مــن ،ومــن أطلــق هــذه التســمية علــى المدينــة قبــل
غيــره .فهــذا جــدل منطلقــه عنصــري ومنتهــاه حــروب أهليــة بــاردة أو ســاخنة ،بينمــا يســاعدنا منطــق التاريــخ
فــي فهــم كيــف تفاعلــت هويــات الشــعوب فــي منطقــة ســورية الكبــرى وكيــف تغيــرت مــع أحــداث التاريــخ،
وهــل كانــت هنــاك هويــة ســائدة تجمــع هويــات فرعيــة ،أم كانــت المنطقــة تعيــش فعـ ً
ـا فــي حالــة مديــدة مــن
الفــراغ الهو ّياتــي؟
***
قبــل الفتــح العربــي اإلســامي لبــاد الشــام كانــت المنطقــة تشــكل مســاحة للصــراع بيــن اإلمبراطوريــات
العظمــى آنــذاك ،ولــم يتــح لهــا االســتقرار الكافــي وال الحكــم المركــزي المناســب لتشــكيل هويــة إقليميــة
جامعــة ،بعــد توســع دولــة المســلمين ،وتحديــدً ا مــع فتــرة الحكــم األمــوي ،أصبحــت دمشــق العاصمــة
ـتقرارا كافييــن لتتفاعــل الهويــات الشــامية المحليــة
السياســية للدولــة ،وهــذا أعطــى لبــاد الشــام مركزيــة واسـ ً
مــع اإلســام ،مــا أنتــج هويــة جامعــة عربيــة اللغــة تمتــاز بتأثيــر واضــح لإلســام فــي ثقافــة وعــادات وتقاليــد
الشــعوب التــي عاشــت فــي هــذه المنطقــة.

انتقلــت مركزيــة الدولــة بعــد ذلــك مــن بــاد الشــام ولــم تعــد إليهــا بعــد ذلــك ،وكانــت الهويــة الجامعــة
تتفاعــل مــع متغيــرات الزمــن لكــن مــن دون حــدوث تصدعــات خطــرة ،وأعتقــد أن وجــود بــاد الشــام بعــد
ذلــك علــى الخــط األول فــي الجبهــة أمــام الحمــات الصليبيــة ،أدى إلــى تعزيــز االنتمــاء األول لشــعوب
أيضــا إلــى
هــذه المنطقــة ،فالحــروب كمــا قــد تــؤدي إلــى تصــدع هويــة المجتمعــات إال أنهــا قــد تــؤدي ً
تأســيس عصبيــة أو إعــادة تنبيــه الوعــي بالــذات والهويــة ،بتصــوري كان للحــروب الصليبيــة دور هنــا.
تحــت اإلدارة العثمانيــة مــرت بــاد الشــام بمراحــل مــن التهميــش ،لكــن لــم يحصــل فيهــا صــراع هوياتــي
بمعنــى الكلمــة ،فالدولــة العثمانيــة دولــة ســلطانية ســلطوية كانــت تهــدف فــي مراحــل قوتهــا إلــى تثبيــت
ســلطانها علــى األراضــي التــي ضمتهــا ،دون أن تتدخــل ثقاف ًيــا وهويات ًيــا فــي طبيعــة المجتمعــات المحليــة
التابعــة لهــا ،إال فيمــا يخــص مســألة الــوالء والخضــوع للدولــة ودفــع االلتزامــات الماليــة ،وكانــت اإلدارة
العثمانيــة أقــرب إلــى اإلدارة الالمركزيــة بشــكل عــام ،يحكــم فيهــا كل ٍ
وال المناطــق الخاضعــة لــه مــع
صالحيــات واســعة تــكاد تكــون مطلقــة ،حيــث كانــت ســورية الكبــرى مقســمة إلــى واليــات :حلــب ودمشــق
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وبيــروت .وإلــى متصرفيــات هــي :القــدس وجبــل لبنــان وديــر الــزور ،والظاهــر أن الصــراع الهوياتــي نشــأ
فــي نهايــة العهــد العثمانــي مــع ظهــور النزعــات القوميــة فــي وقــت كان العالــم كلــه يعيــش اضطرابــات مــن
هــذا النــوع بيــن الحربيــن العالميتيــن ،فكانــت سياســة التتريــك التــي ســعت إلــى تغييــر هويــة المجتمعــات
المحليــة فــي ســورية الكبــرى مــن خــال ضــرب أهــم مقوماتهــا ،أي اللغــة العربيــة ،غيــر أن هــذه اإلدارة
فشــلت فــي ذلــك ،ومــا حــدث آخــر األمــر أن ســقطت اإلدارة نفســها وتأسســت المملكــة العربيــة الســورية.

أميــل إلــى االعتقــاد بـ ّ
ـأن شــعوب المنطقــة منــذ أيــام معاويــة بــن أبــي ســفيان حتــى انهيــار الدولــة العثمانية،
لــم تكــن تعيــش فــي حالــة فــراغ هوياتــي كمــا توحــي بعــض النقاشــات الدائــرة حال ًيــا ،بــل كان هنــاك حالــة
أقــرب إلــى التفاعــل الهوياتــي الطبيعــي الــذي ال يخلــو مــن اضطرابــات علــى هامــش الصراعــات السياســية
أيضــا مــا يســمى هويــة وطنيــة ســورية بالمعنــى الحديث
والحــروب اإلقليميــة ،لكــن بالمقابــل لــم يكــن هنــاك ً
للكلمــة ،وكانــت المملكــة الســورية أولــى محــاوالت تشــكيل هــذه الهويــة الوطنيــة علــى أســس حديثــة ،ومن
أيضــا أن تبــدل اإلدارات الحاكمــة فــي بــاد الشــام منــذ الفتــح اإلســامي حتــى تأســيس المملكــة
المالحــظ ً
الســورية لــم يخلــق إشــكالية خطــرة علــى مســتوى التعريــف العــام لهويــة ســورية الكبــرى ،لكــن أزمــة الهويــة
الوطنيــة بــدأت بتصــوري فــي بدايــات تأســيس هــذه الوطنيــة الحديثــة ،أي بفعــل االنتــداب  1920ومــا رافقــه
مــن تقســيمات طائفيــة ومناطقيــة وتغييــرات ديموغرافيــة.

أن اإلدارة العثمانيــة للواليــات الســورية التابعــة لهــا كانــت إدارة جيــدة ،بــل أقصــد ّ
ال يعنــي كالمــي هنــا ّ
أن
العثمانييــن لــم يكونــوا معنييــن بفــرض تغييــرات فوقيــة علــى هويــة الشــعوب الخاضعــة لهــم ،وال حتــى بفكرة
التغييــر نفســها أصـ ً
ـا (ال ســل ًبا وال إيجا ًبــا) ،بــل كانــت سياســتهم محافظــة جــدً ا خــارج اإلطــار الســلطوي،
وهــذه سياســة ليــس مــن الســهولة الحكــم عليهــا أو إخضاعهــا للتقييــم التاريخــي ،ألننــا يمكــن أن نجدهــا
إيجابيــة فــي مراحــل وســلبية فــي مراحــل أخــرى ،ففــي الوقــت الــذي يحســب لهــذه اإلدارة عــدم تدخلهــا
أيضــا أنهــا حافظــت علــى البنــى التقليديــة المتخلفــة،
فــي ثقافــة المجتمعــات المحليــة ،يحســب عليهــا ً
وعملــت (بتخطيــط أو مــن دون تخطيــط) علــى اســتمرار وجــود هــذه البنــى والعالقــات التقليديــة ،مــا أدى
الح ًقــا إلــى تصدعــات مجتمعيــة مــا نــزال نعانــي مــن آثارهــا حتــى يومنــا هــذا بعــد مــرور قــرن علــى انهيــار
الدولــة العثمانيــة.

كانــت الدولــة العثمانيــة قــد ورثــت بــاد الشــام بتقســيماتها اإلداريــة التــي كان معمـ ً
ـول بهــا خــال عصــر
المماليــك ،مــع تقســيم المنطقــة إلــى واليــات إلحــكام الســيطرة عليهــا ،وســاهمت السياســة العثمانيــة
الســاعية إلــى بســط ســيطرة الدولــة علــى كامــل أراضيهــا فــي خلــق إشــكاليات جديــدة كان لهــا تأثيــر كبيــر
فــي الهويــة الوطنيــة بعــد ذلــك .عمــدت اإلدارة العثمانيــة إلــى حكــم المناطــق الخاضعــة لهــا مــن خــال
عائــات ووجهــاء تربطهــم بالســلطة شــبكة مصالــح ومحســوبيات ،وفــي ســعيها إلحــكام ســيطرتها علــى
األرض عمــدت الســلطة إلــى إصــدار قانــون األراضــي العثمانيــة للعــام 1858وملحقاتــه ،ثــم أتبعتــه بقانــون
الطابــو للعــام  ،1861وقــد أدت قوانيــن األراضــي هــذه إلــى تركيــز ملكيــة مســاحات كبيــرة مــن األراضــي في
أيــدي فئــة صغيــرة مــن المالكيــن ،وأشــار ريمــون معــا إلــى ذلــك فــي مقالتــه فــي العــدد األول مــن مجلــة
رواق ميسلون« :وعلـــى الرغـــم مـن أن أغلبيـة األراضـي كانـت ملــكًا أمير ًيـا أي لبيـت المـال ،فقـد كان حـق
اسـتثمارها يخـول لعـدد محـدود مـن العائـالت المدينيـة مـن علمـاء وأشـراف وآغـاوات (زعمـاء الحاميـات
العســـكرية) بموجـب «سـند التصـــرف» وهكـذا شـكلت المدينـة مركـز الحيـــاة االقتصاديـة والسياسـية ،فـي
حيـــن بقـي الريـف بفالحيـه يـرزح تحـــت ضغـط الفقـر والعـوز».
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قضايـــا
مــع أن بعــض التغييــرات الديموغرافيــة حصلــت فــي عهــد العثمانييــن بفعــل الحــروب الداخليــة والخارجية
التــي كانــت الدولــة العثمانيــة طر ًفــا فيهــا ،إال أنــه فــي أغلــب األحــداث لــم تتعمــد اإلدارة العثمانيــة إحــداث
تغييــرات ديموغرافيــة إثنيــة فــي ســورية الكبــرى ،كمــا لــم تتعمــد هــذه الدولــة خــال أغلــب مراحلهــا
ممارســة إكراهــات ثقافيــة علــى ســبيل أســلمة جــزء مــن المجتمعــات المحليــة التــي ال تديــن بديــن الدولــة،
غيــر ّ
أن سياســاتها االقتصاديــة فــي المئــة ســنة األخيــرة مــن عمرهــا أدت إلــى خلــق أزمــة طبقيــة كبــرى فــي
المجتمــع الســوري ،بيــن المــدن واألريــاف بدرجــة أساســية ،وهــذه األزمــة ســتبقى مالزمــة للمجتمعــات
المحليــة الســورية حتــى بعــد تفــكك الدولــة العثمانيــة ،ثــم فــي أثنــاء فتــرة االنتــداب ،ثــم ســيكون لهــا تأثيــر
كبيــر علــى مجمــل الحــراك السياســي بعــد االســتقالل حتــى انقــاب (أو ثــورة) البعــث ،ثــم خــال حكــم
أيضــا خــال الثــورة الســورية .نســتطيع القــول إن هــذه
عائلــة األســد ،وهــي أزمــة شــهدنا بعــض تجلياتهــا ً
األزمــة كانــت حاضــرة علــى الــدوام وكانــت مــن بيــن العقبــات المعيقــة لتأســيس المواطنــة الســورية.
***

أرى أن إعــان تأســيس المملكــة العربيــة الســورية كان يمثــل خطــوة مهمــة علــى طريــق بنــاء دولــة المواطنة
والهويــة الوطنيــة الســورية ،ففــي البدايــة يظهــر لنــا مــن خــال التاريــخ أن تســمية المملكــة بهــذا االســم لــم
يكــن أمـ ًـرا صاد ًمــا ومســتهجنًا فــي المجتمعــات المحليــة لســورية الكبــرى ،فالتســمية جــاءت منســجمة مــع
تاريــخ المنطقــة ومــع هويتهــا الســائدة ،ولــم تـ ِ
ـأت التســمية بالضــرورة مــن منطلــق تحــدي الهويــات الفرعيــة،
متعارضــا مــع التنــوع اإلثنــي الموجــود فــي المنطقــة ،وكان
وال الهويــات الفرديــة لألشــخاص ،وال حتــى
ً
دســتور المملكــة ينــص علــى أنهــا دولــة قوميــة ال مركزيــة ملكيــة دســتورية مدنيــة يــرأس مقاطعاتهــا حــكام
يعينهــم الملــك.

كمــا أن هــذه المملكــة التــي أسســها الملــك فيصــل بــن الحســين الهاشــمي فــي الثامــن مــن آذار 1920
جــاءت علــى خلفيــة ثــورة القبائــل العربيــة فــي الحجــاز ضــد الحكــم العثمانــي ،ويفهــم مــن ذلــك أن االنتمــاء
العربــي جــزء أصيــل مــن تكويــن هــذا الكيــان السياســي حديــث النشــوء ،وال ســيما أن المجتمــع نفســه قبــل
بفكــرة أن يكــون ملــك هــذه الدولــة مــن عــرب الحجــاز ،علــى األقــل لــم يكــن األمــر مســتهجنًا ضمــن ســياقه
التاريخــي .فــي هــذا الســياق التاريخــي لــم تتشــكل المملكــة العربيــة الســورية بمنطــق الفــرض واإلكــراه،
كمــا أنهــا لــم تعلــن مــن دون تحضيــرات كافيــة ،وكتــب ريمــون معلولــي عــن البدايــات التأسيســية لإلعــان:

سرا مـــع القومييـن السـوريين عـام 1915
«خـــال الحـــرب األولى تواصـل فيصـل نجـل الشريـف حسـن ً
في أثنـــاء زيارتـــه لدمشـــق ،في إطـار التحضيـرات لالنخـــراط في الحـرب إلى جانـــب اإلنكليـز والفرنسـين،
وأجـــرى اتفاقــــات مــع أعضــــاء الجمعيــــة العربيــة الفتــــاة وجمعيــة العهــــد الذيــن شــــجعوه عــلى
التواصــــل مــــع اإلنكليــــز ،وزودوه بــــشروط التحالــــف معهــم في الحــــرب التــــي عرفت ببروتوكــول
دمشــــق ،وبموجبه كان على اإلنكليــز االعتــراف للعــرب باســــتقالل الدولــة العربيــة بحدودهــا الطبيعية
وإلغــاء نظــام االمتيــازات».
وجــرى إعــان المملكــة بعــد اجتمــاع المؤتمــر الســوري الكبيــر الــذي تألــف فــي حزيــران عــام 1919م،
وضــم نحــو تســعين نائ ًبــا مــن مختلــف مناطــق ســورية الكبــرى ،وتمــت المنــاداة بفيصــل ملــكًا ،ودعــا
المؤتمــر إلــى إقامــة وحــدة عربيــة بيــن ســورية والعــراق ،كمــا أكــد علــى رفــض فصــل فلســطين ولبنــان عــن
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الكيــان الســوري ،وقــد القــى اإلعــان تأييــدً ا جماهير ًيــا وقتهــا ،وكانــت تجربــة المؤتمــر الســوري أول تجربــة
برلمانيــة وطنيــة فــي تاريــخ ســورية تؤكــد وحــدة ســورية الطبيعيــة واســتقالليتها ً
أول ،وعلــى رفض تقســيمات
أيضــا ،وكان البرلمــان يتمتــع بقــدر جيد جــدً ا مــن تمثيلية
ســايكس بيكــو ووعــد بلفــور ،وعلــى وحــدة العــرب ً
الطوائــف والتيــارات السياســية التــي كانــت موجــودة علــى الســاحة فــي ذلــك الوقــت.

وكان دســتور عــام  1920أول دســتور وطنــي للبــاد ،وتــم التأكيــد بموجبــه علــى هويــة ســورية الكبــرى
كالتالــي :المملكــة العربيــة الســورية ملكيــة دســتورية ديــن ملكهــا اإلســام ،وســورية موحــدة مــع إدارة ال
مركزيــة فــي المقاطعــات ،كمــا وضــح معنــى كونهــا عربيــة بشــكل دقيــق ،حيــن أ ّكــد علــى أن عروبتهــا تعنــي
اعتمــاد اللغــة العربيــة لغــة رســمية للمملكــة وهــي لغــة أغلبيــة الســكان؛ أي عروبــة اللغــة الرســمية للدولــة
وليــس بمعنــى األصــل العربــي لألعــراق المختلفــة الموجــودة فــي البلــد ،بينمــا يطلــق علــى كل مواطــن
فــي هــذه المملكــة وصــف ســوري (بمعنــى جنســية المواطنيــن عر ًبــا كانــوا أم غيــر عــرب) .ولكــن التجربــة
الدســتورية األولــى لــم يكتــب لهــا االســتمرارية وتدخلــت دول االســتعمار التقليــدي لتقضــي علــى إيجابيــات
المرحلــة ،ولتضــع المنطقــة أمــام تحديــات جديــدة أكثــر خطــورة.
***

بــدأت مرحلــة االنتــداب علــى ســورية الكبــرى بالتقســيم ،وظهــرت مــع الوقــت تيــارات وأحــزاب وكتــل
يبحــث كل منهــا عــن هويــة سياســية لهــذا الكيــان الوليــد ويســعى إلــى توحيــد أجزائــه اعتمــا ًدا علــى أشــكال
ـجما مــع السياســات االســتعمارية التــي لــم تكــن
مختلفــة مــن األيديولوجيــا ،وقــد جــاء واقــع التقســيم منسـ ً
لتســمح بوجــود نــواة دولــة أو أمــة ذات هويــة عربيــة ،فاالســتعمار لــم يفتــت دولــة أمميــة (عثمانيــة) ليســمح
بقيــام دولــة أمميــة (عربيــة) بثقافــة إســامية غالبــة ،وال ســيما ّ
أن ســورية الكبــرى ليســت معزولــة عــن عمقهــا
العربــي فــي الجزيــرة العربيــة والعــراق كمــا أثبتــت التجربــة غيــر المكتملــة للمملكــة الســورية.

لــم تكــن سياســة التقســيم التــي بــدأت فكرتهــا منــذ العــام 1916م قائمــة علــى أســس منطقيــة يمكنهــا
تحقيــق الديمومــة واالســتقرار ،ونتــج عنهــا تقســيم ســورية الكبــرى إلــى ســورية صغــرى (مقســمة بدورهــا
أيضــا) ولبنــان وإمــارة شــرقي األردن وفلســطين والتنــازل عــن مقاطعــة اســكندرون ـــــ هاتــاي
إلــى دويــات ً
رفضــا مــن الشــعب آنــذاك .وتعاملــت ســلطات االنتدابيــن البريطانــي والفرنســي مــع ســورية
لتركيــا ،والقــت ً
الكبــرى كمــا لــو أنهــا كيــان مفتعــل تاريخ ًيــا ،ال جــذور وال هويــة لــه ،وقــد أشــار ســمير التقــي فــي مقالتــه
المنشــورة فــي العــدد األول مــن مجلــة رواق ميســلون إلــى تصــادم هــذا التقســيم منــذ اليــوم األول مــع
بدهيــات الجغرافيــا السياســية واالقتصاديــة والتاريخيــة للمنطقــة:

ً
مفتعل مـن الناحيـة التاريخيـة .بـل كانـت كيانًـا تفرضـه الجغرافيـا االقتصاديـة
«لم تكـن سـورية يو ًما كيانًـا
واإلثنيــــة لســورية كــما ترســخت عمليـًـا .فلقــد اســتتبت عالقــــات االقتصــاد الســياسي والجغــرافي
لســــورية تاريخ ًيـا ،حيـث كانـت االســـكندرونة المينـاء الطبيعـي لحلـب ،والمينـــاء الطبيعـي لوسـط سـورية
هـــو طرابلـس ،أمـا المينـــاء الطبيعـي لدمشـق فقـد كان في حيفـا ،في حـين لم تصعـد بيـروت إال بعـد انقطـاع
حيفـــا ،ولم تصعـــد الالذقيـــة إال بعـد الحـــرب األهليـة في لبنـــان .كـما لم تكـــن األردن إال امتـــدادا للعمـق
لدمشـــق ،كواحـة للعمـــران بالنسـبة إلى الجزيـــرة العربيـة ،ولم تكـن الموصـل سـوى تـــوأم وظيفـي لحلـب
فــي الجغرافيـــة االقتصاديـــة للطريـــق نحــــو األستانة–إســــطنبول ،كمــا أشــار التقي إلــى الهاجــس الذي كان
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قضايـــا
محــركًا لــكل مــن السياســات االســتعمارية البريطانيــة والفرنســية فــي أثنــاء التقســيم؛ ففــي حيــن طغــى هاجس
االقتصــاد والسياســة علــى سياســة بريطانيــا ،غلــب منطــق النفــوذ الثقافــي وضــم أكبــر قــدر مــن اإلثنيــات
المتعاطفــة إلــى مناطــق النفــوذ الفرنســي.

جــاء االنتــداب إلــى ســورية الكبــرى بوصفهــا مملكــة عربيــة ســورية تشــمل عــدة واليــات ،ثــم تركهــا
صغــرى يثــار داخلهــا صــراع بيــن القــوى السياســية حــول الهويــة الجامعــة واالنتمــاء السياســي ألحــد
األحــاف والمعســكرات ،ربمــا يســاعدنا تقديــر مــدى عدوانيــة وال منطقيــة هــذا التقســيم الــذي طبقتــه القوى
الخارجيــة علــى ســورية فــي اســتيعاب أســباب التخبــط الــذي جــرى عنــد األحــزاب والتيــارات السياســية بعد
تفهــم
ذلــك فــي تحديــد الهويــة الســورية؛ بيــن هويــة قوميــة أو هويــة إســامية أو هويــة أمميــة ،ويســاعدنا فــي ّ
األســباب التــي جعلــت أغلــب هــذه التيــارات ،وعلــى رأســها التيــار القومــي العربــي ،تأخــذ بعــض أشــكال
أيضــا علــى عــدم استســاغة المقــوالت التبســيطية (أو
التعصــب فــي هــذه المنطقــة بالــذات ،ويحملنــا هــذا ً
التســخيفية) التــي يطرحهــا بعــض المثقفيــن ،والتــي تســتهدف التيــارات السياســية والجماهيريــة التــي تجــد
صعوبــة فــي تقبــل واقــع التقســيم الالمنطقــي المفــروض اســتعمار ًيا ،فمشــكلتنا ليســت فــي الحداثــة ومــا
صاحبهــا مــن مفاهيــم كالدولــة الوطنيــة الحديثــة ،بــل مشــكلتنا ّ
أن هــذا التقســيم هــو الــذي منــع نشــوء الدولــة
الوطنيــة وجعلهــا مــن الماضــي.
لــم يكــن تفتيــت الكيــان الســوري مجــرد اقتطــاع جــزء مــن الجغرافيــا ،بــل كان أشــبه بعمليــة فــرض هويــة
جديــدة علــى أمــة ،وقــد الحظــت ّ
أن بعــض الباحثيــن الســوريين فــي موضــوع الهويــة الوطنيــة يؤكــدون علــى
التــازم مــا بيــن بنــاء دولــة المواطنــة ودولــة األمــة الســورية ،وأن عمليــة بنــاء المواطنــة مــا هــي فــي الصميــم
إال عمليــة بنــاء أمــة ،وقــد كتــب ســائد شــاهين فــي العــدد األول مــن المجلــة:

«حتــــى نســــتطيع بنــاء أمــــة ال بــد مــن فــــك الرابــط الرغبــــوي مــا بــن القومــــي والوطنـي ،وأن
يقـــر السـوريون بـأن سـورية وطنهـم النهائـي ،وهـذا يرتـب االنطـالق مـن الواقـع السـوري ،بــكل مكوناتــه
واالعتــــراف بحقيقتــه وحقوقــــه ،في إطــار وحدتــه الجغرافيــــة والبشريــة»

لكــن هــذه الجزئيــة التــي يضعهــا شــاهين شــر ًطا لبنــاء الوطنيــة الســورية ليــس مــن الســهل تحققهــا فــي
أيضــا الســعي إليــه واالقتصــار عليــه ،فاالنطــاق مــن الواقــع
الحالــة الســورية ،وربمــا ليــس مــن المحــق ً
الســوري الحالــي أمــر يفرضــه الواقــع الحالــي وال بديــل عنــه ،غيــر أنــه مــن المخالــف لمنطــق التاريــخ فــك
الرابــط مــا بيــن القومــي والوطنــي فــي حالــة ســورية ،ألن هــذا االنفــكاك يجعــل الجغرافيــا الســورية مفتوحــة
علــى تقســيمات غيــر منتهيــة ،وألنــه يفتــرض التعــارض مــا بيــن الوطنــي والقومــي ،فــي حيــن ّ
أن التأســيس
لمواطنــة ســورية حقيقيــة ال يتعــارض مــع العمــل لتحقيــق التكامــل االقتصــادي والثقافــي واألمنــي والسياســي
فــي هــذه المنطقــة بوصفهــا منطقــة تواجــه التحديــات واألخطــار ذاتهــا ،وبوصفهــا منطقــة كانــت قائمــة فــي
األصــل علــى هــذا الشــكل مــن التكامــل كمــا بيــن ســمير التقــي.

فســورية الصغــرى ســتبقى كيانًــا مــن جــزء أكبــر تــم التالعــب بمصيــره ومســتقبله (ليــس فقــط علــى
مســتوى رســم حــدود مصطنعــة) ،مــا يجعــل مــن الصعوبــة إخضــاع هــذه الدولــة للوصفــة المطبقــة نفســها
فــي دول أخــرى كفرنســا وألمانيــا علــى ســبيل المثــال ،والتــي تشــكلت حدودهــا وقوميتهــا ومواطنتهــا حســب
صيــرورة تاريخيــة انطال ًقــا مــن عواملهــا الذاتيــة ال القهريــة المفروضــة عليهــا مــن خارجهــا؛ وقــد الحظــت
فــي مقالــة منيــر الخطيــب المنشــورة فــي العــدد األول للمجلــة تجاهـ ً
ـا للســياق التاريخــي الــذي تشــكلت

303

العـدد الثـانــي
أيار  /مايو 2021

مــن خاللــه الوطنيــة المطابقــة للقوميــة فــي الحالــة الفرنســية واأللمانيــة ،حيــن فســر مشــكلة الوطنيــة الســورية
ـأن المشــكلة ليســت عــدم اكتفــاء أو تعـ ٍ
علمــا بـ ّ
ـال علــى
بعقــدة الشــعور بالنقــص وعــدم االكتفــاء الكيانــيً ،
نمــوذج مــن النمــاذج الوطنيــة الســائدة ،بــل هــي مشــكلة اختــاف كلــي وحقيقــي فــي الســياق التاريخــي
للهويــة الوطنيــة الســورية عــن نظيرتهــا فــي فرنســا أو غيرهــا ،وهــذا االختــاف قــد يحتــاج أدوات مغايــرة فــي
الدراســة والمقارنــة وإطــاق األحــكام.

أيضــا ،فاألكــراد
وهنــا ال بــد مــن التركيــز علــى دور االنتــداب الفرنســي فــي نشــوء أزمــة األقليــات اإلثنيــة ً
منهــم مــن عــاش علــى أرض ســورية منــذ فتــرات قديمــة كســائر اإلثنيــات التــي وجــدت فــي المنطقــة إن كان
فــي عهــد العثمانييــن أو العهــود الســابقة عليــه ،وهــؤالء بــرز منهــم شــخصيات سياســية وقيــادات ســورية
معروفــة كحســني الزعيــم وأديــب الشيشــكلي ومحمــد العابــد ،ومنهــم مــن دخــل ســورية خــال فتــرة
االنتــداب هر ًبــا مــن قمــع كمــال أتاتــورك لثــورات األقليــات فــي أثنــاء ســعيه إلــى تأســيس تركيــا الحديثــة،
ـهلت ســلطة االنتــداب للهاربيــن مــن قمــع أتاتــورك الدخــول إلــى ســورية وشــجعتهم علــى ذلــك ومنحتهم
سـ ّ
الجنســية الســورية ،وهــذا ال يمكــن االعتــراض عليــه فيمــا لــو جــاء مــن منطلــق إنســاني ،ألن أرض ســورية
أرضــا يتــم اللجــوء إليهــا ألســباب سياســية أو اقتصاديــة ،لكــن سياســة فرنســا هنــا كانــت
كانــت عبــر التاريــخ ً
اســتمرارا لسياســتها فــي إضعــاف ســورية الصغــرى بعــد اقتطاعهــا مــن ســورية الكبــرى ،ثــم التالعــب
ً
بمكوناتهــا بمــا يحــول دون ظهــور هويــة جامعــة ،وال ســيما ّ
أن االنتــداب شــجع فكــرة االنفصــال واإلدارة
الذاتيــة فــي مناطــق األكــراد واآلشــوريين منــذ العــام 1936م ،ويبــدو أن نظــام األســد اســتفاد مــن سياســة
التالعــب هــذه التــي اعتمدتهــا ســلطة االنتــداب ليحكــم ســيطرته علــى المجتمــع بعــد ذلــك.
ال أدعــي هنــا أن مناطــق وجــود األقليــات اإلثنيــة فــي ســورية لــم تكــن تعانــي مــن مشــكلة قبــل االنتــداب،
ُحمــل مســؤوليته لســلطات االنتــداب
وال أدعــي ً
أيضــا أن اســتمرار المشــكلة وتفاقمهــا بعــد ذلــك يجــب أن ت ّ
وحدهــا ،فالمناطــق التــي كان يعيــش فيهــا العــرب واألكــراد فــي ســورية علــى ســبيل المثــال كانــت تعانــي
مــن تداعيــات غيــاب دولــة القانــون والمســاواة والمواطنــة ،حالهــا كحــال الوطــن ككل ،فالمشــكلة إثنيــة فــي
منطقــة ،وطائفيــة فــي منطقــة أخــرى ،وطبقيــة كامنــة فــي مجمــل الصراعــات السياســية والطائفيــة واإلثنيــة،
والمالحــظ ّ
أن الحلــول التــي طرحــت للمشــكلة اإلثنيــة ،والتــي كانــت مقبولــة مــن الفرنســيين ومعهــم فئــة
رفضــا مــن بقيــة التيــارات السياســية ومــن عمــوم الســوريين.
مــن األكــراد واآلشــوريين ،القــت ً

ـما مــن أكــراد ســورية كانــوا ضحيــة سياســات االنتــداب ومــا تالهــا مــن تخبــط سياســي
ال شــك فــي أن قسـ ً
فــي مرحلــة االســتقالل ،وكان التعــداد الســكاني فــي محافظــة الحســكة بنــاء علــى المرســوم الجمهــوري
التشــريعي رقــم ( )93فــي  23أغســطس/آب  1962الــذي تقــرر بموجبــه إجــراء إحصــاء اســتثنائي للســكان
األكــراد فــي منطقــة الجزيــرة لتحديــد هويــة المواطــن وتحديــد األكــراد األجانــب القادمين مــن تركيــا والعراق
وتصحيــح الســجالت المدنيــة .وجــرى اإلحصــاء االســتثنائي فــي يــوم واحــد فقــط وتــم بموجبــه تقســيم
األكــراد فــي ســورية إلــى :أكــراد متمتعيــن بالجنســية الســورية ،أكــراد مجرديــن مــن الجنســية ومســجلين فــي
مجرديــن مــن الجنســية غيــر مقيديــن فــي ســجالت األحــوال
القيــود الرســمية علــى أنهــم أجانــب ،أكــراد ّ
المدنيــة الرســمية ،وأطلــق عليهــم وصــف مكتــوم القيــد وهــو مصطلــح إداري ســوري يشــير إلــى عــدم
وجــود الشــخص المعنــي فــي الســجالت الرســمية .خ ّلفــت هــذه الخطــوة الخاطئــة أزمــة عربيــةـ كرديــة مــا
نــزال نعيــش آثارهــا إلــى اليــوم ،حيــث إن المصــادر الكرديــة الحاليــة تتحــدث عــن نحــو  300ألــف شــخص
مجرديــن مــن الجنســية الســورية نتيجــة اإلحصــاء الظالــم.
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قضايـــا
بعــد أن اســتلم حــزب البعــث الســلطة ،لــم يتــم حــل المشــكلة ،بــل أصــدر قــرارات عــدة زادت األمــر
ســو ًءا ،حيــث صــدرت مجموعــة مــن مشــاريع التعريــب والتهجيــر مــن منطقــة الجزيــرة بإشــراف حكومــة
يوســف زعيــن عــام  ،1966ثــم أتبعهــا األســد األب بمشــروع «الحــزام العربــي» فــي العــام  ،1971الــذي
تضمــن نقــل ســكان عــرب مــن المناطــق التــي ســوف تغمرهــا ميــاة بحيــرة األســد ،وإســكانهم فــي مناطــق
تحتــوي تجمعــات مــن أقليــات كرديــة وآشــورية ،وهــذا أدى إلــى خلــق مشــكلة اقتصاديــة معيشــية للســكان
تضــاف إلــى مشــكلة الحساســيات اإلثنيــة فــي المنطقــة.
***

ينبغــي لنــا هنــا فــك االرتبــاط بيــن بعــض المفاهيــم المختلــف حولهــا ضمــن النقــاش الدائــر اليــوم حــول
هويــة ســورية ،فمســألة عروبــة الهويــة الســورية تاريخ ًيــا ال تمــت بصلــة لألزمــة القائمــة علــى خلفيــة قــرار
اإلحصــاء االســتثنائي ومــا تــاه مــن قــرارات ظالمــة ،فهــذه السياســات هــي مــن بيــن السياســات الخاطئــة في
ضــوء غيــاب دولــة القانــون والمحاســبة .أمــا كــون الهويــة العربيــة هــي الهويــة الســائدة فهــذا مــا لــم يكــن
مختل ًفــا عليــه مــن قبــل ،كمــا أنــه ال يمكــن أن يتــم تحميــل حــزب البعــث كل األزمــات الســابقة ،فــا حــزب
البعــث وال القومييــن الســوريين هــم الذيــن قــرروا الهويــة العربيــة لســورية ،ومــن المعلــوم ّ
أن اعتمــاد تســمية
«الجمهوريــة العربيــة الســورية» تــم فــي العــام 1962م ،أي بعــد االنفصــال وقبــل انقــاب البعــث بأشــهر
ـجما مــع الســياق التاريخــي
وفــق مرســوم و ّقعــت عليــه شــخصيات ليبراليــة ،فإقــرار هــذه التســمية كان منسـ ً
لســورية ،بقــدر مــا كانــت تســمية «المملكــة العربيــة الســورية» تســمية منطقيــة فــي وقتهــا .وفــي مــادة نشــرتها
مجلــة رواق ميســلون فــي عددهــا األول للكاتــب رايمونــد هينيبــوش أشــار الكاتــب إلــى وجــود هويــة عربيــة
لســورية بعــد االســتقالل مباشــرة ،لكونهــا لغــة األغلبيــة ،ثــم أشــار إلــى دور الصراعــات السياســية وطبيعــة
األليغارشــية الليبراليــة الحاكمــة بعــد االســتقالل فــي صعــود حــزب البعــث واســتحواذه علــى الســاحة
السياســية ممثـ ً
ـا عــن الطبقــة الوســطى.

وفــي الواقــع لــم يــأت صعــود حــزب البعــث مــن فــراغ ،فالتيــار القومــي فــي ذلــك الوقــت كان هــو األقــدر
علــى تمثيــل الطوائــف وصهرهــا فــي خطــاب جامــع (كــرد علــى سياســة التقســيم الطائفــي مــن رواســب عهــد
االنتــداب) واألكثــر اهتما ًمــا بإشــكالية التفــاوت بيــن الطبقــات ،وهــي اإلشــكالية التــي انتقلــت مــن الحكــم
العثمانــي إلــى فتــرة االنتــداب ،ثــم إلــى عهــد االســتقالل دون أن تجــد لهــا الليبراليــة الحاكمــة حلـ ً
ـول مناســبة
أو دون أن تكــون علــى جــدول أعمالهــا فــي األصــل.

حتــى إن اإلحصــاء االســتثنائي فــي محافــظ الحســكة عــام  ،1962لــم يحــدث فــي عهــد البعــث ،بــل
صــدر المرســوم  93الــذي أدى إلــى تجريــد نســبة مــن األكــراد مــن حقوقهــم المدنيــة فــي عهــد الرئيــس ناظــم
القدســي ،ووافقــت عليــه حكومــة خالــد العظــم ،أي أن األمــر لــم يحصــل تحــت حكــم البعــث ،بــل خــال
فتــرة حكومــة االنفصــال ،أي فــي عهــد الليبرالييــن ال فــي عهــد القومييــن ،وال أظــن أن هــؤالء كانــوا يتصرفون
مــن منطلــق قومــي عنصــري ،بــل أعتقــد أنهــم تصرفــوا بدافــع الخــوف مــن النزعــة االنفصاليــة التــي زرعهــا
االنتــداب الفرنســي ،وهنــا ينبغــي التر ّيــث قليـ ً
ـا قبــل أن تحــال مجمــل السياســات علــى دوافــع عنصريــة
وشــوفينية ،فالتفســير الخاطــئ للظواهــر قــد ال تكــون نتائجــه أقــل ســو ًءا مــن الظاهــرة نفســها.
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ولكــن وإن كنــت أبحــث عــن تفســير لتلــك المخــاوف بحســب أوضاعهــا ،إال أنــه ال يوجــد مبــرر لتــرك
هــذه المشــكلة مــن دون حــل منــذ تلــك الفتــرة حتــى يومنــا هــذا ،كمــا ال يوجــد مــا يبــرر لنظــام األســد عــدم
إيجــاد حلــول وطنيــة ،وال ســيما أن فتــرة حكمــه امتــدت ألكثــر مــن  40عا ًمــا ،ولــم يعــان خــال فتــرة حكمــه
مــا عانــت منــه الحكومــات الســابقة منــذ مرحلــة االســتقالل حتــى العــام 1970م.
***

ُفــرض شــكل الدولــة علــى ســورية الكبــرى مــن ســلطات اســتعمارية قســمت المنطقة بمــا يخــدم مصالحها
االســتعمارية ً
أول ،وبمــا ينســجم مــع دراســات استشــراقية ســابقة لمرحلــة االســتعمار كانــت تــرى المنطقــة
عبــارة عــن مجموعــات هوياتيــة إثنيــة وطائفيــة ال تحقــق شــرط األمــة ،وال يجمعهــا هويــة عامــة وغيــر قــادرة
علــى إقامــة دولــة األمــة ،وكان لسياســة تقســيم المنطقــة علــى أســس طائفيــة دور كبيــر فــي صعــود دعــوات
إطــارا وطن ًيــا جام ًعــا ،كمــا أدت سياســة تجنيــس الالجئيــن مــن تركيــا ودعــم النزعــة
القوميــة بوصفهــا
ً
االنفصاليــة إلــى ظهــور سياســات خاطئــة بعــد ذلــك ،بعضهــا مفهــوم ضمــن ســياقه وبعضهــا اآلخــر متطــرف.

إن غيــاب الهويــة الوطنيــة الجامعــة والتشــتت الــذي نعيشــه اليــوم ،مــا هــو إال حصيلــة سياســات خاطئــة
متراكمــة ،ليــس منــذ أن اســتلم حافــظ األســد الســلطة فقــط ،بــل هنالــك مشــكالت لــم توجــد لهــا الحلــول
أيضــا ،غيــر ّ
أن األوضــاع التــي أتيحــت لنظــام األســد لــم تكــن متاحــة
المالئمــة منــذ مــا قبــل االســتقالل ً
مهمــا مــن المســؤولية التاريخيــة فــي إعاقــة تشــكيل
لــكل الذيــن جــاؤوا قبلــه ،مــا يجعلــه يتحمــل جــز ًءا ً
الهويــة الوطنيــة الســورية .لــم يتصــرف نظــام األســد علــى أنــه نظــام وطنــي؛ وهنــا ال أتحــدث عــن كونــه
نظا ًمــا مســتبدً ا أو ديمقراط ًيــا ،فتلــك جزئيــة أخــرى (ال تقــل أهميــة) لكنهــا تحتــاج لدراســة ثقافيــة واجتماعيــة
تاريخيــة أكثــر شــمولية ،وإنمــا أقصــد أنــه حتــى وفــق منطقــه الســلطوي فــي الحكــم لــم تكــن لديــه إرادة بنــاء
مجتمــع موحــد بهويــة وطنيــة جامعــة توافقيــة ،بــل نــادى بهــذه المبــادئ علــى أنهــا شــعارات فقــط ثــم أدار
ـززا الهويــات العشــائرية والطائفيــة والجهويــة،
المجتمــع عبــر قنــوات تقليديــة تعــود إلــى عصــور ســابقة ،معـ ً
ـعارا ثــم ينقــض األســس التــي نهضــت عليهــا دعــوة القوميــة فــي البدايــات
فــكان ينــادي بالقوميــة العربيــة شـ ً
كإطــار جامــع للطوائــف ،ونــادى باالشــتراكية لكنــه أدار البلــد بواســطة شــبكة مــن الوجهــاء والفاســدين
الجــدد وأعــاد تركيــز الملكيــة بيــد طغمــة جديــدة فهــدم األســس التــي بنيــت عليهــا االشــتراكية ،وهــذا أدى
إلــى نتائــج خطــرة:

أولهــا أنــه جعــل النــاس تكفــر بشــعارات العروبــة والقوميــة والوطنيــة ،وتمــارس حياتهــا وفــق شــبكة
العالقــات الفاســدة القائمــة علــى أســس جهويــة ومناطقيــة وطائفيــة وعشــائرية ،وثانيهــا وهــو األهــم؛ بمجــرد
أن رفــع غطــاء األســدية عــن المجتمــع عــاد هــذا المجتمــع إلــى طبيعــة العالقــات البدائيــة المتخلفــة التــي
رســخها نظــام األســد علــى أســس مــا دون وطنيــة ،ولكــن مــع قــدر مضاعــف مــن الفوضــى والبربريــة.

أعتقــد أن فهــم الســياق التاريخــي ألزمــة الهويــة الوطنيــة الســورية أمــر ال بــدّ منــه لمــن يعمــل علــى
مشــروع وطنــي جامــع ،والمســألة هنــا ال يمكــن تقزيمهــا بالخــاف الدائــر حــول إضافــة أو عــدم إضافــة
وصــف «العربيــة» الســم «الجمهوريــة الســورية» ،فاالســم ليــس هــو مــن ســيعبر عــن هويــة البلــد ،بــل
أيضــا أن قــراءة التاريــخ مســألة قــد ال تصــل
المشــروع الوطنــي الداخلــي الــذي يتــم العمــل عليــه ،وأفهــم ً
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قضايـــا
بنــا إلــى اتفــاق ،وقــد الحظــت علــى ســبيل المثــال ّ
أن منيــر الخطيــب (فــي بحثــه المنشــور فــي العــدد األول
مــن المجلــة قــدم قــراءة مغايــرة تما ًمــا) فــرأى فــي الحقبــة المملوكيــة والعثمانيــة كل مــا هــو انحــدار وتعفــن
وانهيــار ،بينمــا ربــط كل مــا فيــه حداثــة وتقــدم وصدمــة حضاريــة بالحقبــة الكولينياليــة.

كان الخطيــب يريــد أن يــرد علــى منهــج الحنيــن الشــعبوي إلــى مــا قبــل الكولينياليــة ،فوقــع فــي نفــس
أخطــاء الذيــن ينتقدهــم ،وبــدا مــن كالمــه الحنيــن (النخبــوي ربمــا) المبالــغ بــه للكولينياليــة وللفتــرة
الليبراليــة العابــرة ،وأخشــى أنــه وقــع فــي تحريــف التاريــخ حيــن ربــط بيــن صدمــة الحداثــة والخــروج مــن
القبــر (ممثـ ً
ـا للحقبــة العثمانيــة) التــي صاحبــت االســتعمار وبيــن ســيرورة تشــكل الهويــة الوطنيــة الســورية،
مــع العلــم أن االنتــداب هــو الــذي أنهــى أول تجربــة وطنيــة حديثــة بعــد خــروج العثمانييــن ،فاالنتــداب عمل ًيا
هــو الــذي حفــر قبــر أول تجربــة وطنيــة حديثــة فــي تاريــخ ســورية.

فــي رأيــي ،قــدم منيــر الخطيــب قراءتــه للتاريــخ ،لكنــه خــرج عــن المنطــق والموضوعيــة ،فلــم يك ّلــف
ـيرا كاف ًيــا عــن أســباب انتشــار التيــارات
نفســه عنــاء تحليــل الظواهــر التــي انتقدهــا بقســوة ،ولــم يقــدم تفسـ ً
أيضــا مــن
علمــا أن الظاهرتيــن القوميــة والشــيوعية همــا ً
القوميــة واألمميــة (عربيــة ،إســامية ،شــيوعية)ً ،
منجــزات الحداثــة الغربيــة ،وال شــك ّ
أن لــكل ظاهــرة سياســية أبعــاد أكثــر بكثيــر مــن أن يتــم تقزيمهــا بعامــل
المشــاعر والحنيــن والشــعبوية ،كمــا سـ ّ
ـخف مســألة التجزئــة كمــا لــو أنهــا حــدث عابــر فــي تاريــخ الشــعوب،
أن فرنســا مثـ ً
وكمــا لــو ّ
ـا إذا تمــت تجزئتهــا اليــوم فالنــاس فــي كل قســم مجـ ّـزأ غــدً ا تتابــع حياتهــا بهويــات
جديــدة ،دون أن تخــرج تيــارات وتثــار نقاشــات وتتشــكل والءات وأفــكار جديــدة!

وفــي معــرض نقــده لصعــود الظاهــرة القوميــة قــدم الخطيــب نقــدً ا أراه مســي ًئا لفكــرة الهويــة الوطنيــة التــي
يدافــع عنهــا ،حيــن جعــل مــن الجماهيريــة التــي رافقــت ظهــور األحــزاب القوميــة وصعــود حــزب البعــث
أيضــا «إعــادة األهميــة
إلــى الســلطة ،حالــة «رعاعيــة معاديــة للتمــدن وقيــم الحيــاة العصريــة» ،ورأى فيهــا ً
للمجتمــع التقليــدي مــا قبــل الكولينيالــي وإطــاق ســيرورة ترييــف المــدن ثقاف ًيــا وسياسـ ًيا واقتصاد ًيــا» ،وال
نكوصــا علــى فكــرة الوطنيــة والمواطنــة نفســها ،فالمعــروف أن األحــزاب القوميــة
أرى فــي هــذا الــكالم إال
ً
االشــتراكية اعتمــدت قاعــدة شــعبية عريضــة مــن أبنــاء الريــف (أغلبيــة المجتمــع الســوري بمــا فيهــم أغلبيــة
الطوائــف واإلثنيــات) ،فكيــف يمكــن لمــن يدعــو لتأســيس هويــة وطنيــة حديثــة ودولــة المســاواة فــي
الحقــوق والواجبــات ودولــة العدالــة االجتماعيــة أن يقــول عــن حالــة جماهيريــة (لهــا أســبابها الموضوعيــة
بــكل تأكيــد) بأنهــا حالــة رعاعيــة معاديــة للتمــدن وقيــم الحيــاة العصريــة ،كشــخص يعيــش فــي فرنســا قبلــة
الحداثييــن العــرب ،أعتقــد أن كال ًمــا كهــذا لــو نُشــر فــي صحــف حكوميــة لــكان بمنزلــة الفضيحــة.
أمــا الــكالم عــن ترييــف المــدن فهــذا يحتــاج إلــى تحريــر مــن كاتبــه ،ألنــه إذا كان المقصــود إحاطــة دمشــق
بطغمــة عســكرية ريفيــة ،وانتشــار مســتعمرات أمنيــة جــل الذيــن يخدمــون فيهــا مــن مناطــق ريفيــة ،فهــذه
ظاهــرة منح ّطــة ارتبطــت بطبيعــة النظــام الــذي أراد الســوريون (أغلبيتهــم ريفيــون) إســقاطه ،أمــا إذا كان
الــكالم عــن نــزوح ريفــي باتجــاه المــدن ،يرافقــه ظهــور العشــوائيات فــي المــدن ،ألســباب اقتصاديــة متعلقــة
بفشــل الدولــة أو ألســباب خارجــة عــن إرادتهــا متعلقــة بكــوارث طبيعيــة أو جفــاف ،فهــذه ظاهــرة إنســانية
مــن غيــر الوطنــي وغيــر اإلنســاني الحديــث عــن ترييــف ،كمــا لــو كانــت المدينــة أعلــى مرتبــة مــن الريــف،
أن الريــف يمثــل شــريان الحيــاة للمــدن ،ويفتــرض ّ
يفتــرض ّ
أن الريــف يطعــم المدينــة ويوفــر لهــا اإلمكانــات
والمــواد األوليــة والراحــة الالزمــة لظهــور نســبة الواحــد بالمئــة مــن النخبــة فــي المجتمــع ،ويفتــرض
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أيضــا ّ
أن هــذه النســبة التــي ينتظرهــا الجميــع ســيقع علــى عاتقهــا مســؤولية النهــوض بالجميــع م ًعــا (ريــف
ً
ومدينــة) ،أمــا اســتعادة مفــردات الخطــاب الطبقــي التــي كانــت ســائدة فــي مرحلــة مــا قبــل االســتقالل حيــن
ـما إلــى وجهــاء ورعــاع ،فهــو بمنزلــة خلطــة ســحرية إلعــادة الظواهــر الجماهيريــة ذاتهــا
كان المجتمــع مقسـ ً
بأشــكال جديــدة وربمــا بأشــكال أكثــر تدميريــة مــن الســابق ،ولمــاذا يجــب أن ننتظــر مــن الجماهيــر تغييــر
ســلوكها طالمــا مــا تــزال نخبهــا تفكــر بالطريقــة ذاتهــا؟!

ال يمكــن ،فــي تصــوري ،إعــادة التأســيس لهويــة وطنيــة ولمواطنــة حديثــة فــي ســورية ،مــن دون معالجــة
المشــكالت االجتماعيــة التــي نتجــت عنهــا األزمــات السياســية ثــم االنهيــار المجتمعــي الــذي نشــاهده اليوم،
وهــذا يتطلــب معالجــة ذات خصوصيــة تتوافــق مــع خصوصيــة المجتمــع الســوري ،وإن كان مــن الضــروري
جــدً ا االســتفادة واالقتبــاس والبحــث عمــا هــو مناســب لنــا فــي تجــارب المجتمعــات األخــرى ،إال أنــه مــن

أيضــا تجاهــل الفــوارق والســياقات التاريخيــة لــكل تجربــة.
الخاطــئ جــدً ا ً
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مفهوم حرية االعتقاد في الدستور السوري؛ دراسة مقارنة
مهنــد البـعلي
تاريخ وصول المادة 25 :نيسان /أبريل 2021

ناشــط حقوقــي ســوري فــي مجــال حقــوق اإلنســان والمنظمــات المدنيــة غيــر الحكوميــة،
متخصــص بقانــون األحــوال المدنيــة وقضايــا مكتومــي القيــد ،وعديمــي الجنســية،
ـام
ِّ
محـ ٍ
والــزواج المختلــط .لديــه بحــث فــي واقعــة الــوالدة فــي القانــون الســوري لنيــل لقــب أســتاذ
فــي المحامــاة  ،٢٠١٠معــاون مديــر األحــوال المدنيــة فــي وزارة الداخليــة  ،٢٠٠٨ - ٢٠٠١عضــو
مؤســس فــي تجمــع المحاميــن الديمقراطييــن عــام ِّ ،٢٠١١
ِّ
منســق مشــروع الشــبكة الســورية
لبنــاء الســام  ،٢٠١٣ - ٢٠١٢مديــر العمليــات فــي منظمــة ايتانــا للتوثيــق  ،٢٠١٥ - ٢٠١٤عضــو
مجلــس إدارة تجمــع منظمــات حقــوق اإلنســان فــي مدينــة انجيــه فــي فرنســا منــذ العــام
 ،٢٠١٥ناشــط فــي منظمــة فرنســا أرض اللجــوء منــذ العــام .٢٠١٨

مهنــد البـعلي

مخطط الدراسة
ملخص
مقدمة
الجزء األول :مفهوم حرية االعتقاد؛ التطور التاريخي والمذاهب الفكرية
 - 1تعريف االعتقاد
 - 2مفهوم حرية االعتقاد تاريخياً
أ -في المجتمعات الغربية حتى الحرب العالمية الثانية
ب -في العالمين العربي واإلسالمي حتى الحرب العالمية األولى
ج -النهضة العربية
 - 3اإلطار النظري لمفهوم حرية االعتقاد
الجزء الثاني :حرية االعتقاد في الدستور
 - 1حرية االعتقاد في الدساتير السورية المتعاقبة
أ– مرحلة التأسيس
ب – عهد االستقالل
ج – في الوحدة واالنفصال
د – تحت سلطة االستبداد
 - 2حرية االعتقاد في الدستور المقارن
309

العـدد الثـانــي
أيار  /مايو 2021

أ  -الدستور والقضاء المصري
ب  -الدستور التونسي ومداوالت الجمعية التأسيسية
ج  -القانون الدولي
 - 3العقد االجتماعي السوري  -العوامل المؤثرة
أ -تطور العقد االجتماعي
ب -تأثير الدين
ج -تأثير الرأي العام
رأي وخاتمة

ملخص
تبحــث هــذه الدراســة فــي مســألة حريــة االعتقــاد فــي التشــريع الســوري والتشــريع المقــارن فــي
فصليــن .فــي الفصــل األول تقتــرح الدراســة أال فــرق بيــن االعتقــاد الدينــي واالعتقــاد غيــر الدينــي،
مســتندة فــي هــذا الفــرض إلــى عــدد مــن األدلــة التــي ستســوقها خــال مناقشــة المســألة .وتجنبــا
للخلــط بيــن أشــكال الحريــات ولمــا يحملــه هــذا المفهــوم مــن تعقيــد ،وبهــدف تبســيط مــا نســعى
إلــى طرحــه وتحديــده ،كان ال بــد مــن إعــادة ســرد مراحــل تطورهــا التاريخــي .واختــرت العــودة إلــى
تاريخهــا العالمــي ً
أول .ثان ًيــا ،البحــث فــي تاريخهــا عنــد العــرب والمســلمين .ثــم التوقــف عنــد عصــر
النهضــة العربيــة .فــي الفصــل الثانــي تقــدم الدراســة النصــوص الدســتورية التــي اهتمــت بقضيــة حريــة
االعتقــاد فــي ســورية منــذ نشــوء الدولــة سياســيا فــي عــام  1920وحتــى الوقــت الراهــن .مســتعينة
فــي ذلــك بدراســة القانــون المقــارن فــي بعــض الــدول العربيــة والقانــون واالتفاقــات الدولييــن .كمــا
تناقــش الرســالة عوامــل الديــن والسياســية المؤثــرة فــي صــوغ مفهــوم حريــة االعتقــاد فــي الدســتور
الســوري ،والتناقضــات القانونيــة فــي هــذا الســياق .تبيــن الدراســة أثــر التفاعــات الداخليــة والخارجيــة
فــي ســورية فــي مبــادئ الحقــوق والحريــات العامــة ،وســتنتهي بعــرض مالحظاتهــا واقتراحاتهــا.

مقدمة
ـب لحــق الحريــة أنــه مــن بيــن أقــدم الحقــوق التــي كافحــت اإلنســانية فــي ســبيلها .وكان أكثرهــا
ُيحسـ ُ
ـورا تاريخ ًيــا
تكلفــة للبشــرية مــن حــروب ،وصراعــات ،وقمــع ،واســتبداد ،وظلــم .عــرف هــذا المفهــوم تطـ ً
طويـ ً
ـا ،جن ًبــا إلــى جنــب مــع تطــور الحضــارة اإلنســانية .وتشــعبت وتعــدّ دت معانيــه وأقســامه .وربمــا كان
هاجســا للفالســفة والمفكريــن
أكثــر المفاهيــم ،مــن بيــن جميــع المفاهيــم اإلنســانية األخــرى ،التــي شــكلت
ً
فــي بحثهــم عــن معــان الحيــاة حتــى يومنــا هــذا .ليــس مفهــوم الحريــة وحــده مــا أثــار جـ ً
ـدل مســتعص ًيا ،بــل
مطروحا
هنــاك جدليــات أخــرى حــول الحريــة فــي عمومهــا ،منهــا ما يتعلــق بوجودهــا مــن عدمهــا ،وهــذا كان
ً
فــي أزمنــة ســابقة وفــي مجــاالت معينــة أو ألشــخاص محدديــن كالعبيــد مثـ ً
ـا .ثــم الجــدل بإطــاق حريــة
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أو نســبيتها .وفــي الســياق نفســه ،تعــرف الحريــة اتســا ًعا أو تضيي ًقــا بيــن تســلط الحاكــم وتمــرد المحكــوم.
وهــذه إشــكالية ال تــزال تفــرض نفســها حتــى فــي وقتنــا الحالــي.

حريــة االعتقــاد واحــدة مــن أهــم مبــادئ الحقــوق والحريــات العامــةُ .يعــد غيابهــا أو انتقاصهــا خر ًقــا
لمبــادئ حقــوق اإلنســان ،بــل ال يمكننــا اليــوم مناقشــة قضيــة الحريــة ،مــن دون أن يعنــي ذلــك حريــة
التفكيــر والنقــد واالختيــار .وممــا ال شــك فيــه ،أن لحريــة االعتقــاد خصوصيتهــا التــي تميزهــا عــن غيرهــا
مــن مواضيــع الحريــة ،بســبب االرتبــاط الوثيــق بيــن مفهــوم االعتقــاد ،وضميــر اإلنســان ،ووجدانــه ،وفكــره.
إن فكــرة االعتقــاد ،التــي تهمنــا هنــا فــي هــذه الدراســة ،ال تعنــي االعتقــاد الدينــي فقــط ،إنمــا تنــوع أنمــاط
االعتقــاد ،بغــض النظــر عــن طبيعتهــا الدينيــة أو الالدينيــة أو العلميــة أو غيــر ذلــك مــن التســميات.

الجزء األول :مفهوم حرية االعتقاد؛ التطور التاريخي والمذاهب الفكرية
 - 1تعريف االعتقاد
ً
لغة؛

االعتقــاد فــي اللغــة العربيــة :وزن افتعـ َ
ـدت
ـدت كــذاَ :عقـ ُ
ـال ،مصــدر اع َت َقــد بمعنــى اشــتد وصلــب ،واعتَقـ ُ
(((
عليــه القلــب والضميــر .ومنــه ال َعقيــدة :وهــي مــا يديـ ُن اإلنســان  .اعتَقــدَ فـ ٌ
ـان األمـ َـر :صدَّ قـ ُه و َعقــدَ عليــه
معتقـ ِ
ـك فيــه لــدى ِ
ِ
ـم الــذي ال ُيقبـ ُـل الشـ ُّ
ـده (((.فــي اللغــة الفرنســية «»Croyance
قلبـ ُه وضميــر ُه .ال َعقيــدَ ةُ :الحكـ ُ
يعرفهــا معجــم الروس علــى أنهــا اإليمــان بوجــود شــخص مــا أو شــيء مــا ،بحقيقــة عقيــدة أو فرضيــة.
اإليمــان باللــه أو باألشــباح .مــا نؤمــن بــه :هــو الــرأي المعلــن فــي األمــور الدينيــة والفلســفية والسياســية،
ومنهــا احتــرم جميــع المعتقــدات (((.إ ًذا االعتقــاد لغــة ،حســبما يشــير التعريــف ،ال يخــص كلمــة االعتقــاد
بالديــن وحــده ،بــل تشــمل أيضــا عــدم االيمــان بديــن ،وهــي كذلــك تتضمــن معنــى الــرأي الــذي نتمســك بــه
أيضــا.
تجــاه قضيــة مــا ً

ً
اصطالحا؛
االعتقــاد اصطالحــا هــو العقيــدة الفكريــة التــي يؤمــن بهــا إنســان مــا ،بغــض النظــر عــن طبيعــة هــذه
العقيــدة دينيــة أكانــت أم غيــر دينيــة ،فهــي مجمــوع المبــادئ األخالقيــة المتحكمــة بوجــدان الفــرد وضميــره.
يعــرف ســامي أدهــم االعتقــاد «هــو اعتقــاد بشــيء ،وهــذا الشــيء يمكــن لــه أن يكــون ماديــة أو معنويــة ،فكــرة
أو شــي ًئا أو موضو ًعــا .إذ ليــس االعتقــاد وقــف علــى معقــول والالمعقــول ،بــل يمكــن أن يكــون أي شــيء
مثالــي أو واقعــي .إن تعريــف االعتقــاد هــو التمســك القــوي والتشــبث الراســخ بموضــوع االعتقــاد»(((.
(((
(((

معجم الصحاح ،ج ،2ص ،510لسان العرب ،ج ،9ص ،309المصباح المنير ،ص.421
المعجم الوسيط.

(((

ســامي أدهــم ،مــا بعــد الحداثــة :انفجــار عقــل أواخــر القــرن :النــص ،الفســحة المضيئــة بيــروت :دار كتابــات
 ،1994ص.161
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نســتنتج أن االعتقــاد والعقيــدة وف ًقــا للتعريــف اللغــوي واالصطالحــي ،يشــيران إلــى المعنــى ذاتــه ،لذلــك
ســتعتمد هــذه الدراســة اســتخدام كلتــا الكلمتيــن بالمعنــى ذاتــه ،دون أدنــى اختــاف.

ً
تاريخيا
 - 2مفهوم حرية االعتقاد
أ -في المجتمعات الغربية حتى الحرب العالمية الثانية
كانــت حريــة االعتقــاد الدافــع رئيــس لتطــور الفكــر اإلنســاين عنــد اإلغريــق والرومــان ،وال ســيام يف جماالت
الفلســفة والسياســية .إن فالســفة مــن أمثــال ســقراط وأفالطــون وأرســطو مل يكونــوا ليتمكنــوا مــن مناقشــة
أفكارهــم اجلريئــة بحريــة ،لــوال مــا عــرف عــن اإلغريــق مــن حريــة الفكــر .ذلــك عــى الرغــم مــن النهايــة
أيضــا،
املأســاوية التــي واجههــا ســقراط بســبب عــدم تراجعــه عــن أفــكاره .ويســجل لإلمرباطوريــة الرومانيــةً ،
تســاحمها الدينــي ،إذ مل يكــن اإلحلــاد أو الزندقــة ذن ًبــا يعاقــب عليــه صاحبــه((( .بــدأت حريــة االعتقــاد بالرتاجــع
مــع بدايــة املواجهــة بــن املســيحية واإلمرباطوريــة الرومانيــة .حيــث حــرم تراجــان الديانــة املســيحية ،دون أن
يعنــي ذلــك مالحقــة املســيحني دون شــكوى .كانــت الغايــة مــن هــذا التحريــم محايــة التنــوع الثقــايف الــذي كان
يميــز اإلمرباطوريــة((( .يف أواخــر القــرن الثــاين امليــادي أصــدر اإلمرباطــور ديكوليســيان قوانينــه للقضــاء عــى
املســيحية ،فشــهد عــره أكثــر األعــال وحشــية بحــق املســيحني.

بعــد فشــل هــذه القوانــن يف احتــواء انتشــار املســيحية ،أصــدر االمرباطــور مراســيم التســامح بــن العامــن
 313 - 311ميالديــة .يالحــظ جــورج بيــوري يف كتابــه حريــة االعتقــاد عنــد تقديمــه القــرون الوســطى،
كيــف دفعــت الكنيســة ،التــي طاملــا عانــت مــن االضطهــاد ،إىل ســن قوانــن تعاقــب الفــرد بأبشــع العقوبــات
الوحشــية ،إذا مــا اشــتبه باعتقــاده بغــر املســيحية .وهــو يــرى أن انتشــار قيــم املســيحية شــكل انتكاســة حلريــة
أيضــا ،ترفــض
الفكــر يف العــامل القديــم ،كوهنــا ،أي املســيحية ،وهــو حــال الديانــات واأليديولوجيــات األخــرى ً
املعتقــدات املغايــرة هلــا مجيعهــا ،بينــا كانــت الديانــات الوثنيــة ال تتخــذ املوقــف ذاتــه جتــاه غريهــا مــن األديــان،
بــل إهنــا كانــت ديانــات متســاحمة يف مســألة وجــود معتقــدات أخــرى غريهــا ،مــا يــؤرخ ،بحســب رأيــه ،اهنيــار
قيــم حريــة الفكــر يف أوروبــا ودخوهلــا حقبــة طويلــة مــن اجلهــل ،بعــد سلســلة مــن القوانــن واألنظمــة ،التــي
ُســنت بتأثــر مــن الكنيســة .كان مــن أبــرز هــذه املبــادئ ،القاعــدة العامــة القائلــة إنــه «ليــس لألمــر االحتفــاظ
ـرا
بســلطته مــا مل جيتــث اإلحلــاد مــن نفــوس رعيتــه» .ثــم نظــام حماكــم التفتيــش والح ًقــا مرســوم اإليــان ،وأخـ ً
قوانــن تعذيــب الســاحرات وقتلهــم .عــى النقيــض مــن ذلــك ،يقــول ســيلفان ماتــون «مــن الناحيــة العلميــة،
ويف إطــار البحــث عــن املنبــع احلقيقــي لعقيــدة حقــوق االنســان ،جيــب تــرك الفكــر الســيايس والفلســفي
اليونــاين -الرومــاين والتوجــه نحــو املســيحية»((( .ومــن دون أدنــى شــك ،يســتند هــذا الــرد إىل حجــج صلبــة،
(((
(((
(((
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كان االتجــاه العــام للسياســة عنــد الرومــان ،يجنــح إلــى التســامح مــع األديــان واألفــكار فــي جميــع أنحــاء
اإلمبراطوريــة ،ويتجلــى ذلــك بمقولــة االمبراطــور تيبريــوس «إذا شــعرت اآللهــة بأنهــا أهينــت ،فلتتفضــل بــأن
تقتــص لنفســها» .المرجــع التالــي.
جــورج بانيــل – حريــة الفكــر ،ترجمــة محمــد عبــد العزيــز إســحاق وإمــام عبــد الفتــاح إمــام ،العــدد 1712
لعــام  ،2010حقــوق الترجمــة النشــر محفوظــة للمركــز القومــي للترجمــة فــي القاهــرة .ص.29
ســيلفان ماتــون ،حقــوق االنســان مــن ســقراط إلــى ماركــس  ،1988ترجمــة محمــد الهاللــي ،الطبعــة الثانيــة
 ،1999ص.22

قضايـــا
وال ســيام أن انتشــار املســيحية ،بــا حتملــه مــن تســامح ،شــكل ر ًدا طبيع ًيــا عــى مــا تعــرض لــه االنســان مــن
ظلــم واســتعباد يف العصــور القديمــة .يف الواقــع ،يعكــس هــذا االختــاف يف املوقــف بــن بانيل وباتــون وغريهم
كثــر مــن املفكريــن جوهــر قضيــة احلريــة .ذلــك عندمــا تصبــح اإلجابــات التــي نســوغها ملواجهــة قضيــة حتــرر
االنســان هــي بحــد ذاهتــا قيــو ًدا عــى حريتــه.

بــدأت القيــود الكنســية عــى حريــة االعتقــاد باالنحســار مــع بديــات انقســامات الكنيســة وضعــف مركزيتهــا
املتمثلــة بســلطة البابــا يف رومــا .ثــم بتأثــر الفكــر األوريب بنظريــة ابــن رشــد «احلــق املــزدوج» التــي حــاول فيهــا
جتنــب الصــدام مــع الســلطات الدينيــة اإلســامية ،إذ نــادى بالتمييــز بــن حقيقتــن مســتقلتني متناقضتــن يف هذا
الوجــود .حقيقــة دينيــة وحقيقــة فلســفية .وعــى الرغــم مــن حتريــم البابــا هــذه النظريــة ،إال أن تأمــات ابــن
رشــد وجــدت طريقهــا لالنتشــار يف أوروبــا .بــدأت أفــكار التســامح وحريــة العقيــدة بالظهــور مــع بــزوغ عــر
النهضــة يف إيطاليــا يف القــرن الثالــث عــر .يف القــرن اخلامــس عــر ،وقعــت األطــراف املتنازعــة يف احلــرب
ـح وســتڤاليا ،كــا صــدر يف كل مــن فرنســا وإنكلــرا دســاتري جتيــز ،عــى نطــاق
الدينيــة يف أوروبــا مــا عــرف بصلـ ُ
ضيــق ،اعتنــاق أ ًيــا مــن املذاهــب املســيحية 1789 .اندلعــت الثــورة الفرنســية ،وعرفــت البرشيــة أول إعــان
رســمي مكتــوب يكــرس حريــة االعتقــاد والفكــر ،هــذا اإلعــان الــذي مهــد لتغيــرات عميقــة يف الترشيعــات
ـرورا بالثــورة الصناعيــة والقــرن التاســع
األوربيــة واملعاهــدات الدوليــة يف جمــال احلريــات واحلقــوق العامــة .مـ ً
عــر ،ثــم نحــو احلــرب العامليــة األوىل ثــم اتفاقــات جنيــف فاحلــرب الثانيــة ،وصـ ً
ـول إىل اإلعــان العاملــي
حلقــوق اإلنســان عــام  ،1948الــذي يعــدّ أول وثيقــة دوليــة غــر ملزمــة تنــص عــى احــرام حريــة االعتقــاد
والفكــر.

ب -في العالمين العربي واإلسالمي حتى الحرب العالمية األولى
عرفــت املجتمعــات القديمــة يف شــبه اجلزيــرة العربيــة ،قبــل اإلســام ،التعدديــة الثقافيــة واحلريــات الدينيــة.
وكذلــك كان احلــال يف حضــارات ســورية وبــاد مــا بــن النهريــن .لقــد كان مــن املمكــن لإلنســان أن يعتنــق
الديــن الــذي يريــد دون الشــعور بالتهديــد ،وهــذا يعــر عــن حريــة االعتقــاد .بينــا كانــت الكعبــة حتــوي مئــات
اآلهلــة ،ضمــن ســياق مــن حريــة ممارســة الشــعائر الدينيــة .وكانــت القبائــل يف شــبه اجلزيــرة العربيــة ترتبــط
بعالقــات جتاريــة واجتامعيــة متنوعــة ،عــى الرغــم مــن تنــوع واختــاف عقائدهــا الدينيــة ،بــا يف ذلــك العقائــد
الســاوية ،كاليهوديــة واملســيحية .إذ مل خيلــق هــذا االختــاف أي شــكل ُيذكــر مــن الطعــن بمبــدأ التســامح
الدينــي.

مــع انتشــار اإلســام يف املــرق العــريب ،اقتــرت حريــة االعتقــاد ،بشــكل مــروط ،عــى األديان الســاوية،
بينــا ُحرمــت مجيــع أشــكال الوثنيــة أو اإلحلــاد .والواقــع أن فكــرة املواطنــة آن ذاك كانــت تســتند إىل اإلســام
بحــد ذاتــه ،فمــن كان يؤمــن بغــر اإلســام مل ينظــر إليــه عــى أنــه مواطــن يتمتــع بجميــع حقــوق املســلمني.
فتعاملــت الدولــة اإلســامية مــع غــر املســلمني عــى أهنــم رعايــا أجانــب حتــت مســمى (أهــل الذمــة) ،وكان
عليهــم دفــع (اجلزيــة) يف مقابــل ضــان حريــة املعتقــد .تعــد العهــدة العمريــة مــن أبــرز الوثائــق التــي يمكــن
اإلشــارة إليهــا يف هــذا الصــدد .فقــد وضعــت األســس القانونيــة ملامرســة الشــعائر الدينيــة لغــر املســلمني يف
مدينــة القــدس .لقــد شــهدت الدولــة اإلســامية يف خمتلــف عهودهــا حرو ًبــا ذات طابــع دينــي أو ســيايس أو
كليهــا م ًعــا ،كحــروب الــردة ،والــراع الســني الشــيعي وحــروب الدولــة الفاطميــة.
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مــع ذلــك ال يمكــن إنــكار املســامهات الفلســفية الكبــرة للمفكريــن املســلمني يف تأثــر يف مفاهيــم الدولــة
دورا حاسـ ًـا يف تعــرف املفكريــن العــرب عــى
واحلــق والعالقــة مــع الديــن .لقــد أدى توســع الدولــة اإلســامية ً
فلســفة أثينــا واهلنــد قبــل نظرائهــم يف أوروبــا .لكــن مــن املؤســف ،أن كان لشــدة القبضــة السياســية والدينيــة
وحتالفهــا يف آن ،دور عميــق يف احلــد مــن انتشــار األفــكار الفلســفية التــي تناولــت العقيــدة ،بــل تــم اضطهــاد
معظــم دعاهتــا يف تلــك العصــور .عــاش الكنــدي بــن 873 - 805م وترجــم أهــم الكتــب الفلســفية اليونانيــة
إىل العربيــة .الفــارايب بــن 950 - 872م صاحــب كتــاب «آراء أهــل املدينــة الفاضلــة» الــذي يناقشــه يف نظــام
متأثــرا بكتــاب اجلمهوريــة ألفالطــون .ابــن ســينا عــاش يف القــرن احلــادي عــر ميــادي ،وضــع
احلكــم
ً
مــا عــرف باخلالصــات الفلســفية وأبرزهــا كتــاب الشــفاء .ابــن رشــد يف القــرن الثالــث عــر ميــادي وهــو
الــذي ُيعــد األب املؤســس للفكــر العلــاين يف أوروبــا ،أشــهر كتبــه «فصــل املقــال» ،وتتخلــص فلســفته يف أن
أيضــا ،واحلــق ال ُيناقــض احلــق ،فــا تضــاد بــن الفلســفة
الرشيعــة اإلســامية حــق وأن الرباهــن العقليــة حــق ً
والــرع ،واملرجــع األســاس لــه هــو العقــل .شــكلت فلســفة ابــن رشــد دعــوة ســابقة لزماهنــا يف فصــل الديــن
عــن الدولــة ،وقــد ُجوهبــت برفــض شــديد مــن املرجعيــات الدينيــة حينهــا ،ملــا تتضمنــه ،بالنتيجــة ،مــن تقويض
وحكــم عليــه بالنفــي ،حيــث مــات .ابــن
لنفــوذ تلــك املرجعيــات .فاهتــم بالكفــر واإلحلــاد وأحرقــت مؤلفاتــه ُ
خلــدون بــن 1406 - 1332م مــن أهــم مؤلفاتــه املقدمــة ،التــي ترمجــت إىل كثــر مــن اللغــات ،عــرف عنــه
وتصوراتــه بدعــوة رصحيــة نحــو عقالنيــة،
دعوتــه إىل العقالنيــة وفصــل بــن الديــن والعلــم ،كــا «مت ّيــز يف رؤيتــه
ّ
تســتند إىل رضورة الفصــل بــن الدينــي واملعــريف أو بعبــارة أخــرى فصــل الكتابــة التارخي ّيــة العرب ّيــة ،بــن علــم
التاريــخ بوصفــه علـ ًـا إبســتمولوج ًيا ُمسـ ً
ـتقل عــن العلــوم الدينيــة»(((.
يف العــام  1516بــدأ توســع الســلطنة العثامنيــة جنو ًبــا باجتــاه ســورية والعــامل العــريب .اســتمر الوجــود
العثــاين بعدهــا نحــو أربعــة قــرون ،كان هلــا أثــر كبــر يف مفهــوم حريــة الفكــر يف املجتمــع الســوري وغــره
مــن املجتمعــات العربيــة .اتبــع العثامنيــون سياســات شــديدة االســتبداد يف ســورية ،واســتندوا يف حكمهــم إىل
أحــكام الرشيعــة اإلســامية يف تربيــر رشعيتهــم ،بوصفهــم ،أي العثامنيــن ،ورثــة اخلالفــة اإلســامية .يالحــظ
ألــرت حــوراين أن الدولــة العثامنيــة كانــت قبــل كل يشء ،دولــة إســامية ســنية .وكان مجيــع املســلمني الســنيني،
دون غريهــم ،ينتمــون انتــا ًء تا ًمــا ومتســاو ًيا إىل جســم اجلامعــة الســيايس ،ذلــك بــرف النظــر عــن العــرق أو
اللغــة .بينــا كان التعامــل مــع املســلمني الشــيعة باســتهانة واســتعالء ألســباب سياســية تتعلــق بالــراع بــن
شــاه إيــران والســلطان العثــاين ،إضافــة إىل أن رشعهــم مل يكــن معرت ًفــا هبــا .يضــاف إليهــم أقليــات أخــرى
كانــت تتمركــز يف مناطــق بعيــدة عــن مركــز الســلطة ،فتســاهلت الســلطة العثامنيــة معهــم يف ممارســة شــعائرهم
عــى نطــاق ضيــق ومغلــق يف مقابــل دفــع الرضائــب والــوالء للســلطنة .ويبــن أن احلــال مل يكــن كذلــك بالنســبة
إىل املســيحني واليهــود ،إذ متتعــت هــذه الديانــات باعــراف رســمي بــارز ،دون أن يعنــي ذلــك املســاواة مــع
حقــوق املســلمني الســنة(((.
حافــظ العثامنيــون عــى املركــز القانــوين لغــر املســلمني يف الســلطنة ،بوصفهــم رعايــا غــر مواطنــن،
وملزمــون بدفــع اجلزيــة لقــاء كفالــة خصوصيتهــم يف العبــادة وقضايــا األحــوال املدنيــة .مــع والدة احلركــة

(((
(((
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قضايـــا
النهضويــة الثقافيــة الرتكيــة ،بفعــل التعــرف عــى مــا وصلــت إليــه أوروبــا مــن خــال البعثــات الدراســية،
وبســبب ضعــف الســلطنة الســيايس الــدويل ،مــع تعاظــم الــدور الســيايس األوريب ،وقدرتــه عــى التأثــر يف
السياســات الداخليــة للعثامنيــن ،انطلقــت مرحلــة اإلصــاح الترشيعــي يف حماولــة للحــاق بركــب احلضــارة
الغربيــة .يف العــام  1839صــدر مــا عــرف بالتنظيــات العثامنيــة ،التــي تضمنــت إعــادة صــوغ نظــام امللــل.
فنصــت عــى «تأكيــد املســاواة بــن مجيــع قاطنــي الدولــة العثامنيــة أمــام القانــون ،وبوجــه خــاص ،حتقيــق
املســاواة بــن املســلمني وغــر املســلمني ،هبــدف القضــاء عــى حواجــز امللــل وتوفــر اإلخــاء بــن كل الرعايــا
العثامنيــن» ((1(.ثــم يف العــام  1856صــدر تعديــل آخــر أضــاف أحــكام أخــرى مثــل ،إلغــاء نظــام االلتــزام،
وتطبيــق اخلدمــة العســكرية عــى املســلمني وغــر املســلمني ،وعــدم تطبيــق عقوبــة اإلعــدام عــى املرتديــن عــن
اإلســام  .((1(»،...يف العــام  1869صــدر قانــون اجلنســية العثــاين( ((1الــذي نــص يف مادتــه الثامنــة عــى أن
«يطلــق لقــب عثــاين عــى كل فــرد مــن التابعيــة العثامنيــة بــا اســتثناء ،مــن أي ديــن أو مذهــب» ،وعــد يف
املــادة التاســعة منــه أن كل مقيــم يف الدولــة عثــاين و ُيعامــل عــى أنــه مــن رعايــة الدولــة ،ثــم املــادة العــارشة
«حريــة الشــخص مصونــة» .يف العــام  1876صــدر القانــون األســاس العثــاين أو املرشوطيــة األويل (الدســتور
العثــاين) ،الــذي ُعلــق تنفيــذه حتــى العــام  ،1908وهــو مــا ُعــرف باملرشوطيــة الثانيــة« .وجديــر بالذكــر أنــه
باســتقراء مجلــة نصــوص الدســتور العثــاين (املرشوطيــة العثامنيــة)  1876يتضــح أهنــا متأثــرة بإعــان حقــوق
اإلنســان واملواطــن الفرنــي ،وكذلــك بالدســاتري الفرنســية؛ إذ كانــت الســلطنة مرتبطــة إىل حــد كبــر بأوروبــا
بوجــه عــام ،وبفرنســا بوجــه خــاص»(.((1

ج -النهضة العربية
ســيكون مــن املتعــذر الوصــول إىل فهــم عميــق لتطــور مفهــوم احلريــة بشــكل عــام ،وحريــة االعتقــاد بشــكل
خــاص ،يف ســياق القانــون يف ســورية ،دون التوقــف عنــد تطــور املفاهيــم ذاهتــا فكر ًيــا خــال عــر النهضــة
العربيــة .والواقــع أن أمهيــة هــذه املرحلــة ،واختــاف ســياقها الفكــري عــن الســياق القانــوين هلــذه الدراســة،
دفعــاين إىل تقديمهــا يف فقــرة منفصلــة ،لتنــاول بعــض مــن أهــم أعــام النهضــة العربيــة ،وأبــرز الرؤيــا الفكريــة
مــن قضيــة حريــة العقيــدة.

شــكلت محلــة نابليــون بونابــرت عــى مــر  ،1802بالنســبة إىل العــامل العــريب ،أول احتــكاك بالفكــر
األوريب وبالصناعــة األوربيــة املتطــورة .لقــد انتجــت هــذه احلملــة لــدى مواطنــي الدولــة العثامنيــة ،آن ذاك،
وع ًيــا بالفــارق احلضــاري بينهــم وبــن املجتمــع األوريب .بعــد فشــل احلملــة وخــروج فرنســا ،تــوىل حممــد عــي
باشــا احلكــم يف مــر بــن عامــي  1805و .1846ســعى حممــد عــي باشــا إىل تأســيس دولــة متطــورة قويــة.
فــرع بإرســال البعثــات التعليميــة إىل فرنســا للتعــرف عــى احلضــارة األوربيــة والتعلــم منهــا .خــال النصــف
األول مــن القــرن التاســع عــر نــادى رفاعــة الطهطــاوي باإلصــاح الدينــي ،وبحريــة املجتمــع ،وبحقــوق
(((1
(((1
(((1
(((1

فايــز محمــد حســين محمــد ،الشــريعة والقانــون فــي العصــر العثمانــي والعالقــة بنظــام الملــل ،ورقــة عمــل
مقدمــة إلــى نــدوة تطويــر العلــوم الفقهيــة  ،2013/3/18وزارة األوقــاف والشــؤون الدينيــة ال ُعمانيــة ،تاريــخ
زيــارة الموقــع  ،2021/4/24ص.18
المرجع السابق ،ص.20
المرجع السابق ،ص .24
المرجع السابق ،ص .25
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الفــرد ،وبمبــادئ العدالــة ،واملســاواة .فيــا بعــد وخــال النصــف الثــاين مــن القــرن ذاتــه ،تصاعــدات دعــوات
اإلصــاح الدينــي وحتريــر العقــل وحتكيمــه ،واالبتعــاد عــن البــدع مــع الشــيخني األفغــاين وحمــد عبــده ،اللذيــن
دعيــا إىل مواجهــة ســلطة اخلديــوي يف مــر والتخلــص مــن االســتعامر .خــال املرحلــة التارخييــة ذاهتــا ،بــرز
عبــد الرمحــن الكواكبــي يف ســورية ،أحــد أهــم دعــاة التحــرر واإلصــاح الدينــي .اتفقــت أكثريــة مفكــري
عــر النهضــة عــى أن النهــوض باألمــة جيــب أن يســتند إىل اإلصــاح الدينــي ،وأن أهــم أســباب احلضــارة
الغربيــة احلديثــة هــي التزامهــا بالتعليــم واملبــادئ التــي أمــر هبــا اإلســام ،فيقــول الشــيخ حممــد عبــده بعــد
زيارتــه إىل لنــدن أنــه قــد رأى «إســاما بــا مســلمني» يف حــن أن قومــه «مســلمون بــا إســام» .ينشــق عــن
هــذه الرؤيــا بطــرس البســتاين ،الــذي كان مــن بــن أوائــل دعــاة حريــة العقيــدة ،إضافــة إىل فــارس الشــدياق.
يف القــرن العرشيــن قــدم طــه حســن رؤيتــه اجلريئــة بتبنــي املذهــب الديــكاريت النقــدي ،فقــد فجــر بأفــكاره
أهــم الســجالت الفكريــة يف العــامل العــريب حتــى اليــوم .القــت أفــكاره مقاومــة شــديدة مــن املؤسســة الدينيــة
يف مــر .مل تتوقــف االنتقــادات عنــد حدودهــا الفكريــة ،بــل جتــاوزت ذلــك لتكــون محــات تشــهري وتكفــر
بحقــه .يقــول الدكتــور عــدي الزعبــي «يف معظــم كتاباتــه ،يــرى العميــد أن العقــل اإلنســاين واحــد ،ليــس
رشق ًيــا وال غرب ًيــا ،وأن املنهــج النقــدي الديــكاريت والتنويــر العقــاين يصلحــان لــكل الشــعوب ،ألن اإلنســان
هــو اإلنســان يف كل مــكان وزمــان ،ومــا االختالفــات التــي نراهــا إال نتيجــة األوضــاع املختلفــة التــي خضعــت
(((1
هلــا املجتمعــات».
ال يتيــح موضــوع هــذه الدراســة اإلشــارة إىل مفكــري عــر النهضــة مجيعهــم ،وال تنــاول مراحلهــا التارخييــة
بعضــا مــن املفكريــن ،فــإن اهلــدف هــو تبيــان أبــرز التيــارات الفكريــة بخصــوص قضيــة
كلهــا .وإذ تناولــت ً
حريــة العقيــدة .ركــز معظــم مفكــري مــر عــى فكــرة اإلصــاح الدينــي ،واالســتفادة مــن التجربــة األوروبية،
بــا يتناســب مــع مبــادئ الرشيعــة اإلســامية .فلــم تتنــاول طروحاهتــم حــول احلريــة مــا يتقبــل حريــة اختيــار
الديــن أو االعتقــاد أو تبديلــه .كان طرحهــم لقضيــة احلريــة ينطلــق مــن مفهومهــا الســيايس ،بام يســمح بمامرســة
العمــل الســيايس واإلعالمــي يف بيئــة ديمقراطيــة .عــى املقلــب اآلخــر ،لــدى بعــض مفكــري ســورية ولبنــان،
ومعهــم طــه حســن يف مــر ،نجــد أهنــم تناولــوا مفهــوم احلريــة بمنظــوره اإلنســاين .بمعنــى يتجــاوز يف
حــدوده قضايــا السياســة واحلريــة اإلعالميــة ،بــل يذهــب بعيــدً ا ،يف طــرح حريــة الفــرد يف اختيــار أســلوب
حياتــه وتوجهاتــه الفكريــة ،التــي قــد تتعــارض مــع الثقافــة الغالبــة يف املجتمــع .لقــد أدت األوضــاع السياســية
دورا مه ـ ًا يف هــذا االختــاف يف املوقــف مــن حريــة االعتقــاد .إذ شــكلت محلــة نابليــون نقطــة
واالجتامعيــة ً
االنعطــاف التارخييــة بالنســبة إىل مرصيــن للتحــرر مــن التبيعــة للســلطنة العثامنيــة ،ثــم مــا لبثــت أن وقعــت
حتــت االنتــداب الربيطــاين .بينــا اســتمرت الســلطة العثامنيــة حمتفظــة بتأثــر حاســم يف احليــاة السياســية يف كل
مــن ســورية ولبنــان حتــى احلــرب العامليــة األوىل .وبينــا يتميــز املجتمــع يف كل مــن ســورية ولبنــان بالتنــوع
الدينــي والطائفــي الشــديد ،ليســت احلــال كذلــك بالنســبة ملــر .والواقــع أن مــا تعرضــت لــه األقليــات
الدينيــة يف ســورية ولبنــان مــن اضطهــاد وهتميــش ،كان الدافــع األبــرز للتفكــر بقضيــة حريــة االعتقــاد وطــرح
االنتــاء القومــي العــريب بديـ ً
ـا لالنتــاء الدينــي الــذي كان يســتند إليــه العثامنيــون يف تربيــر رشعيــة ســلطتهم.

( ((1عــدي الزعبــي ،طــه حســين علــى مأدبــة الشــرق والغــرب العظيمــة ،2018/06/28 ،الجمهوريــة .نــت،
تاريــخ زيــارة الموقــع .2021/4/24
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كــا وضحــت هــذه الرســالة يف مســتهلها ،تطــور مفهــوم احلريــة جن ًبــا إىل جنب مــع تطــور احلضارة اإلنســاين.
فقــد امتــد البحــث يف مفهــوم احلريــة عــر آالف الســنوات حتــى يومنــا احلــايل ،متنـ ً
ـاول جماالهتــا مجيعهــا مــن
احلريــة الفرديــة إىل السياســية واالقتصاديــة ،ونواحيهــا مجيعهــا مــن حريــة العقيــدة ،والتعلــم ،والعمــل ،وغريها.
وال نخطــئ إذا مــا قلنــا إن مجيــع التيــارات أو املــدارس الفكريــة ،قــد تركــت أثرهــا بالفعــل عــى مفهــوم حريــة
االعتقــاد بشــكل خــاص .وتنقســم الــرؤى الفكريــة جتــاه حريــة االعتقــاد يف أربعــة مذاهــب رئيســة .هــي الفكــر
ـرا املذهــب املعــارص أو االجتامعــي.
اإلســامي ،املذهــب الفــردي ،املذهــب االشــراكي وأخـ ً
ال يتفــق مفكــرون اإلســاميون عــى مفهــوم حمــدد حلريــة االعتقــاد ،حاهلــم كحــال مفكــري األديــان
والتيــارات الفكريــة األخــرى ،لكــن عــدم االتفــاق لــدى املفكريــن اإلســاميني شــديد جــدً ا حتــى درجــة
التناقــض ،ويــراوح بــن املفاهيــم املتشــددة والوســطية واملنفتحــة .وقــد انتقيــت منهــا الــرؤى املنفتحــة ،ملــا
تعــر عنــه مــن تقــارب مــع التوجهــات الدوليــة والقانــون ،وهــو مــا ينســجم مــع هــذه الدراســةُ .يقصــد بحريــة
االعتقــاد يف اإلســام «أن يملــك اإلنســان وخيتــار مــا يرضــاه لنفســه مــن اإليــان والنظــر للكــون واخلالــق
واحليــاة واإلنســان ،دون إكــراه ،أو قــر ،أو فــرض عليــه»( .((1أمــا بحســب الغنــويش ،تُبنــى حريــة االعتقــاد يف
اإلســام عــى مبــدأ عــدم إكــراه النــاس عــى الدخــول يف اإلســام ،وألي فــرد احلــق يف اختيــار عقيدتــه بعيــدً ا
(((1
عــن أي إكــراه ،فــاهلل تعــاىل بنــى أمــر اإليــان عــى التمكــن واالختيــار ،وليــس عــى اإلجبــار واإلكــراه
ظهــرت يف العــر احلديــث دراســات متخصصــة تناولــت مضمــون احلريــة الفرديــة بشــكل أعمــق مــن
ســابقاهتا .عــى يــد جمموعــة مــن املفكريــن مــن أبرزهــم جــون لــوك ،جــان جــاك روســو وأندريــه هوريــو.
يــرى أصحــاب املذهــب الفــردي أن الفــرد هــو حمــور الوجــود ،وغايــة يف ذاتــه ونقطــة البــدء ،فهنــاك قانــون
طبيعــي للحقــوق واحلريــات العامــة يتضمــن جمموعــة مــن املبــادئ ،جيــب عــى املــرع أن حيرتمهــا وأن يكرســها
بالترشيــع ،ألهنــا ســابقة عــى وجــود املــرع نفســه ،إذ إن لألفــراد حقو ًقــا لصيقــة هبــم ولــدت معهــم وال يمكــن
للدولــة أن متســها أو تســن مــا خيالفهــا(.((1

حريــة االعتقــاد يف املذهــب الفــردي تعنــي حريــة الشــخص الكاملــة غــر املنقوصــة يف مــا يتعلــق بالعقيــدة،
وهــذه احلريــة هلــا أوجــه عديــدة ،هــي :حريتــه يف أن يكــون لــه ديــن أو عقيــدة ،وحريتــه املطلقــة يف أال يفــرض
عليــه ديــن معــن أو جيــر عــى اعتنــاق ديانــة بعينهــا ،حريتــه يف ممارســة شــعائر وطقــوس ديانتــه أو عقيدتــه يف
اخلفــاء أو العالنيــة ،دون أن يــؤدي ذلــك إىل تعرضــه للمســاءلة أو املضايقــة(.((1

تضيــق مســاحة احلريــة الفرديــة بشــكل كبــر لــدى أصحــاب املذهــب االشــراكي .حتــى أن مســألة حريــة
االعتقــاد ،موضــوع هــذه الدراســة ،تــكاد تكــون معدومــة .إذ ليــس للفــرد حقــوق وحريــات طبيعيــة ثابتــة
ولصيقــة بصفتــه إنســانًا ،فــا يمكــن املســاس هبــا ،بــل إنــه ال يتمتــع إال بتلــك احلقــوق التــي متنحهــا وتقررهــا

( ((1محمــد الزحيلــي ،الحريــة الدينيــة فــي الشــريعة اإلســامية أبعادهــا وضوابطهــا ،مجلــة جامعــة دمشــق للعلــوم
االقتصاديــة والقانونيــة .2011 ،مجلــد  .27العــدد األول .ص .375
( ((1راشد الغنوشي ،الحريات العامة في الدولة اإلسالمية ،مركز دراسات الوحدة العربية ،لبنان بيروت ،1993 ،ص
.375

JEAN RIVERO : libertés publiques, 1 –les droits de l’hommes, 3ed, paris, 1973, p 37

)(17

JACQUES ROBERT : Liberté publiques, Domat, 2eme édition, Paris, 1977, p 271.

)(18
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لــه الدولــة ،وهــي ليســت بدهييــات أو مســلامت أو أشــياء تولــد معــه ،وتلتصــق بــه وتســتمر مرافقــة لــه طــول
حياتــه ،وإنــا هــي جمــرد امتيــازات أو قــدرات مؤقتــة وعارضــة ،متنحهــا وتنظمهــا ،بــل وتســحبها الدولــة متــى
تشــاء مراعــاة صالــح اجلامعــة وأهدافهــا التــي تســعى إىل حتقيقهــا(.((1

أمــام التناقــض احلــاد يف مفهــوم حريــة الفــرد لــدى كال املذهبــن ،ظهــرت دعــوات للتوفيــق بينهــا ،وهــذا مــا
اصطلــح عــى تســميته باملذهــب االجتامعــي أو املعــارص .يــرى الفقيــه دجيــي ،وهــو واحــد مــن أبــرز دعــاة هــذا
املذهــب ،أن األفــراد حيتاجــون داخــل املجتمــع إىل التضامــن االجتامعــي ،لتبــادل اخلدمــات واملنافــع وإشــباع
حاجاهتــم املتنوعــة ،باســتخدام قدراهتــم واســتعداداهتم املختلفــة ،وهــو مــا يســمى عنــده التضامــن بالتشــابه
أي تشــابه حاجــات األفــراد ،وإشــباع هــذه احلاجــات حيتــاج إىل تقســيم العمــل بينهــم ،وهــذا التضامــن يوجــد
يف مجيــع املجتمعــات عــى مــر العصــور كلهــا ،وهــو الــذي حيــدد غايــات اجلامعــة وحقــوق وحريــات األفــراد
وعالقاهتــم بالســلطة(.((2

الجزء الثاني :حرية االعتقاد في الدستور
 –1حرية االعتقاد في الدساتير السورية المتعاقبة
تعــر النصــوص الدســتورية ،املتعلقــة بمســألة حريــة االعتقــاد ،عــن املوقــف الســيايس واالجتامعــي جتــاه
واحــدة مــن أعقــد القضايــا التــي تواجــه املرشعــن يف املجتمعــات املتنوعــة ثقاف ًيــا .والســيام عندمــا يعــر هــذا
التنــوع عــن نســب متفاوتــة يف احلجــم ،بــن أغلبيــة ســاحقة وأقليــات غــر مؤثــرة ،كــا هــو احلــال يف ســورية.
إذ يمثــل املواطنــون ،الذيــن يعــدون أنفســهم مســلمني ســنة عر ًبــا ،أغلبيــة ســكانية كبــرة أمــام أقليــات متعــددة
ومتنوعــة طائف ًيــا وعرق ًيــا ،ســتظل يف جمموعهــا أقــل حجـ ًـا مقارنــة بحجــم األغلبيــة.
نتيجــة الرصاعــات السياســية ،الداخليــة واخلارجيــة ،التــي ُأســبغت بلــون دينــي أو مذهبــي ،ظــل نقــاش
قضيــة حريــة االعتقــاد يرتكــز عــى املفهــوم اجلمعــي .بحيــث يتنــاول كل جمموعــة ثقافيــة بشــكل منفصــل
وبوصفهــا ًّ
كل ال يتجــزأ .ومل تتجــاوز مــداوالت هــذه القضيــة حدودهــا اخلاصــة باملجموعــة الثقافيــة كلهــا.
فهــي مل تتعامــل مــع فكــرة االعتقــاد عــى أهنــا مفهــوم شــخيص مرتبــط بوجــدان الفــرد مسـ ً
ـتقل عــن املجموعــة
الثقافيــة التــي ينتمــي إليهــا بيولوج ًيــا.

حاســا يف مــدى
دورا
ً
يف الواقــع ،إن الطبيعــة الفكريــة للنظــام الســيايس احلاكــم يف جمتمــع مــا ،ال تــؤدي ً
احــرام حريــة االعتقــاد فحســب ،بــل إهنــا حتــدد مفهــوم هــذه احلريــة بالنســبة للمجتمــع .فاألنظمــة السياســية
ذات الطابــع الدينــي ،أو األيديولوجــي ،أو تلــك التــي يكــون أليديولوجيــا مــا دور يف بيئتهــا القانونيــة ،تُعــرف
حريــة االعتقــاد بــا ينســجم مــع األفــكار واملبــادئ التــي تؤلــف رؤيتهــا السياســية .لذلــك كان ال بد مــن البحث
يف القضايــا التــي ينــص فيهــا الدســتور عــى دور للديــن .كتحديــد ديــن الدولــة أو ديــن رئيســها.
( ((1كمــال الغالــي :مبــادئ القانــون الدســتوري والنظــم السياســية ،منشــورات جامعــة دمشــق ســورية ،الطبعــة
العاشــرة ،ص .2002 – 455
( ((2حســين عثمــان :النظــم السياســية والقانــون الدســتوري ،دار المطبوعــات الجامعيــة اإلســكندرية ،مصــر،
ســنة ،2001ص .150
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قضايـــا
كذلــك األمــر بالنســبة للحريــات األساســية األخــرى ،التــي يتناوهلــا الدســتور .إذ إن هنــاك ترابــط كبــر،
وتأثــر متبــادل ،بــن حريــة االعتقــاد ،بكوهنــا إحــدى احلريــات األساســية ،وحريــات الفكــر والــرأي والتعبــر.
بالتــايل كان ال بــد مــن اإلشــارة إىل هــذه احلريــات يف معــرض دراســتنا حلريــة االعتقــاد.

كــا ســنالحظ أن الدســتور الســوري يميــز بــن حريــة االعتقــاد( ((2وحريــة الفكــر .وهــو يذهــب إىل قــر
معنــى املعتقــد عــى العقيــدة الدينيــة ،أي الديــن ،إال أنــه ال ينظــر إىل الفكــر عــى أنــه عقيــدة هلــا خصوصيتهــا
التــي يتوجــب كفالتهــا قانونًــا ،بــل إن املــرع الســوري يفــر حريــة الفكــر عــى أهنــا جمــرد رأي الفــرد أو
موقفــه جتــاه القضايــا السياســية أو االجتامعيــة أو االقتصاديــة.
ـرا ،تنطــوي حريــة الديــن أو املعتقــد عــى آثــار بعيــدة املــدى يف التواصــل  -وهــي باملناســبة ،ترتبــط،
أخـ ً
ارتبا ًطــا عضو ًيــا بحريــة التعبــر .إن حريــة التعبــر رضوريــة ال بــد منهــا للوصــول إىل بيئــة تســمح بحــوارات
بنــاءة يف مــا يتعلــق بمســألة حريــة االعتقــاد .لذلــك ســيكون مــن الــرورة بمــكان الطــاع عــى موقــف
أيضــا.
الدســتور مــن قضيــة حريــة التعبــر ً

أ– مرحلة التأسيس
يف العــام  1920صــدر أول دســتور لدولــة ســورية بمفهومهــا الســيايس احلديــث .مل جيــر العمــل بــه ،بســبب
دخــول القــوات الفرنســية وخضــوع ســورية لســلطة االنتــداب .عــى الرغــم مــن ذلــك ،فــإن البحــث فيــه ،مــن
األمهيــة بمــكان ،تســمح بالتعــرف عــى املوقــف الدســتوري ،وكذلــك الســيايس ،جتــاه قضيــة حريــة االعتقــاد يف
ســورية إبــان مرحلــة تأســيس الدولــة.

تنــاول الدســتور مســألة حريــة االعتقــاد يف مــادة يتيمــة مقتضبــة .إذ تنــص املــادة الثالــث عــرة منــه عــى أن
«ال جيــوز التعــرض حلريــة املعتقــدات والديانــات وال منــع احلفــات الدينيــة مــن الطوائــف عــى ّأل ختــل باألمــن
العــام أو متــس بشــعائر األديــان األخــرى» .إن الصيغــة اللغويــة الناهيــة عــن التعــرض ،إضافــة إىل االختصــار
البـ ّـن يف النــص ،يوحيــان بــأن مبــدأ التســامح الدينــي مل يكــن راسـ ً
ـخا يف ثقافــة املجتمــع .فهــدف املــرع إىل
احلــد مــن هــذه الظاهــرة ،لكــن دون التوســع يف بحثهــا .يقــول الدكتــور دراجــي يف معــرض طرحــه لقضيــة
عالقــة الديــن بالدولــة يف دســتور « :1920وبموجــب رســائل رشــيد رضــا رئيــس املؤمتــر الســوري العــام ،فــإن
تضمنــت مقرتحــن ،األول يدعــو ألن ينــص الدســتور عــى
املــداوالت التــي أ ّدت إىل التوافــق حــول هــذه املــادة ّ
أن الدولــة ال دينيــة ،والثــاين يدعــو ألن ينــص الدســتور عــى أن الدولــة إســامية وأن التوافــق كان بالعــدول عــن
ذكــر مــا إذا كانــت الدولــة ال دينيــة أو إســامية مقابــل أن ينــص الدســتور عــى أن ديــن امللك هــو اإلســام»(.((2
ممــا يــدل عــى توجــه أعضــاء املؤمتــر الســوري األول إىل تبنــي مبــدأ التوافــق بــن مواقــف أعضائــه يف مواجهــة
القضايــا اخلالفيــة .وهــذا مــا يفــر  -برأيــي  -اقتضــاب النــص املتعلــق بحريــة االعتقــاد.
( ((2تــم اعتمــاد مصطلــح « حريــة المعتقــد» فــي هــذه الدراســة بمــا يقابــل مصطلــح «حريــة الضميــر» فــي النســخة
العربيــة لإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان ،وذلــك تب ًعــا الســتعمال هــذا المصطلــح «حريــة المعتقــد» فــي
االتفاقيــات الدوليــة الحديــث.
( ((2إبراهيــم دراجــي ،المســألة الدينيــة فــي الدســاتير الســورية – دراســة مقارنــة – برنامــج الشــرعية والمواطنــة فــي
العالــم العربــي – سلســلة أوراق العمــل البحثيــة ،ص.9
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أيضــا،
ذهــب هــذا الدســتور إىل اعتــاد مدنيــة الدولــة بشــكل رصيــح يف مادتــه األوىل .ويف املــادة ذاهتــا ً
حــدد ديــن امللــك باإلســام .مل يكــن هلــذا النــص ،ديــن امللــك ،أكثــر مــن طابــع رمــزي ،هيــدف إىل إبــراز
ـرك للعوامــل الدينيــة البحتــة جمــال يف
اهلويــة الثقافيــة ألغلبيــة الســكان .إذ إن واضعــي الدســتور أرادوا «أال ُيـ ْ َ
السياســة واألحــكام العموميــة ،مــع احــرام حريــة األديــان واملذاهــب التــي يف البــاد بــا تفريــق بــن طائفــة
وأخــرى»( .((2يشــر مجــال بــاروت إىل أن شــهر أيــار  1919ســجل أول إشــارة إىل تــداول مفهــوم العلامنيــة يف
الوســط الثقــايف الســوري .أي مــا يزيــد عــن الســنة قبــل تاريــخ صــدور الدســتور األول يف حزيــران .1920
ويــرى أن عبــارة «احلكومــة املدنيــة» هــي املفهــوم املعــادل للعلامنيــة يف املجــال التــداويل الســوري( .((2إن الــرد
الســابق حــول العلامنيــة والديــن يف الدســتور ،حييلنــا مبــارشة إىل قضيــة احلريــات الشــخصية وحريــة االعتقــاد
بشــكل خــاص موضــوع الدراســة.

لقــد شــهد املؤمتــر الســوري األول نقاشــات حــول احلريــة الشــخصية .فطالــب بعــض املؤمتريــن بإطــاق
احلر َّيــات َّ
الشــخص َّية دون قيــد أو رشط ،بينــا عارضــه آخــرون ،مطالبــن بتقييدهــا بــأن تراعــي اآلداب العا َّمــة.
يقــول رشــيد رضــا عــن هــذا« :قــاوم كثــرون منهــم تقييــد احلر َّيــة َّ
الشــخص َّية بــرط املحافظــة عــى اآلداب
العا َّمــة ،وكان رأي بعضهــم أ َّنــه رشط ال حاجــة إليــه؛ لئ ـاَّ
الســكر يف املقاهــي واملالهــي،
يتوســل بــه إىل منــع ُّ
َّ
ـايس،
واختــاط النِّســاء ِّ
بالرجــال فيهــا ،ورأى آخــرون أ َّنــه رشط حســن ،ولكــن ال ينبغــي ذكــره يف القانون األسـ ِّ
(((2
ـرا
وقــد رجــح هــذا الــرأي عــى رأي املخالفــن لــه»  .مــا يــدل عــى أن مفهــوم احلريــة الشــخصية ُفــر حـ ً
بحريــة املظاهــر احلياتيــة يف اللبــاس والطعــام والــراب واالحتفــال واالختــاط بــن اجلنســن .ومل يتضمــن
ذلــك حريــة الفكــر أو العقيــدة.

لقــد جــرت املــداوالت التأسيســية بــن كتلتــن رئيســتني يف البــاد .الكتلــة القوميــة ذات النزعــة العلامنيــة
والكتلــة الدينيــة ذات النزعــة العثامنيــة .وكان ذلــك خــال الســنة التاليــة النســحاب القــوات العثامنيــة مــن
دمشــق  .1918وهــذا مــا تؤكــده رســائل رشــيد رضــا رئيــس املؤمتــر الســوري العــام ،التــي أرشنــا إليها ســال ًفا،
والتــي يشــر فيهــا إىل وجــود رأيــن داخــل املؤمتــر حــول قضيــة ديــن الدولــة .ويضيــف «وقــد اقــرح بعــض
أعضــاء املؤمتــر مــن غــر املســلمني يف هــذه اجللســة أن ُينَــص يف قــرار املؤمتــر عــى أن حكومــة ســورية املتحــدة
ال دينيــة (الييــك) ووافقــه بعــض املســلمني اجلغرافيــن ،وعارضــه آخــرون مقرتحــن أن ُينــص فيــه عــى أهنــا
خمرجــا مــن هــذه الفتنــة إال
حكومــة إســامية عربيــة ،أو دينهــا الرســمي اإلســام ،واحتــدم اجلــدال ،فلــم َأر ً
اقــراح الســكوت عــن هــذه املســألة ،وممــا قلتــه :إن إعــان كوهنــا ال دينيــة يفهــم منــه املســلمون مجيعهــم أهنــا
حكومــة كفــر وتعطيــل ،ال تتقيــد بحــال وال حــرام ،ومــن لــوازم ذلــك أهنــا غــر رشعيــة ،فــا جتــب طاعتهــا
وال إقرارهــا ،بــل جيــب إســقاطها عــن اإلمــكان ،فــاألَ ْو َل الســكوت عــن ذلــك ،فوافــق األكثــرون عــى هــذا
الــرأي ،واالكتفــاء باشــراط أن” يكــون ديــن ملكهــا الرســمي هــو اإلســام فتقــرر ذلــك»(.((2
بعــد مفاوضــات طويلــة وشــاقة( ،((2حــول مســودة الدســتور التــي اقرتحتهــا اجلمعيــة التأسيســية عــام

(((2
(((2
(((2
(((2
(((2
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المرجع السابق ،ص.9
جمال باروت ،مئوية الدستور السوري األول ،المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،ص.17
غيداء زيدان ،فلسفة القانون والمسألة الدستورية ،مركز حبر للدراسات ،ص.5
إبراهيم دراجي ،المرجع نفسه ،ص.10 ،9
إبراهيم دراجي ،المرجع نفسه ،ص.11

قضايـــا
 ،1928أصــدر املنــدوب الســامي الفرنــي يف ســورية الدســتور الثــاين يف تاريــخ البــاد يف العــام  .1930وقــد
بــن الدســتور موقفــه مــن قضيــة حريــة االعتقــاد يف املادتــن  15و(.16((2

املــادة  :15حريــة االعتقــاد مطلقــة .وحتــرم الدولــة مجيــع املذاهــب واألديــان املوجــودة يف البــاد وتكفــل
حريــة القيــام بشــعائر األديــان والعقائــد مجيعهــا عــى ّأل خيــل ذلــك بالنظــام العــام ،وال ينــايف اآلداب ،وتضمــن
أيضــا لألهلــن عــى اختــاف طوائفهــم احــرام مصاحلهــم الدينيــة وأحواهلــم الشــخصية.
الدولــة ً

املــادة  :16حريــة الفكــر مكفولــة .فلــكل شــخص حــق اإلعــراب عــن فكــره بالقــول والكتابــة واخلطابــة
والتصويــر ضمــن حــدود القانــون.

كُتبــت مســودة هــذا الدســتور بوحــي مــن أنظمــة ديمقراطيــة أوروبيــة ،وتبنــت نظامــا مجهور ًيــا برملان ًيــا،
فجــاء دســتور  1930وثيقــة دســتورية حديثــة تعكــس الــروح الديمقراطيــة( .((2وقــد غابــت عنــه اإلشــارة
إىل ديــن الدولــة وكذلــك اإلشــارة إىل دور الديــن يف الترشيــع .لكنــه نــص رصاحــة عــى أن اإلســام ديــن
ـص رمــزي فحســب ،ال أثــر لــه عــى حياديــة مؤسســات الدولــة جتــاه األديــان
الرئيــس .ويمكــن القــول إنــه نـ ّ
واملعتقــدات .وإنــا جــاء نتيجــة لضغــوط األغلبيــة الربملانيــة ،واملطالبــات الشــعبية بالتأكيــد عــى اهلويــة الثقافيــة
اإلســامية للبــاد.

يالحــظ عــى نــص هــذا الدســتور ،أنــه كان حاسـ ًـا يف قضيــة حريــة االعتقــاد ،فــوردت يف مســتهل املــادة 15
بشــكل رصيــح ومطلــق دون تقييــد أو توريــة ،مشــر ًطا يف ممارســتها أال ختــل بالنظــام العــام أو أال تنــايف اآلداب
العامــة .وتوســع يف حتميــل الدولــة مســؤولية ضــان احــرام املصالــح الدينيــة واألحــوال الشــخصية املتعلقــة
أيضــا عــن كفالــة حــق حريــة الفكــر .وبــن أن لــكل إنســان
باألقليــات .ثــم أكــد يف املــادة  16مســؤولية الدولــة ً
احلــق يف التعبــر عــن فكــره بالقــول والكتابــة واخلطابــة .باملقارنــة مــع نصــوص دســتور  ،1920فــإن دســتور
ـورا نوع ًيــا يف املوقــف مــن حريــة االعتقــاد ،وهــو ،مــن دون أي مبالغــة ،ال يتخلــف عــن
 1930قــد شــكل تطـ ً
أي مــن النصــوص الدوليــة املعمــول هبــا حال ًيــا هبــذا الشــأن.
مــن غــر املمكــن إخفــاء أثــر االنتــداب الفرنــي عىل نصــوص هــذا الدســتور .إذ تبــدو جليــة مبــادئ العلامنية
الفرنســية يف صيغتــه« .جــاء دســتور  1930متوازنًا يف الفصل بني الســلطات .... .والنظــــام السياســــي ،كمــــا
حــــدده الدســتور ،شــبيه إلــى حــــد بعيــد بالنظــام الفرنســي فــي عهــد اجلمهوريــة الثالثــة»( .((3ويبدو
أن حمــاوالت فرنســا ،مــن أجــل ترســيخ العلامنيــة يف الدولــة الســورية ،مل تتوقــف عنــد حــد النــص الدســتوري.
إذ أصــدر املنــدوب الســامي الفرنــي القــرار رقــم  60بتاريــخ  31آذار  1936املعــدل بقــرار  146بتاريــخ 18
ترشيــن الثــاين  1938وفيــه حيــدد الطوائــف التــي اعرتفــت هبــا فرنســا يف ســورية ،وينظــم شــؤون األحــوال
الشــخص ّية عــى أســس وضعيــة وليــس وفــق الــرع .وعــدَّ املســلمني يف ســورية طائفــة مــن الطوائــف ،وتدخــل
يف فــرض قوانــن تنظــم شــؤون األرسة بــا خيالــف أحــكام الديــن اإلســامي ،مــن مثــل االعــراف بــزواج
( ((2تشــير بعــض المصــادر  -التــي لــم نتمكــن مــن الوصــول إلــى مراجعهــا  -إلــى أن نــص المادتيــن  15و16
الــوارد فــي دســتور  1930قــد ُعدلتــا مــن قبــل وزارة الخارجيــة الفرنســية ،وتــم فرضهمــا مــن قبــل المنــدوب
الســامي بونســو.
( ((2فيليــب خــوري ،ســورية واالنتــداب الفرنســي “سياســة القوميــة العربيــة” ،ترجمــة مؤسســة األبحــاث العربيــة،
(بيــروت ،مؤسســة األبحــاث العربيــة ،ط  ،)1997 1ص .385
( ((3الكتاب السنوي  ،2016-2015المنظمة العربية للقانون الدستوري ،ص.23
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املســلمة مــن غــر املســلم ،أو كــا جــاء يف البنــد  11منــه مثـ ً
ـا« :إن كل مــن بلــغ ســن الرشــد ويتمتــع بقــوة
عقليــة كاملــة يملــك حريــة االعتقــاد الدينــي واملذهبــي ،ولــه حريــة االنتقــال مــن ديــن إىل آخــر ومــن طائفــة
أيضــا
إىل أخــرى» ((3(.عــى الرغــم مــن رصاحــة النــص الدســتوري حــول مفهــوم حريــة االعتقــاد ،ومــا تبعــه ً
حــول حريــة الفكــر ،بكوهنــا قضيــة تتجــاوز املفهــوم الدينــي أو الطائفــي اخلــاص بــكل جمموعــة ســكانية ،إىل
قضيــة شــخصية مرتبطــة بوجــدان كل فــرد ،وهــذا مــا ينســجم مــع القــرار رقــم  60لكــن يبــدو أن هــذا الفهــم
ظــل حبيــس النــص ،ومــن ضمــن تطلعــات بعــض النخــب الثقافيــة يف املجتمــع الســوري ال أكثــر .فقــد اضطــر
ـوض الســامي للرتاجــع عــن قــراره حتــت ضغــط الشــارع الســوري ،خاصــة اإلســامي منــه ،فأصــدر يف 30
املفـ ّ
آذار  1939املرســوم رقــم  53الــذي يســتثني املســلمني الســنة مــن القانــون ،فاحتــج علــاء الشــيعة عــى هــذا
حتــى اضطــرت فرنســا إللغائــه(.((3

ب– عهد االستقالل
ـورا الف ًتــا يف احليــاة السياســية .فــإىل جانــب القــوى
بعــد االســتقالل وخــروج فرنســا ،شــهدت البــاد تطـ ً
السياســية التقليديــة الوطنيــة ذات التوجــه املعتــدل قوم ًيــا ودين ًيــا ،والقــوى اإلســامية التقليديــة ،والنــواب
القوميــن ،ظهــرت تيــارات فكريــة حديثــة غــر تقليديــة متأثــرة باألفــكار الشــيوعية واالشــراكية وأخــرى
بالليرباليــة الغربيــة .وقــد شــهدت البــاد ســجاالت غنيــة يف املجــال احلقوقــي والســيايس حــول اهلويــة الوطنيــة
وطبيعــة الدولــة .يف هــذه األجــواء انعقــدت اجلمعيــة الـــتأسيسية التــي ووضعــت دســتور  .1950الــذي يطــرح
قضيــة حريــة االعتقــاد يف املــادة  3منــه:

«ديــن رئيــس اجلمهوريــة اإلســام ،الفقــه اإلســامي هــو املصــدر الرئيــس للترشيــع ،حريــة االعتقــاد مصونة،
والدولــة حتــرم مجيــع األديــان الســاوية ،وتكفــل حريــة القيــام بشــعائرها مجيعهــا عــى أن ال خيــل ذلــك بالنظــام
العــام ،األحــوال الشــخصية للطوائــف الدينيــة مصونــة ومرعيــة».

عمــدَ واضعــو هــذا الدســتور إىل دمــج عــدد مــن القضايــا املختلفــة يف موضوعهــا ضمــن نــص واحــد .حتديــد
ديــن رئيــس الدولــة ،ومصــادر ترشيعهــا الرئيســة ،واملوقــف مــن األديــان واملعتقــدات األخــرى املوجــودة يف
ـرا القوانــن الدينيــة الناظمــة لقضايــا األحــوال الشــخصية .وذلــك خال ًفــا للصيغــة الدســتورية
البــاد ،وأخـ ً
التقليديــة ،التــي جتعــل لــكل حمــور قسـ ًـا أو با ًبــا مسـ ً
ـتقل ،فقضيــة احلريــات العامــة ال تبحــث يف بــاب مصــادر
الترشيــع .كــا هــو احلــال يف دســتوري  1920و ،1930حيــث أفــرد كل منهــا مــوا ًدا خاصــة بحريــة االعتقــاد.
وكذلــك األمــر بالنســبة لتحديــد ديــن رئيــس الدولــة .إذ ُيفــرض أن جيــري طرحهــا يف بــاب رئاســة اجلمهوريــة
ورشوط الرتشــح لتــويل منصــب الرئاســة وليــس يف املــواد االســتهاللية التــي تعــرف البــاد وطبيعــة نظامهــا
الســيايس .لكــن عــى مــا يبــدو أنــه تقليــد اســتقر مــع وضــع دســتور  1920الــذي حيــدد ديــن امللــك يف املــادة
األوىل .والواقــع أنــه ال يوجــد أي رابــط فقهــي أو ترشيعــي جيمــع بــن القضايــا املنصــوص عليهــا املــادة  3مــن
دســتور  ،1950إال يف أهنــا قضايــا متصلــة بالديــن اســم ًيا فقــط .أمــا يف الواقــع فهــي قضايــا خمتلفــة يف موضوعها
مــن الناحيــة القانونيــة .يوحــي النــص غــر املنســجم يف املــادة الثالثــة إىل أن املــرع أراد إظهــار غايــة مــا.
(((3
(((3
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غيداء زيدان ،ص.7
غيداء زيدان ،ص.8

قضايـــا
نصــت مقدمــة هــذا الدســتور عــى أن « ...ضــان احلريــات العامــة األساســية لــكل مواطــن ،والعمــل عــى أن
يتمتــع هبــا فعـ ً
ـا يف ظــل القانــون والنظــام ،ألن احلريــات العامــة هــي أســمى مــا تتمثــل فيــه معــاين الشــخصية
والكرامــة واإلنســانية  ...وملــا كانــت أغلبيــة الشــعب تديــن باإلســام فــإن الدولــة تعلــن استمســاكها باإلســام
أيضــا أن شــعبنا عــازم عــى توطيــد أوارص التعــاون بينــه وشــعوب العــامل العــريب
ومثلــه العليــا .وإننــا نعلــن ً
واإلســامي ،وعــى بنــاء دولتــه احلديثــة عــى أســس مــن األخــاق القويمــة التــي جــاء هبــا اإلســام واألديــان
الســاوية األخــرى ،وعــى مكافحــة اإلحلــاد وانحــال األخــاق .»...

وإذا مــا ربطنــا مضمــون املــادة الثالثــة مــع مــا ورد يف املقدمــة ،ســيبدو جل ًيــا اإلرصار عــى التوجــه الدينــي،
إضافــة إىل التأكيــد عــى اهلويــة الدينيــة للدولــة عــى الرغــم مــن عــدم النــص عــى ذلــك رصاحــة .يقــول
الدكتــور إبراهيــم دراجــي «نشــب رصاع عنيــف يف اجلمعيــة التأسيســية حــول ديــن الدولــة بــن تيــار يدعــو
إىل اعتــاد عبــارة أن  -اإلســام ديــن الدولــة  -وتيــار أخــر يعــارض تبنــي هــذا النــص ،ومــع أن هــذا النقــاش
ال مــرر لــه أصـ ً
ـا ألن الدولــة جمــرد شــخصية اعتباريــة ،والديــن ال يكــون إال إلنســان مــدرك وعاقــل ،فــإن
(((3
اهلــدف كان سياســ ًيا بالدرجــة األوىل ،لكنــه ُألبــس لبــوس الديــن » .ويبــن ،يف دراســته املقارنــة «املســألة
الدينيــة يف الدســاتري الســورية» ،جــزء مهــم مــن احلــوارات واملواقــف التــي دارات داخــل اجلمعيــة التأسيســية،
التــي انقســمت بــن فريقــن حــول قضيــة الديــن وعالقتــه بالدولــة.

كانــت األغلبيــة التمثيليــة يف اجلمعيــة التأسيســية مــن نصيــب حزب الشــعب واحلــزب الوطني .وهــي أحزاب
ذات ميــول بورجوازيــة اجتامع ًيــا ،وليرباليــة اقتصاد ًيــا ،وعروبيــة إســامية معتدلــة فكر ًيــا( .((3وكانــت ،يف إطــار
ســعيها لكســب تأييــد القاعــدة الشــعبية ،باســتثناء بعــض شــخصيات احلــزب الوطنــي ،قــد اختــارت عــدم
معارضــة الطروحــات الدينيــة املتشــددة التــي قدمتهــا ،وقــادت احلــوار حوهلــا ،الكتلــة اإلســامية واإلخــوان
املســلمون بزعامــة الشــيخ مصطفــى الســباعي( .((3لقــد متــت اإلشــارة يف هــذا الدســتور رصاحــة إىل أن اإلســام
هــو املصــدر الرئيــس للترشيــع ،وكان ذلــك خطــوة الختــزال اهلويــة الثقافيــة الســورية باإلســام .ولضــان احلــد
مــن تأثــر املفاهيــم احلقوقيــة املعــارصة ،وال ســيام األوروبيــة ،عــى البيئــة القانونيــة الســورية .وذلــك عــى الرغم
ممــا حيملــه هــذا النــص مــن إجحــاف بحقــوق الســوريني مــن الديانــات والطوائــف األخــرى والســوريني مــن
أصحــاب الــرؤى العلامنيــة.
اســتمر العمــل هبــذا الدســتور حتــى إعــان الوحــدة مــع مــر يف العــام  ،1958عــى الرغــم مــن تعليــق
العمــل بــه بعــد انقــاب أديــب الشيشــكيل ،بــن عامــي  1951و .1954أمــا دســتور الشيشــكيل  ،1953فقــد
كان نســخة مصــورة عــن دســتور  ،1950يف مــا يتعلــق بقضيــة حريــة االعتقــاد.

( ((3إبراهيم دراجي ،ص.13
( ((3زيــدون الزعبــي ،الديــن والدولــة بيــن التيــارات الليبراليــة – دراســة تحليليــة ،مركــز عمــران للدراســات
االســتراتيجية  ،2020ص.14
( ((3زيدون الزعبي ،ص.16
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ج– في الوحدة واالنفصال
يف عــام ُ 1958أعلنــت الوحــدة بــن ســورية ومــر ،وخضعــت البــاد بعدهــا ألحــكام دســتور مؤقــت،
كانــت الغايــة منــه قيــادة املرحلــة االنتقاليــة مــن الوحــدة .وقــد اســتند هــذا الدســتور يف حتديــد مضمــون مــواده
وأســلوب صياغتهــا إىل الدســتور املــري لعــام  ،1956أي دســتور حركــة الضبــاط األحــرار بقيــادة مجــال عبــد
النــارص .مل يتنــاول دســتور  1958مســألة حريــة االعتقــاد بنــص خــاص( .((3وقــد بـ َّـن يف املــادة  10منــه موقفــه
مــن احلريــات العامــة بشــكل عــام« :احلريــات العامــة مكفولــة يف حــدود القانــون» .فلــم يعــدد هــذه احلريــات،
ومل يبــن ماهيتهــا ،ومل يتطــرق إىل احلقــوق العامــة وال الشــخصية .إال أنــه أكــد يف املــادة الثامنــة منــه ،بشــكل
مفصــل ،عــى املســاواة بــن مجيــع املواطنــن أمــام القانــون دون أي متييــز .فينــص عــى أن« :ال متييــز بينهــم يف
ذلــك بســبب اجلنــس أو األصــل أو اللغــة أو الديــن أو العقيــدة»
عــى الرغــم ممــا يكرســه هــذا الدســتور مــن ديكتاتوريــة وتركيــز للســلطات بيــد رئيــس اجلمهوريــة ،وكذلــك
مــا يتضمنــه مــن إهــدار للحريــات السياســية ،وهــي قضايــا خــارج إطــار موضــوع هــذه الدراســة ،إال أنــه فيــا
يتعلــق بقضيــة حريــة االعتقــاد ،فقــد كان ينــص ضمن ًيــا عىل حياديــة الدولــة جتــاه األديــان والطوائــف واإلثنيات
والقوميــات مجيعهــا واألفــراد أ ًيــا كانــت معتقداهتــم أو لغتهــم أو أصوهلــم .وهــو مل حيــدد دينًــا للدولــة ،وال ديــن
رئيســها ،وال مصــادر ترشيعهــا ،وعــدّ الديانــات املوجــودة يف البــاد ،وأتباعهــا ،ســواء ال متييــز بينهــم أمــام
القانون.

ـتمر العمــل هبــذا الدســتور ملــدة ثــاث ســنوات تقري ًبــا يف ســورية .وانتهــى مفعولــه بإعــان االنفصــال.
اسـ ّ
ـتورا دائـ ًـا ،بعــد إدخــال بعــض التعديــات الرمزيــة .وظــل
أمــا يف مــر ،فقــد تــم إقــراره يف العــام  1966دسـ ً
معمـ ً
ـول بــه هنــاك حتــى العــام  .1971يف عــام  1961تــم اإلعــان عــن دســتور مؤقــت أعيــد بموجبــه العمــل
بمــواد دســتور  1950يف مــا يتعلــق بعمــل الســلطة التنفيذيــة وواجباهتــا ومســؤولياهتا فقــط .ومل يتنــاول ذلــك
قضايــا احلقــوق واحلريــات العامــة( .((3ثــم أعلــن دســتور  ،1962وهــو دســتور عــام  1950مــع بعــض
التعديــات(.((3
بالنتيجــة يمكــن القــول إن نصــوص دســتور  ،1950اســتمرت بالتأثــر يف احليــاة السياســية واحلقــوق
واحلريــات العامــة يف ســورية حتــى العــام  ،1963بــا حتملــه مــن تناقضــات بــن ليرباليــة سياســية واقتصاديــة
وبــن تشــدد دينــي يف قضايــا الفكــر والعقيــدة.

د– تحت سلطة االستبداد
يف الثامــن مــن آذار /مــارس عــام  ،1963نجــح عــدد مــن ضبــاط اجليش ،األعضــاء يف حــزب البعــث ،بتنفيذ
انقــاب عســكري ،تولــوا إثــره زمــام الســلطة يف ســورية .وســتتغري مجيــع أوجــه احليــاة العامــة يف ســورية مــن
( ((3نــص الدســتور المؤقــت للجمهوريــة العربيــة المتحــدة (مصــر وســورية) لعــام  1958والمنشــور فــي الجريــدة
الرســمية فــي  13آذار/مــارس  - 1958العــدد األول – منشــورات منظمــة .International IDEA
( ((3الدستور المؤقت للجمهورية العربية السورية بعد االنفصال  – 1961موقع مجلس الشعب.
( ((3نجيــب غضبــان ،المســألة الدســتورية فــي ســورية ،مقاربــة سياســية ،ورقــة تحليليــة ،مركــز عمران للدراســات،
 ،2019ص.13
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قضايـــا
بعــده .بدايــة تــم تعطيــل العمــل بالدســتور ،ثــم أعلنــت حالــة الطــوارئ واألحــكام العرفيــة ،بموجــب األمــر
العســكري رقــم  2مــن ذات العــام ،والتــي اســتمرت حتــى العــام  .2011ثــم أصــدرت قيــادة البعــث جمموعــة
مــن الترشيعــات والقوانــن التــي ادعــت فيهــا تكريــس املفهــوم االشــراكي .عاشــت البــاد فــرة عصيبــة مــن
عــدم االســتقرار الدســتوري والترشيعــي .وتبــدل يف أفــراد الســلطة احلاكمــة .يف الواقــع كانــت الفــرة املمتــدة
مــن العــام 1963حتــى العــام  1970شــديدة االضطرابــات عــى خمتلــف الصعــد السياســية ،واالقتصاديــة،
واالجتامعيــة( .((3كانــت أبــرز أحداثهــا:
 -انقالب البعث .1963

 -أعامل العنف التي شهدهتا مدينة محاة والصدام األول مع اإلخوان املسلمني عام .1964

 إطالق سياسات التأميم االقتصادي .1965 -بدء الكفاح املسلح الفلسطيني .1964

 حماولة انقالبية فاشلة بقيادة سليم حاطوم .1966 -هزيمة حزيران .1967

 التورط يف األردن عقب جمازر أيلول األسود .1970 -موت عبد النارص يف  28أيلول .1970

 -احتدام الرصاع عىل السلطة بني صالح جديد وحافظ األسد.

دســتور ًيا ،يف نيســان  1964أصــدرت قيــادة البعــث الدســتور املؤقــت .وقــد نــص يف املــادة  16منــه عــى أن
«حريــة االعتقــاد مصونــة ،والدولــة حتــرم األديــان مجيعهــا وتكفــل حريــة القيــام بجميــع شــعائرها عــى ّأل خيــل
ـتورا مؤق ًتــا
ذلــك بالنظــام العــام» .ثــم يف أواخــر العــام  1969أصــدرت ،القيــادة القطريــة حلــزب البعــث دسـ ً
جديــدً ا .تضمــن النــص ذاهتــا حــول حريــة االعتقــاد .فيــا بعــد ،وإثــر مــا عــرف باحلركــة التصحيحيــة ،1970
تــم وضــع دســتور مؤقــت آخــر يف العــام  .1971وقــد تكــرر فيــه النــص ذاتــه حــول حريــة االعتقــاد .تــوىل
بعــد ذلــك حافــظ األســد يف الثــاين عــر مــن آذار مــن العــام ذاتــه رئاســة اجلمهوريــة بموجــب اســتفتاء شــعبي.
واســتمر العمــل هبــذا الدســتور حتــى العــام  ،1973حيــث صــدر مــا عــرف بالدســتور الدائــم للجمهوريــة
العربيــة الســورية .شــهدت البــاد إثــره حالــة مــن االســتقرار الدســتوري حتــى العــام .2012
حتــدد املــادة  3مــن دســتور  1973ديــن الرئيــس باإلســام وجتعــل مــن الفقــه اإلســامي أحــد مصــادر
الترشيــع .ثــم يتحــدث الفصــل الرابــع عــن احلريــات واحلقــوق والواجبــات العامــة .فيقــدم احلريــة الشــخصية
يف املــادة  .25إال أنــه ال يبــن ماهيــة هــذه احلريــة .فعــى ســبيل املثــال ال نــص عــن حريــة الفكــر .ليعــود يف املــادة
 27لينــص عــى أن املواطنــن يامرســون حقوقهــم وحريتهــم بــا ال خيالــف القانــون .ثــم يف املــادة  35يلتــزم
بصــون حريــة االعتقــاد ،إال أنــه حيــر معناهــا باختيــار ديــن أو باالنتــاء إىل ديــن .حيــث ينــص حرف ًيــا عــى أن:
« - 1حريــة االعتقــاد مصونــة وحتــرم الدولــة األديــان مجيعهــا - 2 .تكفــل الدولــة حريــة القيــام بالشــعائر الدينيــة
مجيعهــا عــى ّأل خيــل ذلــك بالنظــام العــام».
(((3

جان حبش ،تقرير  -مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية  -قـراءة في الدسـتور السـوري.
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بعــد أقــل مــن عــام عــى انفجــار الثــورة الســورية ،وبالتحديــد بتاريــخ  27شــباط  ،2012كان قــد بــدأ
العمــل بالدســتور الســوري احلــايل يف ســورية ،الــذي صــدر باملرســوم الترشيعــي رقــم  94مــن العــام ذاتــه عــن
بشــار األســد .يتنــاول هــذا الدســتور قضيــة حريــة االعتقــاد يف املــواد  33 ،9 ،3و.42

جــاءت املــادة الثالثــة منســوخة عــن املــادة  3يف دســتور  ،1950مــع تعديــل شــكيل ،بوصــف الفقه اإلســامي
رئيســا للترشيــع» بــدال ًمــن عــده «املصــدر الرئيــس للترشيــع» ثــم حــذف مجلــة «حريــة االعتقــاد
ـدرا ً
«مصـ ً
مصونــة» إذ تضمنــت مــا يــي:
«ديــن رئيــس اجلمهوريــة اإلســام .الفقــه اإلســامي مصــدر رئيــس للترشيــع .حتــرم الدولــة األديــان مجيعها،
وتكفــل حريــة القيــام بشــعائرها مجيعهــا عــى ّأل خيــل ذلــك بالنظــام العــام .األحــوال الشــخصية للطوائــف
الدينيــة مصونــة ومرعيــة».

تطــرح هــذه املــادة قضايــا احلريــة الدينيــة ،ورشوط األهليــة ملنصــب رئيــس الدولــة ،والديانــة الرســمية،
ووضعيــة القانــون الدينــي ،مجيعهــا يف نــص واحــد دون رابــط فقهــي يتنــاول حمــل هــذه القضايــا ،إال صلتهــا
بمســألة احلساســية الدينيــة يف ســورية بــن األغلبيــة الســنية واألقليــات الدينيــة والطائفيــة األخــرى .يقــول
الدكتــور إبراهيــم دراجــي هبــذا الشــأن « ...واألمــر هنــا ال يتع َّلــق باإليــان ،إذ تكفــي اإلشــارة إىل الديانــة يف
قيــد النفــوس ،حتــى لــو كان الرئيــس غــر مؤمــن ،أو ال يــارس الشــعائر الدينيــة .كــا أهنــا مت ِّيــز بــن األق ّليــات؛
ـلم ،وحتــى لــو كان غــر عــريب .((4(»...
فيكفــي أن يكــون الرئيــس مسـ ً
يتحــدث الدســتور يف املــادة التاســعة عــن محايــة التنــوع الثقــايف يف املجتمــع الســوري« .يكفــل الدســتور
محايــة التنــوع الثقــايف للمجتمــع الســوري بمكوناتــه مجيعهــا وتعــدد روافــده ،بوصفــه ترا ًثــا وطن ًيــا يعــزز الوحــدة
الوطنيــة يف إطــار وحــدة أرايض اجلمهوريــة العربيــة الســورية» .يف الواقــع هــذا نــص جديــد مل تألفــه الدســاتري
الســابقة .وهــو خطــوة جريئــة ،يف االجتــاه الصحيــح ،نحــو مواجهــة القضايــا التــي تــؤرق املجتمــع .إذ يطــرح
قضيــة التنــوع الثقــايف ،وهــي ،دون أدنــى شــك ،قضيــة مهمــة جــدً ا يف جمتمــع غزيــر التنــوع كاملجتمــع الســوري.

يف الفقرتــن  1و 3مــن املــادة  ،33ويف إطــار تقديــم مبــادئ احلريــة الشــخصية واملواطنــة ،ينــص الدســتور
عــى أن1. « :احلريــة حــق مقــدس وتكفــل الدولــة للمواطنــن حريتهــم الشــخصية وحتافــظ عــى كرامتهــم
وأمنهــم3. ... .املواطنــون متســاوون يف احلقــوق والواجبــات ،ال متييــز بينهــم يف ذلــك بســبب اجلنــس أو األصــل
أو اللغــة أو الديــن أو العقيــدة .»... .ال يقصــد املــرع بالنــص عــى العقيــدة يف هــذه املــادة بأهنــا تعنــي حريــة
الفكــر ،التــي هــي موضــوع هــذه الدراســة .إنــا يقصــد هبــا االنتــاء لطائفــة مــا .أي عــدم التمييــز بــن املواطنــن
بســبب االنتــاء الطائفــي .لكــن يف الواقــع هنــاك كثــر مــن الشــواهد القانونيــة التــي تتناقــض مــع نــص هــذه
املــادة .التــي ســنذكرها يف مراجعــة العقــد االجتامعــي الســوري.

ميــز دســتور  ،2012الــذي أصــدره بشــار األســد ،بــن االعتقــاد املبنــي عــى اإليــان بديــن أو طائفــة،
واالعتقــاد الالدينــي ،أو االعتقــاد املبنــي عــى الفكــر احلــر مــن كل قيــد أيديولوجــي .كذلــك فــرق بــن احلريــة
اجلســدية واحلريــة الفكريــة .فينــص يف املــادة  42عــى أن1.»:حريــة االعتقــاد مصونــة وف ًقــا للقانــون2. .لــكل
مواطــن احلــق يف أن يعــرب عــن رأيــه بحريــة وعلنيــة بالقــول أو الكتابــة أو بوســائل التعبــر كافــة» .إن النــص
عــى حريــة االعتقــاد بمفهومهــا غــر الدينــي يعكــس تأثــر القانــون الــدويل هبــذا اخلصــوص .وهــو ،بــا شــك،
(((4
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قضايـــا
خطــوة مهمــة يف طريــق تطويــر الترشيــع الســوري بــا ال يتعــارض مــع املفاهيــم احلديثــة للعلــوم القانونيــة .لكن
عــى مــا يبــدو ،فــإن واضــع هــذا الدســتور يفــر حريــة االعتقــاد عــى أهنــا االعتقــاد الالدينــي .ويفــر حريــة
العقيــدة بأنــه االعتقــاد الدينــي .وهــذا خطــأ خطــر .ألن التعريــف اللغــوي ال يفــرق بــن العقيــدة واالعتقــاد.
وربــا أراد واضــع هــذا النــص أن يتجنــب اإلشــارة إىل حريــة الضمــر ،ملــا يشــمله مضموهنــا مــن معــان كثــرة
متناقضــة ،مــن بينهــا عــدم االعتقــاد الدينــي ،أو اإلحلــاد.

 –2حرية االعتقاد في الدستور المقارن
يشــرك املجتمــع الســوري يف جوانــب ثقافيــة وتارخييــة عديــدة مــع املجتمعــات الناطقــة بالعربيــة ،وتلــك
ذات األغلبيــة الســكانية املســلمة .وإىل حــد بعيــد ،تواجــه مجيــع هــذه املجتمعــات املســائل اجلوهريــة ذاهتــا ،يف
قضايــا اهلويــة الوطنيــة والنظــام الســيايس والبيئــة القانونيــة .هــل للدولــة ديــن؟ وهــل جيــب حتديــد مصــادر
الترشيــع فيهــا؟ مــا هــو تعريــف االعتقــاد؟ ومــا هــي حــدود احلريــة الشــخصية ،وإىل أي مــدى جيــب احــرام
خصوصيتهــا؟ مــن دون شــك لــن جتيــب هــذه الدراســة عــن األســئلة الســابقة .إنــا مــا يعنينــا هــو فهــم التطــور
التارخيــي القانــوين يف جمتمعــات متشــاهبة ،إىل حــد مــا ،بالتجربــة التارخييــة وبالرتكيبــة الســكانية ،مــع اختــاف
كبــر وعميــق يف خصوصيــة كل منهــا .ومــا املــآالت ،اإلجيابيــة أو الســلبية ،التــي مــن املمكــن الوصــول إليهــا يف
حــال تكــرار التجــارب ذاهتــا.

ســنطلع يف هــذا القســم ،عــى عجالــة ،عــى كل مــن التجربــة املرصيــة ،لثرائهــا التارخيــي املعــروف ،ولتأثريهــا
الكبــر يف حميطهــا اإلقليمــي .وكذلــك عــى التجربــة التونســية ملــا تقدمــه مــن نمــوذج متقــدم عــن مثيالهتــا
ـرا ســنعرض حريــة االعتقــاد وفــق منظــور القانــون
مــن التجــارب يف شــال أفريقيــا والــرق األوســط .وأخـ ً
الــدويل.

أ– في الدستور والقضاء المصري
تنــص املــادة  64مــن الدســتور املــري عــى أن« :حريــة االعتقــاد مطلقــة .وحريــة ممارســة الشــعائر الدينيــة
وإقامــة دور العبــادة ألصحــاب األديــان الســاوية ،حــق ينظمــه القانــون ».يشــر القســم األول مــن هــذا النــص
بوضــوح إىل عــدم تقييــد حريــة االعتقــاد .فهــو يعدهــا مطلقــة .واإلطــاق يعنــي عــدم اخلضــوع ألي رشط.
بالتــايل ،وف ًقــا ملنطــوق النــص ،فــإن للفــرد احلــق باعتقــاد ديــن ســاوي أو غــر ســاوي ،كــا لــه احلــق بعــدم
االعتقــاد .لكــن القســم الثــاين مــن النــص يناقــض هــذا االســتنتاج .إذ يقــر حريــة ممارســة الشــعائر الدينيــة
وإقامــة دور العبــادة عــى اتبــاع الديانــات الســاوية فقــط ،ووفــق مــا ينظمــه القانــون .إ ًذا ،حيــر املــرع
املــري تفســر مفهــوم حريــة االعتقــاد بالديانــات الســاوية .وحتــى هــذا التفســر ال يعنــي إطــاق حريــة
االعتقــاد بالنســبة لغــر املســلمني ،بــل هــو ســيظل مقيــدً ا بــا حيــدده القانــون .أي إنــه بالنتيجــة ســيظل حمــد ًدا
بــا تــرى وضعــه األغلبيــة الترشيعيــة اإلســامية مــن قيــود .ثــم يــأيت نــص املــادة  65ليؤكــد هــذا التفســر
الضيــق ملفهــوم حريــة االعتقــاد .إذ ينــص عــى أن «حريــة الفكــر والــرأي مكفولــة» ،فهــو ال يــرى إ ًذا أن الفكــر
هــو ذاتــه االعتقــاد وأن كال احلريتــان ال ختتلفــان ،بــل يقتــر يف مفهــوم الفكــر ليجعلــه يف مســتوى الــرأي،
الــذي هــو أمــر قابــل للخطــأ أو الصــواب خال ًفــا للفكــر أو االعتقــاد الــذي هــو حقيقــة بالنســبة لصاحبــه.
إن التناقــض الظاهــر يف نــص املادتــن  64و 65مــن الدســتور املــري ،ســببه الســياق العــام هلــذا الدســتور
وتوجهــه الدينــي املبالــغ فيــه .فهــو يؤكــد يف ديباجتــه عــى موقفــه مــن عــد اإلســام ديــن الدولــة ،ومصــادر
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الترشيــع فيهــا حمكومــة بــا حتــدده الرشيعــة اإلســامية .ثــم حيــول هــذا املوقــف إىل نــص دســتوري ملــزم يف
املــادة الثانيــة« :اإلســام ديــن الدولــة ،واللغــة العربيــة لغتهــا الرســمية ،ومبــادئ الرشيعــة اإلســامية املصــدر
الرئيــس للترشيــع» .ثــم حيــدد يف املــادة الثالثــة مصــادر الترشيــع بالنســبة إىل األحــوال الشــخصية لغــر املســلمني
مــن مســيحيني وهيــود ،خار ًقــا بذلــك مبــادئ املســاواة بــن املواطنــن .وال يتوقــف توجهــه الديــن عنــد هــذا
خاصــا يف املــادة الســابعة عــن مؤسســة األزهــر الدينيــة .فيجعــل منهــا هيئــة علميــة
نصــا ً
احلــد ،بــل يــورد ً
مســتقلة ال ختضــع للدولــة ،هلــا وحدهــا تفســر القواعــد الدينيــة ونــر العلــوم الدينيــة واللغــة العربيــة ،وتلتــزم
ويصــن شــيخ األزهــر مــن العــزل .وبموجــب هــذا النــص فــإن الســلطات الدســتورية،
الدولــة بتمويلهــاُ ،
مــن ترشيعيــة وتنفيذيــة وقضائيــة ،أصبحــت مجيعهــا ختضــع لرقابــة األزهــر يف كل مــا يتعلــق بتفســر القواعــد
الفقهيــة اإلســامية .وإذا مــا أخذنــا باحلســبان أن املــادة الثانيــة قــد حــددت ديــن الدولــة اإلســام وأن مبــادئ
الرشيعــة اإلســامية هــي املصــدر الرئيــس للترشيــع ،تصبــح ً
كل مــن املحكمــة الدســتورية وحمكمــة النقــض يف
مــر خاضعتــن ملــا تقــرره مؤسســة األزهــر مــن تفســرات .وهــذا مــا يعنــي ،برأيــي ،أن النظــام الســيايس
املــري احلــايل ،بجميــع ســلطاته ،بــات حياكــي األنظمــة السياســية األوربيــة إبــان القــرون الوســطى ،حينــا
كانــت ختضــع تلــك األنظمــة للســلطة البابويــة الكنســية.

ال يوجــد يف الدســتور أو القانــون املــري مــا ينــص عــى أن اإلحلــاد أو تغيــر الديــن إىل غــر اإلســام يعــد
جريمــة .ولكــن أمــام حالــة انعــدام النــص ،وتب ًعــا ملــا حيــدده الدســتور .فإنــه مــن الواجــب ،هبــذا اخلصــوص،
الرجــوع إىل مــا نصــت عليــه الرشيعــة اإلســامية .وقــد اســتقرت حمكمــة النقــض املرصيــة يف رأهيــا حــول
اإلجهــار باإلحلــاد ،عــى أنــه ارتــكاب جلريمــة ازدراء األديــان .ويف أحــد اجتهاداهتــا أن «الدولــة عقيدهتــا
اإلســام ،وهــذا مــا ينــص عليــه الدســتور يف املــادة الثانيــة منــه مــن أن اإلســام ديــن الدولــة ومبــادئ الرشيعــة
اإلســامية املصــدر الرئيــس للترشيــع  ...وارتــداد املســلم عــن االســام ليــس أمـ ًـرا فرد ًيــا يمكــن أن تتســامح
فيــه رشيعــة اإلســام ودولتــه ألنــه حــق مــن حقــوق األفــراد  ...وذلــك بــأن الدســتور يكفــل يف املــادة  ٤٧منــه
حريــة الــرأي يف حــدود القانــون ،فحريــة الــرأي تكــون وف ًقــا للضوابــط واحلــدود التــي يســمح هبــا النظــام
األســاس للدولــة  ...ولــو أنــه احتفــظ باعتقــاده يف رسيــرة نفســه  ...إال أن اجلهــر بالســوء مــن القــول طعنًــا يف
عقيــدة املجتمــع والدعــوى إىل ازدرائهــا يتصــادم مــع النظــام العــام وهــو مــا ال يقــره أي ترشيــع أو نظــام(».((4

يعــد االجتهــاد الســابق أن الدولــة جــزء أو تفصيــل مــن كليــة رشيعــة اإلســام ،وأن أمــر تغيــر الديــن ليــس
قضيــة شــخصية ،بــل هــو قضيــة وطنيــة .ثــم يناقــض اســتنتجه األخــر بالذهــاب إىل عــد هــذا التغيــر جمــرد رأي
شــخيص .فبحســب تفســره ،لــو أن املدعــى عليــه احتفــظ بــه دون أن يــرح بــه ،ملــا شــكل ذلــك أي خــرق
للقانــون!

ويف تطبيــق نصــوص الرشيعــة اإلســامية عــى املســلمني يف مــر ،تــرى املحكمــة الدســتورية أن تطبيــق تلــك
القواعــد ال يشــكل إخـ ً
ـال بمبــدأ حريــة العقيــدة .فتقــول يف ذلــك« :وإذا كانــت الرشيعــة اإلســامية هلــا طابــع
دينــي ال شــك فيــه ،بوصفهــا جوهــر الديــن اإلســامي ،إال أهنــا تســتقل عــن الطابــع العقائــدي الدينــي األصيل
يف أهنــا نظــام ترشيعــي .وهلــذا كان مــن املتصــور أن تطبــق الرشيعــة اإلســامية يف جمتمــع غــر إســامي ،أو يف
املجتمــع اإلســامي عــى غــر املســلمني مــن أفــراده ،وعــى األجانــب الذيــن يوجــدون عــى أرضــه ،بالنظــر إىل

( ((4الطعــن رقــم  475لســنة  65قضائيــة الصــادر بجلســة 1996/08/05مكتــب فنــي (ســنة  - 47قاعــدة 212
 -صفحــة .)1134
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قضايـــا
طابعهــا احلضــاري وســندها املنطقــي وقيمهــا االجتامعيــة دون إخــال بمبــدأ حريــة العقيــدة الدينيــة»(.((4

وعــى الرغــم مــن هــذا التوجــه يف إخضــاع الدســتور والدولــة للديــن ،ال بــد مــن اإلشــارة إىل أن املحكمــة
اإلداريــة العليــا بمجلــس الدولــة املرصيــة قــد اختــذت موق ًفــا خمتل ًفــا .فهــي حتــر إلزاميــة النــص الدســتوري
باملــرع ،كونــه هــو مــن يتــوىل مهمــة ســن القانــون .دون أن ينــال ذلــك اإللــزام مــن القضــاء .عــى أن القضــاء
ملــزم بتطبيــق القواعــد القانونيــة ال صياغتهــا .بالتــايل فهــو ملــزم بإعــال القواعــد النافــذة« .تنــص املــادة الثانيــة
مــن الدســتور عــى أن مبــادئ الرشيعــة اإلســامية هــي املصــدر الرئيــس للترشيــع ،وال جــدال يف أن اخلطــاب يف
هــذا النــص موجــه إىل الســلطة الترشيعيــة  ....فــإن الترشيعــات الســارية يف الوقــت احلــارض تظــل نافــذة ،بحيث
يتعــن عــى املحاكــم تطبيقهــا توصـ ً
ـا إىل الفصــل يف املنازعــات التــي ترفــع إليهــا ،والقــول بغــر ذلــك ســيؤدي
إىل تضــارب األحــكام واضطــراب ميــزان العدالــة مــع املســاس يف الوقــت ذاتــه بأحــد باملبــادئ الدســتورية
األصليــة وهــو مبــدأ الفصــل بــن الســلطات( .»((4وهــذا مــا اســتقر عليــه موقــف املحكمــة الدســتورية املرصيــة
أيضــا ،حســب الدكتــور حممــد نــور فرحــات الــذي يقــول« :متكنــت املحكمــة الدســتورية العليــا املرصيــة يف
ً
قضايــا عديــدة مــن إقــرار مبــادئ حالــت بــن أن يــؤدي كــون النــص يف الدســتور يعتمــد الرشيعــة اإلســامية
رئيســا للترشيــع وأن تتحــول مــر إىل دولــة دينيــة .وأهــم هــذه املبــادئ التــي قررهتــا حمكمتنــا العليــا:
ـدرا ً
مصـ ً
موجهــا إىل القــايض ،وبالتــايل ال جيــوز للقــايض أن يتجاهــل
أن خطــاب هــذه املــادة موجــه إىل املــرع وليــس
ً
القانــون الوضعــي ،وأن يذهــب إىل تطبيــق الرشيعــة مبــارشة حتــى ولــو تــراءى لــه أن نــص القانــون الوضعــي
خمالــف ألحــكام الرشيعــة اإلســامية»(.((4

ب– الدستور التونسي ومداوالت الجمعية التأسيسية
نــص الفصــل الســادس مــن الدســتور التونــي لعــام  2014عــى أن« :الدولــة راعيــة للديــن ،كافلــة حلريــة
املعتقــد والضمــر وممارســة الشــعائر الدينيــة ،ضامنــة حليــاد املســاجد ودور العبــادة عــن التوظيــف احلــزيب.
تلتــزم الدولــة بنــر قيــم االعتــدال والتســامح وبحاميــة املقدّ ســات ،كــا تلتــزم بمنــع دعــوات التكفــر
والتحريــض عــى الكراهيــة والعنــف بالتصــدي هلــا» .بموجــب هــذا النــص ُيســجل للدولــة التونســية ،بوصفهــا
إحــدى الــدول املنضمــة جلامعــة الــدول العربيــة ،أهنــا أنتجــت أول وثيقــة دســتورية تنــص رصاحــة عــى حريــة
الضمــر ،ومتيــز بــن االعتقــاد الدينــي واالعتقــاد الالدينــي .وهــي ،بالنــص عليهــا يف بــاب املبــادئ األساســية،
تكــون قــد ســاوت بــن حريــة الضمــر وبــن حريــة املعتقــد مــن وجهــة نظــر الدســتور .مــا يعنــي مــن حيــث
النتيجــة مســاواة مجيــع املواطنــن أمــام القانــون ،وحياديــة الدولــة جتاههــم ،دون االلتفــات ملــا يؤمــن بــه كل
منهــم .ويوضــح النــص بشــكل حاســم موقفــه مــن عالقــة املؤسســة الدينيــة بالسياســية ،بالنــص عــى حياديــة
دور العبــادة عــن التوظيــف احلــزيب .مــا يعنــي فصــل الديــن عــن الدولــة وضــان علامنيــة الدولــة .ثــم ينــص
الدســتور يف البــاب الثــاين – احلقــوق واحلريــات الفصــل  31عــى أن« :حريــة الــرأي والفكــر والتعبــر واإلعالم
( ((4المحكمــة دســتورية عليــا فــي مصــر  2004/12/19القضيــة رقــم  119لســنة  21قضائيــة «دســتورية» ،ج
« 1/11دســتورية» ص .1143
( ((4نــوار بديــر وعاصــم خليــل ،اإلشــارة إلــى اإلســام والشــريعة فــي الوثائــق الدســتورية وأثــر ذلــك علــى
الحريــة الدينيــة «دارســة مقارنــة» ص.23
( ((4محمد نور فرحات ،ورقة بحثية الدين والدستور في مصر ،مجلة فصول  ،2012ص .130،140
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والنــر مضمونــة .ال جيــوز ممارســة رقابــة مســبقة عــى هــذه احلريــات» .عــى الرغــم مــن املســاواة ضمنًــا ،يف
النــص ،بــن حريــة الفكــر مــن جهــة ،وحريــات الــرأي والتعبــر واإلعــام والنــر مــن جهــة أخــرى الــذي هو
برأيــي أمــر يف غــر مكانــه ،كــون حريــة الفكــرً ،
أول ،أقــرب يف مفهومهــا إىل حريــة االعتقــاد وحريــة البحــث
العلمــي ،وثان ًيــا يف كوهنــا أوســع وأعمــق مــن حريــات الــرأي والتعبــر واإلعــام والنــر ،وهــي بحــد ذاهتــا
مصــدر لتلــك احلريــات .إال أن الفصــل بــن هــذه احلريــات مجي ًعــا وحريــة االعتقــاد ،والنــص عــى كل منهــا يف
بــاب خمتلــف ،هــو خطــوة متقدمــة تنســجم مــع موقــف القانــون الــدويل يف قضايا حقــوق اإلنســان ومــع املفاهيم
املعــارصة هلــذه احلقــوق .ثــم يضمــن النــص محايــة هــذه احلقــوق وعــدم انتزاعهــا أو خرقهــا مــن خــال حتديــد
نصــا جديــدً ا ســبا ًقا مل
عمــل آليــة الرقابــة ،بعــدم جــواز الرقابــة املســبقة عليهــا .وهــو يكــون بذلــك قــد تضمــن ً
يــرد يف أي مــن النصــوص الدســتورية العربيــة .ال يكتفــي الدســتور بالنــص عــى عــدم جــواز ممارســة الرقابــة
املســبقة ،بــل يذهــب يف الفصــل  49إىل أبعــد مــن ذلــك فينــص عــى أن« :حيــدد القانــون الضوابــط املتعلقــة
باحلقــوق واحلريــات املضمونــة هبــذا الدســتور وممارســتها بــا ال ينــال مــن جوهرهــا .وال توضــع هــذه الضوابــط
ّإل لــرورة تقتضيهــا دولــة مدنيــة ديمقراطيــة هبــدف محايــة حقــوق الغــر ،أو ملقتضيــات األمــن العــام ،أو
الدفــاع الوطنــي ،أو الصحــة العامــة ،أو اآلداب العامــة ،وذلــك مــع احــرام التناســب بــن هــذه الضوابــط
ألي تعديــل أن
وموجباهتــا .وتتك ّفــل اهليئــات القضائيــة بحاميــة احلقــوق واحلريــات مــن أي انتهــاك .ال جيــوز ّ
ينــال مــن مكتســبات حقــوق اإلنســان وحرياتــه املضمونــة يف هــذا الدســتور» .وبموجــب هــذا النــص يكــون
الدســتور قــد حصــن هــذه احلقــوق مــن تدخــل الســلطة التنفيذيــة وجتاوزهــا لســلطاهتا .وكذلــك مــن احتــال
ســيطرة أغلبيــة ترشيعيــة مــا وســنها قوانــن تتعــارض مــع جوهــر احلقــوق واحلريــات العامــة املنصــوص عنهــا.
أيضــا اســتقاللية الســلطة القضائيــة ،عندمــا يكلفهــا دون غريهــا بحاميــة احلقــوق واحلريــات مــن
وهــو حيصــن ً
أي انتهــاك.
تبــن اهليئــة التأسيســية يف التوطئــة ،املقدمــة ،أن مســألة احــرام احلريــات وحقــوق اإلنســان هــي أحــد الدوافع
وتأسيســا لنظــام مجهــوري ديمقراطــي تشــاركي ،يف إطــار دولــة مدنيــة
لكتابــة هــذا الدســتور .فتنــص عــى...« :
ً
 ...وتضمــن فيــه الدولــة علويــة القانــون واحــرام احلريــات وحقــوق اإلنســان واســتقاللية القضــاء واملســاواة يف
احلقــوق والواجبــات بــن مجيــع املواطنــن واملواطنــات والعدل بــن اجلهــات .»...
يف البــاب الســادس ،حتــت بــاب اهليئــات الدســتورية ،ينــص الدســتور يف الفصــل  125عــى كيفيــة تشــكيل
هــذه اهليئــات ويبــن مهامهتــا وآليــات عملهــا .ثــم يقــدم يف القســم الثالــث ،الفصــل  125هيئــة حقــوق
اإلنســان ،وهــي بمنزلــة مفوضيــة حقــوق االنســان« :تراقــب هيئــة حقــوق اإلنســان احــرام احلريــات وحقــوق
اإلنســان ،وتعمــل عــى تعزيزهــا ،وتقــرح مــا تــراه لتطويــر منظومــة حقــوق اإلنســان ،وتستشــار وجو ًبــا يف
مشــاريع القوانــن املتصلــة بمجــال اختصاصهــا .حتقــق اهليئــة يف حــاالت انتهــاك حقــوق اإلنســان لتســويتها
أو إحالتهــا عــى اجلهــات املعنيــة .تكــون اهليئــة مــن أعضــاء مســتقلني حمايديــن مــن ذوي الكفــاءة والنزاهــة،
يبــارشون مهامهتــم لفــرة واحــدة ،مدهتــا ســنوات».
وافــق أعضــاء املجلــس الوطنــي التأســييس عــى الدســتور التونــي اجلديــد بعــد ثــاث ســنوات مــن اإلطاحة
بنظــام بــن عــي وبعــد ســنتني مــن انطــاق عمليــة صــوغ الدســتور .أعــد املجلــس مســودات ثــم مشــاريع تــم
نرشهــا عــى موقعــه اإللكــروين ،ممــا ســمح ملنظــات املجتمــع املــدين والســيايس بتقييمهــا والتأثــر يف تعديلهــا
وبعــد ذلــك عــى عمليــة املوافقــة عــى الدســتور .بعــد ســتة أشــهر مــن االنطــاق تــم إصــدار النســخة األوىل.
وظهــرت النســخة الثانيــة خــال أربعــة أشــهر .واســتغرق إصــدار النســخة الثالثــة املــدة نفســها .صــدر عــن
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قضايـــا
جلنــة الصــوغ املــروع النهائــي يف األول مــن الشــهر الســادس مــن العــام ( .2013((4شــهدت أعــال املجلــس
مــداوالت طويلــة ومعقــدة وشــاقة جــدً ا بــن ممثــي األحــزاب التونســية .وصلــت حــد التخويــن والشــتائم.
خــارج قبــة املجلــس ،شــهدت حــدة اخلــاف الســيايس ،حــول نصــوص الدســتور ،مســتويات خطــرة .وصلــت
إىل حــد وقــوع جرائــم اغتيــال ســيايس .مــع صــدور كل نســخة عــن املجلــس الوطنــي التأســييس ،كان املجتمــع
املــدين يســارع بتنظيــم جلســات تقييميــة تصحبهــا قــراءة يف املــروع .وإثــر هــذه امللتقيــات املفتوحــة للسياســيني
واإلعــام يتــم نــر توصيــات للعمــوم بقصــد حتســن النســخة املقرتحــة .وقــد وصلــت بذلــك هــذه التوصيات
إىل أعضــاء املجلــس الوطنــي التأســييس بطريقــة غــر مبــارشة ،ولوحــظ أن النســخة املواليــة عــادة مــا تأخــذ
ـق ّ
أن هنــاك عــد ًدا مــن فصــول الدســتور  -ملــا
املقرتحــات باحلســبان وذلــك بدجمهــا كل ًيــا أو جزئ ًيــا(« .((4واحلـ ّ
ـواب ومجع ّيــات املجتمــع املــدين واجلامعــات
كان يف طــور املــروع  -هــي التــي َك ُثــر حوهلــا اخلــاف بــن النـ ّ
الدينيــة بـ ّ
ـكل ألواهنــا السياســية واجتاهاهتــا املذهب ّيــة املعلنــة أو الضمن ّيــة»(.((4

ـص الدســتور يف فصلــه األول عــى أن «تونــس دولــة حـ ّـرة ،مســتق ّلة ،ذات ســيادة ،اإلســام دينهــا» .وهــو
نـ ّ
يؤكــد يف التوطئــة عــى اهلويــة الثقافيــة اإلســامية والعربيــة للشــعب التونــي .وهــي يف الواقــع نصــوص رمزيــة
ال تؤثــر عــى التوجــه العــام الــذي يأخــذ بــه هــذ الدســتور ،وهــو توجــه يســتند إىل الثقافــة العامليــة املعــارصة
حــول قضيــة حقــوق اإلنســان ،وموقــف القانــون الــدويل منهــا .كــا يبــدو جل ًيــا تأثــر الدســاتري الغربيــة يف
أخــرا املجلــس الوطنــي( .((4ويشــر الباحــث التونــي حممــد يوســف
الصيغــة الدســتورية التــي اعتمدهــا
ً
إدريــس إىل نقطتــن جوهريتــن نــص عليهــا الدســتور .ومهــا تناقضــان التوجــه العــام يف احــرام احلريــات
وحقــوق اإلنســان .تكمــن األوىل يف مــا تضمنــه الفصــل  74مــن البــاب الرابــع – الســلطة التنفيذيــة .حيــث
يشــرط لقبــول الرتشــح لرئاســة اجلمهوريــة أن يكــون اإلســام ديــن املرشــح .وهــذا مــن دون أدنــى شــك
يطعــن بمبــادئ املواطنــة واملســاواة بــن املواطنــن عــى اختــاف انتامءاهتــم الدينيــة أمــام القانــون ،بــل يطعــن
أيضــا يف حياديــة الدولــة جتــاه األديــان واملعتقــدات( .((4أمــا النقطــة الثانيــة ،فهــي مــا نص عليــه الفصل الســادس
ً
مــن أن الدولــة راعيــة للديــن ،والــذي هــو اإلســام بحســب املــادة األوىل .بينــا يكتفــي النــص بكفالــة حريــة
املعتقــد والضمــر .وهــذا مــا يطــرح الســؤال ،مــرة أخــرى ،عــن مبــدأ حياديــة الدولــة جتــاه األديــان ،وعــن
موقــف الدولــة مــن املقدســات األخــرى غــر اإلســامية(.((5

ـرا ،أ ًيــا كانــت نقــاط النقــد التــي تنــال مــن الدســتور التونــي لعــام  ،2014ومهــا كانــت النصــوص
أخـ ً
بعيــدة عــن الطمــوحّ ،إل أنــه بالنــص عــى حريــة الضمــر والتمييــز بينهــا وبني املعتقــد ،شــكل خر ًقــا يف حمرمات
ثقافــة املجتمعــات الناطقــة بالعربيــة .وهــو بــكل تأكيــد يعــر عــن روح عرصيــة منســجمة مــع املبــادئ العامليــة
حلقــوق اإلنســان وحريتــه ،وال ســيام يف بحثــه لقضيتــي احــرام حريــة االعتقــاد والضمــر ،واالعــراف بفرديــة

(((4
(((4
(((4
(((4
(((4
(((5

مؤسسة فريدرش إيبرت بتــونس ،الدستور التونسي تحت المجهر ،ص.9
المرجع السابق ،ص.10
حر ّية المعتقد والضمير في الدستور التونسي الجديد :صراع المرجع ّيات ،مؤمنــون
بســام الجمــل ،مقالــة بعنــوان ّ
بــا حــدود.
محمــد يوســف إدريــس ،بحث محكم ،حر ّية الضمير في الدستور التونسي الجديد بين دواعي االنفتاح على القيم
اإلنسان ّية وسلطة المرجع الثقافي ،مؤسســة مؤمنــون بــا حــدود ،ص.13
المرجع السابق ،ص.8
المرجع السابق ،ص.9
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هــذه احلقــوق وخصوصيتهــا بــكل إنســان ،واســتقاللية صفاهتــا اخلاصــة عــن الصفــات العامــة للمجموعــة
الدينيــة التــي ينتمــي هلــا ،ونجــح يف وضــع قواعــد دســتورية واضحــة وحــادة يف ســبيل محايــة هــذه احلقــوق
وتكريســها .لقــد جــاء هــذا الدســتور نتيجــة لعمليــة ديمقراطيــة طويلــة ومعقــدة ،عــرت عــن تطــور حضــاري
مميــز للثقافــة التونســية .وقــد متكــن واضعــوا هــذا الدســتور ،إىل حــد بعيــد ،مــن التعبــر عــن مكونــات هويــة
الشــعب التونــي ،ومكنوناهتــا املتناقضــة مجيعهــا ،مــن دون اإلخــال بمبــادئ احــرام الكرامــة اإلنســانية.

ج– القانون الدولي
تطــورت فكــرة حريــة االعتقــاد عــر كثــر مــن املحطــات التارخييــة ،قبــل أن تصــل إىل مفهومهــا احلــايل.
ويبــدو أنــه مــن األمهيــة بمــكان ،تنــاول هــذه القضيــة ،بداي ـ ًة ،مــن وجهــة نظــر التجربــة الفرنســية .ملــا هلــذه
التجربــة مــن أثــر كبــر عــى صــوغ املفاهيــم الدوليــة املعــارصة حلقــوق اإلنســان .دون إنــكار مــا للتجربــة
أيضــا مــن دور مهــم يف املجــال ذاتــه .تنــص املــادة الثانيــة مــن الدســتور الفرنــي احلــايل الــذي صــدر
األمريكيــة ً
يف العــام  1958عــى أن« :فرنســا مجهوريــة غــر قابلــة للتجزئــة وعلامنيــة وديمقراطيــة واجتامعيــة ،وتؤكــد
مســاواة مجيــع املواطنــن أمــام القانــون مــن دون أي متييــز يف األصــل أو العــرق أو الديــن ،كــا أهنــا حتــرم
املعتقــدات مجيعهــا .»...وتنــص مقدمــة هــذا الدســتور عــى أن« :يعلــن الشــعب الفرنــي رســم ًيا عــن متســكه
بحقــوق اإلنســان ومبــادئ الســيادة الوطنيــة وف ًقــا لتعريفهــا يف إعــان حقــوق اإلنســان واملواطــن الصــادر
يف عــام  ،1789الــذي تــم تأكيــده واســتكامله يف مقدمــة دســتور عــام  .»... 1946ويشــر اإلعــان يف املــادة
العــارشة منــه إىل أنــه« :ال جيــب حماســبة أحــد بســبب آرائــه ،حتــى الدينيــة منهــا ،رشيطــة أال خيــل التعبــر عنهــا
بالنظــام العــام الــذي حــدده القانــون» .ويبــن يف املــادة احلاديــة عــرة ،يف مــا يتعلــق بالعلامنيــة وتقديــس احلريــة
الفكريــة وعلوهــا عــى أي مبــدأ آخــر ،أن« :حريــة تــداول األفــكار واآلراء هــي أحــد أثمــن حقــوق اإلنســان».
ال يميــز الدســتور الفرنــي بــن حريــة الوجــدان أو الضمــر ( )Liberté de Conscienceوحريــة االعتقــاد
الدينــي ( .)Liberté Religieuseوهــو يعدمهــا مكفولتــن بالقانــون دون أدنــى متييــز بينهــا بدرجــة األمهيــة أو
القداســة( ،((5عندمــا ينــص عــى احــرام املعتقــدات مجيعهــا دون حتديــد ديــن للدولــة ،أو لديــن رئيســها ،أو دون
مفاضلــة ،أو متييــز بــن الديانــات يف البــاد.

دول ًيــا ،فقــد متــت اإلشــارة ألول مــرة إىل قضيــة حريــة االعتقــاد ،يف وثيقــة دوليــة غــر ملزمــة ،يف املــادة 18
مــن اإلعــان العاملــي حلقــوق االنســان عــام « 1948لــكل شــخص حــق يف حريــة الفكــر والوجــدان والديــن،
ويشــمل هــذا احلــق حريتــه يف تغيــر دينــه أو معتقــده... ،إلــخ» .ثــم يف العهــد الــدويل اخلــاص باحلقــوق املدنيــة
والسياســية  ،1966الــذي وقعــت عليــه ســورية ،حيــث نــص يف الفقــرة األوىل مــن املــادة  ...« 18ويشــمل هــذا
احلــق حريتــه يف اعتنــاق أي ديــن أو معتقــد خيتــاره... ،إلــخ».
يف العــام  1981أصــدرت اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة قرارهــا غــر امللــزم املتضمــن إعال ًنــا بشــأن القضاء
عــى مجيــع أشــكال التعصــب والتمييــز القائمــن عــى أســاس الديــن أو املعتقــد ،والــذي أكــد يف مادتــه األوىل
عــى مــا ورد يف العهــد الــدويل اخلــاص الســابق الذكــر .حتفظــت ســورية عىل هــذا القــرار بحجــة تعــارض تنفيذه
مــع قوانينهــا الداخليــة ،وأثنــت  -أي ســورية  -مــع إيــران عــى التحفــظ اجلامعــي الــذي تقــدم بــه العــراق نيابــة

( ((5تقريــر الحكومــة الفرنســية إلــى مجلــس حقــوق اإلنســان ،االســتعراض الدولــي الشــامل ،الــدورة الثانيــة،
جنيــف  ،2008الفقــرة .A/HRC/WG.6/2/FRA/1 2 May 2008 ،23

332

قضايـــا
عــن منظمــة املؤمتــر اإلســامي بخصــوص تطبيــق أي بنــد أو نــص يف اإلعــان مــن شــأنه أن خيالــف الرشيعــة
اإلســامية أو أي ترشيعــات أو لوائــح أساســها الرشيعــة اإلســامية ،وذلــك وفقــا للمعلومــات املنشــورة عــى
موقــع مكتبــة حقــوق اإلنســان يف جامعــة مينيســوتاُ .يذكــر أيضــا أن دول أوروبــا الرشقيــة واالحتــاد الســوفيتي
ســابقا كانــوا قــد حتفظــوا عــى القــرار بســبب أنــه «مل يأخــذ باحلســبان االعتقــادات امللحــدة بالدرجــة املطلوبــة».
يف العــام  ،1993أشــارت جلنــة اإلرشاف عــى تنفيــذ العهــد الــدويل اخلــاص باحلقــوق املدنيــة والسياســية،
ـرا يتــم انتخاهبــم مــن قبــل الــدول األطــراف يف العهــد ،إىل أن املقصــود بالديــن أو املعتقــد
واملشــكلة مــن  18خبـ ً
هــو «معتقــدات يف وجــود إلــه ،أو يف عــدم وجــوده أو معتقــدات ملحــدة ،بجانــب احلــق يف عــدم ممارســة أي
ديــن أو معتقــد”.

تــرى جلنــة األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنســان أنــه ال بــدّ مــن أن تُفــر حريــة الديــن أو العقيــدة عــى نطــاق
واســع ،حيــث إن اهلــدف منهــا هــو محايــة األفــراد الذيــن يعتنقــون ديانــات خمتلفــة ويامرســون الديانــات
أيضــا حتمــي احلــق يف عــدم اعتنــاق عقيــدة
التقليديــة ،وغــر التقليديــة ،والديانــات احلديثــة ،واإلحلــاد .وهــي ً
أساســا( .((5فيقصــد بحــق حريــة الديــن أو املعتقــد يف إطــار منظومــة حقــوق اإلنســان حريــة الفــرد يف اعتنــاق
ً
مــا يشــاء مــن أفــكار دينيــة أو غــر دينيــة(.((5

 –3العقد االجتماعي السوري  -العوامل المؤثرة
أ -تطور العقد االجتماعي
ـدرا من
مرحلــة التأســيس :يالحــظ املراقــب عــدم اإلشــارة إىل الديــن اإلســامي بوصفــه دينًــا للدولــة أو مصـ ً
مصــادر الترشيــع يف دســتور  ،1920حيــث اكتفــى النــص باإلشــارة إىل اإلســام دينًــا للملــك أو الرئيــس .ال
شــك أن الرعيــل األول مــن مؤســي الدولــة الســورية مل جيــدوا رضورة ل إقحــام الفقــه اإلســامي يف نصــوص
الدســتور ،فهــذه النخبــة كانــت قــد اســتلهمت اجلــزء األوســع مــن أفكارهــا عــن شــكل الدولــة الســورية
متأثــرة إىل حــد بعيــد بــاإلرث العثــاين وبطبيعتــه الدينيــة اإلســامية ،وكانــت تــدرك يف رسيرهتــا ّأل معنــى هلــذه
اإلشــارة ،طاملــا أن القوانــن يف األصــل مســتوحاة مــن الفقــه اإلســامي.
ال يمكــن االدعــاء بــأن هــذا الدســتور يعــر عــن علامنيــة الدولــة الســورية الوليــدة .إذ عــى الرغــم مــن
تأكيــده عــى مدنيــة احلكومــة ،إال أنــه مل يتمكــن مــن جتــاوز قضيــة ديــن امللــك ،عــى الرغــم مــن رمزيتهــا.
كــا فضــل واضعــوه صــوغ نــص خمتــر لتنــاول مســألة حريــة االعتقــاد يف بلــد متعــدد الطوائــف واملذاهــب.
ثــم تبنــى مفهو ًمــا ضي ًقــا ملســألة احلريــة الشــخصية بوصفهــا حريــة اختيــار املظهــر والعــادات دون أن يتنــاول
حريــة الفكــر .وتــرك أمــر النظــر بقضايــا األحــوال الشــخصية للمحاكــم الرشعيــة والروحيــة واملذهبيــة .وإذا
مــا عدنــا ملحــارض املؤمتــر الســوري األول ،فإهنــا تشــر بوضــوح إىل أن أعضــاء هــذا املؤمتــر قــد خضعــوا يف هنايــة
مداوالهتــم لرغبــة رؤســاء املؤسســات الدينيــة اإلســامية واملســيحية يف البــاد.

(((5
(((5

اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية ،الدورة الثامنة واألربعون  ،1993التعليق العام رقم .22
دليــل دراســي ،حريــة الديــن والمعتقــد ،جامعــة منيســوتا – مكتبــة حقــوق اإلنســان http://hrlibrary.umn.

.edu/arabic/SGreligion.html
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كبــرا مــن املثقفــن الســوريني ،خــال مرحلــة تأســيس الدولــة ،قــد تأثــروا بالفكــر
ال شــك أن عــد ًدا
ً
األورويب ،والفرنــي عــى وجــه التحديــد .وقــد تركــوا بصمتهــم يف صــوغ دســتور  .1920لكــن ذلــك ال
يعنــي بالــرورة أن املــزاج الشــعبي العــام ،والزعامــات الدينيــة واملحليــة ،قــد نــال منهــا تأثــر الفكــر األورويب
أيضــا .فالســمة احلداثيــة ،نســب ًيا ،التــي ميــزت هــذا الدســتور ،مل تكــن وليــدة تــوازن القــوى السياســية يف جملــس
ً
النــواب .إنــا وليــدة األوضــاع السياســية التــي كانــت تعصــف بســورية يف تلــك املرحلــة.
جــرت مناقشــة هــذا الدســتور يف جــو مــن احلريــة السياســية ،بعــد اخلــاص مــن االســتبداد العثــاين .وحتــت
إدارة حكومــة سياســية معاديــة للعثامنيــن ،بزعامــة امللــك فيصــل ،وقــد جــاءت نتيجــة للثــورة العربيــة الكــرى.
مــا أدى ،بطبيعــة احلــال ،إىل احلــد مــن قــدرة الكتلــة الدينيــة عــى املنــاورة السياســية والتشــبث بمواقفهــا .يضاف
أيضــا ،الــدور الرئيــس للتهديــدات الفرنســية ،بالتدخــل العســكري وفــرض نظــام االنتــداب ،مــا دفــع
إىل ذلــك ً
أعضــاء املؤمتــر إىل التوصــل إىل نقــاط توافقيــة ،تســمح بإنتــاج الوثيقــة الدســتورية خــال أقــر وقــت ممكــن.
وذلــك هبــدف أن متثــل هــذه الوثيقــة رســالة إىل املجتمــع الــدويل ،تعــر عــن قــدرة الســوريني عــى إدارة بالدهــم
بأنفســهم دون احلاجــة للوجــود األجنبــي.

لقــد اكتفــى الدســتور األول للدولــة بمنــع التعــرض للمعتقــدات والديانــات ،دون أن يبــن موقفــه مــن حريــة
االعتقــاد بحــد ذاهتــا ،ال بمفهومهــا الواســع الــذي يشــمل حريــة الضمــر والوجــدان اخلاصــة بــكل فــرد ،وال
بمفهومــه الضيــق الــذي يعنــي التســامح الدينــي بــن املجموعــات الســكانية واالنتــاء إىل ديــن آخــر أو طائفــة
خمتلفــة .فقــد عالــج قضيــة حريــة االعتقــاد بكوهنــا مســألة أغلبيــة وأقليــات دينيــة .ومل يتجــاوز ذلــك إىل عدهــا
مســألة شــخصية تعــر عــن ضمــر كل إنســان وعــن فهمــه اخلــاص للمعتقــد ،بشــكل مســتقل عــن مرجعيتــه
الدينيــة .بــكالم آخــر ،كان يعنــي االعتقــاد ،بالنســبة إىل آبــاء الدســتور ،أنــه جمــرد االنتــاء إىل ديــن معــن أو
طائفــة مــا .هــذا الواقــع كان مل ينــل منــه كثــر مــن التغيــر إبــان وضــع دســتور  ،1930إال لناحيــة تكريــس مبــدأ
أيضــا
التســامح الدينــي باحــرام املعتقــدات الدينيــة املختلفــة املنتــرة بــن أفــراد الشــعب الســوري .مــا يؤكــد ً
أن النزعــة العلامنيــة التــي ميــزت هــذا الدســتور ،قــد جــاءت نتيجــة التدخــل األجنبــي ،وليــس بســبب تطــور
احلالــة الثقافيــة أو نضــج الفكــر احلقوقــي يف املجتمــع .وهــذا مــا يؤكــد االســتنتاج الــذي ذهبــت إليــه هــذه
الدراســة ،حــول عــدم تأثــر املــزاج الشــعبي العــام ،والزعامــات الدينيــة واملحليــة بالنزعــة احلداثيــة لواضعــي
دســتور  1920الســابق .وأن مبــادئ حريــة االعتقــاد قــد جــاءت مــن خــارج املجتمــع وهــي مل تكــن قــد
جتــذرت فيــه بعــد .هــذا مــا ســيتأكد مــرة أخــرى يف دراســة دســتور  1950الــذي متــت صياغتــه بعــد خــروج
االنتــداب الفرنــي.

مرحلــة الليرباليــة :مــع تطــور احليــاة السياســية وظهــور تيــارات فكريــة حديثــة غــر تقليديــة متأثــرة باألفــكار
الشــيوعية واالشــراكية وأخــرى بالليرباليــة الغربيــة ،عرفــت البــاد بدايــات الســجال الفكــري والســيايس
حــول اهلويــة الوطنيــة وطبيعــة الدولــة .بعــد ســيطرة التيــارات الوطنيــة ذات الطبيعــة اإلســامية املعتدلــة عــى
جملــس النــواب ،وبتأثــر مــن قــوى اإلســام الســيايس ،وال ســيام حركــة اإلخــوان املســلمني ،متــت اإلشــارة
يف دســتور  1950رصاحــة إىل أن اإلســام هــو املصــدر الرئيــس للترشيــع ،لتكــون خطــوة اســتباقية ملحــارصة
أي حماولــة للتأثــر عــى اهلويــة الدينيــة اإلســامية لســورية .وذلــك عــى الرغــم ممــا حيملــه هــذا النــص مــن
إجحــاف بحقــوق الســوريني مــن الديانــات والطوائــف األخــرى والســوريني مــن أصحــاب الــرؤى العلامنيــة.
إضافــة إىل مــا يعنيــه ذلــك مــن حرمــان املجتمــع مــن االســتفادة مــن املفاهيــم القانونيــة املعــارصة ،التــي بــدأت
تطبــع الترشيعــات الوطنيــة حــول العــامل .عــى الرغــم مــن النضــج الفقهــي الــذي يميــز هــذا الدســتور ،مقارنــة
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قضايـــا
ـتورا ليربال ًيــا ،فهــو يســتند يف جوهــره إىل فكــر أيديولوجــي.
بعمــر الدولــة ،إال أنــه مــن غــر املمكــن عــده دسـ ً
فقــد شــكل دســتور  1950تراج ًعــا خطـ ًـرا يف املوقــف مــن قضيــة حريــة االعتقــاد .وهــو يف ذلــك بعيــد جــدً ا
عــن رؤيــة دســتور  .1930بــل يمكــن القــول إن واضعــي هــذا الدســتور ،عملــوا عــى إفــراغ هــذا املفهــوم
مــن مضمونــه .فجعلــوا منــه قضيــة ثانويــة تتبــع قضايــا السياســة ومســائل احلكــم .وجــرى عرضهــا يف فقــرة
خمتــرة ،ضمــن املــادة الثالثــة التــي حتــدد ديــن رئيــس الدولــة ،ومصــادر ترشيــع هــذه الدولــة .وإذا مــا أضفنــا
مــا جــرى مــن اســتبدال لعبــارة «حريــة الفكــر» بعبــارة «حريــة الــرأي» يف املــادة  .14ســيكون دســتور 1950
بذلــك قــد أجهــز عــى الغنــى الثقــايف الــذي يميــز املجتمــع الســوري ،وســيكون قــد عــزز مــن العزلــة بــن
جمموعاتــه الثقافيــة املتنوعــة ،بحيــث جعــل كل منهــا تعيــش بشــكل منفصــل ،ضمــن جــدران فكريــة مغلقــة؛ مــا
يعنــي تعزيــز مشــاعر انعــدام الثقــة ،واخلــوف ،والشــعور باملظلوميــة بــن مكونــات الثقافيــة الســورية.
هنــا ال بــدّ مــن اإلشــارة ،إىل أن نقاشــات اجلمعيــة التأسيســية يف العــام  ،1950تعــدّ النقاشــات األكثــر حريــة
يف التاريــخ الســيايس الســوري .وخال ًفــا ملــا ســبقها ،كانــت ســورية ،خــال فــرة إعــداد هــذا الدســتور ،تتمتــع
باســتقالهلا الكامــل ومل تكــن واقعــة حتــت أي هتديــد خارجــي مبــارش أو أوضــاع سياســية داخليــة تؤثــر يف إرادة
واضعــي الدســتور ،بالتــايل ،فــإن هــذ الدســتور ،كان يعــر إىل حــد بعيــد عــن حالــة املجتمــع وتناقضاتــه .وهــذا،
برأيــي ،مــا يفــر التناقضــات الــواردة يف نصوصــه بــن االنفتــاح الليــرايل االقتصــادي واالجتامعــي والتشــدد
الفكــري الدينــي.
لقــد انطلــق واضعــو هــذ الدســتور ،يف موقفهــم مــن التعامــل مــع قضيــة حريــة االعتقــاد ،بكوهنــا جمــرد
مســألة سياســية فرعيــة تتعلــق باملوقــف القانــوين مــن حريــة األقليــات دينيــة ،املختلفــة يف هويتهــا الثقافيــة عــن
هويــة الدولــة ،يف ممارســة شــعائرها وطقوســها .وهــو ال يعنــي بــأي حــال مــن األحــوال ،بالنســبة إليهــم أهنــا
مســألة شــخصية تتعلــق بوجــدان كل فــرد مــن أفــراد املجتمــع.

إن نصــوص دســتور  1950كانــت تؤســس لبنــاء نظــام ســيايس دينــي يتــاءم يف بنيتــه القانونية مــع طموحات
تيــارات اإلســام الســيايس املتشــدد .وهــذا مــا يــرر ســبب االجتــاه املتشــدد يف إســباغ الصفــة الدينيــة عــى
الدولــة .لقــد ذهبــت األغلبيــة السياســية بعيــدً ا يف هــذ االجتــاه ،حتــى أهنــا جعلــت مــن حماربــة اإلحلــاد واحــدً ا
مــن أهــداف «األمــة الســورية» ،بحيــث تصبــح مؤسســات الدولــة هــي املؤسســات الدينيــة نفســها.
مرحلــة الوحــدة :يــرد البعــض بــأن هــذا الدســتور كان مؤق ًتــا ،بالتــايل ال يمكــن األخــذ بمواقــف القــوى
السياســية الســورية ،آنــذاك ،بموافقتهــا عــى مضمــون نصوصــه التــي قبلتهــا تلــك القــوى .هنــا جتــب اإلشــارة
إىل أمريــن ،األول أن القــوى السياســية ونســبة متثيلهــا يف أعــال إعــداد دســتور  ،1950كانــت ذاهتــا تقري ًبــا
مــع اختــاف بســيط يف نســب التمثيــل داخــل جملــس النــواب .وهــو املجلــس الــذي أقـ ّـر اتفــاق الوحــدة مــع
مــر( .((5ثان ًيــا ،مل تكــن املشــاعر القوميــة لــدى القيــادات السياســية الســورية ،الدافــع وراء قــرار قبــول الوحــدة
دورا حاسـ ًـا بالدفــع باجتــاه إعــان قيــام
مــع مــر فحســب ،بــل وجــود عوامــل داخليــة وخارجيــة أخــرى أدت ً
الوحــدة الكاملــة مــع مــر .أبــرز تلــك الدوافــع كانــت داخل ًيــا ،الــراع الســيايس عــى الســلطة ،وانقســام
اجليــش ،وخطــر املواجهــة املســلحة بــن قواتــه ،وتدخلــه  -أي اجليــش  -املتكــرر بالســلطة .أمــا خارج ًيــا فكانت
هتديــدات حلــف بغــداد بــن تركيــا والعــراق ،والتهديــدات اإلرسائيليــة ،والعــدوان الثالثــي عــى مــر عــام

( ((5علــي محســن ســرهيد ،التجربــة الديمقراطيــة فــي ســورية  - 1958-1954مجلــة جامعــة بابــل للعلــوم
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( .1956((5تلــك األســباب ،التــي شــكلت املخاطــر احلقيقيــة عــى وجــود الدولــة بحــد ذاهتــا ،هــي التــي ألفــت
األســباب الكافيــة لعــدم اكــراث النخــب السياســية يف البــاد بالتمســك بالنــص عــى ديــن الدولــة ،أو عــى
ديــن رئيســها ،وال عــى مصــادر ترشيعهــا ،أو يف البحــث باملوقــف مــن حريــة األقليــات يف ممارســة شــعائرها
واحتفاالهتــا ،ال يف املوقــف مــن مفهــوم حريــة االعتقــاد ،وال بتفســره ،وال يف حماربــة اإلحلــاد.

مرحلــة االســتبداد :بعــد االنفصــال عــام  ،1961دخلــت البــاد يف حالــة مــن عــدم االســتقرار الســيايس
والدســتوري .حتــى العــام  1964مــع بدايــة الدســاتري البعثيــة .املفارقــة ،يف أن النصــوص الدســتورية التــي
ـررا ملــا
صيغــت يف عهــد حــزب البعــث ،واملتعلقــة بحريــة االعتقــاد وعالقــة الديــن بالدولــة ،كانــت مجيعهــا تكـ ً
نــص عليــه دســتور  ،1950الــذي متــت عمليــة صياغتــه بــا خيــدم أهــداف قــوى اإلســام الســيايس يف ســورية،
عــى رأســها حركــة اإلخــوان املســلمني التــي كانــت تتحكــم بمناقشــات مــروع الدســتور داخــل اجلمعيــة
التأسيســية .املفارقــة الثانيــة ،يف أن مجيــع دســاتري البعــث مل تتبنــى مبــدأ حياديــة الدولــة جتــاه الديــن ،التــي أخــذ
هبــا ضمنًــا دســتور  1958الــذي هــو دســتور يتقاطــع مــع رؤى حــزب البعــث االشــراكية والقوميــة العربيــة.
بــكالم آخــر ،فــإن قيــادات البعــث مل تأخــذ بالتوجهــات النارصيــة بعــدم التمييــز بــن املواطنــن ،والتــي نــص
أيضــا ،مل تأخــذ بمبــدأ حياديــة الدولــة جتــاه األديــان التــي عــر عنها
عليهــا رصاحــة يف املــادة العــارشة .كــا أهنــاً ،
ضمنًــا ،بالســكوت عــن موقــف الدولــة جتــاه حريــة العقيــدة .وهــذا مــا يدحــض مــا يــروج لــه نظــام البعــث
أيضــا
عــن نفســه دول ًيــا ،بكونــه واحــدً ا مــن األنظمــة السياســية األكثــر علامنيــة يف املنطقــة .وهــو مــا يدحــضً ،
يف الوقــت ذاتــه ،اهتامــات قــوى اإلســام الســيايس ،التــي تعــد نظــام البعــث نظا ًمــا علامن ًيــا .وهــو مــا تتخــذ
منــه ذريعــة لتكفــر العلامنيــة ،عــى أهنــا مبــدأ حكــم ،واهتامهــا بمعــاداة األديــان.

باملحصلــة ،فــإن الوثائــق الدســتورية البعثيــة املتعاقبــة ،مــا بــن العــام  1964والعــام  ،1973كانــت غايتهــا
تنحــر يف تكريــس السياســات قمعيــة ،وال تعنيهــا قضايــا حريــة الفكــر أو الضمــر .ففــرت حريــة االعتقــاد
بمعناهــا الضيــق ،الــذي يــرى فيهــا حريــة املجموعــات الدينيــة والطائفيــة املختلفــة بمامرســة عقائدهــا فقــط .ومل
نصوصــا حتمــي أو تؤســس للحريــة الفكريــة خــارج إطــار املفهــوم الدينــي .ومل تأخــذ بمفهــوم حريــة
تتضمــن
ً
العقيــدة عــى أهنــا قضيــة حريــة شــخصية خاصــة بوجــدان كل فــرد يف املجتمــع.

إن تكــرار نــص املــادة الثالثــة مــن دســتور  ،1950مــع بعــض التعديــات ،يف دســتور  2012يدلــل عــى
أن سياســة صــوغ الدســتور ،مــا زالــت حتددهــا الدوافــع واألهــداف ذاهتــا منــذ االســتقالل .ودون أن تتمكــن
األنظمــة السياســية املتعاقبــة مــن معاجلــة خمــاوف املجتمــع ،ودون أن متتلــك هــذه األنظمــة أي آفــاق أو رؤى
مســتقبلية يف مواجهــة هــذه القضيــة .ويبــدو مــن التأكيــد عــى تكــرار هــذا النــص يف الدســاتري الســورية املتعاقبــة
مجيعهــا منــذ العــام  ،1950أنــه حتــول إىل نــص رمــزي ،يفتقــر للمــررات الفقهيــة الدســتورية .وتنحــر الغايــة
منــه يف طمأنــة األغلبيــة الســنية وكســب تأييدهــا ،وهتدئــة خمــاوف األقليــات مــن أبنــاء الطوائــف األخــرى.
ويف إطــار تقديمــه لقضيــة التنــوع الثقــايف يف ســورية يف املــادة التاســعة ،فإنــه بمجــرد حتليــل النــص ســيتبني
أنــه نــص عــام فضفــاض ،ال يقــوم إال عــى الزخرفــة اللغويــة فحســب ،فــا ينــص عــى مســائل حمــددة ،وال
يوضــح ماهيــة التنــوع الثقــايف الــذي يكفلــه ومــدى اتســاعه .فهــل املقصــود هــو التنــوع اإلثنــي؟ أم التنــوع
الدينــي؟ أم إنــه يشــملهام إضافــة إىل الفكــر غــر الدينــي أو العقائــد التــي ال تتفــق مــع األديــان الســاوية؟ أم
ـرا مــا مــدى هــذه
يقتــر يف داللتــه عــى فكــرة العــادات والتقاليــد ،والــراث الشــعبي بشــكل عــام؟ ثــم أخـ ً

( ((5علي محسن سرهيد ،ص.180
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قضايـــا
احلاميــة أو مــا حدودهــا؟

يف قضايــا احلريــة الشــخصية واملســاواة وعــدم التمييــز بــن املواطنــن بســبب الديــن أو األصــل ،املنصــوص
عنهــا يف املــادة  .33فالواقــع يــي بــأن هنــاك كثــر مــن احلــاالت التــي تؤكــد عــدم احــرام هــذا النــص ،يف
الدســتور بحــد ذاتــه ،ويف مواقــع عديــدة مــن القانــون .عــى ســبيل املثــال ال احلــر ،املــادة الثالثــة متيــز بــن
املواطنــن تب ًعــا الختــاف أدياهنــم فيــا يتعلــق بالرتشــح ملنصــب رئاســة اجلمهوريــة .فــا ُيقبــل الرتشــح إال مــن
مســلم .فيــا يتعلــق بقضايــا األحــوال الشــخصية ،املواطنــون ال خيضعــون لقانــون واحــد ،يتســاوون مجيعهــم
أمامــه .بحيــث تتمتــع كثــر مــن الطوائــف باســتقاللية شــبه تامــة يف قضايــا األرسة ،ولدهيــا حماكمهــا اخلاصــة
هبــذا الشــأن .ويمكــن إضافــة إىل مــا ســبق مــن أمثلــة ،أن النظــام القضائــي الســوري ال يعطــي للمواطنــن احلــق
بمراجعــة القضــاء العــادي لتوثيــق عقــود زواجهــم .كــا هــو احلــال بالنســبة إىل املواطنــن الســوريني الذيــن
ال يرغبــون بخضوعهــم للمحاكــم ذات الطبيعــة الدينيــة ،بســبب ميوهلــم الفكريــة ،أو بســبب زواجهــم مــن
أشــخاص ال ينتمــون لطائفتهــم نفســها ( .((5أي إن املواطــن ملــزم باتبــاع القضــاء الدينــي ،يف قضايــا األرسة،
حتــى ولــو كان يعــد نفســه ال ينتمــي إىل ديــن مــا.

أمــا يف قضيــة حريــة االعتقــاد ،التــي نــص عليهــا يف املــادة  .42فإننــا نميــز مالحظتــنً .
أول ،إن التفريــق
بــن نوعــي االعتقــاد ،الدينــي وغــر الدينــي ،يف نصــن منفصلــن ،ويف بابــن خمتلفــن ،األول يف بــاب املبــادئ
األساســية ،املبــادئ السياســية .والثــاين يف بــاب احلقــوق واحلريــات وســيادة القانــون .يشــر إىل أن واضــع
الدســتور يميــز قيم ًيــا باألمهيــة بــن شــكيل االعتقــاد .وهــذا مــا خيالــف جوهــر مبــادئ احــرام حريــة االعتقــاد
بحــد ذاهتــا .إذ إن األصــل هــو احــرام االعتقــاد الــذي خيتــاره كل إنســان بغــض النظــر عــن مضمــون أو طبيعيــة
أو تبعيــة هــذا االعتقــاد ،طاملــا أنــه ال يشــكل هتديــدً ا جســد ًيا أو معنو ًيــا عــى أفــراد املجتمــع ،وطاملــا أن ليــس فيه
مــا خيــرق حريــة اآلخريــن .وهــذا مــا تنبــه إليــه دســتور  ،1930عندمــا نــص يف مســتهل املــادة ،وبشــكل مبــارش
ورصيــح ،عــى أن «حريــة االعتقــاد مطلقــة» ،وتابــع يف املــادة ذاهتــا بالنــص عــى املســاواة بــن مجيــع املذاهــب
والطوائــف يف املجتمــع الســوري .املالحظــة الثانيــة ،وهــي مــا يشــر إليهــا الدكتــور دراجــي ،مــن افتقــاد هــذا
الدســتور ملــداوالت هيئتــه التأسيســية( ،((5كــا هــو حــال معظــم الدســاتري الســورية ،مــا جيعــل مــن التوصــل
إىل قصــد املــرع وهدفــه مــن وراء النــص هبــذا الشــكل ،أمـ ًـرا صعــب املنــال .وال سـ ّيام مــا أرشنــا إليــه ســاب ًقا،
حــول اخلطــأ اللغــوي بالتفريــق بــن حريــة االعتقــاد وحريــة العقيــدة .إذ مــن غــر املمكــن معرفــة فيــا إذا كان
ذلــك خطــأ لغو ًيــا ،أو أن هنــاك تفســر آخــر يــراه واضــع الدســتور .بالتــايل ال يمكننــا اجلــزم بمصداقيــة هــذا
النــص ،ال اجلــزم بأنــه ليــس أكثــر مــن دعايــة سياســية ،غايتهــا الرتويــج لالنفتــاح الفكــري للنظــام الســيايس
خصوصــا وأن كتابــة هــذا
احلاكــم ،بــا يميــزه عــن القــوى السياســية األخــرى املنخرطــة يف الــراع يف ســورية.
ً
الدســتور ،قــد متــت مــن قبــل جلنــة معينــة بقــرار مــن رئيــس الدولــة .وخــال أعنــف أزمــة داخليــة تشــهدها
البــاد منــذ نشــؤ الدولــة يف العــام (.1920((5
( ((5ينــص القانــون الســوري علــى اختصــاص محكمــة البدايــة المدنيــة بعقــد زواج األجانــب ،بينمــا ال يجيــز ذلــك
للمواطنيــن الســوريين ،المــادة  11قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة.
( ((5إبراهيم دراجي ،ص.7
ـرارا جمهور ًيــا رقــم
( ((5فــي الســادس عشــر مــن أكتوبــر لعــام  ,2011أصــدر الرئيــس الســوري بشــار األســد قـ ً
( )33الــذي يخــص إنشــاء لجنــة وطنيــة لوضــع الدســتور للجمهوريــة العربيــة الســورية خــال أربعــة أشــهر،
ويحــق للجنــة أن تســتعين بمــن تــراه مناس ـ ًبا مــن أجــل إنجــاز هــذا الهــدف ،وقــد تكونــت اللجنــة الوطنيــة
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ب -تأثير الدين
إن دراســة مفهــوم حريــة االعتقــاد حتتــم علينــا البحــث يف واحــدة مــن القضايــا األكثــر إثــارة للجــدل ،وهــي
خصوصــا يف ظــل وجــود تعدديــة دينيــة وثقافيــة يف ســورية .وقــد الحظنــا خــال
عالقــة الديــن بالدســتور،
ً
اســتعراض الوثائــق الدســتورية ،وكيفيــة وضعهــا ،أن اآلراء تنقســم حــول طبيعــة عالقــة الدولــة بالديــن بــن
ثالثــة آراء .توجــه متشــدد يدعــم ســيطرة الديــن عــى الدولــة وجعلــه املصــدر الرئيــس للترشيــع ،بحيــث يســمو
عــى باقــي القوانــن .وتوجــه معتــدل يعمــل عــى التوفيــق بــن الفكــر الدينــي والفكــر املعــارص حــول مفهــوم
ـرا التوجــه العلــاين الــذي ينــادي بالفصــل بــن الديــن والدولــة.
العقيــدة .وأخـ ً
حــددت الدســاتري الســورية الفقــه اإلســامي أحــد مصــادر الترشيــع .مــا يعنــي االقتصــار عــى أحــكام
الرشيعــة العمليــة املتعلقــة بالتحديــد بأفعــال املكلفــن هبــا ،أي تلــك األحــكام املتعلقــة بعالقــة الفــرد بربــه
وعالقــة الفــرد بغــره مــن األفــراد ،وكذلــك عالقتــه مــع الكــون( .((5دون أن يشــمل ذلــك أحــكام العقائــد
أو األخــاق .كــا أمــرت املــادة  305مــن قانــون األحــوال املدنيــة بالعــودة إىل املذهــب احلنفــي عنــد غيــاب
النــص .ال يوجــد يف الترشيــع الســوري نصــوص قانونيــة متنــع تغيــر الديــن أو جتــرم اإلحلــاد .لكــن بحســب
أن الدســتور نــص عــى أن الفقــه هــو أحــد مصــادر الترشيــع ،بالتــايل فــإن القضــاء ملــزم بــا ورد يف األحــكام
الفقهيــة اإلســامية هبــذا اخلصــوص.
مــن حيــث املبــدأ ،يقبــل القضــاء الســوري بمبــدأ حريــة االعتقــاد ،إذ جــاء يف قــرار حمكمــة النقــض رقــم
 707الغرفــة رشعيــة  3205 -أســاس لعــام « :1992إن حماكــم البدايــة هــي صاحبــة الواليــة عندمــا يكــون
أحــد الزوجــن أجنب ًيــا  ...إن حريــة االعتقــاد مكفولــة لــكل شــخص فلــه أن يغــر مذهبــه ويكــون خاض ًعــا
ملذهبــه اجلديــد إن كان زواجــه مدن ًيــا» ((6(.إال أن القضــاء الســوري يفــر هــذا املبــدأ انطال ًقــا مــن موقــف
الرشيعــة اإلســامية .إذ إن هــذه احلريــة – بالنســبة للقضــاء الســوري  -مكفولــة يف نطــاق تغيــر املذهــب ضمــن
الديــن الواحــد فقــط ،أو يف نطــاق إشــهار اإلســام .يف حــن أنــه ال يعــرف هبــذه احلريــة عندمــا يتعلــق األمــر
أساســا يف قضيــة الــردة
دورا ً
بتغيــر ديــن املســلم أو إحلــاده .يقــول الدكتــور نائــل جريــس« :تــؤدي الرشيعــة ً
عــن اإلســام التــي غال ًبــا مــا يتبعهــا انتهــاكات حقوقيــة خمتلفــة تتمثــل خاصــة بتجريــد املرتــد مــن احلقــوق
السياســية واملدنيــة .فتقــي غال ًبــا املحاكــم بتفريــق املرتــد عــن رشيكــه يف الــزواج وتُســقط عنــه حضانــة
األطفــال ،ويتــم احلجــر عــى أمالكــه ،ويفقــد شــخصيته القانونيــة التــي متنحــه القــدرة عــى إبــرام العقــود
املختلفــة .ويف املقابــل ،نــرى ّ
أن اعتنــاق االســام جيــري مــن دون إشــكاالت قانونيــة ،وهــو مــا ينتهــك مبــدأ
املســاواة أمــام القانــون»(.((6
مل تبحــث املحكمــة الدســتورية الســورية يف قضيــة حريــة االعتقــاد ،وال يف مســألة النــص عــى مصــادر

ـوا آخريــن  -دســتور الجمهوريــة العربيــة الســورية لعــام “”2012
برئاســة مظهــر العنبــري إلــى جانــب  28عضـ ً
وتطــور األوضــاع فــي ســورية  -المركــز الديمقراطــي العربــي.
( ((5نــوار بديــر وعاصــم خليــل ،اإلشــارة إلــى اإلســام والشــريعة فــي الوثائــق الدســتورية وأثــر ذلــك علــى
الحريــة الدينيــة «دارســة مقارنــة » ص.7
( ((6نقض سوري أساس  1276قرار  1108تاريخ  ،1982/5/24مجلة القانون ص 83لعام .1982
( ((6نائــل جرجــس ،ســورية بيــن تأثيــر التشــريعات الدينيــة والوضعيــة ،مركــز حرمــون للدراســات المعاصــرة
.2016
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قضايـــا
الترشيــع .ويبــدو أن هــذا النــوع مــن املســائل ينــدرج يف قوائــم التحريــم واملنــع مــن البحــث يف ســورية.
وســيكون مــن املفيــد هنــا االطــاع عــى موقــف كل مــن الدســتور والقضــاء املــري.

لقــد أخــذ الدســتور املــري بموقــف أكثــر تشــد ًدا فيــا يتعلــق بقضيــة عالقــة الديــن بالدســتور ،فنــص
يف املــادة الثانيــة منــه عــى أن« :اإلســام ديــن الدولــة ،واللغــة العربيــة لغتهــا الرســمية ،ومبــادئ الرشيعــة
اإلســامية املصــدر الرئيــس للترشيــع» .وهــو بذلــك ال يكتفــي بــا ورد يف الفقــه اإلســامي ،بــل جيعــل مــن
مبــادئ الرشيعــة اإلســامية املصــدر الرئيــس للترشيــع .األمــر الــذي فــره دســتور  2012يف املــادة 219
امللغــاة« :إن مبــادئ الرشيعــة اإلســامية تشــمل أدلتهــا الكليــة وقواعدهــا األصوليــة والفقهيــة ومصادرهــا
املعتــد هبــا يف مذاهــب أهــل الســنة واجلامعــة” .وهــذا مــا حيتــم عــدم األخــذ بــأي نــص يتعــارض مــع مــا جــاء
يف الرشيعــة اإلســامية بشــأن املوقــف مــن قضيــة حريــة االعتقــاد ومفهــوم االعتقــاد بحــد ذاتــه .يف حــن تــرى
املحكمــة الدســتورية العليــا يف مــر أن مبــادئ الرشيعــة اإلســامية ملزمــة للســلطة الترشيعيــة ،وأن أي قانــون
خمالــف هلــا حيكــم بعــدم دســتوريته ،وأضافــت أن مبــادئ الرشيعــة اإلســامية ال تعــد قــوة إلزاميــة للقضــاء إال
إذا تدخــل املــرع وقننهــا(.((6

ج– تأثير الرأي العام
خيتلــف تأثــر الــرأي العــام وفعاليــة رقابتــه عــى الســلطات الدســتورية الثــاث ،تب ًعــا لشــكل النظــام
الســيايس احلاكــم يف البــاد ومــدى االلتــزام بمبــادئ الديمقراطيــة .فيــراوح تأثــره مــن الــدور الرقــايب احلاســم
إىل حــد انعــدام أي أثــر .وتب ًعــا خلصوصيــة احلالــة الســورية فإنــه مــن املمكــن التمييــز بــن مرحلتــن؛ األوىل
امتــدت منــذ إعــان الدولــة عــام  ،1920ومتيــزت بفعاليــة تأثــر الــرأي العــام وقدرتــه عــى احلشــد والضغــط
والتغيــر .وهــذا مــا الحظنــاه عندمــا ألغــى املنــدوب الســامي القــرار رقــم  60لعــام  ،1936نتيجــة ضغــوط
الــرأي العــام .وكذلــك مــا الحظنــاه خــال مــداوالت اجلمعيــة التأسيســية لدســتور  ،1950عندمــا حشــدت
قــوى اإلســام الســيايس الــرأي العــام لفــرض رؤيتــه يف الدســتور« .اســتعان الشــيخ (الســباعي) بالــرأي العــام
الســوري ،وأصــدر بيا ًنــا نــره يف اإلعــام خاطــب بــه الســوريني ،وطمــأن مــن خاللــه املســيحيني والقوميــن،
ثــم بـ َّـن أن هنــاك أربعــة أمــور تقتــي أن يكــون ديــن الدولــة اإلســام  ...وهــو مــا جعــل الســوريني يتفاعلــون
مــع كالم الشــيخ (الســباعي) مناقشــن لِــا قدَّ مــه مــن حجــج وأفــكار .»((6(...

انتهــت املرحلــة األوىل يف تاريــخ بدايــة املرحلــة الثانيــة نفســه ،املســتمرة حتــى اليــوم منــذ  8آذار 1963
تاريــخ انقــاب البعــث وتوليــه الســلطة يف ســورية .حيــث راح تأثــر الــرأي العــام بالرتاجــع تدرجي ًيــا وصـ ً
ـول
النعدامــه ،تقري ًبــا ،مــع تــويل حافــظ األســد الســلطة .لقــد متيــزت مجيــع الوثائــق الدســتورية البعثيــة باحلــد مــن
تأثــر الفقــه اإلســامي عــى الترشيــع .مــع التأكيــد يف الوقــت ذاتــه عــى إبــراز اهلويــة العربيــة ً
أول ثم اإلســامية
للدولــة واملجتمــع .ومــع ذلــك مل يكــن موقــف الــرأي العــام مــن حريــة االعتقــاد مرهو ًنــا باملؤسســة الدينيــة
اإلســامية فحســب .بــل مــن املهــم اإلشــارة إىل موقــف املؤسســة الدينيــة املســيحية ورجاالهتــا ،ملــا حتملــه هــذه
اإلشــارة مــن دليــل عــى وحــدة املوقــف لــدى رجــاالت الديــن مجيعهــم يف ســورية مــن قضيــة حريــة االعتقــاد.
( ((6نــوار بديــر وعاصــم خليــل ،اإلشــارة إلــى اإلســام والشــريعة فــي الوثائــق الدســتورية وأثــر ذلــك علــى
الحريــة الدينيــة «دارســة مقارنــة» ،ص.16
( ((6غيداء زيدان ،ص .11-10
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«يذكــر كل مــن آين شــابري ولــوران تشــابري يف كتاهبــا «سياســة وأقليــات يف الــرق األدنــى» ،أنــه حتــى عــام
 1967امتنــع رجــال الديــن املســيحيني عــن التدخــل يف السياســة الوطنيــة للبعــث ،أو عــن املشــاركة يف نقــده
الــذي بــرز يف أوســاط دينيــة واجتامعيــة ســنية حمافظــة ،لكــن مــع إمعــان البعــث يف فــرض سياســات علامنيــة
كان مــن نتيجتهــا «انحــدار نفوذهــم االجتامعــي والســيايس» ،تغــر موقفهــم مــن البعــث .كان لظهــور مقــال
يف جملــة «جيــش الشــعب» يف نيســان  1967يتعــرض لفكــرة اهلل واألديــان ،أن أثــار الكثــر مــن االحتجاجــات
واملظاهــرات ،التــي كان للمســيحيني حضــور فيهــا ،فقــد شــارك رجــال ديــن أرثوذكــس يف تظاهــرات محــاة
املعاديــة للحكومــة ،وتدخــل رؤســاء الطائفــة الكاثوليكيــة بدمشــق لإلفــراج عــن العلامء املســلمني الذيــن
اعتقلــوا آنــذاك»(.((6

بــدأت قضيــة التنــوع الثقــايف والدينــي للمجتمــع الســوري تؤخــذ باحلســبان انطال ًقــا مــن دســتوري 1973
و .2012وتدلــل هــذه الصياغــات الدســتورية ،غــر املنســجمة يف املوقــف ،إىل ســعي واضعــي دســاتري
هــذه املرحلــة إىل كســب تأييــد أوســع رشحيــة ممكنــة مــن املجتمــع ،بتبنــي موقــف دينــي جتــاه قضيــة حريــة
االعتقــاد ،دون أي حســاب حلقــوق اإلنســان .وذلــك مــن أجــل متريــر صالحيــات واختصاصــات واســعة
لرئيــس اجلمهوريــة ،تتعــارض مــع أدنــى معايــر الرقابــة الدســتورية ،ومبــادئ فصــل الســلطات .إضافــة إىل
حتقيــق أهدافهــا السياســية واالقتصاديــة واالجتامعيــة املعلنــة ،وفــرض رؤيــا قوميــة عربيــة للهويــة الســورية
تنســجم مــع التوجــه العقائــدي حلــزب البعــث« .عقــب انتفاضــة  1982 - 1979التــي قادهتــا مجاعــة اإلخــوان
املســلمني الســورية ،بــدأ نظــام األســد الرتويــج لشــكل مــن أشــكال القوميــة العربيــة الدينيــة ،لكســب دعــم
املســلمني املتدينــن ،بينــا اســتخدم الرئيــس الســابق حافــظ األســد املراجــع والرمــوز الدينيــة لتعبئــة األغلبيــة
الســنية .خاصــة بعــد قمعــه لثــورة اإلخــوان .منــذ العــام  ،2000عندمــا تــوىل بشــار األســد زمــام األمــور بعــد
وفــاة والــده ،ســعى النظــام إىل تكويــن صــورة للرئيــس الســوري عــى أنــه شــخص تقــي :صــور األســد وهــو
يصــي ،وهــو يمســك القــرآن ويقبلــه ،انتــرت يف وســائل اإلعــام ويف كل املســاحات اليوميــة»( .((6وهــذا مــا
يفــر تبنــي الوثائــق الدســتورية مجيعهــا يف عهــد البعــث نــص املــادة الثالثــة مــن دســتور  ،1950التــي تطــرح
عالقــة الديــن بالدولــة وقضيــة حريــة االعتقــاد .فهــو يف ســعيه لتكريــس حالــة االســتبداد الســيايس وترشيعهــا
دســتور ًيا ،كان ال بــد لــه مــن إبــراز هويــة دينيــة رمزيــة تلقــى قبــول الــرأي العــام لــدى األغلبيــة الســنية يف
ســورية ،مــع ضــان موافقــة املؤسســات الدينيــة يف الطوائــف األخــرى.

رأي وخاتمة
ً
جمــال لســن
متــر عمليــة ســن القانــون بعــدة مراحــل رقابيــة ،ال تــرك
يف ظــل نظــام ســيايس ديمقراطــي ّ
قوانــن تتعــارض مــع هويــة املجتمــع واملبــادئ التــي يقــوم عليهــا .مل يســجل يف التاريــخ القانــوين الســوري،
ســن قوانــن تتعــارض مــع األديــان يف مــا يتعلــق بقضايــا األحــوال الشــخصية للمســلمني وغــر املســلمني،
غــر أن العديــد مــن القواعــد املنصــوص عنهــا يف القانــون املــدين واجلزائــي هــي ذات مرجعيــة فقهيــة إســامية،
أيضــا قواعــد تتعــارض يف جوهرهــا مــع مــا نــص
كل ذلــك دون أن يفوتنــا اإلشــارة إىل أن القانــون قــد تضمــن ً
عليــه الفقــه اإلســامي .وال ســيام يف مــواد القانــون املــدين والتجــاري ،كالنصــوص التــي تبحــث الفائــدة عــى
(((6
(((6
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قضايـــا
القــرض وحتديــد نســبتها .وبعــض القوانــن اخلاصــة ،مثــل قانــون مكافحــة الدعــارة ،الــذي هــو يف حقيقتــه
قانــون لتنظيــم الدعــارة .مــا يقودنــا إىل حالــة مــن التناقــض الترشيعــي ،بــن رؤيــا تكــرس دور الديــن ،وقوانيــن
تنســجم يف عناوينهــا مــع مضمــون الديــن ،وبــن نصــوص تتعــارض كل ًيــا يف مضموهنــا مــع الديــن .مــا جيعــل
مــن اإلشــارة إىل الفقــه اإلســامي يف متــن الدســتور ،برأيــي ،نو ًعــا مــن املــزاودة اللغويــة غــر املــررة .طاملــا
أن واضــع الدســتور يــدرك اســتحالة احــرام هــذه اإلشــارة .بســبب الــرورات االجتامعيــة واالقتصاديــة
املعــارصة.

باســتثناء الدســتور األخــر ،والــذي نشــكك بمصداقيتــه بســبب أوضــاع كتابتــه ،اقتــر فهــم احلريــة يف
التاريــخ الدســتوري الســوري عــى مفهــوم احلريــة اجلســدية ،كذلــك اقتــر مفهــوم االعتقــاد عــى املعتقــد
الدينــي فحســب .وهــذا مــا تؤكــده احلكومــة الســورية يف تقريرهــا إىل اللجنــة الدوليــة املعنيــة بحقــوق
اإلنســان يف العــام  « :2004وال يوجــد يف القانــون مــا يمنــع أي طائفــة دينيــة مــن ممارســة ثقافتهــا اخلاصــة
أو املجاهــرة بالديــن أو اســتخدام اللغــة .وتتجســد حريــة ممارســة الشــعائر الدينيــة لــكل الطوائــف الدينيــة
بحريــة املامرســة العلنيــة لشــؤوهنا الدينيــة ،وتتمتــع هــذه الطوائــف الدينيــة بتطبيــق قانــون أحواهلــم الشــخصية
عليهــم مــن جانــب مراجعهــا الدينيــة وذلــك انطال ًقــا مــن احلقيقــة املوضوعيــة التــي تتمثــل يف وجــود تعــدد
األديــان .رغــم أن ديــن رئيــس اجلمهوريــة كــا حــدد يف الدســتور هــو اإلســام ،ولكــن الســوريني أحــرار يف
أن يامرســوا شــعائرهم الدينيــة أو أن ال يامرســوها ،إذ ال يوجــد ســلطة خمتصــة تفــرض عليهــم تأديــة الشــعائر
الدينيــة ،وينطبــق ذلــك عــى خمتلــف الطوائــف الدينيــة .فالدولــة توفــر هلــذه الطوائــف وف ًقــا ألحــكام الدســتور
والقانــون إظهــار دينهــم ،واحلريــة يف ممارســة شــعائره يف دور العبــادة اخلاصــة بــكل طائفــة عــى حــدة .وأقــر
املــرع الســوري حريــة الفكــر والوجــدان والديــن عندمــا وضــع قانــون أحــوال شــخصية خــاص باملســلمني،
خاصــا بالطائفــة املوســوية.
خاصــا بالطوائــف املســيحية املتعــددة املوجــودة يف ســورية وقانو ًنــا ً
وقانو ًنــا آخــر ً
وهــي قواعــد حمرتمــة ومصانــة ،ولــكل مــن الطوائــف املذكــورة حماكــم خاصــة هبــا تنظــر يف املنازعــات الناشــئة
عــن تطبيــق تلــك القوانــن»(.((6

آخذيــن باحلســبان كــون الســلطة السياســية يف ســورية ســلطة ديكتاتوريــة شــمولية ،كان هدفهــا االســراتيجي
دائـ ًـا البقــاء يف الســلطة ،دون أن تتوفــر لدهيــا اإلرادة الصادقــة إلحــداث أي تغيــر أو تطويــر نوعــي يف البنــى
الفكريــة للمجتمــع ،بالتــايل فهــي مل تكــن معنيــة بتطويــر أي أفــكار عــن حريــة اإلنســان وحقوقــه ،بــا فيهــا
حقــه بحريــة االعتقــاد .فــإن قــر مفهــوم حريــة االعتقــاد عــى الديــن ،وحتريــم غــر ذلــك ،ال خيــدم مصالــح
أيضــا مصالــح أصحــاب الفكــر الدينــي والتيــارات السياســية
النظــام الســيايس يف ســورية فقــط ،بــل خيــدم ً
الدينيــة ،عــى اختالفهــا بــن إســامية ومســيحية وغريهــا ،يف احتفاظهــا بتأثــر كبــر وعميــق عــى املجتمــع.
يقــول تومــاس برييــه  Thomas Pierretيف كتابــه ومقاالتــه «فــإن ســعي الدولــة وراء املرشوعيــة الداخليــة أدى
هبــا إىل حتســن عالقاهتــا مــع بعــض القــوى الدينيــة األكثــر شــعبية التــي اســتهدفها قمــع الدولــة يف أوائــل
الثامنينــات  ...غا ًلبــا مــا ُيوصــف النظــام الســوري وكأنــه قــوة طاغيــة تتالعــب بالفواعــل االجتامعيــة املنصاعــة
هلــا وتقمــع الفواعــل املتململــة .عــى العكــس ،فــإن مقالتنــا تُظهــر أن القيــادة البعثيــة ،يف ســعيها لتكريــس

( ((6الفقــرة  - 291النظــر فــي التقاريــر المقدمــة مــن الــدول األطــراف عمــا بالمــادة  40مــن العهــد  -التقريــر
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نفســها ،تســتجر مســاعدة رشكاء داخليــن اختارهتــم مكرهــة ال راغبــة»( .((6كــا يشــر الدكتــور أمحــد نظــر
أتــايس يف قراءتــه لكتــاب تومــاس برييــه إىل عالقــة النظــام الســيايس مــع املؤسســة الدينيــة« :ويــرى الكاتــب
وأسســا لتوجــه
أن البوطــي ،مفكــر وكاتــب وأســتاذ يف كليــة الرشيعــة ،أضفــى رشعيــة عــى الوضــع القائــم،
ً
فكــري دينــي ال يتعامــل بالسياســة ويعــادي التيــارات احلركيــة وخاصــة الســلفية .أمــا العلامء-املشــايخ اآلخرين
الذيــن اصطفاهــم النظــام فقــد أسســوا معاهــد رشعيــة تطــورت خــال التســعينات والعقــد األول مــن األلفيــة
أيضــا) مثــل الفتــح وأبــو النــور يف دمشــق،
الثالثــة إىل جممعــات تعليميــة ضخمــة (وشــبكات اجتامعيــة ودينيــة ً
والكلتاويــة يف حلــب»(.((6

ويمكــن املراقــب مالحظــة عــدم اعــراض املؤسســات الدينيــة يف الطوائــف األخــرى عــى النصــوص
الدســتورية يف عهــدي األســد األب واالبــن .عــى الرغــم ممــا تتضمنــه هــذه النصــوص مــن إجحــاف بحــق
األقليــات التــي تدعــي متثيلهــا ،ومــا متثلــه مــن طعــن بمبــدأ املواطنــة .بالنســبة إىل الطائفــة العلويــة ،فقــد أصــدر
رجاالهتــا يف العــام  1973بيا ًنــا يؤكــدون فيــه أن العلويــون طائفــة مســلمة تتبــع املذهــب الشــيعي ،وهــم بذلــك
أعلنــوا خضوعهــم لنصــوص الدســتور بشــأن حريــة االعتقــاد .أمــا بالنســبة إىل الطائفــة الدرزيــة والطوائــف
املســيحية ،فــإن شـ ً
ـكل مــن املصالــح املتبادلــة جيمــع بــن النظــام الســيايس الــذي فــرض الدســتور ورجــاالت
هــذه الطوائــف .وهــذا احلــال مــن تبــادل املصالــح ينطبــق عــى العالقــة بــن النظــام الســيايس يف ســورية ومجيــع
املؤسســات الدينيــة ،فقــد ضمــن الدســتور هلــذه املؤسســات الدينيــة ســيطرهتا عــى الطوائــف مــن خــال
تكريــس قوانــن أحــوال مدنيــة دينيــة خاصــة بــكل منهــا ،وإنشــاء املحاكــم الطائفيــة واملذهبيــة .وهــو يف الوقــت
ذاتــه ينســجم مــع موقفهــا مــن حريــة االعتقــاد .يقــول الباحــث جــورج فهمــي «بالتأكيــد ،ثمــة قطــاع مــن
املســيحيني ،مــن ضمنهــم جــل قيــادات الكنائــس الســورية ،يدعمــون نظــام األســد بســبب تشــابك مصاحلهــم
السياســية واالقتصاديــة مــع رمــوزه ،كــا يدعمــه آخــرون بكونــه الضامنــة ألمــن املســيحيني يف ســورية»(.((6

إن عالقــة الديــن بالدســتور وبالدولــة يف ســورية ،مل تكــن يف أي مرحلــة مــن املراحــل قضيــة مبدئيــة يف
السياســة الســورية ،إنــا ظلــت دائـ ًـا قضيــة سياســية بامتيــاز ،ليــس هلــا أي عالقــة بالديــن إال يف الظاهــر .ولطاملــا
كانــت حمـ ً
ـا للبــازار واالســتثامر الســيايس مــن قبــل بعــض قــوى اإلســام الســيايس هبــدف توســيع قواعدهــا
الشــعبية ،وبالتــايل زيــادة متثيلهــا النيــايب مــن الســلطات احلاكمــة يف البــاد ،وال ســيام االنقالبيــة منهــا ،هبــدف
التغطيــة عــى عــدم رشعيتهــا .مــن خــال اســتغالل املشــاعر الدينيــة لــدى املواطنــن.
دول ًيــا ،يعــد العهــد الــدويل اخلــاص باحلقــوق املدنيــة والسياســية لعــام  ،1966اتفاقيــة دوليــة ملزمــة جلميــع
األطــراف التــي وافقــت عليــه ،ومــن بينهــا ســورية ،وعــى الرغــم مــن توقيــع ســورية عــى اتفاقيــة فينــا لقانــون
املعاهــدات لعــام  1969التــي تضمنــت مبــدأ ســمو املعاهــدات الدوليــة عــى الدســتور والقانــون الوطنــي.
أيضــا ،يف تقريرهــا إىل جلنــة الدوليــة حلقــوق اإلنســان يف العــام « :2004
وهــذا مــا تؤكــده احلكومــة الســوريةً ،
وافقــت ســورية عــى العهــد الــدويل اخلــاص باحلقــوق املدنيــة والسياســية يف عــام  1969وأصبــح منــذ ذلــك
احلــن جــز ًءا مــن ترشيعهــا الوطنــي .وقــد راعــى دســتور اجلمهوريــة عنــد صياغتــه يف عــام  1973مــواد هــذا

( ((6تومــاس بيريــه وكيتيــل ســيلفيك ،حــدود «التحديــث الســلطوي» فــي ســورية ،المعهــد العالمــي للدراســات،
ترجمــة أحمــد نظيــر األتاســي.
( ((6أحمــد نظيــر األتاســي ،قــراءة في كتاب تومــاس بيريــه  -البعث واإلســام في ســورية ،معهد العالم للدراســات.
( ((6جــورج فهمــي ،مقالــة تحليليــة ،المســيحيون والثورة الســورية ،مركــز مالكوم كير – كارنيغي للشــرق األوســط.
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قضايـــا
العهــد ،وغــره مــن االتفاقــات واملعاهــدات التــي كانــت قــد انضمــت إليهــا ســورية .ومــواد هــذا العهــد ال
تتعــارض مــع مــواد الدســتور ،واجلديــر بالذكــر أنــه يف حــال تعــارض أي قانــون حمــي مــع أحــكام معاهــدة
دوليــة تكــون ســورية طر ًفــا فيهــا فــإن الغلبــة تكــون للمعاهــدة الدوليــة .وقــد قــى قــرار حمكمــة التمييــز
رقــم  23لعــام  1931بأنــه «ليــس لقانــون داخــي أن يضــع قواعــد خمالفــة ألحــكام معاهــدة دوليــة ســابقة
لــه أو أن يغــر ولــو بصــورة غــر مبــارشة يف أحــكام نفاذهــا» .وقــد عــزز هــذا الفهــم يف قــرار آخــر للغرفــة
املدنيــة يف حمكمــة النقــض الصــادر برقــم  ،366/1905تاريــخ  21كانــون األول/ديســمرب  1980منشــور يف
تأسيســا عــى أن
جملــة «املحامــون» ص  305لعــام  ،1981الــذي يبــن أن املحاكــم الوطنيــة ال تطبــق املعاهــدات
ً
الدولــة قــد التزمــت دول ًيــا بتطبيقهــا ،وإنــا بكوهنــا أصبحــت جــز ًءا مــن قوانــن الدولــة الداخليــة .وإذا وجــد
تعــارض بــن أحــكام املعاهــدة وأحــكام قانــون داخــي ،فــإن عــى املحكمــة الوطنيــة أن تطبــق أحــكام املعاهــدة
الدوليــة مرجحــة حكمهــا عــى القانــون الداخــي .كــا أن املــادة  25مــن القانــون املــدين الســوري تنــص عــى
عــدم رسيــان أحــكام املــواد الســابقة أو املخالفــة ملعاهــدة دوليــة نافــذة يف ســورية ،إضافــة إىل أن قانــون أصــول
املحاكــات يف ســورية قــد نــص يف املــادة  311منــه عــى أن« :العمــل يف القواعــد املتقدمــة ال خيــل بأحــكام
املعاهــدات املعقــودة والتــي تعقــد بــن ســورية وغريهــا مــن الــدول يف هــذا الشــأن»(.((7

إال أن الدســتور الســوري ،عمل ًيــا ،ال جيعــل مــن املعاهــدات الدوليــة ذات مركــز أعــى مــن القانــون الداخــي،
وذلــك وف ًقــا ملــا يعرضــه الدكتــور نائــل جرجــس يف مقالتــه الرشعــة الدوليــة حلقــوق اإلنســان والترشيعــات
الســورية عــى موقــع صــور« :ال يعــرف الدســتور احلــايل لعــام  2012بســمو املواثيــق الدوليــة ا ُملصــا َدق عليهــا
عــى القوانــن الداخليــة .وقــد جعــل املرســوم الترشيعــي رقــم  ،... ،3هــذا العهــد بمنزلــة الترشيــع الداخــي،
 ...لكــن عــد املعاهــدة الدوليــة بمنزلــة القانــون الداخــي أمــر غــر ٍ
كاف حيــث تســمو يف هــذه احلالــة فقــط عــى
القوانــن الســابقة إلقرارهــا أ ّمــا القوانــن الالحقــة؛ فتلغــي بنودهــا عنــد التعــارض بينهــا».
إ ًذا نحــن إمــا أمــام حالــة مــن التناقــض الترشيعــي والقضائــي ،أو أمــام حالــة مــن التالعــب الســيايس
القانــوين .يف األحــوال مجيعهــا ،وبغــض النظــر عــن أي تفســر حلالــة التعــارض بــن القانــون الداخــي الســوري
واملعاهــدات الدوليــة ،وعــدم احــرام ســورية لتعهداهتــا الدوليــة ،وعــى الرغــم مــن التــزام ســورية بإعــان
القاهــرة حــول حقــوق اإلنســان يف اإلســام لعــام  ،1990الــذي يتعــارض يف مضمونــه مــع العهــد الــدويل
اخلــاص للحقــوق املدنيــة والسياســية ،فــا بــد مــن اإلشــارة إىل أن مــا اســتقر عليــه الفقــه والقضــاء الدوليــن
حــول مبــدأ ســمو املعاهــدات بــن الــدول عــى الترشيعــات الداخليــة بــا فيهــا الدســتور ،وعــى رضورة أن
تعمــل الدولــة عــى تصحيــح بيئتهــا القانونيــة الداخليــة بــا ال يتعــارض مــع مــا تلتــزم بــه مــن معاهــدات،
حيمــل ســورية مســؤولية قانونيــة دوليــة يف التعاطــي مــع تفســر مفهــوم حريــة االعتقــاد وف ًقــا ملفهومهــا املعتمــد
مــن وجهــة نظــر القانــون الــدويل .لكــن هــذه املســؤولية ســتظل يف حدودهــا النظريــة الفتقــار القانــون الــدويل
آلليــات تنفيــذ جتــر األطــراف املوقعــة عــى اإليفــاء بتعهداهتــا ،وذلــك يف غــر حــاالت النــزاع القضائيــة الدولية
املعروضــة عــى القضــاء الــدويل.
يقــول هاينــر بيليفيلــت املقــرر اخلــاص املعنــي بحريــة الديــن أو املعتقــد ،يف تقريــره إىل الــدورة اخلامســة
والعرشيــن ملجلــس حقــوق اإلنســان« :والدولــة ،بموجــب القانــون الــدويل ،هــي الضامــن الرســمي حلقــوق

( ((7الفقــرة  39النظــر فــي التقاريــر المقدمــة مــن الــدول األطــراف عمــا بالمــادة  40مــن العهــد  -التقريــر
الــدوري الثالــث  -الجمهوريــة العربيــة الســورية .CCPR/C/SYR/2004/3 - 2004
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اإلنســان ،بــا فيهــا احلــق يف حريــة الديــن أو املعتقــد .ولكــي تضطلــع الدولــة بــدور الضامــن األمــن حلريــة
منفتحــا وجام ًعــا تزدهــر فيــه التعدديــة الدينيــة أو
إطــارا
الديــن أو املعتقــد للجميــع ،ينبغــي هلــا أن تتيــح
ً
ً
ـارا حـ ًـرا ودون متييــز .ويتطلــب ذلــك التغلــب عــى النزعــات اإلقصائيــة كافــة .وال بــد مــن
العقائديــة ازدهـ ً
التصــدي ،يف املقــام األول ،للحــاالت التــي تتامهــى فيهــا الدولــة مــع ديــن أو معتقــد معـ ّـن فــا تكفــل ملعتنقــي
العقائــد األخــرى معاملــة متســاوية وغــر متييزيــة .وهــذه النزعــات اإلقصائيــة ال تقتــر عــى الــدول التــي
تعتنــق علنًــا دينًــا رســم ًيا أو دينًــا للدولــة .ففــي كثــر مــن الــدول التــي تدعــي احليــاد الدينــي أو العلامنيــة،
قــد تســتحرض احلكومــات دينًــا مع ّينًــا بوصفــه أســاس رشعيتهــا السياســية أو حلشــد األنصــار بالعــزف عــى
وتــر الــوالء الدينــي .وتبـ ّـن جتــارب كثــرة أن اســتخدام الديــن يف ســياق العمــل الســيايس املنطلــق مــن اهلويــة
القوميــة ينطــوي دائـ ًـا عــى خماطــر مجــة تتمثــل يف التمييــز ضــد األقليــات ،وال ســيام ضــد أفــراد الطوائــف الدينية
املهاجــرة أو احلــركات الدينيــة اجلديــدة ،الذيــن يوصمــون عــى األغلــب بتهديدهــم املزعــوم للتالحــم الوطنــي.
وكــا ُعــرض أعــاه ،يمكــن أن يتحــول ذلــك إىل أرض خصبــة تغــذي مظاهــر الكراهيــة الدينيــة اجلامعيــة التــي
تذكيهــا الــوكاالت احلكوميــة أو جهــات فاعلــة غــر حكوميــة أو كلتامهــا»(.((7
ال شــك أن الديــن والقوميــة يؤلفــان مســاحة واســعة مــن اهلويــة الثقافيــة للمجتمــع ،إال أهنــا مفهومــان
عامــان خيتلفــان بحســب الزمــان واملــكان والتجربــة التارخييــة .فيختلفــان مــن جمموعــة برشيــة إىل أخــرى.
اإلســام الســني ليــس هــو اإلســام الشــيعي ،واملســيحية األرثوذكســية ليســت هــي املســيحية الكاثوليكيــة.
والعروبــة بالنســبة إىل املجتمعــات الريفيــة ال حتمــل املضامــن ذاهتــا بالنســبة إىل أبنــاء جمتمعــات املدينــة .بــل إن
هــذه املفاهيــم ختتلــف مــن شــخص إىل أخــر ،ولــكل إنســان خصوصيتــه يف إدراكــه لإليــان والعقيــدة واألصول
القوميــة .إ ًذا مــن اخلطــأ اختصــار هويــة املجتمــع بالنــص عليهــا يف مــادة دســتورية ،هلــا صفــة اإللــزام ،بينــا
نــدرك أنــه مــن االســتحالة حتقيــق هــذا اإللــزام.

يف الواقــع إن أي إشــارة إىل الديــن أو القوميــة يف أي دســتور سيشــكل خر ًقــا ملبــادئ املواطنــة ،وبالتــايل
ســيؤدي إىل عــدم املســاواة بــن املواطنــن ،حتــى ولــو كان عــدد هــؤالء املواطنــن ال يتجــاوز العــرات .وإذا
رئيســا يف تشــكيل هويــة املجتمــع ،فــإن مكاهنــا يف
دورا ً
كان ال بــد مــن إبــراز املفاهيــم الثقافيــة التــي تــؤدي ً
مقدمــة الدســتور ،التــي هــي جــزء ال يتجــزأ منــه ،وليــس النــص عليهــا يف مــواده.

إن املجتمــع الســوري اليــوم ،بأمــس احلاجــة للتحــرر مــن ســيطرة املؤسســات األيديولوجيــة ،بمختلــف
مشــارهبا ،الدينيــة أو القوميــة أو االجتامعيــة .وال جيــب أن تســتمر املؤسســة الدينيــة بكوهنــا الســبيل القانــوين
الوحيــد أمــام املواطنــن ملواجهــة قضايــا األحــوال املدنيــة .لقــد أثبتــت التجربــة الطويلــة فشــل سياســة
تصنيــف املواطنــن يف قطاعــات طائفيــة ،وقــد آن األوان لــرك قضيــة إعــان الديــن ،واإلشــارة إليــه يف الوثائــق
الشــخصية ،واخلضــوع للمحاكــم الدينيــة ،أمـ ًـرا شــخص ًيا يقــرره صاحــب الشــأن ،ال املجتمــع ممثـ ً
ـا بالدولــة .إذ
ليــس مــا يمنــع مــن إفســاح املجــال ،أمــام مــن يرغــب ،باخلضــوع للقانــون والقضــاء املــدين يف مســائل األحــوال
الشــخصية.
كثــرا مــا ُأفــرغ النــص الدســتوري يف ســورية مــن مضمونــه ،عندمــا تــرك أمــر تنظيــم ممارســة احلقــوق
ً
واحلريــات العامــة للقانــون .إن مثــل هــذا الــدور للقانــون جيــب أن يكــون مرســو ًما وحمــد ًدا بآليــات واضحــة

( ((7تقريــر المقــرر الخــاص المعنــي بحريــة الديــن أو المعتقــد ،هاينــر بيليفيلــت  -مجلــس حقــوق اإلنســان
الــدورة الخامســة والعشــرون .A/HRC/25/58-26 December 2013
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قضايـــا
متنــع تــرك تفســره لرغبــة الســلطة التنفيذيــة ،وحيصــن تلــك احلقــوق واحلريــات وحيميهــا مــن أجهــزة الســلطة
أو املوقــف االجتامعــي.

إن التجربــة الســورية املريــرة خــال الســنوات العــر املاضيــة ،حتتــم علينــا إعــادة النظــر باملبــادئ القانونيــة
التــي مــا زالــت ســائدة حتــى اليــوم ،والتــي تتحمــل اجلــزء األهــم عــا آلــت إليــه حــال الدولــة الســورية .لذلك
أجــد أن مــن واجبــي األخالقــي اســتغالل هــذه الدراســة لعــرض رؤيتــي ومقرتحــايت:
 -النص عىل هوية املجتمع وثقافاته املتعددة يف مقدمة الدستور ،وأال يتجاوز ذلك إىل املواد الدستورية.

 ّأل يتضمن الدستور أي مواد متيز بني حرية االعتقاد الديني واالعتقاد غري الديني. -اإلشارة بشكل واضح إىل حرية الضمري.

ّ -أل يتضمن الدستور أي مواد متيز بني املواطنني عىل أساس ديني أو قومي.

 -أن يستند النص الدستوري إىل املبادئ القانون الدويل يف جمال احلقوق واحلريات العامة.

 االعــراف بفرديــة هــذه احلقــوق وخصوصيتهــا بــكل إنســان ،واســتقاللية صفاهتــا اخلاصــة عــن الصفــاتالعامــة للمجموعــة الدينيــة التــي ينتمــي هلــا.

 وضــع قواعــد دســتورية واضحــة ،وحــادة ،وتشــتمل عــى آليــات متنــع ســن قوانــن تتعــارض مــع جوهــرالنــص الدســتوري.

ـرا ،تتجــى مهمــة القانــون وأمهيتــه ،يف حتويــل مبــادئ احلــق والعدالــة واملســاواة ومســتنداهتا الفكريــة
أخـ ً
إىل نصــوص حتكــم املجتمــع .بالتــايل ال قيمــة جمديــة ألفــكار حقــوق اإلنســان واحلريــات العامــة طاملــا ظلــت
حبيســة الدراســات النظريــة .كــا ال قيمــة هلــا بمجــرد النــص ،بــل ســتفقد قيمتهــا اإلنســانية عندمــا يتــم النــص
عليهــا انطال ًقــا مــن مبــدأ التوفيــق بــن مفاهيــم فكريــة متناقضــة ،أو دون إدراك عميــق هلــذه املفاهيــم .القانــون
هــو مــن يمنــح هــذه األفــكار واملبــادئ ووجودهــا املعنــوي ،وطابعهــا اإللزامــي ،أو املــروط ،أو االختيــاري.

المصادر
-

نصوص الدستور السوري أعوام .2012 ،1973 ،1964 ،1958 ،1950 ،1930 ،1920
الدستور المصري .2019
الدستور التونسي .2014
قــرار محكمــة النقــض المصريــة ،الطعــن رقــم  ٤٧٥لســنة  ٦٥قضائيــة الصــادر بجلســة1996/08/05
مكتــب فنــي (ســنة  - 47قاعــدة  - 212صفحــة .)1134
قــرار المحكمــة دســتورية عليــا فــي مصــر  2004/12/19القضيــة رقــم  119لســنة  21قضائيــة
«دســتورية» ،ج « 1/11دســتورية.
تقريــر الحكومــة الفرنســية إلــى مجلــس حقــوق اإلنســان ،االســتعراض الدولــي الشــامل ،الــدورة الثانيــة،
جنيــف  ،2008الفقــرة .FRA/1 2 May 2008/2/A/HRC/WG.6 ،23
قــرار محكمــة النقــض الســورية ،أســاس  1276قــرار  1108تاريــخ  1982/5/24مجلــة القانــون
.1982
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 التقاريــر المقدمــة مــن الــدول األطــراف عمــا بالمــادة  40مــن العهــد الدولــي لحقــوق اإلنســان ،التقريــرالــدوري الثالــث ،الجمهوريــة العربيــة الســورية .3/CCPR/C/SYR/2004 - 2004
 تقريــر املقــرر اخلــاص املعنــي بحريــة الديــن أو املعتقــد ،هاينــر بيليفيلــت  -جملــس حقــوق اإلنســان الــدورةاخلامســة والعــرون 58/A/HRC/25 -

-

.December 2013 26

 -قاموس املعاين ،اللغة العربية.

 -قاموس الروس  ،LAROUSSEاللغة الفرنسية.

المراجع
– ســامي أدهــم ،مــا بعــد احلداثــة :انفجــار عقــل أواخــر القــرن :النــص ،الفســحة املضيئــة بــروت :دار
كتابــات.1994 ،

– جــون بانــل بيــوري ،حريــة الفكــر  ،1914ترمجــة حممــد عبــد العزيــز إســحاق وإمــام عبــد الفتــاح إمــام،
العــدد  1712لعــام  ،2010حقــوق الرتمجــة النــر حمفوظــة للمركــز القومــي للرتمجــة يف القاهــرة.
– ســيلفان ماتــون ،حقــوق االنســان مــن ســقراط إىل ماركــس  ،1988ترمجــة حممــد اهلــايل ،رقــم اإليــداع
القانــوين  ،1993/900الطبعــة الثانيــة .1999

ـؤرخ الــذي أمهلــه العــرب وعرفــه العثامنيــون
– أرشف احلســاين ،وجــوه ابــن خلــدون العقالنيــة احلديثــة ..املـ ّ
واملســترشقون ،اجلزيــرة  ،2021/1/6تاريــخ زيــارة املوقــع .2021/4/24
– ألــرت حــوراين ،الفكــر العــريب يف عــر النهضــة  ،1939-1798ترمجــة كريــم عزقــول ،دار النهــار للنــر
بــروت.
– فايــز حممــد حســن حممــد ،الرشيعــة والقانــون يف العــر العثــاين والعالقــة بنظــام امللــل ،ورقــة عمــل مقدمة
إىل نــدوة تطويــر العلــوم الفقهيــة  ،2013/3/18وزارة األوقــاف والشــؤون الدينيــة ال ُعامنيــة ،تاريــخ زيــارة
املوقع .2021/4/24

– عــدي الزعبــي ،طــه حســن عــى مأدبــة الــرق والغــرب العظيمــة ،2018/06/28 ،اجلمهوريــة نــت،
تاريــخ زيــارة املوقــع .2021/4/24

– حممــد الزحيــي ،احلريــة الدينيــة يف الرشيعــة اإلســامية أبعادهــا وضوابطهــا ،جملــة جامعــة دمشــق للعلــوم
االقتصاديــة والقانونيــة ،2011 ،جملــد  ،27العــدد األول.

– راشــد الغنــويش ،احلريــات العامــة يف الدولــة اإلســامية ،الطبعــة األوىل  .1993لبنــان بــروت مركــز
دراســات الوحــد العربيــة.
– كــال الغــايل :مبــادئ القانــون الدســتوري والنظــم السياســية ،منشــورات جامعــة دمشــق  -ســورية ،الطبعــة
العــارشة .2002
حسني عثامن :النظم السياسية والقانون الدستوري ،دار املطبوعات اجلامعية اإلسكندرية ،مرص.2001،
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قضايـــا
 إبراهيــم دراجــي ،املســألة الدينيــة يف الدســاتري الســورية – دراســة مقارنــة – برنامــج الرشعيــة واملواطنــة يفالعــامل العــريب ،سلســلة أوراق العمــل البحثيــة.2019 ،

 مجــال بــاروت ،مئويــة الدســتور الســوري األول – مئويــة الدســتور الســوري األول :إشــكالية العلمنــةوســياقاهتا االجتامعيــة  -السياســية التارخييــة ( ،)1920-1918املركــز العــريب لألبحــاث والدراســات
السياســية .2020
 -غيداء زيدان ،فلسفة القانون واملسألة الدستورية ،مركز حرب للدراسات .2020

 فيليــب خــوري ،ســورية واالنتــداب الفرنــي “سياســة القوميــة العربيــة” ،ترمجــة مؤسســة األبحــاثالعربيــة ،بــروت ،مؤسســة األبحــاث العربيــة ،الطبعــة األوىل .1997
 -املنظمة العربية للقانون الدستوري ،الكتاب السنوي .2017 ،2016 – 2015

 زيــدون الزعبــي ،الديــن والدولــة بــن التيــارات الليرباليــة – دراســة حتليليــة – مركــز عمــران للدراســاتاالســراتيجية .2020

 نجيــب غضبــان ،املســألة الدســتورية يف ســوريا ،مقاربــة سياســية ،ورقــة حتليليــة – مركــز عمران للدراســات.2019
 -جان حبش ،قراءة يف الدستور السوري ،تقرير  -مركز دمشق للدراسات النظرية واحلقوق املدنية.

 نــوار بديــر وعاصــم خليــل  -اإلشــارة إىل اإلســام والرشيعــة يف الوثائــق الدســتورية وأثــر ذلــك عــىاحلريــة الدينيــة  -دارســة مقارنــة  -ورقــة مقبولــة للنــر يف الكتــاب الســنوي للمنظمــة العربيــة للقانــون
الدســتوري .2020
 حممــد نــور فرحــات ،الديــن والدســتور يف مــر ،ورقــة بحثيــة يف املنتــدى اإلصــاح الدســتوري ملنظمــةرشكاء التنميــة .2007

 -الدستور التونيس حتت املجهر ،مؤسسة فريدرش إيربت بتــونس .2014

حر ّيــة املعتقــد والضمــر يف الدســتور التونــي اجلديــد :رصاع املرجع ّيــات ،مؤمنــون بــا
 بســام اجلمــلّ ،حــدود .2014

 حممــد يوســف إدريــس – بحــث حمكــم ،حر ّيــة الضمــر يف الدســتور التونــي اجلديــد بــن دواعــي االنفتــاحعــى القيــم اإلنســان ّية وســلطة املرجــع الثقــايف – مؤسســة مؤمنــون بــا حــدود .2016

 اللجنة املعنية باحلقوق املدنية والسياسية ،الدورة الثامنة واألربعون  ،1993التعليق العام رقم .22 -دليل درايس ،حرية الدين أو املعتقد ،جامعة منيسوتا ،مكتبة حقوق اإلنسان.

 عــي حمســن رسهيــد ،التجربــة الديمقراطيــة يف ســوريا  - 1958-1954جملــة جامعــة بابــل للعلــوماإلنســانية ،املجلــد  ،26العــدد.2018: 7
 نائــل جرجــس  -ســورية بــن تأثــر الترشيعــات الدينيــة والوضعيــة  -مركــز حرمــون للدراســات املعــارصة.2016
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 -إياد العبد اهلل وعبد اهلل أمني احلالق ،بحث بعنوان مسيحيو سوريا ،موقع اجلمهورية نت .2017

 دينــا مطــر ،التواصــل االســراتيجي للنظــام الســوري :املامرســات واأليديولوجيــا ،مركــز حرمــونللدراســات املعــارصة ،ترمجــة أمحــد عيشــة .2020

 تومــاس برييــه وكيتيــل ســيلفيك ،حــدود «التحديــث الســلطوي» يف ســوريا ،معهــد العــامل للدراســات،ترمجــة أمحــد نظــر األتــايس .2016

 أمحــد نظــر األتــايس ،قــراءة يف كتــاب تومــاس برييــه ،البعــث واإلســام يف ســوريا ،معهــد العامل للدراســات.2016

 جــورج فهمــي ،مقــال حتليــي املســيحيون والثــورة الســورية ،مركــز مالكــوم كــر  -كارنيغــي للــرقاألوســط .2016

المراجع باللغة األجنبية
Revue internationale de droit comparé. Vol. 26 N°2, Avril-juin 1974. JEAN RIVERO : libertés publiques,
1 –les droits de l’hommes, 3ed, paris, 1973, p 37.
JACQUES ROBERT : Liberté publiques, Domat, 2eme édition, Montchrestien Paris 1977.
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ّ
دراسات ثقافية (محكمة)
رؤية للفكر العربي الحديث والمعاصر
ّأيوب أبو ّ
دية
الفن االفتراضي في سياق العولمة؛ مقاربة
ً
«نموذجا»
سوسيولوجية للموسيقى
عبد اإلله فرح  -منى الجراري

Inana Barakat, Mixed media Acrylic on canvas, 33x24 cm, 2016

دراسات ثقافية
رؤية للفكر العربي الحديث والمعاصر

رؤية للفكر العربي الحديث والمعاصر
ّأيوب أبو ّ
دية

ّأيوب أبو ّ
دية

كاتــب وباحــث أردنــي ،مهنــدس مدنــي ودكتــور فــي الفلســفة ،رئيــس جمعيــة حفــظ
الطاقــة واســتدامة البيئــة – األردن ،رئيــس مكتــب هندســي استشــاري ،مستشــار فــي األبنيــة
الموفــرة للطاقــة ،كاتــب فــي شــؤون البيئــة العالميــة ،محاضــر جامعــي غيــر متفــرغ لمــادة
البيئــة ،عضــو لجنــة الحــوار الفلســفي العربــي اآلســيوي – اليونســكو ،صاحــب َ
بــراءة اختــراع
مشــتركة فــي العــزل الحــراري ،عضــو رابطــة الكتــاب األردنييــن والجمعيــة الفلســفية األردنيــة،
حصــل علــى جائــزة الدولــة التشــجيعية فــي العلــوم الهندســية لعــام  ،1992اختيــر كتابــان مــن
مؤلفاتــه لمكتبــة األســرة األردنيــة (دليــل األســرة فــي توفيــر الطاقــة ،والطاقــة المتجــددة فــي
حياتنــا) ،حصــل علــى الجائــزة الذهبيــة البريطانيــة للبيئــة المبنيــة عــن الشــرق األوســط ،2010
حصــل علــى جائــزة البطــل األخضــر فــي مجلــس العمــوم البريطانــي  ،2010لــه كتــب علميــة
عديــدة ،منهــا( :العلــم والفلســفة األوروبيــة الحديثــة-دار الفارابــي( ،)2009 ،موســوعة أعــام
الفكــر العربــي الحديــث والمعاصــر ( ،)2008ســامة موســى :مــن رواد الفكــر العلمــي العربــي
المعاصــر ( ،)2006عبــاس محمــود العقــاد :مــن العلــم إلــى الديــن.)2003 ،

ملخص البحث

إن املســتعرض للفكــر العــريب احلديــث واملعــارص مــن منظــور شــمويل بإمكانــه صياغــة رؤيــة لتطــور
الفكــر العــريب يف القرنــن األخرييــن ،وهــي حماولــة مل يســبق أن بحــث فيهــا أحــد حســب علمــي .وعــى
الرغــم مــن تنــوع هــذا الفكــر وأطيافــه املتعــددة ،فربــا يمكننــا منهج ًيــا ضمهــا م ًعــا حتــت ســقف واحــد
حيمــل عنــوان «األصالــة واملعــارصة» .بمعنــى أننــا ســوف ننخــرط ههنــا يف مســعى ملحاولــة تصنيــف الفكر
العــريب احلديــث واملعــارص إىل أربعــة تيــارات رئيســة بعنــوان «األصالــة واملعــارصة» ،كــا هــو آت:
التيــار األول منهــا يمثــل نزعــة األصالــة يف شــقيها ،األول وهــو «تيــار األصالــة النقــي» صاحــب نزعــة
الدعــوة للعــودة إىل األصــول النقيــة لإلســام كــا هــي مــن دون تعديــل (التيــار الســلفي) ،بينــا يمثــل
الشــق الثــاين أصحــاب الرغبــة يف حتديــث فهمنــا للديــن املســتمد مــن األصــول النقيــة ،ولكــن بحيــث
يكــون مالئـ ًـا ملواكبــة العــر ،ويمكننــا وســم هــذا التيــار بـــ «تيــار األصالــة المحدثــة».
التيار الثاين ،وهو «تيار المعاصرة التقليدي» الذي نرغب يف تقسيمه إىل أنامط أربعة هي:

النمــط األول ويمثــل انطالقــة «النزعــة العلمويــة» واملطالبــة بالدولــة املدنيــة منــذ زمــن اهليمنــة
العثامنيــة .أمــا النمــط الثــاين فيمثــل دعــاة التوفيــق بيــن العلــم والديــن ،والثالــث يمثــل دعــاة
الفصــل بيــن العلــم والديــن ،أمــا النمــط األخــر فيشــتمل عــى التيــارات القوميــة يف تنوعهــا.
أما التيار الثالث فهو ذلك النهج الذي سعى إىل الدمج بين األصالة والمعاصرة يف الفكر العريب املعارص.

أمــا التيــار الرابــع واألخــر فهــو ماثــل يف التيــارات الفكريــة الماديــة المعاصــرة التــي تقــع يف مســتويني:
األول ،يمثــل تلــك التيــارات التــي ســعت إىل نقــد الديــن هبــدف هدمــه ،بينــا يشــتمل املســتوى الثــاين عــى
أصحــاب التفســير المــادي للتاريــخ.
الكلمات المفتاحية :األصالة  .المعاصرة  .القومية  .العلموية  .العلمنة
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 -1تيار األصالة
 1-1نزعة األصالة النقية (التيار السلفي)
نبــدأ بنزعــة األصالــة النقيــة ،حيــث ظهــر تيــار الدعــوة إىل العــودة إىل أصــول اإلســام النقيــة كــا جتلــت يف
فــرة النبــوة والعهــد الراشــدي؛ دعــوة ربــا يكــون مــن دعاهتــا مجــال الديــن األفغــاين (تــويف  )1897الــذي
نــادى بفكــرة اجلامعــة اإلســامية لتوحيــد «األمــة» يف مواجهــة التفرقــة والتجزئــة والتنــوع املذهبــي .وربــا يــأيت
أيضــا حســن البنــا (تــويف  )1949ممثلهــا الرئيــس وهــو الــذي أســس حركــة اإلخــوان املســلمني
يف هــذا الســياق ً
يف مــر عــام  .1928ونضيــف إليــه تلميــذه ســيد قطــب (تــويف  )1966الــذي تنســب إليــه فكــرة «احلاكميــة
(((.
هلل» والــذي أ ّلــف كتبــه الشــهرية« :يف ظــال القــرآن»(((« ،معــامل يف الطريــق»(((« ،الســام العاملــي واإلســام»

 2-1نزعة األصالة المحدثة
أمــا النزعــة األخــرى يف تيــار األصالــة فهــي حمــاوالت حتديــث األصالــة املســتمدة مــن الســلف ،وأصحــاب
هــذه النزعــة رغبــوا يف حتديــث اإلســام ،ومل يكتفــوا بنقلــه كــا هــو عــن أصولــه النقيــة األوىل لعهــد النبــوة
حممــد طــه ،املفكــر الســوداين اإلســامي (تــويف
واحلكــم الراشــدي فقــط .لذلــك ،نــرى حمــاوالت حممــود ّ
 )1985ومؤســس احلــزب اجلمهــوري ،للســعي إىل التجديــد يف اإلســام ،حيــث دعــا ،عــى ســبيل املثــال،
ً
قبــول لآلخــر وأعظــم مســاحمة معــه ،كــا تبــدى هــذا
للعــودة إىل اآليــات املكيــة األوىل التــي كانــت أكثــر
(((
املوقــف يف كتابــه «نحــو مــروع مســتقبيل لإلســام» .

كذلــك فعــل حســن الــرايب (تــويف  )2016بالدعــوة إىل التجديــد يف الديــن كــا يف كتابــه «احلركــة اإلســامية:
رؤيــة مســتقبلية»((( الــذي دعــا فيــه إىل الفقــه الشــعبي يف مواجهــة الكهنــوت اإلســامي ،والتنبــه إىل أن مرياثنــا
الســيايس يــكاد خيلــو مــن الشــورى يف تقريــر السياســة العامــة ،وإىل أن اللغــة تتطــور يف الترصيــف واملعــاين
اتســا ًعا وعم ًقــا ،كــا جــاء يف كتابــه «املصطلحــات السياســية يف اإلســام»(((.
أمــا املفكــر التونــي راشــد الغنــويش فقــد دعــا إىل حتديــث املفاهيــم الدينيــة ،يف مواجهــة التغريــب (األفــكار
الغربيــة) ،وحتديــث اخلطــاب اإلســاموي املعــارص وفتــح بــاب االجتهــاد ،كــي حيــدث تفاعــل بــن النــص
اإلهلــي املطلــق والواقــع ،والرتكيــز عــى مهــوم املجتمــع ومعاناتــه بـ ً
ـدل مــن الرتكيــز عــى اجلزيئــات كامللبــس
والشــعائر ،كــا يتضــح يف كتابــه «احلريــات العامــة يف الدولــة اإلســامية»((( وغــره مــن األعــال.

(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
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س ّيد قطب ،في ظالل القرآن ،ط ،7بيروت :دار إحياء التراث العربي 7 ،1971 ،مجلدات.
س ّيد قطب ،معالم في الطريق[ ،ط ،]1بيروت :دار الشروق.1983 ،
س ّيد قطب ،السالم العالمي واإلسالم ،دار الشروق.2005 ،
محمــد حمــد،
محمــد طــه ،نحــو مشــروع مســتقبلي لإلســام؛ تقديــم أســماء محمــود طــه والنــور ّ
محمــود ّ
ط ،1بيــروت -الكويــت :المركــز الثقافــي -دار قرطــاس.2002 ،
حســن الترابــي ،وآخــرون ،الحركــة اإلســامية :رؤيــة مســتقبلية؛ تحريــر وتقديــم عبــد اللــه النفيســي ،ال ط،
مصــر :مكتبــة مدبولــي.1989 ،
حسن الترابي ،المصطلحات السياسة في اإلسالم ،ط ،1بيروت :دار الساقي.2000 ،
راشد الغنـّويش ،الحريات العامة في الدولة اإلسالمية ،ط ،1بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية.1993 ،

دراسات ثقافية
رؤية للفكر العربي الحديث والمعاصر

حممد
حممــد الغــزايل (تــويف  )1996فقــد دعــا إىل إصــاح مفاهيمنــا عــن اإلســام ورد عــى كتــاب خالــد ّ
أ ّمــا ّ
(((
حممــد الغــزايل أن مصــادر املعرفــة جتتمــع يف الوحــي والوجــود م ًعــا ،وال يمكن
خالــد «مــن هنــا نعلــم»  .أعلــن ّ
الســنة العمليــة .وهكــذا بــدأ مســاعيه لعــاج تأخــر املســلمني عــر حمــاوالت لغربلــة
فهــم القــرآن إال يف ضــوء ُّ
الــراث ومراجعتــه ،حيــث يتــم اإلصــاح بالرتبيــة الســليمة .ولذلــك عــارض األفغــاين فكــره يف اإلصــاح
الســيايس الثــوري كــا جــاء يف كتــاب الغــزايل «رس تأخــر العــرب واملســلمني»(((.
حممــد جــواد مغنيــة (ت  )1979بمحاولــة التقريــب بــن املذاهــب اإلســامية ،عــى الرغــم مــن أن الطابع
ومتيــز ّ
الشــيعي بــارز بوضــوح يف كتاباتــه الكثــرة حول «املجالــس احلســينية» ،و«الشــيعة اإلماميــة» و«الشــيعة واحلاكمون»،
 ....إلــخ .ويف كتابــه «الفقــه عــى املذاهــب اخلمســة» عــام  ،1960حــاول جاهــدً ا التقريــب بــن املذاهــب اخلمســة
الرئيســة بجــرأة وشــجاعة ،ثــم عــاد يف عــام  1964واســتخلص مــن هــذا الكتــاب كتا ًبــا آخــر هــو« :احلجــج عــى
خمتلــف املذاهــب» .ويف الوقــت نفســه اشــتغل بــرد الشــبهات التــي وضعهــا امللحــدون(.((1

 -2تيار المعاصرة التقليدي
 1-2العلموية
أ ّمــا التيــار الثــاين يف الفكــر العــريب احلديــث فهــو تيــار املعــارصة التقليــدي الذي بــدأت بنمــط «العلمويــة» مع
الدعــوة إىل الفكــر العلمــي التــي قادهــا شــبيل الشــميل (تــويف  )1917لنــر الدارونيــة والفكــر العلمــي يف العامل
العــريب منــذ النصــف الثــاين مــن القــرن التاســع عــر ،كام عــر عنهــا كتابــه «فلســفة النشــوء واالرتقــاء»(.((1

تأثــر الشــميل بنظريــات «ســبنرس» يف إنكلــرا ،و«بوخنــر» يف أملانيــا ،اللــذان وضعــا منظومــة معرفيــة عــى
أســاس فرضيــات «دارويــن» يف النشــوء واالرتقــاء ،وكان أســاس هــذه املنظومــة فكــرة وحــدة الكائنــات؛
ـون مــن املــادة الطبيعيــة املحسوســة؛ التــي وجــدت منــذ األزل،
التــي تقــوم عــى قاعــدة أن األشــياء قاطبــة تتكـ ّ
تتحــول مــن شــكل إىل
وتشكـّـــلت بطبيعــة عفويــة ،وســتبقى كذلــك إىل األبــد ال تفنــى ،ولكنهــا ســتظل
ّ
وتدرجــت يف االرتقــاء حتــى بلغــت مــا بلغــه اإلنســان العاقــل مــن
آخــر .وقــد تطـ ّ
ـورت هــذه املــادة البدائيــة ّ
ـي وانفعــا ّيل .ومــا يــزال اإلنســان ســاع ًيا إىل بلــوغ كاملــه الــذايت ،واالســتعاضة عــن النــزاع
ـي جسـ ّ
رقـ ّ
ـدي وعقـ ّ
(((1
بالتعــاون ،ســع ًيا وراء ســعادة اجلميــع .
ثــم تابــع محــل هــذا اللــواء مفكــرون مثــل إســاعيل مظهــر (تــويف  )1962الــذي ترجــم كتــاب دارون «أصــل
األنــواع» عــام  1916ووضــع لــه مقدمــة مــن مئــة صفحــة لتكــون دليـ ً
ـا عــى اهتاممــه العميــق بالدارونيــة
واســترشافه أمهيتهــا يف التأســيس لنهضــة علميــة عربيــة مرتقبــة وهنوضــه بالوعــي العلمــي العــريب ،عــى األقــل
يف مراحلــه الفكريــة األوىل ،ألنــه بعــد عــام  ،1945بــدأ بالتقريــب بــن الدولــة والدين ،وحــاول أن ُيـوفـِّـــق بني
توحـــدا متا ًمــا عــى يديــه يف عــام  ،1961ومــن خــال كتابــه
العلــم والديــن حتــى يقبــل كل منهــا اآلخــر ،إىل أن ّ
حممد الغزايل ،من هنا نعلم ،دار هنضة مرص.2005 ،
(((
ّ
محمد الغزالي ،سر تأخـّر العرب والمسلمين؛ طبعة خاصة ،القاهرة :دار الريان.1987 ،
(((
ّ
حممد جواد مغنية ،اإلسالم بنظرة عصرية ،ط ،1بريوت :دار العلم للماليني.1973 ،
(((1
ّ
( ((1شبيل الشم ّيـل ،فلسفة النشوء واالرتقاء ،طبعة  ،1983بريوت :دار مارون عبود.1983 ،
عمن ،2012 ،ص .319
( ((1أ ّيوب أبو د ّية ،موسوعة أعالم الفكر العربي الحديث والمعاصر ،ط  2معدلة ومنقحةّ ،
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«اإلسالم ال ّ
الشـيوع ّيـــة»(.((1

أيضــا (تــويف  )1958يف رفــع الوعــي العلمــي والتنويــري مــن خــال كتابتــه
كذلــك ســاهم ســامة موســى ً
(((1
العلميــة الوفــرة( ((1إىل جانــب عبــاس حممــود العقاد وغريمهــا.

 2-2التوفيق بين العلم والدين
ظهــر تيــار آخــر ســعى إىل التوفيــق بــن العلــم والديــن؛ هــذا التيــار كان مــن أعالمــه علامء مــن شــيوخ األزهر
حممــد عبــده (تــويف  )1905الــذي طالــب بقبــول فكــرة احلاكــم العــادل املســتبد ،عــى غــرار املفكريــن
مثــل ّ
حممــد عبــده يف اهلجــوم عــى أصحــاب البــدع
اإلنكليــز يف القــرن الســابع عــر مثــل تومــاس هوبــز .رشع ّ
ـوف وحــارب االعتقــادات الســائدة مثــل التشــفع باألوليــاء وســعى إىل هــدم عقيــدة اجلــر ،واالبتعــاد
والتصـ ّ
عــن التكفــر ،والرمــي باإلحلــاد ألتفــه األســباب ،فيقــول يف ذلــك « :فــإذا صــدر قــول مــن قائــل حيتمــل الكفــر
مــن مئــة وجــه ،وحيتمــل اإليــان مــن وجــه واحــدُ ،حــل عــى اإليــان ،وال جيــوز محلــه عــى الكفــر» .وهكــذا،
قــاد محلــة مــن الفتــاوى عــى صفحــات صحيفــة «املنــار» أدت إىل ردود فعــل غاضبــة ،إذ أفتــى فيهــا بلبــس
«الربنيطــة» وأكل اللحــم األورويب غــر املذبــوح حـ ً
ـال ،وحــث املســلمني عــى تعلــم لغــة أجنبيــة وحتصيــل
حممــد عبــده أن يرقــى املســلمون بفكرهــم وعقلهــم فــوق اجلهــل واخلرافــة والتقليــد األعمــى.
العلــوم .أراد ّ
حممــد عبــده التعامــل مــع املكتشــفات العلميــة احلديثــة والتوفيــق بينهــا وبــن
مهــات ّ
كــا كانــت مــن ّ
(((1
اإلســام ،فضـ ً
ـا عــن دراســة تاريــخ اإلســام واملســلمني .ففــي كتابــه «اإلســام والنرصانيــة»  ،مثـ ً
ـا ،نجــد
حممــد عبــده يــؤرخ النحطــاط اإلســام منــذ اســتعان اخلليفــة «املعتصــم» باجلنــد األتــراك ،فــأدى ذلــك إىل
ّ
ســيادة الطغيــان العســكري يف األمــة اإلســامية.
ويف كتابــه «رســالة التوحيــد»( ،((1الــذي ُيعــدّ أهــم مــا كتبــه اإلمــام ،وهــو علــم كالم جديــد اســتحدثه ،فقــد
املحمديــة ،وقــام بإيــاء العقــل أمهيــة خاصــة للوصــول إىل اإليــان،
أثبــت فيــه وحدانيــة اهلل وصــدق الرســالة
ّ
أيضــا حــث عــى تنويــر اجلامهــر وتثقيفهــم بثقافــة دينيــة صحيحــة إلهلــاب مشــاعرهم ومحاســتهم يف
ولكنــه ً
(((1
مقاومــة املســتعمر ،وهــو أســلوب غــر مبــارش يف مقاومــة االســتعامر .

حممــد رشــيد رضــا الشــيخ اللبنــاين (تــويف  )1935الــذي ُيعــدّ
ومــن أعــام هــذا التيــار ً
أيضــا مفكــرون مثــل ّ
حممــد عبــده وحامــل لــواء الدعــوة إىل اإلســام األول يف بســاطته األوىل ،اخلاليــة مــن
مــن أهــم أتبــاع اإلمــام ّ
البــدع واخلرافــات واملفســدات .واصــل يف جملــة «املنــار» دعــوة «العــروة الوثقــى» التــي أسســها مجــال الدّ يــن
حممــد عبــده ومجــال الدّ يــن األفغــاين حــن نفــر مــن سياســة العثامنيــن التــي
األفغــاين ،ولكنــه خالــف أســتاذيه ّ
قامــت عــى اخلــداع والدســائس ،وابتليــت بالفســاد املــايل واإلداري.
(((1
(((1
(((1
(((1
(((1
(((1
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إسامعيل مظهر ،اإلسالم ال الشيوعية ،ط ،1القاهرة :دار النهضة العربية.1961 ،
عمان :دار ورد األردنية.2006 ،
أ ّيوب أبو د ّية ،سالمة موسى :من ّ
رواد الفكر العلمي المعاصر ،طّ ،1
عمن :دار ورد األردنية.2004 ،
أ ّيوب أبو د ّية ،ع ّباس محمود العقـّاد :من العلم إىل الدين ،طّ ،1
حممد عبده ،اإلسالم والنصرانية :مع العلم واملدنية ،ط ،3بريوت :دار احلداثة.1988 ،
ّ
حممد عبده ،رسالة التوحيد ،القاهرة ،دار الرشوق.1999 ،
ّ
حممد عبده ،اإلسالم والنصرانية :مع العلم واملدنية ،ط ،3بريوت :دار احلداثة.1988 ،
ّ

دراسات ثقافية
رؤية للفكر العربي الحديث والمعاصر

رأى رشــيد رضــا أن الرشيعــة تســاوي بــن األجنــاس مجي ًعــا يف احلكــم ،ودعــا إىل أن تكــون اللغــة العربيــة لغة
املســلمني مجي ًعــا ،فأفتــى يف «املنــار» بــرورة تعلــم كل مســلم اللغــة العربيــة ،خاصــة أولئــك الذيــن يطالبــون
بفتــح بــاب االجتهــاد وتوحيــد العــامل اإلســامي وتأســيس نظــام شــورى كأسـ ٍ
ـاس للحكــم ،وذلــك يف ســياق
توحيــد األقطــار اإلســامية ورص صفوفهــا.

حممــد عبــده التعليمــي ،ودعــا إىل تأســيس املــدارس ،وقــدّ م أمهيتهــا عــى
حممــد رشــيد رضــا ملــروع ّ
أســس ّ
إنشــاء املســاجد ،وأنشــأ مدرســة للمعلمــن عــام  .1912كذلــك رشع مــن خــال «املنــار» بتفســر القــرآن
لتأكيــد املحبــة والتآلــف بــن النــاس ،ال لتوكيــد الفتنــة واالنقســام .فكانــت حماوالتــه انتقائيــة الطابــع ذات
أهــداف اجتامعيــة وسياســية .أراد أن يوفـّــق بــن العلــم والديــن ،فربــط التفســر باملكتشــفات العلميــة احلديثــة
كــي يســتمد كل طــرف مرشوعيــة مــن الطــرف اآلخــر.
وقــد تأثــر العــامل اإلســامي بمنشــورات «املنــار» ،فبــدأ عبــد احلميــد بــن باديــس يف اجلزائــر ،مثـ ً
ـا ،يف نقــل
حممــد رشــيد رضــا وأخــذ يف تعميمهــا(.((1
جتربــة مــدارس القــرآن االبتدائيــة التــي أسســها ّ

 3-2العلمنة
واضحــا ب ّينًــا عــى أن ً
كذلــك ظهــر تيــار مهــم دعــا إىل الفصــل بــن العلــم والديــن فصـ ً
كل منهــا لــه
ـا
ً
دائرتــه اخلاصــة ،كــا فعــل املفكــر اللبنــاين فــرح أنطــون (تــويف  )1922عــر «جملــة اجلامعــة» .وهــذا التيــار هــو
اســتمرارية لتيــار دعــاة الدولــة املدنيــة الــذي ربــا بدأهــا املفكــر اللبنــاين أمحــد فــارس الشــدياق (تــويف )1887
كــا عــر عنهــا يف كتابــه «الســاق عــى الســاق».

أ ّمــا يف مــر فكانــت دعــوات الدولــة املدنيــة واضحــة عنــد أصحــاب الفكــر الســيايس مثــل أمحــد لطفــي
ـر عبــد الــرازق عــن هــذه الفكــرة يف كتابــه
الســيد (تــويف  )1963وعــي عبــد الــرازق (تــويف  )1966وقــد عـ ّ
ـر عنهــا يف كتابيــه «الشــعر اجلاهــي»
«اإلســام وأصــول احلكــم»ً ،
وأيضــا فعــل طــه حســن (تــويف  )1973فعـ ّ
( ،)1926و«الفتنــة الكــرى» التــي رشح فيهــا تزويــر تاريــخ العــرب ونــادى بإصــاح التعليــم.

 4-2القومية:
أيضا التي ظهرت يف مواجهة فكرة «اجلامعة
ومن ضمن سياق تيار املعارصة يمكن احلديث عن التيارات القومية ً
(((2
اإلسالمية» التي شجعها السلطان عبد احلميد .برز مفكرون من أمثال ساطع احلرصي (تويف  )1969الذي دعا
إىل اإليامن بالقومية بوصفها مقدمة لنهضة عربية مقرونة بفلسفة إصالحية تشمل اجلوانب الروحية واملادية كافةُ .يعدّ
احلرصي رائد املنحى العلامين يف الفكر القومي العريب( ،((2واعرتف أن القومية مرحلة يف تطور األمم ،حيث األممية
سوف تستبدل الفكرة القومية عند استنفاذ مهامهتا.
حممد رشيد رضا ،شبهات النصارى وحجج اإلسالم ،ط ،3القاهرة :مطبعة هنضة مرص.1956 ،
(((1
ّ
الح ْصري ،طبعة خاصة ،بريوت :منشورات مركز دراسات الوحدة العربية.1985 ،
( ((2األعمال الكاملة لساطع ُ
الح ْصــري :رائــد املنحــى العلــاين يف الفكــر القومــي العــريب؛ طبعــة مرتمجــة إىل العربيــة،
( ((2تيخونوفــا ،ســاطع ُ
موســكو :دار التقــدّ م.1987 ،
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أ ّمــا املفكــر القومــي ميشــيل عفلــق (تــويف  )1989فقــد محــل لــواء املامرســة والتطبيــق العلمــي للفكــر القومي
العــريب ،ودافــع بعاطفيــة ورومانســية عــن الفكــرة القوميــة وكأنــا هــي قدرنــا املحتــوم ،وأهنــا ليســت مــن نتــاج
األوضــاع املوضوعيــة .ورأى عفلــق أن القوميــة «هــي مرضعــة الفكــر ونبــع الفنــون ،وليســت وليــدة الفكــر
اإلنســاين»( .((2أ ّمــا رؤيتــه للقائــد الرمــز فــا زلنــا نعــاين منهــا حتــى يومنــا هــذا عــى الرغــم مــن أمهيتهــا يف فــرة
حمــددة مــن فــرات التاريــخ.

أ ّمــا أنطــون ســعادة (تــويف  ،)1949رئيــس احلــزب الســوري القومــي االجتامعــي وصاحــب كتــاب «نشــوء
األمــم»( ،((2فقــد تطلــع إىل وحــدة ســورية مــن جبــال طــوروس شـ ً
ـال حتــى قنــاة الســويس جنو ًبــا ،ومــن هنــر
دجلــة وصـ ً
ـول إىل قــوس الصحــراء واخلليــج العــريب رش ًقــا ،حتــى قــرص يف البحــر األبيــض املتوســط غر ًبــا،
وهــذا املــكان تقطنــه «أمــة ســورية» مكتملــة التكويــن وهلــا إرادة عامــة مرتبطــة روح ًيــا وتارخي ًيــا بالوطــن األم.
لذلــك ســعى إىل عــدم التفريــق بــن نزعتــي العروبــة واإلســام وإىل رؤيــة العــامل مــن منظــور «مدرحــي» يــزاوج
بــن املــادة والــروح ،كــا دعــا إىل عــدم الفصــل التــام بــن األمــة الســورية واجلزيــرة العربيــة وحــوض وادي
النيــل واملغــرب العــريب الواقعــة خــارج «اهلــال اخلصيــب»(.((2
ويف مواجهــة هــذا التيــار ظهــرت حمــاوالت للفصــل بــن القوميــة واإلســاموية ،كــا عرب عنــه طــارق البرشي
يف مــر .إذ يتمثــل موقــف البــري يف الدعــوة إىل التوفيــق بــن علــوم الديــن وعلــوم الدنيــا ،فيــا يــرى يف كتابــه
«اجلامعــة الوطنيــة» أن مســتقبل األقليــات هــو عــر الفكــر اإلســامي وليــس عــر الفكــر القومــي ،ألن القوميــة
والعلامنيــة تصطــدم مــع اإلســام بالــرورة ،فــا يمكــن ،مــن وجهــة نظــره ،أن جتتمــع العلامنيــة مــع اإلســام
إال بالتلفيــق ،لذلــك نــادى بفصــل القوميــة عــن العلامنيــة ،وبقبــول الرشيعــة نظا ًمــا للحكــم( .((2لذلــك هــو
أقــرب إىل تيــار التوفيــق بــن العلــم والديــن.

 -3الجمع بين األصالة والمعاصرة
ـارا توفيق ًيــا حــاول التوفيــق بــن
أمــا تيــار اجلمــع بــن األصالــة واملعــارصة ،فيمكــن احلديــث عنــه بوصفــه تيـ ً
أفــكار األصالــة ومتطلبــات املعــارصة ،كــا فعــل حســن حنفــي يف حمــاوالت حتديــث الــراث.

انــرى حســن حنفــي حلــل مشــكلة األصالــة واملعــارصة ،التــي شــغلت فكــر املــروع النهضــوي العــريب منــذ
بدايتــه األوىل ،ففيــا محــل أنصــار األصالــة لــواء إعطــاء األولويــة للوحــي عــى حســاب التاريــخ والواقــع ،ورفع
نتاجــا تارخي ًيــا للعالقــات االجتامعيــة والسياســية واالقتصاديــة،
أنصــار املعــارصة لــواء التنكــر للوحــي و َعــدّ وه ً
اعتقــد حنفــي أن احلــل يكمــن يف جتــاوز هــذه الثنائيــة بتجديــد الــراث واختــاذ موقــف نقــدي منــه يف ضــوء روح
العــر واإلحســاس باملوقــف احلضــاري الراهــن الــذي يســتلزم اإلصــاح الدينــي واألخالقــي والســيايس
م ًعــا ،عــى نحــو ال تغريبــي (يســتلهم النظــم العلامنيــة الغربيــة) بــل عــى نحــو يتســم باألصالــة اإلســامية
وبــروح عرصيــة تأخــذ حتديــث البنيــة الثقافيــة والقوالــب الذهنيــة يف احلســبان ،لتصبــح حركــة إصــاح تنويريــة
(((2
(((2
(((2
(((2
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زهري املارديني ،األستاذ :قصة حياة ميشيل عفلق ،ال ط ،لندن :رياض الريس ،الت.
أنطون سعادة ،نشوء األمم :الكتاب األول ،الط ،ال مكان نشر :ال دار نشر.1994 ،
أنطون سعادة ،المحاضرات العشر ،ط ،5ال مكان نرش :ال دار نرش.1959 ،
طارق البشري ،بين اإلسالم والعروبة ،ط ،1القاهرة  -بيروت :دار الشروق.1998 ،

دراسات ثقافية
رؤية للفكر العربي الحديث والمعاصر

أيضــا(.((2(((2
تأخــذ بالتصــور العلمــي للعلــم ً

كذلــك فعــل زكــي نجيــب حممــود (تــويف  )1994الــذي ســعى إىل اجلمــع بــن األصالــة واملعــارصة ،حيــث
غــدا زكــي نجيــب حممــود يف كتابــه «جتديــد الفكــر العــريب»( ((2داع ًيــا إىل جتديــد الشــخصية العربيــة والعقــل
العــريب ،ومل يعــد داع ًيــا إىل تغريبــه؛ أصبــح داع ًيــا للجمــع بــن األصالــة واملعــارصة يف وحــدة ســلوكية مندجمــة
يف نظرهتــا إىل الكــون .هــذه النظــرة العروبيــة اجلديــدة التــي تطلــّـــع إليهــا هــي ثقافــة معــارصة تصــب جديــدً ا
تناقضــا يف التنــوع اإلقليمــي يف العــامل العــريب،
يف وعــاء قديــم ،أو تصــب قديـ ًـا يف وعــاء معــارص .وال يــرى
ً
ـتغرقة ضمــن دوائــر أوســع.
فيمكنــك أن تكــون مرص ًيــا وعرب ًيــا م ًعــا؛ فهــي دوائــر صغــرة مسـ َ

حممــد عابــد اجلابــري (تــويف  )2010إىل إصــاح الوعــي الدينــي العــريب وشــك يف
وســعى املفكــر املغــريب ّ
«احلقيقــة التارخييــة» ونقــد الفلســفة العربيــة التــي قــادت ســات العقــل العــريب املتمثلــة يف «البيــان والعرفــان
والربهــان» .وســعى إىل حتديــث العقــل العــريب بإقامــة نــوع مــن التــوازن بــن الــراث واحلداثــة الغربيــة .وكتبــه
التــي تدلــل عــى هــذا االجتــاه كثــرة ،منهــا« :نحــن والــراث»« ،تكويــن العقــل العريب»(((2و«بنيــة العقــل
العــريب» و«العقــل الســيايس العــريب» و«قضايــا يف الفكــر املعــارص»(.((3

 -4التيارات المادية المعاصرة
 1-4نقد الدين
أ ّمــا نزعــة الفكــر العــريب إىل املعــارصة فقــد تطــورت يف مرحلتــن ،املرحلــة األوىل تــم التعبــر عنهــا بنقــد
الديــن حتديــدً ا ،فيــا عــر مفكــرو التفســر املــادي للتاريــخ عــن طورهــا الثــاين املتمــم هلــا واملنخــرط يف مرشوعها
التنويــري.

ســاهم شــبيل الشــميل (تــويف  )1917صاحــب «فلســفة النشــوء واالرتقــاء» يف نــر فكــرة «وحــدة الكائنات»
والفلســفة املاديــة يف العــامل العــريب ،ودافــع عنهــا بجــرأة نــادرة .كذلك ســاهم ســامة موســى(( ((3تــويف )1958
وأمحــد صــادق ســعد(( ((3تــويف  )1989وغريمهــا بنشــأة هــذا التيــار يف مراحلــه األوىل ،ولكنــه تطــور إىل نقــد
ـارا سياسـ ًيا جار ًفــا.
شــديد اللهجــة للديــن ال هــوادة فيــه ،خاصــة عندمــا أصبــح الديــن تيـ ً
نــر املفكــر املــري فــرج فــوده (تــويف  )1992كتابــه «احلقيقــة الغائبــة»( ((3الــذي أدى إىل اغتيالــه؛ وهــو
صاحــب مقولــة «مــن يقــرأين ويفهمنــي حيــاورين ،أ ّمــا مــن يقــرأين وال يفهمنــي فســوف يشــتمني ،أ ّمــا الــذي ال
(((2
(((2
(((2
(((2
(((3
(((3
(((3
(((3

حسن حنفي ،مقدّ مة في علم االستغراب ،ط ،1بريوت :املؤسسة اجلامعية.1992 ،
حسن حنفي ،التراث والتجديد ،موقفنا من التراث ،ط ،1بيروت :دار التنوير.1981 ،
زكي نجيب محمود ،تجديد الفكر العربي ،ط ،9القاهرة  -بيروت :دار الشروق.1993 ،
محمد عابد الجابري ،تكوين العقل العربي ،ط ،2بيروت :دار الطليعة.1985 ،
ّ
محمد عابد الجابري ،قضايا في الفكر المعاصر ،ط ،2بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية[ ،الت].
ّ
عمن :دار ورد األردنية.2006 ،
أ ّيوب أبو د ّية ،سالمة موسى :من ّ
رواد الفكر العلمي املعارص ،طّ ،1
أمحد صادق سعد ،تاريخ مصر االجتماعي – االقتصادي ،ط ،1بريوت :دار ابن خلدون.1979 ،
فرج فوده ،الحقيقة الغائبة ،ط ،2مصر :دار ومطابع المستقبل.2003 ،
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يقــرأ وال يفهــم ســوف ينتــر عــي»؛ فمــن اغتــال فــرج فــوده ظــن أنــه انتــر عليــه ،ولكــن احلقيقــة عكــس
ذلــك ففــرج فــوده بــاق يف فكــره ،أ ّمــا َم ـ ْن اغتالــه فذهــب يف طــي النســيان.
أيضــا املفكــر الليبــي الصــادق النيهــوم (تــويف  )1994بكتابيــه «حمنــة
ـر عــن هــذا التيــار األخــر ً
وربــا يعـ ّ
(((3
(((3
ثقافــة مــزورة»  ،و«اإلســام يف األرس»  ،حيــث رأى أن هنــاك فئــات يف املجتمــع قــد صــادرت اإلســام
وحريــة املــرأة وفرضــت ثقافتهــا املــزورة عــى النــاس ،وأنــه قــد آن األوان لتحريرهــا عــر رفــع وعــي اجلامهــر.
وهنــاك هــادي العلــوي (تــويف  )1998الــذي رأى أن الفكــر الدينــي هــو فكــر طبقــي قمعــي يســعى إىل
الســيطرة عــى قلــوب النــاس وعقوهلــم وإنتاجهــم( .((3كذلــك كان فكــر خليــل عبــد الكريــم (تــويف )2002
صاحــب كتــاب «النــص املؤســس»( ،((3الــذي ســعى فيــه إىل إزالــة اهلالــة املقدســة التــي علقــت بتاريخ اإلســام
عــر العصــور.
أ ّمــا نــر حامــد أبــو زيــد (تــويف  )2010صاحــب كتــاب «اخلطــاب الدينــي :رؤيــة نقدية»(((3فقــد دعــا فيــه
إىل التمييــز بــن الديــن والفكــر الدينــي ،ونقــد اخلطــاب الدينــي الــذي دمــر البعــد التارخيــي للنــص بتوحيــده
بــن النــص وفهــم النــص بحيــث ال يقبــل التأويــل.

أ ّمــا ســيد القمنــي يف كتابــه «عفاريــت الــراث  -وتــراث العفاريــت» ،ويف كتابــه «انتكاســة املســلمني إىل
الوثنيــة»( ،((3وغريمهــا ،فقــد نقــد الديــن والــراث نقــدً ا ال هــوادة فيــه ،إذ ينقــد ســيد القمنــي قــرا َءة الديــن يف
مســتويات ثالثــة:

املســتوى األول يتعلــق بمنهــج البحــث يف الديــن الــذي يتمثــل يف حتويــل التاريــخ اإلســامي إىل تاريــخ جامد
ثابــت غــر فاعــل ،يتمثــل يف اجتــزاء النصــوص واســتخدامها حســب احلاجــة الزمانيــة واملكانيــة لتلبيــة حاجات
الســلطة السياســية والدّ ين ّيــة يف املجتمع.

أ ّمــا عنــد املســتوى الثــاين فهــو حتريــم األبحــاث العلميــة التــي متــس االعتقــادات الراســخة ،كنظريــة النشــوء
واالرتقــاء ،والتكيــف البيئــي ،التــي هــي أســاس علــوم الطبيعــة اليــوم .وقــد بلغــت بعــض االجتاهــات مبلــغ
التوفيــق بــن العلــم والديــن؛ فــأدت إىل تســفيه العلــم ،واالدعــاء أننــا نمتلــك علــوم الدنيــا كلهــا ،تلــك التــي
أنجــزت يف املــايض وتلــك التــي ســوف تنجــز يف املســتقبل ،مــا اســتبعد احلاجــة إىل العقــل والبحــث العلمــي.

أ ّمــا عــى املســتوى الثالــث ،فقــد أدى القصــور يف نقــد املنهــج التقليــدي إىل إنــكار احلريــات التــي بلغتهــا
اإلنســانية يف العــامل املعــارص ،فأخذنــا ننكــر أن اإلســام مل يلــ ِغ الــرق أو حيرمــه وظــل يف مســتوى التحبيــب
والرتغيــب يف العتــق« ،ومل تــزل تتــى آيــات العبيــد وملــك اليمــن دون أن نحــاول اجتهــا ًدا يعــوض فــارق
القــرون الطــوال منــذ عمــر بــن اخلطــاب الــذي خالــف ومنــع وحــرم وأنكــر؛ و ّملــا يمــض عــى ســكوت الوحي
(((3
(((3
(((3
(((3
(((3
(((3
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الصادق النيهوم ،محنة ثقافة مزورة :صوت الناس أم صوت الفقهاء ،ط ،2دمشق :دار رياض الريس.1996 ،
ّ
الصادق النيهوم ،اإلسالم في األسرَ :م ْن رسق اجلامع وأين ذهب يوم اجلمعة؟ ،ط ،3دمشق :دار رياض الريس،
ّ
.1995
هادي العلوي ،االغتيال السياسي في اإلسالم ،ط ،4دمشق :دار املدى.2004 ،
المؤسس ومجتمعه ،ط ،2مصر :دار مصر المحروسة.2002 ،
خليل عبد الكريم ،النص
ّ
نرص حامد أبو زيد ،الخطاب الديني :رؤية نقدية ،ط ،1بريوت :دار املنتخب العريب.1992 ،
سيد القمني ،انتكاسة المسلمين إلى الوثنية ،ط ،1بيروت :مؤسسة االنتشار العربي.2010 ،

دراسات ثقافية
رؤية للفكر العربي الحديث والمعاصر

بضــع ســنوات» (الســؤال اآلخــر( ،((4ص  .)41 - 40ومل تــزل املــرأة عندنــا اليــوم نصــف رجــل جاهــل بليــد،
حتــى لــو كانــت حاصلــة عــى أعــى درجــات العلــم واملعرفــة.

 2-4التفسير المادي للتاريخ:
أمــا املرحلــة الثانيــة للفكــر العــريب املعــارص فقــد اختــذت حمــور «التيــارات املاديــة» املعــارصة وعــر عنهــا
مــروة (تــويف  )1987صاحــب كتــاب
التيــار الــذي ســعى إىل التفســر املــادي للتاريــخ ،كــا فعــل حســن
ّ
«النزعــات املاديــة يف الفلســفة العربيــة اإلســامية»( ((4الــذي رأى فيــه أنــه يمكــن اســتيعاب الــراث فقــط يف
ضــوء «تارخي ّيـــته» ،أي يف ارتباطــه بالزمــان واملــكان الــذي نشــأ وتـَشكـَّـــل يف إطارمهــا .كذلــك نظــر إىل الــراث
يف إطــار العالقــة اجلدَ ليــة القائمــة بــن احلــارض واملــايض ،مــن حيــث أننــا عندمــا ننظــر إىل الــراث اليــوم فإننــا
نتصــوره مــن زاويــة معــارصة مســتخدمني آليــات معرفيــة معــارصة مضمخــة باأليديولوجيــات .ومــن هنــا
يــرز التناقــض التــي شــهدناه يف مواقــف التيــارات الســابقة التــي هتــادت بــن «عرصنــة الــراث» و«عرصيــة
املعــارف» ،وبالتــايل ســقطنا يف فــخ االعتقــاد أن املعــارف كلهــا موجــودة يف الــراث ،ومــا ينبغــي علينــا فعلــه هــو
الكشــف عنهــا وحســب .ويف خضــم هــذا اخللــل املعــريف تســعى الربجوازيــة الكولونياليــة املعــارصة إىل ترميــم
أيديولوجيتهــا املنهــارة بدالئــل مــن الــراث بحيــث حتــرص عــى تأكيــد وجودهــا األبــدي ،وذلــك كــي تضمــن
تأبيــد ســيطرهتا وضــان اســتمرارية وجودهــا طبقــة مهيمنــة إىل األبــد.

ويف ســياق هــذه املرحلــة فــر مهــدي عامــل (تــويف  )1987طبيعــة الربجوازيــات الكولونياليــة التابعــة
لألطــراف وارتباطهــا باملراكــز الرأســالية املتقدمــة( ،((4ورأى أن الفكــر اإلنســاين ال يقــوم بذاتــه ،إنــا يقــوم
وفــق العالقــة االجتامعيــة  -االقتصاديــة  -السياســية التــي حتــدده ،ألن الفكــر ال يكــون إال يف حقلــه التارخيــي
وأرضيتــه املاديــة .فإســام ابــن رشــد خيتلــف عــن إســام ســ ّيد قطــب ،إذ َتــدد إســام األول باملامرســة
األيديولوجيــة للطبقــة األرســتقراطية العربيــة القرووســطية ،أ ّمــا إســام الثــاين ،ومــن عــارصه مــن أمثــال سـ ّيد
قطــب وحســن البنــا ،فيغلـُــب عليــه الطابــع الكولونيــايل .لذلــك ،انتفــت يف أيــام املعارصيــن احلاجــة إىل حــل
مشــكالت مثــل اهلرطقــة ِ
وقــدم العــامل ،وأصبحــت تعالــج مشــكالت حركــة التحــرر الوطنــي ،كاالشــراكية
واإلمربياليــة وتعــدد األحــزاب ونحــو ذلــك.
وهكــذا تطمــح الربجوازيــة الكولونياليــة يف بالدنــا إىل متاثــل تــام مــع الربجوازيــة اإلمربياليــة ،لذلــك تطــرح
مفاهيــم «عرصيــة» ليرباليــة مماثلــة لشــعارات الثــورة الفرنســية ،كــا فعــل رفاعــة رافــع الطهطــاوي وأمحــد لطفي
الســ ّيد وغريمهــا .وتســتخدم الربجوازيــة الكولونياليــة الديــن ضــد الربوليتاريــا ،أي إهنــا تســتخدم اإلســام
تعبــرا عــن طموحــات الربجوازيــة الصغــرة .كذلــك تغطــي الربجوازيــة الكولونياليــة
الســيايس بوصفــه
ً
املســيطرة عــى عجزهــا البنيــوي يف تغيــر عالقــات اإلنتــاج بقطــع بنيــوي كــا حــدث يف أوروبــا بإلقــاء اللــوم
عــى العقــل العــريب املتخلــف .ويكمــن رس التقــدّ م ،مــن وجهــة نظرهــا ،يف «التغريــب» فتعكــس بذلــك حالــة
التبعيــة للربجوازيــة اإلمربياليــة مــرة أخــرى.
( ((4س ّيد القمني ،السؤال اآلخر ،ط ،1القاهرة :مؤسسة روز اليوسف ،1998 ،ص .41-40
( ((4حسني مروة ،النزعات المادية في الفلسفة العربية اإلسالمية ،ط ،3بريوت :دار الفارايب 4 ،2016 ،أجزاء.
( ((4مهدي عامل ،أزمة الحضارة العربية أم أزمة البرجوازيات العربية ،ط ،4بريوت :دار الفارايب.1985 ،
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وخيلــص مهــدي عامــل إىل أن الربجوازيــة الكولونياليــة قــد تكيفــت فلــم حتتــج إىل قطــع بنيــوي مــع جذورهــا
األصليــة ،فنبــت مفهــوم األصالــة ومفهــوم اإلصــاح أو املعــارصة  -عنــوان هــذه الدراســة ،وبذلــك تشــوه
الفكــر العــريب الســابق وفقــد أصالتــه بانتقالــه إىل موقــع تابــع عاجــز .إ ًذا ،هنضــة الربجوازيــة بالفكــر العــريب
هــي التــي حالــت دون هنضتــه الفعليــة إىل اليــوم ،لذلــك حتــاول إخفــاء فشــلها الطبقــي بقوهلــا إن الفكــر ليــس
فكرهــا إنــا هــو فكــر املــايض ،هــو «العقــل العــريب»!

أمــا املفكــر املــري العاملــي ســمري أمــن ( ((4فيقــدم لنــا تطــور التفســر املاركــي لطبيعــة العالقــة القائمــة
توصـــل إىل أن الربجوازيــات
بــن املراكــز واألطــراف مــن خــال رؤيــة مفكــري دول اجلنــوب املتأخــرة؛ حيــث ّ
الوطنيــة غــر قــادرة ،بحكــم تركيبتهــا البنيويــة ،عــى حتقيــق املهــات الكــرى التــي حققتهــا الربجوازيــات
األوروبيــة يف ســياق صعودهــا التارخيــي؛ املهــات املتمثلــة يف حتريــر املجتمــع مــن قيــود النظــم مــا قبــل
توصــل إىل
الرأســالية ،وتوحيــد الســوق القوميــة ،وبنــاء الدولــة القوميــة الديمقراطيــة .... ،إلــخ .كذلــكّ ،
أن القــوى الســلفية ،وقــوى اليســار التقليديــة ،قــد أثبتــت فشــلها .لــذا ،يعتمــد مســتقبل العــامل الثالــث قــدرة
ـرارا للامويــة كــا هــي ،ألن املاويــة نفســها مل تكــن
اليســار عــى حتقيــق ثــورات شــعبية جديــدة .ولكــن ،ليــس تكـ ً
لتصيــب النجــاح لــو حاولــت تكــرار إنجــازات اللينينيــة فقــط ،وألن أحــد أســباب نجــاح الثــورة الفرنســية
هــو عــدم توافــر نمــوذج جاهــز تتمثــل بــه ،فقــد خلقــت نموذجهــا اخلــاص هبــا وف ًقــا للظــروف املوضوعيــة
(((4
القائمــة!
ويعتقــد ســمري أمــن أن القوميــة العربيــة تشكـّــل قاعــدة إلقامــة دولــة كبــرة  -عــى املــدى الطويــل  -ينبغــي
التحضــر هلــا ،ولكــن البــد مــن املــرور يف مرحلــة انتقاليــة (دولنــة) تتصــارع فيهــا النزاعــات االشــراكية
والرأســالية .وعــى الرغــم مــن أنــه قــال يف البدايــة بمرحلــة انتقــال رسيعــة إىل االشــراكية ،إال أنــه أخــذ يميــل
مؤخـ ًـرا إىل القــول بمرحلــة طويلــة مــن االنتقــال ،تبــدأ بفــك االرتبــاط ،وتنتهــي باشــراكية عامليــة الطابــع ،ربــا
(((4
بعــد عــدة قــرون ،وذلــك بوصفهــا النقيــض التارخيــي للرأســالية العامليــة الطابــع.
وهنــاك مفكــرون يســاريون آخــرون مثــل كــال جنبــاط (تــويف  )1977وحممــود أمــن العــامل (تــويف )2009
وصــادق جــال العظــم (تــويف  )2017وغريهــم .فقــد اتســم فكــر جنبــاط ،كــا اتضــح مــن ميثــاق حزبــه،
بمحاولــة لتأســيس اشــراكية عربيــة إنســانية ال تســتبعد الروحــي والدينــي ولكنهــا تلتــزم بــرورات التقــدّ م
البــري عــى إطالقــه ،خاصــة يف جمــايل العلــم والتكنولوجيــا ،وتتبنــى ،مــن دون حتفــظ ،احلفــاظ عــى حريــات
البــر األساســية والدفــاع عنهــا(.((4
أمــا حممــود أمــن العــامل فقــد اســتخدم مناهجــه النقديــة يف حمــاورة أعــام الــراث ،كالتوحيــدي والغــزايل
والشــافعي وابــن رشــد وابــن خلــدون ،إذ رغــب يف أن يبــدأ مــن وعــي الــذات لالنطــاق صــوب جتــاوز ختلفنــا
وتبعيتنــا ،ولتحقيــق ذلــك رشع يف التأســيس لفكــر نظــري نقــدي يتجــاوز الــراث ،بعــد اســتلهامه ،إىل االمتــاك

(((4
(((4
(((4
(((4
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أ ّيوب أبو د ّية ،تنمية التخلف العربي :يف ظالل سمري أمني ،ط ،1بريوت :دار الفارايب.2004 ،
ســمري أمــن ،التراكــم علــى الصعيــد العالمــي :نقــد نظريــة التخلــف؛ ترمجــة حســن قبيــي ،ال ط ،بــروت :دار
ابــن خلــدون.1970 ،
سمري أمني ،األمة العربية :القومية ورصاع الطبقات ،ط ،1القاهرة :مكتبة مدبويل ،1988 ،جزءان.
عمن ،2012 ،ص .563
حممد شيا ،موسوعة أعالم الفكر العربي الحديث والمعاصر ،ط 2معدلة ومنقحةّ ،
ّ

دراسات ثقافية
رؤية للفكر العربي الحديث والمعاصر

املعــريف للثــورات العلميــة يف التاريــخ احلديــث ،انطال ًقــا مــن الثــورة العلميــة الكــرى التــي حتققــت يف أوروبــا
يف القــرن الســابع عــر وانتهــاء بثــورة املعلوماتيــة املعــارصة .ومل يتوقــف حممــود أمــن العــامل عنــد الســعي إىل
اســتلهام الفكــر األورويب احلديــث ،بــل نقــد فكر مــا بعــد احلداثــة مســتخد ًما أدوات الغــرب الفكرية نفســها(.((4
كذلــك وقــف صــادق جــال العظــم موق ًفــا نقد ًيــا مــن املقــوالت الرائجــة حــول األصالــة واخلصوصيــة،
وعــد قيــم احلداثــة اإلنســانية قيـ ًـا عامليــة كونيــة .كــا دافــع عــن حريــة التعبــر ،وخــاض حــوارات ال تنتهــي مــع
التيــارات الســلفية التــي مل تتســامح معــه بعــد إصــدار كتبــه «نقــد الفكــر الدينــي» و«ذهنيــة التحريــم» وغريمهــا،
كــا خــاض ســجاالت فكريــة وفلســفية مــع أدونيــس وحســن حنفــي وإدوارد ســعيد وغريهــم .وعُــدَّ ت
كتاباتــه امتــدا ًدا للفكــر املــادي العلــاين يف عــر النهضــة العربيــة احلديثــة الــذي كان ممثـ ً
ـا بشــبيل الشم ّيـــل
املؤســس لــه.
وفــرح أنطــون وســامة موســى وغريهــم .واختــط العظــم لنفســه
ً
منهجــا نقد ًيــا للفكــر والواقــع ِّ
وتبــدو كتبــه النقديــة املتتابعــة متكاملــة مــن حيــث املنهــج والرؤيــة املاركســية ،فقــد وقــف مــن حيــث املبــدأ
كغــره مــن املثقفــن واملفكريــن العــرب وقفــة نقديــة لكشــف األســباب اجلوهريــة والعميقــة هلزيمــة العــرب
يف ســنة  ،1967فأصــدر كتابــه «النقــد الــذايت بعــد اهلزيمــة» فــكان سـ ً
ـجال نقد ًيــا حــا ًدا غلبــت عليــه املعرفــة
العلميــة عــى األيديولوجيــا ،وتوقــف عنــد املامرســات الظاهــرة (اجتامع ًيــا ودين ًيــا وسياسـ ًيا وحضار ًيــا) ،الفردية
واجلامعيــة ،وكيفيــة مواجهــة العــرب لألزمــات واهلزائــم(.((4

ويف كتابــه املوســوعي «دفا ًعــا عــن املاديــة والتاريــخ» الــذي حيتــوي عــى ثــاث حمــاورات فلســفية بــن العظم
وقيــر ،حــول الفلســفة احلديثــة واملعــارصة ،ناقــش فيــه معظــم اإلشــكاليات الكــرى منــذ انبثــاق عــر
ـرورا بالفلســفة املاديــة امليكانيكيــة وترقيهــا تدرج ًيــا إىل
الفلســفة األوروبيــة احلديثــة ،مــع الشــك الديــكاريت ،مـ ً
الفلســفات الوضعيــة واملاركســية والوجوديــة وتيــارات مــا بعــد احلداثــة ،التــي تعــود يف جذورهــا الفلســفية إىل
الفلســفات القديمــة ،وربطهــا بتطــور املجتمعــات ورقيهــا يف عالقاهتــا السياســية واالجتامعيــة واالقتصاديــة،
ـورا ملنهــج الشــك الديــكاريت ،وأن أمهيتــه التارخي ّيــة
وعــدَّ النقــد الــذي طبــع دراســات ماركــس امتــدا ًدا منظـ ً
ـادرا عــى احليــاة مــن املعــارف ،والتمهيــد لتحصيــل معرفــة علميــة
واإلبســتمولوجية هــي هــدم مــا مل يعــد قـ ً
أكثــر تقدّ ًمــا ودقــة وموضوعيــة باملوضــوع قيــد البحــث والتحليل .وعليــه ،فــا يشء يميــز املاركســية إال علميتها
ومهــد هلــا؛ وهــي ثوريــة ألهنــا تتويــج ملــا ســبقها مــن املعــارف؛ وهــي
ألهنــا تتكــئ عــى إنجــاز علمــي ســبقها ّ
حترريــة ألهنــا تعطــي العقــل أدوات يقــارب هبــا واقعــه(.((4

 -5خاتمة
نرجــو أن نكــون قــد وفقنــا يف مســعانا إىل هــذا التقســيم املنهجــي للفكــر العــريب احلديــث واملعــارص وعــى
النحــو املســتخدم يف العلــوم الطبيعيــة  Taxonomyلفهــم التنــوع الشــديد يف الطبيعــة؛ وهــو تقســيم مبدئــي يمكــن
وتنوعــه وترقيــه منــذ هنايــات القــرن
إعــادة النظــر فيــه ونقــده ،إنــا هــي حماولــة أوىل لفهــم تطــور الفكــر العــريب ّ
التاســع عــر .وعــى الرغــم مــن اســتخدامنا نــاذج حمــدودة مــن ذلــك الفكــر ،فــا نشــك أننــا ربــا أغفلنــا
( ((4حممود أمني العامل ،أربعون عاما من النقد التطبيقي ،ط ،1القاهرة :دار املستقبل العريب.1994 ،
( ((4صادق جالل العظم ،نقد الفكر الديني ،ط ،10بريوت :دار الطليعة.1998 ،
( ((4صادق جالل العظم ،دفاعا عن المادية والتاريخ ،ط ،1بريوت :دار الفكر اجلديد.1991 ،
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ذكــر مفكريــن آخريــن عــى قــدر مــن األمهيــة ،ولكــن حجــم هــذا البحــث ال حيتمــل االســتزادة .وبنــاء عليــه،
نتمنــى ّأل نكــون قــد اختزلنــا الفكــر العــريب برؤيــة بعــض املفكريــن وحســب ،بــل أن نكــون قــد وضعنــاه يف
ســياقه التارخيــي بوصفــه كائنًــا ح ًيــا يســتجيب للواقــع واألوضــاع املوضوعيــة ،وذلــك محايــة لــه مــن التجمــد
واالندثــار يف عــر التكنولوجيــا الرقميــة الفائقــة الرسعــة والتطويــر.
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«نموذجا»
الفن االفتراضي في سياق العولمة؛ مقاربة سوسيولوجية للموسيقى

الفن االفتراضي في سياق العولمة؛ مقاربة سوسيولوجية
ً
«نموذجا»
للموسيقى
عبد اإلله فرح
منى الجراري

عبد اإلله فرح

منى الجراري

باحــث مغربــي ،حاصــل علــى دبلــوم الدراســات الجامعيــة العامــة فــي علــم االجتمــاع عــام
 ،2011جامعــة ابــن طفيــل ـ القنيطــرة .حاصــل علــى شــهادة اإلجــازة فــي علــم االجتمــاع ســنة
 ،2012تخصــص علــم االجتمــاع ،جامعــة ابــن طفيــل ـ القنيطــرة .حاصــل علــى شــهادة الماســتر
فــي سوســيولوجيا التنميــة المحليــة ســنة  ،2017جامعــة ابــن طفيــل ـ القنيطــرة .طالــب باحــث
فــي ســلك الدكتــوراه بجامعــة ابــن طفيــل بالقنيطــرةّ .
يعــد أطروحــة فــي علــم االجتمــاع
حــول موضــوع «جائحــة كوفيــد  :19التأثيــر االجتماعــي واالقتصــادي بالمغــرب» ،تحــت
إشــراف الدكتــور مبــارك الطايعــي .عضــو مستشــار فــي المكتــب الوطنــي للجمعيــة المغربيــة
لعلــم االجتمــاع بالربــاط منــذ ســنة َ .2017لــه مقــاالت ودراســات علميــة عديــدة منشــورة فــي
ّ
المجــات العلميــة والثقافيــة المحكمــة .ولــه عــدة كتــب قيــد النشــر ،منهــا :التنظيــر والنظريــة
فــي سوســيولوجيا ريتشــارد ســويدبيرغ ،سوســيولوجيا التنميــة بالمغــرب ،سوســيولوجيا
المجتمعــات االفتراضيــة.
باحثــة مغربيــة فــي علــم االجتمــاع ،مهتمــة بقضايــا البيئــة والتنميــة واألســرة .حاصلــة
علــى شــهادة اإلجــازة فــي العلــوم االقتصاديــة بجامعــة القاضــي عيــاض بمراكــش ســنة
 .1999حاصلــة علــى شــهادة اإلجــازة فــي علــم االجتمــاع بجامعــة ابــن طفيــل بالقنيطــرة ســنة
 .2017حاصلــة علــى شــهادة الماســتر فــي سوســيولوجيا المجــال وقضايــا التنميــة الجهويــة
بجامعــة ابــن طفيــل بالقنيطــرة ســنة  .2019طالبــة باحثــة فــي ســلك الدكتــوراه ،تخصــص
علــم االجتمــاع ،جامعــة ابــن طفيــل القنيطــرة ـ المملكــة المغربيــة .مديــرة مصالــح مجموعــة
الجماعــات الترابيــة بنــي أحســن للبيئــة بإقليــم ســيدي ســليمان ـ المغــرب .رئيســة جمعيــة
الكرامــة لــذوي االحتياجــات الصعبــة وحمايــة حقــوق المــرأة والطفولــة ـ المغــرب .عضــوة فــي
الجمعيــة المغربيــة لعلــم االجتمــاع.

ملخص
تــروم هــذه الدراســة حتقيــق هدفــن :اهلــدف األول ،االهتــام بموضــوع الفــن املوســيقي يف عاملنــا
املعــارص ،وذلــك مــن منظــور سوســيولوجيا الفــن .والتأكيــد عــى أن األذواق الفنيــة التــي يمتلكهــا األفــراد
متعــددة ومتناقضــة مهــا كانــت أصوهلــم االجتامعيــة ،وأن احلكــم اجلــايل عــى األشــكال املوســيقية،
بــات يتصــف بالتهجــن ،بســبب تأثــر العوملــة عــى الثقافــة مــن خــال اإلنرتنــت ( .)Internetواهلــدف
الثــاين ،هــو توجيــه النقــد ألطروحــة بيــر بورديــو يف مســألة األذواق واملامرســة الثقافيــة عنــد األفــراد.
الكلمات المفتاحية :الفن  .الموسيقى  .الذوق  .بورديو  .العولمة
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;Abstract
The first goal is to focus on the subject of musical art in our contemporary world, from the
perspective of the sociology of art. And the assertion that the artistic tastes that individuals possess
and are contradictory regardless of their social origins, and that aesthetic judgment on music has
become characterized by hybridization, due to the effect of globalization on culture (the Internet). The
second goal is to criticize Pierre Bourdieu’s thesis on the tastes and cultural practices of individuals.
Keywords : Art . Music . taste . Bourdieu . Globalization.

مقدمة
مــا الــذي يقصــد بالفــن؟ مــن هــو الفنــان؟ وكيــف يتــم إنتــاج األعمــال الفنيــة؟ ومــا هــو دور الفــن وعالقتــه
بالمجتمــع؟ ...إلــخ .هــي مجموعــة مــن األســئلة طرحتهــا السوســيولوجيا ،وحاولــت تقديــم إجابــات عنهــا،
ألن الفــن مــن وجهــة نظــر الباحثيــن يعــد وســيلة ممتــازة مــن أجــل فهــم المجتمــع .فالفــن هــو واحــد مــن
األشــكال الثقافيــة التــي تعبــر عــن طبيعــة المجتمــع ،وعــن أهــم التغيــرات االجتماعيــة والثقافيــة التــي تمســه،
خصوصــا إذا نظرنــا إلــى وظائــف الفــن ،والتأثيــر الــذي يمكــن أن يحدثــه فــي المجتمــع .والفــن يشــمل
ً
أشـ ً
ـكال تعبيريــة عديــدة ،كالرســم والتصويــر والغنــاء والموســيقى...إلخ.

تعــد الموســيقى ظاهــرة فنيــة خاصــة بالمجتمعــات الغربيــة ،علــى الرغــم مــن وجــود أنــواع مــن الموســيقى
فــي أجــزاء أخــرى مــن العالــم ،إال أن ماكــس فيبــر ( )Max Weberقــد بيــن أنــه فــي الغــرب فقــط ،منــذ عصــر
النهضــة ،ظهــرت موســيقى متناغمــة عقالنيــة مدعومــة بنظــام التدويــن ،الــذي جعــل تكويــن وإنتــاج األعمــال
ـم بقاءهــا.
الموســيقية الحديثــة ممكنًــا ،ومــن ثـ ّ
وقــد أدى انتشــار التقنيــات الرقميــة فــي المجتمعــات الغربيــة ،إلــى ترابــط الفــن الموســيقي بأشــكال جديدة
مــن االتصــال والتطبيقــات؛ حيــث بــدأ العديــد مــن الفاعليــن فــي األوســاط الفنيــة يتخــذون مــن شــبكة
اإلنترنــت مســاحة افتراضيــة ،مــن أجــل مواجهــة مجموعــة مــن التحديــات مــن خــال المزايــا التــي يوفرهــا
الويــب والتــي بدورهــا تحفــز الفنانيــن والفاعليــن علــى تحقيــق مجموعــة مــن الرســاميل (الماديــة ،الثقافيــة،
االجتماعيــة ،الرمزيــة) .فهنــاك العديــد مــن المشــاركين والفاعليــن فــي مجــال الحقــل الفنــي ،قــد انتقلــوا مــن
الحالــة الواقعيــة للفــن إلــى الحالــة االفتراضيــة لــه مــن أجــل تعزيــز مكانتهــم االجتماعيــة .وتظهــر المالحظــة
أن مشــاركتهم فــي شــبكات الويــب علــى اإلنترنــت ،يشــجعهم علــى تبنــي ثقافــة المشــاركة والتواصــل التــي
تُعلــم وتؤثــر علــى نشــاطهم الفنــي ،ذلــك ألن الويــب يوفــر للفاعليــن القــدرة علــى عــرض أعمالهــم الفنيــة،
والبحــث عــن فــرص لتجربــة طــرق جديــدة إلنتــاج عروضهــم الفنيــة دون قيــود المؤسســات الرســمية
المهيمنــة.
فــي هــذا الســياق ،فــإن الســؤال المطــروح هــو كيــف يشــتغل الفــن الموســيقي فــي العالــم االفتراضــي؟
ومــا تأثيــر العولمــة علــى الموســيقى؟

تهــدف هــذه المقالــة إلــى مناقشــة النظريــة التــي طورهــا بييــر بورديــو حــول مســألة الــذوق الفنــي .وذلــك
بغــرض إظهــار االختــاف والتمايــز فــي مســألة الــذوق بالنســبة لألفــراد الذيــن ينتمــون إلــى الطبقــة أو الفئــة
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الفن االفتراضي في سياق العولمة؛ مقاربة سوسيولوجية للموسيقى

االجتماعيــة ذاتهــا ،وأن التوجــه الثقافــي الــذي يميــز المجتمعــات الغربيــة يقــوم علــى تــذوق كل شــيء،
خصوصــا فــي المجتمعــات االفتراضيــة .ونشــير إلــى أن الغايــة مــن إنجــاز هــذا العمــل المتواضــع ،يرجــع
ً
إلــى فضولنــا العلمــي وكوننــا مــن المهتميــن بدراســة المجتمعــات االفتراضيــة.

أمــا مــن الناحيــة المنهجيــة ،ســتكون مقاربتنــا للموضــوع مقاربــة سوســيولوجية ،مــن خــال اعتمــاد
مجموعــة مــن األطــر النظريــة التــي تهتــم بالحقــل الثقافــي والفنــي خاصــة .وذلــك حتــى يمكــن أن توفــر لنــا
نطا ًقــا أوســع مــن الفــرص بغــرض النظــر فــي الكيفيــة التــي تــؤدي إلــى تفاعــل الفــرد مــع الفــن الموســيقي.
وســوف نعتمــد علــى تقنيــة المالحظــة بغــرض وصــف وتحليــل الترابــط الــذي يجمــع الفــن الموســيقي
بالواقــع االفتراضــي.

أوال :في سوسيولوجيا الفن
تؤثــر الطبيعــة اإلشــكالية للفــن علــى كيفيــة دراســته ،بســبب التخصصــات اإلنســانية التــي ينتمــي إليهــا
العلمــاء ،مثــل فلســفة الفــن أو تاريــخ الفــن أو علــم الجماليــات أو السوســيولوجيا أو األنثروبولوجيــا؛ حيــث
يعــد الفــن مــن أصعــب القضايــا التــي تواجــه باحثيــن عديديــن ،ذلــك أن «علمــاء االجتمــاع الذيــن يوجهــون
انتباههــم إلــى الفنــون فــي المجتمــع يســيرون فــي مناطــق خطــرة بطريقــة أخــرى .فهــم يكســبون اســتياء
المتخصصيــن فــي الفنــون والمشــككين فــي شــرعية مســاعيهم»(((.

أساســا بتاريــخ الفــن،
تعــد سوســيولوجيا الفــن أحــد الفــروع الغامضــة ألن جذورهــا التاريخيــة ترتبــط ً
والنقــد األدبــي أو الفنــي ،وعلــم الجمــال وفلســفة الفــن ،كمــا أنهــا تحضــر بشــكل هامشــي فــي تاريــخ
نشــأة السوســيولوجيا ،فاالهتمــام بالفــن مــن طــرف إيميــل دوركهايــم ( )Émile Durkheimكان ضعي ًفــا إلــى
حــد مــا .حيــث نجــد أن دوركهايــم لــم يتنــاول مســألة الفــن إال ألنــه يشــكل ـــــ فــي نظــره ـــــ نقلــة للعالقــة
بالديــن((( .فقــد أشــار إلــى دور النقــوش علــى األخشــاب والجــدران فــي التعبيــر عــن الطوطــم الــذي يخــص
المجتمعــات القبليــة .ومــع ذلــك لــم يتــرك لنــا بعــد وفاتــه أي كتــاب أو مقــال منفــرد أو خــاص بدراســة الفــن.

أمــا فــي ألمانيــا ومــع بدايــة القــرن العشــرين ،فقــد تــم إنتــاج أعمــال عديــدة تهتــم بالمســائل الثقافيــة فــي
إطــار سوســيولوجيا الفــن ،علــى عكــس مــا كان فــي فرنســا .مــن بيــن األعمــال المؤسســة لسوســيولوجيا
الفــن ،نجــد مــا كتبــه ماكــس فيبــر حــول الموســيقى ،واجتهاداتــه الخاصــة بالبحــث فــي أسســها العقالنيــة،
مركـ ًـزا علــى الكيفيــة التــي جعلــت الموســيقى الغربيــة تنشــأ «نظا ًمــا مــن التدويــن المكتــوب للعالمــات ،مــا
مكــن مــن حفــظ األلحــان وإعــادة تأديتهــا بأنــواع معقــدة وأكثــر موســيقية ...وعــد أن العقلنــة التناغميــة ال
توجــد فــي التقاليــد الموســيقية فــي الحضــارات األخــرى .فبعــض التقاليــد الموســيقية تقــوم علــى نظــام
بســيط مؤلــف مــن خمــس نغمــات»((( ،بينمــا فــي المجتمعــات الغربيــة تقــوم علــى ثمانــي نغمــات .كمــا أن

(((
(((

Vera L. Zolberg (1990): Constructing a Sociology of the Arts. Cambridge - University
Press, P.3.

)(1

نتالــي إينيــك ،سوســيولوجيا الفــن ،حســين جــواد قبيســي (مترجــم) ،ط  ،1بيــروت ـ لبنــان :المنظمــة العربيــة
للترجمــة ،2011 ،ص.27 :
أوســتن هارينغتــون ،الفــن والنظريــة االجتماعيــة ،حيــدر حــاج اســماعيل (مترجــم) ،ط  ،1بيــروت ـ لبنــان:
المنظمــة العربيــة للترجمــة ،2014 ،ص 260 :ـ .261
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العقلنــة فــي الموســيقى تتمثــل فــي تطويــر تكنولوجيــة الموســيقى مثــل البيانــو والكمــان وغيرهــا .ويــرى فيبــر
علمــا بالموســيقى.
أن نتيجــة هــذه العقلنــة بــروز مــا يســمى بالمؤلــف الموســيقي أو الفنــان الــذي يمتلــك ً

بينمــا نجــد أن جــورج زيمــل ( ) Georg Simmelهــو أكثــر السوســيولوجيين الكالســيكيين الذيــن اهتمــوا
كثيـ ًـرا بالفــن ،فقــد عــد أن الســؤال االجتماعــي ليــس سـ ً
ـؤال أخالقيــا فقــط  ،وإنمــا ســؤال جمالــي أيضــا.
وضوحــا فــي الصراعــات الحديثــة
وقــد كان يــرى أن تأثيــر القــوى الجماليــة علــى الحقائــق االجتماعيــة أكثــر
ً
بيــن الميــول االشــتراكية والفرديــة .وتميــز بأنــه أراد أن يدفــع بالسوســيولوجيا إلــى األمــام مــن خــال دراســته
ألعمــال «رامبرانــت ومايــكل أنجلــو ورودان ،بهــدف بيــان التكييــف االجتماعــي للفــن ،وخاصــة فــي عالقاتــه
مــع المســيحية ،وإظهــار أثــر النظــرة إلــى العالــم (رؤيــة العالــم) علــى األعمــال الفنيــة .وقــد أبــرز علــى نحــو
خــاص االنســجام بيــن الميــل الفنــي إلــى األشــكال المتناظــرة والمتناســقة وأشــكال الحكــم االســتبدادية
والمجتمعــات االشــتراكية ،فــي حيــن أنــه ربــط بيــن الفرديــة واألشــكال الليبراليــة للدولــة واألشــكال الفنيــة
المتنافــرة»(((.

وخصوصــا منــذ أوســاط القــرن العشــرين ،ظهرت
أمــا فــي المرحلــة المعاصــرة مــن تطــور السوســيولوجيا،
ً
لنــا مجموعــة مــن األعمــال السوســيولوجية التــي تهتــم بالفــن فــي بلــدان أوربيــة عديــدة ،مثــل أعمــال تيــودور
أدورنــو ( )Theodor W. Adornoالــذي انشــغل كثيـ ًـرا بالفــن الموســيقى ،فقــد عــد الفــن وســيلة ممتــازة للتحــرر
مــن الضغوطــات التــي تفرضهــا الحيــاة االجتماعيــة ،كمــا كان يــرى بــأن «التقاليــد الموســيقية المختلفــة فــي
المجتمعــات الغربيــة الحديثــة ال يمكــن فهمهــا إال مــن خــال طبيعــة عالقاتهــا المتبادلــة ،وأن الموســيقى
بحاجــة إلــى أن تُفهــم ليــس مــن حيــث خصائصهــا الشــكلية فقــط وإنمــا مــن حيــث عالقــة هــذه بأوضــاع
أيضــا»(((.
إنتاجــه واســتقباله ً

يــرى ديفيــد انغليــز ( )David Inglisأن سوســيولوجيا الفــن تحيــط بموضوعــات ومســائل متباينة عديــدة ،بدءا
مــن التحليــات المحــدودة النطــاق  ،Micro-Levelمثــل دراســة كيــف ينتــج أو يمــارس أولئــك األفــراد الذيــن
يطلــق عليهــم »فنانــون« إبداعاتهــم الفنيــة .وصـ ً
ـول إلــى التحليــات الكبــرى الواســعة النطــاق ،Macro-Level
(((
كالتفكيــر فــي مكانــة الفــن فــي البنــاء العــام للمجتمعــات الحديثــة  ،ويرجــع ذلــك إلــى أن معظــم علمــاء
االجتمــاع يختلفــون فــي مقــدار االهتمــام الــذي يولونــه لجوانــب معينــة مــن المجتمــع ،والشــيء نفســه مــع
الفــن الــذي يســاعدهم فــي تحليــل الجوانــب الجماليــة للمجتمــع.
بالنســبة إلــى بييــر بورديــو ،فإنــه يــرى أن السوســيولوجيا والفــن ثنائــي غريــب وشــاذ ،فالعالقــة بينهمــا
مزعجــة ،ومبهمــة فــي اآلن نفســه ،ألن الفــن كثيـ ًـرا مــا يحيــل إلــى محــاكاة الواقــع ويســعى إلــى التعبيــر عــن
أساســا إلى فهــم الحيــاة االجتماعيــة والعالقات
جمــال الحيــاة ومعانيهــا ،فــي حيــن أن السوســيولوجيا تهــدف ً
االجتماعيــة والثقافيــة التــي يمارســها األفــراد والمؤسســات.
(((

إينيك ،سوسيولوجيا الفن ،ص.28 :

(((

ديفيــد أنغليــز وجــون هغســون ،سوســيولوجيا الفــن :طــرق للرؤيــة ،ليلــى الموســوي (ترجمــة) ،العــددي
 ،241الكويــت :سلســلة عالــم المعرفــة ،يوليــوز ،2007ص.31 :
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ومــا يميــز بورديــو هــو رفضــه لمــا يســميه «القــراءات الداخليــة لألعمــال الفنيــة التــي تكتســب معناهــا
وقيمتهــا مــن أنهــا تتجــاوز األحــوال التاريخيــة التــي أنتجتهــا وقبلتهــا فــي األصــل ،ويرفــض كذلــك األنمــاط
التقليديــة مــن التحليــل السوســيولوجي ،الــذي يدعــوه القــراءات الخارجيــة ،متهمــا إياهــا بأنهــا تميــل إلــى
اختــزال نشــأة عمــل فنــي مــا فــي األصــل االجتماعــي لصانعــه»((( .فمــا يجادلــه بورديــو هــو أن العديــد مــن
نقــاد الفــن يناقشــون الخصائــص الشــكلية للرســم بطريقــة «غيــر تاريخيــة» مــن أجــل إثبــات صالحيــة القــراءة
الداخليــة للفــن .وبعبــارة أخــرى ،قــراءة وفــك رمــوز تطــور األشــكال الفنيــة ،بطريقــة تحجــب األحــوال
االجتماعيــة التــي أنتجتهــا.
يتميــز معظــم الباحثيــن فــي سوســيولوجيا الفــن عــن باقــي المتخصصيــن مثــل علمــاء الجماليــات ،بأنهــم
ينطلقــون مــن «فرضيــة أن الفــن يجــب أن يوضــع فــي ســياقه ،مــن حيــث المــكان والزمــان بالمعنــى العــام،
وكذلــك بشــكل أكثــر تحديــدً ا ،البنيــات المؤسســية ،وقواعــد التوظيــف ،والتدريــب المهنــي ،والمكافــأة،
والمحســوبية أو دعــم آخــر .إذ يوجــه علمــاء االجتمــاع االنتبــاه إلــى عالقة الفنــان والعمــل الفني بالمؤسســات
السياســية واأليديولوجيــات وغيرهــا مــن العالمــات غيــر الجماليــة»(((.

يركــز علمــاء االجتمــاع فــي أبحاثهــم العلميــة علــى الســياق التاريخــي واالجتماعــي والثقافــي لألعمــال
الفنيــة ،علــى عكــس علمــاء الجماليــات الذيــن يركــزون علــى جماليــة األعمــال الفنيــة .فأكثــر مــا يميــز علمــاء
االجتمــاع أنهــم يعملــون علــى اختيــار األعمــال الفنيــة دون االهتمــام بجودتهــا وحســها الجمالــي .وكمــا
تقــول (« :)Vera L. Zolbergيمكنهــم دراســة الفــن الشــعبي ،أو مهــن الفنانيــن فــي الصناعــات اإلنتاجيــة،
أوأي نــوع مــن األعمــال الفنيــة بغــض النظــر عــن جودتهــا .قــد يفصلــون مكونــات الفــن لفهــم مكانتــه فــي
المجتمــع .ال يعرقلهــم أفــكار الطبيعــة المقدســة للفــن ،فهــم يشــككون فــي مثــل هــذه الكليشــيهات مثــل
التصــور الرومانســي المبالــغ فيــه للفنانيــن وإبداعاتهــم»((( .وبخــاف علمــاء االجتمــاع الذيــن يربطــون
موضــوع الفــن بســياقه االجتماعــي والثقافــي« .يدعــي الجماليــون أن الفــن العظيــم يتحــدث عــن كل العصــور
ولإلنســانية جمعــاء .ولهــذا الســبب فإنهــم ينتقــدون التحليــل السوســيولوجي الــذي ،كمــا يقولــون ،يختــزل
الفــن إلــى مجــرد انعكاســات للعمليــات االجتماعيــة أو السياســية أو االقتصاديــة»(.((1
ونجــد بييــر بورديــو يصــر علــى أن سوســيولوجيا الفــن «يجــب أال يســعى إلــى تفســير نشــأة عمــل فنــي
باإلشــارة إلــى األصــل االجتماعــي لصانعــه فقــط ،فالخيــارات األســلوبية واالبتــكارات الجماليــة ال يمكــن أن
تفســر إال مــن خــال األخــذ فــي الحســبان المــدى والمحــدد تاريخ ًيــا ،مــن المواقــف الممكنــة والمتاحــة ألي
فنــان وليــس باإلشــارة إلــى العوامــل الخارجيــة مثــل األصــل االجتماعــي وحــده(.((1
إن الطابــع الثقافــي الــذي ميــز المجتمعــات األوروبيــة خــال القــرن العشــرين ،دفعــت سوســيولوجيا
الفــن منــذ بدايــة الســتينيات إلــى دراســة مجموعــة مــن المؤسســات الفنيــة ،معتمــدة فــي ذلــك تحليــات
كميــة وكيفيــة لألســواق الفنيــة ،ونمــاذج االســتهالك فــي الفنــون .فقــد ركــزت هــذه السوســيولوجيا علــى
(((

المرجع السابق ،ص.27 :

( ((1إنجليز وهغسون ،سوسويلوجيا الفن ،ص.37 :

Vera L. Zolberg (1990) : Op.Cit, P.8.

)(8

Vera L. Zolberg (1990) : Op.Cit, P.11.

)(9

Ibid, P.14

)(10
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الممارســات الســلوكية والمؤسســية الخاصــة بتلقــي الفنــون البرجوازيــة والشــعبية .كمــا ركــزت فــي دراســتها
علــى مختلــف الفاعليــن االجتماعييــن الذيــن ينخرطــون فــي مــا يســمى بالشــبكات االجتماعيــة للفنــون ،مثــل
الباعــة ،والرعــاة ،والنقــاد ،والفنانيــن ،واألعمــال الفنيــة .نظـ ًـرا ألن المقاربــة السوســيولوجية للفــن تســعى إلــى
النظــر فــي التأثيــرات التــي يحدثهــا المجتمــع فــي عالــم الفــن ،أي الدوائــر والمؤسســات المباشــرة وغيــر
خصوصــا تلــك المتعلقــة بالتأثيــرات الثقافيــة .إذ يمكــن أن يتفــق
المباشــرة التــي لهــا عالقــة بعالــم الفــن،
ً
«العديــد مــن علمــاء االجتمــاع علــى أننــا نســتطيع أن ننظــر إلــى هــذا المجــال علــى أنــه مكــون مــن شــبكة
اإلنتــاج والتوزيــع واالســتهالك الثقافــي»(.((1

ويمكــن تصنيــف سوســيولوجيا الفــن حســب نتالــي إينيــك ( )nathalie heinichإلــى ثالثــة تصنيفــات ،وهــي
على النحــو التالــي(:((1

 .1تفســيرية يقــوم بهــا علمــاء االجتمــاع الذيــن ينشــطون ويمارســون التنظيــر فــي الحقــل األكاديمــي
الجامعــي ،وتركــز بحوثهــم فــي الغالــب علــى األعمــال الفنيــة ،حيــث يعملــون علــى تقديــم تأويــات
لألعمــال الفنيــة ،معتمديــن فــي ذلــك التاريــخ والفلســفة وعلــم النفــس والســيميائيات.
 . 2وهــي التــي لهــا عالقــة بمؤسســات اســتطالعية ،حيــث إن المنهــج المعتمــد فــي هــذه المؤسســات هــو
اإلحصــاء ،وتركــز علــى الموضوعــات التــي لهــا عالقــة بجمهــور الفــن ،والــذوق الفنــي ،والتســويق،
ونــادرا مــا يتــم نشــرها فــي مؤلفــات أو مجــات علميــة.
وإدارة األعمــال ،وغيرهــا.
ً
أساســا علــى تنويــع
 . 3مــا يرتبــط بالمراكــز والمعاهــد الوطنيــة والدوليــة لدراســة الفنــون ،وهــي تعتمــد ً
مناهجهــا مثــل المنهــج الكمــي والكيفــي (المالحظــة ـ المقابلــة ـ تحليــل المضمــون ـ دراســة الحالــة،)..
وتعــد أكثــر تأثيـ ًـرا مــن ســابقاتها ألنهــا تؤثــر فــي صنــع القــرار.
فــي األخيــر ،تأتــي سوســيولوجيا الفــن لكــي تثيــر مجموعــة مــن األســئلة وتســاهم فــي إعطــاء التحليــات
والتفســيرات ذات طبيعــة خالفيــة حــول الفــن .وهــي سوســيولوجية ال ترتكــن إلــى األجوبــة الجاهــزة
واألحــكام المســبقة ،فمــا يهــم بالنســبة إليهــا هــو البحــث عمــا هــو خفــي فــي الظاهــرة الفنيــة .حيــث إنهــا
ليســت سوســيولوجيا وصفيــة فقــط ،وإنمــا سوســيولوجيا نقديــة بالدرجــة األولــى ،وتعــد أيضــا محفــزة
للتفكيــر فــي طبيعــة حياتنــا التــي نعيشــها بشــكل يومــي.

ً
ثانيا :الذوق الفني عند بيير بورديو
قــل لــي مــا هــو ذوقــك؟ ومــاذا تحــب؟ أقــول لــك مــن أنــت .بمعنــى آخــر ،أخبرنــي نــوع األشــياء
التــي تحــب ممارســتها والقيــام بهــا ،أقــول لــك مــا نــوع الطبقــة االجتماعيــة التــي تنتمــي إليهــا ،والرســاميل
والمراتــب التــي تتوفــر عليهــا .هــذا مــا بينــه بييــر بورديــو فــي كتابــه «التميــز»( )La Distinction( ((1الــذي صــدر
ســنة 1979م ،فقــد قــام بصياغــة نظريــة تهتــم بسوســيولوجيا األذواق وأســاليب وأنمــاط العيــش ،واســتعراض
( ((1المرجع السابق ،ص25 :
( ((1إينيك ،سوسيولوجيا الفن ،ص 19 :ـ .20

(14) Pierre Bourdieu (1996), Distinction: a social critique of the judgement of taste,
Translated by Richard Nice, Eighth printing. Harvard University Press.
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مــا يســميه بالكفــاح مــن أجــل التميــز عنــد الطبقــات االجتماعيــة .فهــو يوضــح كيــف أن نظريــات الفــن
الســائدة فــي المجتمــع الغربــي تعــزز االنقســامات االجتماعيــة فــي المجتمــع ،كونهــا جــز ًءا مــن «رأس المــال
(وأيضــا
الثقافــي» الــذي ينشــره مثقفــو الطبقــة المهيمنــة إلعــادة إنتــاج التمييــز بينهــا وبيــن الطبقــة المهيمنــة
ً
فــي نضالهــم مــع القســم المهيمــن فــي طبقتهــم ،أولئــك الذيــن يمتلكــون رأس المــال االقتصــادي بـ ً
ـدل مــن
الثقافــة).

(((1
مهمــا فــي التحليــل السوســيولوجي
دورا ً
ومــن المعلــوم أن مفهــوم الهابيتــوس ( )Habitusقــد أدى ً
لــدى بورديــو خاصــة فــي مــد الجســور بيــن أبحاثــه الســابقة مثــل« :حــب الفــن»  L’amour de l’artو«الفــن
المتوســط»  Un art moyenو«إعــادة اإلنتــاج»  ،La reproductionحيــث يعــرف الهابيتــوس بكونــه «نظــام مــن
االســتعدادات فــي اإلدراك والتقييــم والعمــل ،يســمح للفــرد بالقيــام بعمليــات ذات صلــة بالمعرفــة العمليــة
 ...وبــأن يولــد اســتراتيجيات مالئمــة ومتجــددة علــى الــدوام»( .((1فهــو نظــام منغــرس بشــكل ضمنــي فــي
البنيــة الجســدية لألفــراد؛ «اإلشــارات األكثــر تلقائيــة أو التقنيــات الجســدية التــي تبــدو غيــر مهمــة مثــل طــرق
المشــي أو التمخــط ،وطــرق األكل أو التحــدث  ...وتقويــم العالــم االجتماعــي»(.((1

إن منظومــة االســتعدادات التــي يحملهــا األفــراد والتــي تتيــح لهــم الحكــم فــي مــدى جــودة المنتجــات
والســلع ،ونــوع الموســيقى ،أو التجــول فــي أحــد المتاحــف ،هــي هــذا «الهابيتــوس» .وقــد أظهــر بورديــو
فــي انشــغاله علــى مســألة «الــذوق» ،أن هــذا األخيــر يخضــع للمجتمــع فــي المقــام األول .فــاألذواق المتمثلــة
فــي المــأكل والمشــرب ،وفــي اللبــاس ،والموســيقى ،وزيــارة المتاحــف ،والرياضة...إلــخ ،هــي كلهــا تعــد
انعكاســا لمكانــة الفــرد داخــل المجتمــع الــذي ينتمــي إليــه؛ أي إن هــذه األذواق تعبــر عــن انتمــاء الفــرد
ً
لطبقــة اجتماعيــة معينــة .وعليــه ،فــإن الــذوق يعــد أحــد أهــم األمثلــة الحيــة علــى الهيمنــة الثقافيــة .فهــو ال
يعــد اعتباطيــا وإنمــا يتــم فرضــه مــن طــرف الطبقــة البرجوازيــة والمتحكمــة داخــل المجتمــع عبــر األجهــزة
األيديولوجيــة مثــل المدرســة .وبالتالــي ،فــإن كل طبقــة اجتماعيــة تتميــز بمجموعــة مــن الممارســات
والســلوكات االجتماعيــة والثقافيــة التــي تتــم إعــادة إنتاجهــا وتوريثهــا بيــن األجيــال.

تتميــز مســاهمة بييــر بورديــو فــي الفــن ،عندمــا عــد أن الحقــل الفنــي هــو مجــال محــدد للممارســة
والخبــرة االجتماعيــة ،ويتكــون مــن الفاعليــن االجتماعييــن الذيــن يمتلكــون اســتراتيجيات لتحقيــق مجموعــة
مــن الرســاميل .وتتميــز معظــم الحقــول بالنضــال علــى رأس المــال الرمــزي واالجتماعــي واالقتصــادي،
أي االعتــراف والســمعة واألشــكال األخــرى مــن المــوارد غيــر الملموســة ،والمــوارد الماليــة وغيرهــا مــن
المــوارد الماديــة التــي تحافــظ علــى مكانــة الفــرد فــي الحقــل .فجميــع الحقــول عنــد بورديــو هــي عبــارة عــن
حقــول قائمــة علــى الصــراع والتنافــس بيــن الفاعليــن االجتماعييــن.

نموذجــا نظر ًيــا يؤكــد الطابــع التنافســي فــي جميــع
يســتخدم بورديــو مفهــوم الحقــل ( )Champبكونــه
ً
المجــاالت .فهــو تعبيــر عــن عالقــات الســلطة والســيطرة والتنافــس االجتماعــي بيــن الفاعليــن االجتماعييــن

( ((1كثيـ ًـرا مــا يتــم ترجمــة مفهــوم الهابيتــوس  Habitusفــي اللغــة العربيــة بالســجية أو الخلقــة أو الطبــع أو الســمت
أو االعتيــاد التــي توجــه الســلوك بطريقــة تلقائيــة وعفويــة .وقــد وجــده بورديــو عنــد دوركايــم الــذي اســتعاره
مــن فالســفة العصــور الوســطى ،لكــي يوضــح مختلــف مــا يتعلمــه الطفــل خــال تربيتــه.
Pierre Bourdieu, (1997): Méditations Pascaliennes ; Paris le Seuil ; P.200.

Pierre Bourdieu (1996) ; Op. Cit, P.466.
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مــن أجــل تحقيــق رهاناتهــم وأهدافهــم الخاصــة التــي تنســجم مــع الطبقــات التــي ينتمــون إليهــا ،وتتمثــل
هــذه الرهانــات واألهــداف فــي مــا هــو رمــزي بالدرجــة األولــى ،وليــس مــا هــو مــادي ملمــوس فقــط ،هــذه
الرهانــات واألهــداف هــي مــا تشــكل لنــا مفهــوم «الرأســمال» ( )Capitalالــذي يعبــر عــن درجــة حيــازة
الفــرد ألشــكال الرأســمال (االقتصــادي ،الثقافــي ،االجتماعــي ،)...فــكل حقــل اجتماعــي يتميــز «بمالحقــة
غايــة معينــة ،خاصــة بتيســير االســتثمارات المطلقــة كل ًيــا عنــد أولئــك (وهــؤالء تحديــدً ا) الذيــن يملكــون
االســتعدادات الالزمــة»( .((1كمــا أن «كل حقــل هــو تبريــر لوجهــة نظــر فــي األشــياء وفــي الهابيتــوس.
فالهابيتــوس النوعــي الــذي يفــرض نفســه علــى الوافديــن الجــدد علــى أنــه حــق للدخــول ،ليــس ســوى كيفيــة
تفكيــر محــددة («الفكــرة» التــي تعــد الماهيــة تجريــدً ا مــن فعــل الوجــود) ،مبــدأ بنــاء معيــن للواقــع ،قائــم
علــى اعتقــاد قبــل انعكاســي فــي القيمــة المعتــرف بهــا لوســائل البنــاء ولمواضيــع مبنيــة علــى هــذا الشــكل
(المــزاج)»(.((1
ويلخص بورديو االرتباط بين الهابيتوس والرأسمال والحقل في المعادلة التالية:

[(الهابيتوس) (الرأسمال)]  +الحقل = الممارسة

إن الحقــل بالنســبة إلــى بورديــو هــو الســياق الوحيــد الذي يســمح بتفســير عالــم الممارســات الواقعــي(.((2
حيــث يتطابــق مــع كل حقــل تطبــع (منظومــة اســتعدادات مختزنــة) خــاص بالحقــل( .((2وغالبــا مــا يشــهد هذا
الحقــل تفاوتــا بيــن األفــراد والمؤسســات فــي المســتوى المتعلــق بحيــازة الرســاميل .مــن هنــا ،فــإن الحقــل
الفنــي عنــد بورديــو يتميــز فــي المقــام األول بالنضــال مــن أجــل االعتــراف ،ومــن أجــل إعــان الفاعليــن
االجتماعييــن علــى أنهــم علــى قيــد الحيــاة.

يعــود اهتمــام بورديــو بالفــن والثقافــة إلــى فتــرة الســتينيات مــن القــرن الماضــي ،وقــد أنجــز مجموعــة
مــن الدراســات فــي الحقــل الثقافــي .ويرجــع اهتمامــه بالثقافــة نظـ ًـرا إلــى المكانــة التــي احتلتهــا فــي تحديــد
مهمــا فــي تدريــب القــوى العاملــة
محتــوى التعليــم منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة .و»إذا كان التعليــم ً
أيضــا فــي
مهمــا ً
علــى الوظائــف الحديثــة المطلوبــة فــي إعــادة اإلعمــار الفرنســي واالســتعماري ،فقــد كان ً
طريقــة تطــور النــاس شــخص ًيا بالمعنــى الفكــري والجمالــي»(.((2
فــي دراســة أنجزهــا بورديــو مــع فريــق مــن الباحثيــن حــول اإلقبــال علــى الفنــون وعالقتهــا باألصــول
االجتماعيــة ،أظهــرت دراســته أن األصــول االجتماعيــة لهــا عالقــة كبيــرة بالرأســمال الثقافــي عنــد جمهــور
دورا كبيـ ًـرا فــي تحديــد الــذوق الفنــي .حيــث إن المنشــأ االجتماعــي لــدى األفــراد يؤثــر
الفــن ،وأنــه يــؤدي ً
علــى االســتعدادات التــي يحملونهــا عندمــا يتعلــق األمــر بمســألة الفــن .فالمزارعيــن هــم األقــل زيــارة
(((1
(((1
(((2
(((2
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ســتيفان شــوفالييه وكريســتيان شــوفيري ،معجــم بورديــو ،الزهــرة إبراهيــم (ترجمــة) ،ط  ،1الشــركة الجزائريــة
الســورية ودار الجزائــر ،2013 ،ص.148 :
المرجع نفسه ،ص 149 :ـ .150
برنــار الييــر ،عالــم متعــدد األبعــاد :تأمــات فــي وحــدة العلــوم االجتماعيــة ،بشــير الســباعي (ترجمــة) ،ط ،1
القاهــرة ـ مصــر :المركــز القومــي للترجمــة ،2015 ،ص.124 :
المرجع نفسه ،ص.131 :

Michael Grenfell & Cheryl Hardy (2007) : Art Rules. Pierre Bourdieu and the Visual Arts.
Berg Publishers, P. 40.
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دراسات ثقافية
ً
«نموذجا»
الفن االفتراضي في سياق العولمة؛ مقاربة سوسيولوجية للموسيقى

للمتاحــف الفنيــة بنســبة  ،% 0.5بينمــا أصحــاب المهــن مثــل الطبيــب والمهنــدس ،يواظبــون علــى زيارتهــا
ـورا وزيــارة للمتاحــف الفنيــة ،فهــم األســاتذة والمثقفــون والمتخصصــون
بنســبة  .% 43.3أمــا األكثــر حضـ ً
(((2
فــي الدراســات الفنيــة بنســبة . % 151

وقــد بيــن بورديــو فــي نفــس الدراســة بــأن درجــة الرأســمال الثقافــي الــذي يحملــه الفــرد عامــل أســاس
فــي طبيعــة الــذوق الفنــي أو عــدم تذوقــه للفــن ،وذلــك بســبب التنشــئة االجتماعيــة التــي تلقاهــا الفــرد
داخــل األســرة أو خارجهــا .وأن الجمهــور الــذي ال يســتطيع زيــارة المتاحــف ،إنمــا راجــع أساســا إلــى عــدم
امتالكهــم لإلمكانيــات التــي تخولهــم تأويــل تلــك األعمــال التــي يتــم عرضهــا فــي المتاحــف .حيــث ال
يمتلكــون الكفــاءة أو المهــارة الخاصــة بالتــذوق الفنــي .يعنــي ذلــك أن أحــكام الــذوق تظهــر فــي كل عمليــة
يقــوم بهــا الفــرد عبــر الهابيتــوس الــذي يتشــكل لديــه عــن طريــق عمليــة التنشــئة االجتماعيــة ،الشــيء الــذي
يســمح لــه بالقيــام بعمليــات وفــق مــا يتــم تقديمــه ضمــن الحقــل االجتماعــي .وتوضــح المعادلــة التــي
اقترحهــا بورديــو« :كيــف يشــكل الهابيتــوس ورأس المــال داخــل حقــول الممارســة .وبالتالــي ،فــإن اســتهالك
الفــن ليــس مجــرد حــدث ســاذج أو منفصــل ،بــل هــو تحقيــق للديناميــة الجماليــة بأكملهــا»( .((2وعــاوة
علــى ذلــك ،فــإن المنطــق الــذي يميــز الحقــل الثقافــي ،والفنــي علــى الخصــوص ،هــو أنــه مجــال للصــراع
والتنافــس مــن أجــل امتــاك الشــرعية والســلطة والهيمنــة بغــرض تحقيــق التميــز االجتماعــي.

تمثــل األذواق أحــد أهــم األشــكال الثقافيــة تعبيـ ًـرا عــن التمايــز االجتماعــي ،وهــي عبــارة عــن تفضيــات
يحملهــا األفــراد حــول نــوع ثقافــي معيــن (أنــواع الموســيقى ،والمؤلفيــن الموســيقيين ،والمغنييــن) ،فمثــا
قــد يكــون هنــاك شــخص يفضــل ســماع الموســيقى الشــرقية ويرفــض اســتماع الموســيقى الغربيــة أو العكس.
وذلــك نظـ ًـرا لعوامــل عــدة مرتبطــة بالتغيــرات الثقافيــة والتربويــة الخاصــة بطبقــة معينــة التــي تدفــع األفــراد
إلــى اختيــار نــوع مــن الموســيقى.

يلفــت بورديــو االنتبــاه إلــى أن األذواق هــي التأكيــد الفعلــي علــى اختــاف حتمــي ،وتعمــل علــى
تمييــز مجموعــة مــن الطبقــات االجتماعيــة عــن األخــرى( .((2فالــذوق ،وف ًقــا لبورديــو «هــو مــا يجمــع
األشــياء واألشــخاص م ًعــا»( .((2وهــو يجــادل بــأن أولئــك الذيــن يتشــاركون أوضا ًعــا متشــابهة فــي الوجــود
(أشــخاص مــن عائــات متشــابهة أو طبقيــة) ،مــع مــوارد (ماديــة) وكفــاءات مماثلــة تحــت تصرفهــم (الكفاءة
الثقافيــة ،مســتويات التعليــم) ،مــن المحتمــل أن يكــون لديهــم أذواق متشــابهة أو علــى األقــل ســوف يصنفــون
ويســتهلكون األشــياء الثقافيــة بطــرق مماثلــة.

يــرى بورديــو فــي كتابــه التمييــز أن هنــاك ثالثــة أصنــاف مــن األذواق تتميــز بهــا كل طبقــة اجتماعيــة،
حيــث إنهــا محكومــة بهابيتــوس ثقافــي عبــارة عــن انعــكاس ألوضــاع اجتماعيــة وأحــوال معيشــية خاصــة
بهــا ،وهــي:
ـ األذواق المشــروعة التــي ترتبــط باألعمــال الفنيــة الراقيــة والنخبويــة التــي تتطابــق مــع الطبقــة االجتماعيــة
العليــا المهيمنة.
Pierre Bourdieu (1969): L’amour de L’art. Paris: éditions de Minuit. P.40.

)(23

Michael Grenfell & Cheryl Hardy (2007), Op. Cit, P.46.

)(24

Pierre Bourdieu (1996), Op.cit, P.56

)(25

Ibid, P.241.
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ـ األذواق الوســطى التــي تضــم أعمــال فنيــة أقــل نخبويــة ،وتنتشــر بيــن الطبقــات المتوســطة أكثــر مــن
انتشــارها بيــن الطبقــات العليــا.

ـ األذواق الشــعبية ،وهــي األذواق التــي تمتلكهــا الطبقــة الشــعبية ،وتتمثــل فــي صنــف مــن األعمــال الفنيــة
المبســطة التــي تفتقــر ألي طمــوح فنــي(.((2

مــن خــال هــذا التصنيــف ،يبيــن بورديــو فــي مؤلفــه التمييــز أن الطبقــة االجتماعيــة العليــا أو المســيطرة
تتميــز بأنهــا تبحــث عــن التميــز ،وأخــذ مســافة اتجــاه الطبقــات األخــرى ،وتتميــز بأنهــا علــى اقتنــاع راســخ
بشــرعيتها الثقافيــة .بينمــا تتميــز الطبقــات الوســطى بأنهــا تعبــر عــن إرادة ثقافيــة جيــدة ،وتعمــل علــى متابعــة
الســلع الثقافيــة بنــوع مــن التأخيــر وعــدم التوفيــق .أمــا الطبقــات الشــعبية فهــم مجبــرون علــى األخــذ
باالختيــارات الضروريــة المفروضــة عليهــم مــن خــال اإلكراهــات االجتماعيــة .فــإذا نظرنــا إلــى الفــن
الموســيقي ســوف نجــد أن الفــن الكالســيكي يتعــارض مــع الفــن الشــعبي ،وهكــذا يعمــل الحقــل الثقافــي
أساســا علــى التــدرج مــن األكثــر شــرعية إلــى األقــل شــرعية ومن اســتعمال
علــى أنــه نظــام للتصنيفــات يقــوم ً
اللغــة المتميــزة إلــى اللغــة المبتذلــة .فهــل يتحقــق التصنيــف والتمايــز الثقافــي فــي الحقــل االفتراضــي؟ وهــل
ينســجم الهابيتــوس مــع الحقــل االفتراضــي؟

ً
ثالثا :الفن الموسيقي في الحقل االفتراضي

أصبــح اإلنترنــت ( )Internetقــوة منافســة لمؤسســات ثقافيــة عديــدة موجــودة علــى أرض الواقــع ،نظـ ًـرا
لقدرتــه علــى تمكيــن مســتخدميه مــن الفــرص لمنافســة مشــاهير ونجــوم الشاشــة الكبيــرة ،ويشــير كل مــن
جــون شــيبرد ( )John Shepherdوكايــل ديفايــن ( )Kyle Devineإلــى أنــه« :فــي أواخــر القــرن العشــرين،
أثــر انتشــار اإلنترنــت والتقنيــات الرقميــة بشــكل كبيــر فــي كيفيــة تســجيل الموســيقى وســماعها وأدائهــا،
فضـ ً
ا عــن طبيعــة االســتمتاع الموســيقي ...فقــد أدى هــذا االنتشــار أيضــا إلــى تغييــر كيفيــة شــراء الموســيقى
وبيعهــا»( .((2وقــد اســتطاع اإلنترنــت توفيــر منصــة لكثيــر مــن الوجــوه المجهولــة عــن طريــق مواقــع التواصــل
االجتماعــي تمكنهــم مــن الظهــور أمــام المشــاهدين الذيــن يتصلــون بالويــب إمــا عبــر وســيلة الهاتــف النقــال
أو الحاســوب .وهــؤالء الوجــوه المجهولــة التــي نتحــدث عنهــا هــم «فنانــوا التســويق االفتراضــي» ،وأقصــد
بهــذه التســمية :المغنييــن والموســيقيين الذيــن يمتلكــون الرأســمال الثقافــي والرأســمال المعلوماتــي ،الــذي
نعنــي بــه درجــة حيــازة الفــرد علــى المــوارد التــي تمكنــه مــن توظيــف كل مــا هــو رقمــي مــن أجــل تحقيــق
المنفعــة االقتصاديــة واالجتماعيــة التــي يراهــن عليهــا.

نجــد أن الفنانيــن (الموســيقيين والمغنييــن) يرتبطــون بعالقــة كبيــرة مــع مواقــع التواصــل االجتماعــي .إذ
يعــد موقــع التواصــل االجتماعــي  MySpaceأول وســيط اجتماعــي عالمــي يســتقطب اهتما ًمــا واس ـ ًعا مــن
طــرف الموســيقيين والفنانيــن للتعبيــر عــن أنفســهم والوصــول إلــى الجماهيــر ،فقــد كان عــدد الفنانيــن
والفــرق الفنيــة المســجلة بالموقــع نحــو  5مالييــن تقريبــا فــي ســنة  2008حســب موقــع  .MySpaceوقــد كان
لهــؤالء الفنانيــن والفــرق الفنيــة كثيــر مــن األصدقــاء والمعجبيــن .ومنــذ تأســيس موقــع الفيســبوك ،facebook
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دراسات ثقافية
ً
«نموذجا»
الفن االفتراضي في سياق العولمة؛ مقاربة سوسيولوجية للموسيقى

تعــززت العالقــة بيــن مواقــع التواصــل االجتماعــي والموســيقى ،حيــث انخــرط بموقــع الفيســبوك مجموعــة
مــن الفنانيــن ،وأصبــح لهــم أيضــا مجموعــة مــن المعجبيــن مثــل موقــع  ،MySpaceوهــو األمــر نفســه الــذي
حــدث مــع موقــع التويتــر  ،Twitterحيــث اعتمــده فنانــون عديــدون(.((2

نجاحــا وتأثيـ ًـرا هــو عامــل الثقــة الــذي توفــره
ومــا يجعــل مواقــع التواصــل االجتماعــي أكثــر المنصــات
ً
للفنانيــن والمتتبعيــن للفــن الموســيقي ،فنجــاح موقــع  MySpaceيرجــع إلــى عامــل المصداقيــة فــي صناعــة
الموســيقى ،فقــد كان عامـ ً
ـا فــي نجــاح العديــد مــن الفــرق الفنيــة الناشــئة مثــل  Hollywood UndeadوWest
(((3
 Grandو Fall Out Boyوغيرهــا  .حيــث مكّــن موقــع  MySpaceالفنانيــن مــن تقديــم مقاطــع موســيقية
ومعلومــات عــن الفــرق ،والحديــث مــع المعجبيــن.

كمــا يعــد موقــع الفيســبوك مــن أهــم تلــك المواقــع التــي يســتخدمها الفنانــون الموســيقيون فــي أوروبــا
والواليــات المتحــدة األمريكيــة وفــي الشــرق األوســط لترويــج فنهــم الموســيقي فــي حســاباتهم الشــخصية.
وقــد أعلنــت شــركة الفيســبوك عــن توفيــر منصــة خاصــة بالتوزيــع الموســيقي ،إذ قامــت بعقــد اتفــاق مــع
شــركة «ســوني/إيه.تي.في» المختصــة فــي اإلنتــاج الموســيقي ،مــا يتيــح لمســتخدمي موقعهــا تحميــل
وتبــادل الملفــات (فيديــو) مــن قائمــة الشــركة المنتجــة للموســيقى .إضافــة إلــى ذلــك ،ســيتيح االتفــاق
لمجموعــة مــن الفنانيــن الذيــن يرتبطــون بشــركة «ســوني/إيه.تي.في» ،بــأن يحصلــوا علــى الحقــوق الماليــة
مقابــل اســتخدام أغانيهــم علــى منصــة الفيســبوك .وتضــم قائمــة «ســوني/إيه.تي.في» فنانيــن مثــل بــوب
ديــان  Bob Dylanوإد شــيران  Ed sheeranوغيرهــم.
وتكمــن أهميــة مواقــع التواصــل االجتماعــي فــي مقدرتهــا على صناعــة الشــهرة عن طريــق الجمهــور الذي
دورا مهمــا فــي إظهــار الكفــاءات الفنيــة
تســتقطبه ،خاصــة إن كان يهتــم باإلبداعــات الموســيقية ،فهــي تــؤدي ً
خصوصــا عندمــا يشــارك األفــراد
«الجديــدة» التــي تعلــن عــن نفســها مــن خــال المنشــورات االفتراضيــة،
ً
إبداعاتهــم الفنيــة علــى موقــع اليوتيــوب  .Youtubeإن شــبكة اإلنترنــت التــي تعبــر عــن الحقــل االفتراضــي،
ويتــم تجســيدها فــي المجــال االجتماعــي عــن طريــق السوشــيال الميديــا والتطبيقــات الرقميــة ،تســاهم
بشــكل أو بآخــر فــي نشــر صــور الفنانيــن ومشــاركتها عبــر العالــم ،وتمكنهــم أيضــا مــن إشــهار أســمائهم.

ويــرى كل مــن ريتشــارد بيترســون ( )Richard Petersonوآنــدي بينيــت ( )Andy Bennettفــي أثنــاء تحليلهما
لمشــاهد الموســيقى الشــعبية ،أن زيــادة الوصــول إلــى اإلنترنــت عنــد عشــاق الموســيقى قــد أدت إلــى ظهــور
شــكل جديــد مــن المشــهد يشــيرون إليــه علــى أنــه «مشــهد افتراضــي» ( )virtual sceneحيــث يقــوالن« :فــي
حيــن يتــم الحفــاظ علــى المشــهد المحلــي التقليــدي مــن خــال سلســلة مــن العربــات ،والنــوادي الليليــة،
والمعــارض ،واألحــداث المماثلــة ،حيــث يتقــارب المعجبــون ويتواصلــون ويعــززون شــعورهم باالنتمــاء
ـخصا مباشـ ًـرا بوســاطة الشــبكة  -التواصل الشــخصي
إلــى مشــهد معيــن ،فــإن المشــهد االفتراضــي يتضمــن شـ ً
بيــن المعجبيــن ...قــد يشــمل ذلــك ،علــى ســبيل المثــال ،إنشــاء غــرف دردشــة أو قوائــم مخصصــة للمشــهد،
وقــد يتضمــن تــداول الموســيقى والصــور عبــر اإلنترنــت»(.((3
Ole J. Mjøs (2013) : Music, Social Media and Global Mobility ; MySpace, Facebook,
YouTube. Routledge ; P. 58.
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يظهــر لنــا أن الحقــل االفتراضــي بتعــدد مجاالتــه ،يدفــع األفــراد الذيــن يمتلكــون مجموعــة مــن اإلمكانيات
الفنيــة التــي اكتســبوها عبــر التنشــئة مــن الظهــور بشــكل ممتــاز أمــام الجمهــور ،وذلــك فــي حالــة إذا كانــوا
يمتلكــون «الرأســمال المعلوماتــي» مــن حيــث القــدرة علــى اســتخدام اإلنترنــت والبرامــج التــي ترتبــط
بالعــرض والتصويــر .فاإلنترنــت دون شــك وســيلة ممتــازة ألي فــرد يمتلــك الموهبــة الفنيــة مثــل الغنــاء
والعــزف الموســيقي كــي يحقــق الرأســمال الرمــزي مثــل االعتــراف والشــهرة ،وهــو األمــر الــذي يثبــت أهميــة
شــبكة اإلنترنــت فــي انتشــار الفنانيــن الموســيقيين( ((3فــي عالمنــا المعاصــر.

تدخــل المســاهمة التــي يقدمهــا الحقــل االفتراضــي فــي ارتباطــه بمجــال الفن ضمــن مــا نســميه «ديمقراطية
الفــن االفتراضــي» ،كــون أن هــذا الحقــل يتميــز بالســيولة فــي توزيــع الرؤيــة للفــن الموســيقي ،حيــث يعتمــد
ظهــور الفنانيــن فــي اإلنترنــت علــى الممارســات الجماعيــة الخاصــة بالنــوع الموســيقي للفنانيــن .ويالحــظ
أن موســيقى الــراب  Rapوغيرهــا مــن أنــواع الموســيقى األقــل نخبويــة تســتثمر بشــكل جيــد مواقــع اليوتــوب
واإلنترنــت( ،((3مــا يجعلهــا حاضــرة لــدى األفــراد مــن أجــل رؤيتهــا واالســتمتاع بهــا.

إن التطــور الحاصــل فــي ســيولة الوصــول إلــى وســائل اإلنتــاج التــي يوفرهــا المجتمــع الرقمــي ،مكنــت
فنانيــن عديديــن مــن تحقيــق شــهرة عالميــة .ففــي عصرنــا الحالــي ،يبــدو أننــا «نواجــه وض ًعــا ســيطر فيــه
الفنانــون بأنفســهم علــى كل مــا ينتجونــه مــن حيــث كيفيــة تقديــم ســلعتهم ووســائل اتصالهــم وتوزيعهــم
للعالــم( .((3عــاوة علــى ذلــك ،فــإن انتشــار مواقــع الموســيقى وكثــرة التطبيقــات والبرامــج الخاصــة بتحميــل
وتعديــل الموســيقى ،جعــل مــن الفــن الموســيقي يمثــل أهــم الســلع االفتراضيــة المنتشــرة علــى الويــب،
وألنــه مرتبــط بســهولة عــرض المضاميــن والتخزيــن والتحميــل .األمــر الــذي مكــن األفــراد المســتخدمين
للويــب مــن الولــوج إلــى هــذا النــوع الثقافــي بســرعة وبأقــل تكلفــة .وأيضــا ألن شــبكة اإلنترنــت العالميــة
هــي «جــزء مــن ديمقراطيــة االختيــار التــي تمنــح النــاس الحريــة فــي اختيــار مــا يريــدون ،ومتــى يريــدون
ذلــك ومــاذا يريــدون أن يفعلــوا بهــا»(.((3

ـادرا مــا نجدهــا حاضــرة فــي إطــار المؤسســات الثقافيــة ذات
غيــر أن هــذه الديمقراطيــة فــي االختيــار نـ ً
خصوصــا .حيــث يغيــب عليهــا قواعــد
الطابــع الرســمي التــي تهتــم بالثقافــة عمو ًمــا والفــن الموســيقي
ً
الديمقراطيــة فــي كثيــر مــن األحيــان ،لكونهــا تخضــع لمعاييــر خاصــة بالنخــب الثقافيــة التــي تتحكــم فــي
المجــال الثقافــي ،والتــي لهــا الحــق أو الســلطة فــي االعتــراف باألفــراد الذيــن يمارســون نو ًعــا مــن الفنــون.
ـادرا علــى الولــوج إلــى هــذه المؤسســات لكــي يظهــر موهبتــه الفنيــة أمــام
فليــس كل مــن يمــارس الفــن قـ ً
الجمهــور.
وإذا كانــت مشــاهدة الفــن النخبــوي مثــل «األوبــرا» حكـ ًـرا علــى الطبقــات العليــا فقــط ،وذلــك خــال
الفتــرة مــا بيــن الخمســينيات والســتينيات مــن القــرن العشــرين ،فإنــه مــع انتشــار اإلنترنــت ،ســرعان مــا ســوف
يجــد نفســه يشــترك مــع باقــي األلــوان واألنــواع الموســيقية األقــل نخبويــة إلــى األكثــر شــعبوية مثــل الــراب
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دراسات ثقافية
ً
«نموذجا»
الفن االفتراضي في سياق العولمة؛ مقاربة سوسيولوجية للموسيقى

أساســا لظهــور المشــاهد الــذي لــم يظهــر إلــى حيــز الوجــود علــى المســتوى
 ،Rapألن «اإلنترنــت وفــر ً
العالمــي»( .((3وعــاوة علــى ذلــك ،فــإن مجموعــة مــن الشــركات الكبــرى الخاصــة باإلنتــاج والتوزيــع
الفنــي لــم تعــد تســتطيع أن تحقــق نفــس النجــاح الــذي حققتــه فــي الفتــرة مــا بيــن الخمســينيات إلــى حــدود
التســعينيات نظـ ًـرا لعــدم مواكبتهــا للتحــوالت التقنيــة مثــل وســائل االتصــال .فمــع ظهــور اإلنترنــت وتغيراتــه
التكنولوجيــة مــع إدخــال تنســيقات الملفــات الموســيقية الرقميــة مثــل  MP3و ،CD burnersأصبحــت
الموســيقى الرقميــة تشــكل تهديــدً ا لنمــوذج األعمــال الراســخة فــي صناعــة الموســيقى( .((3األمــر الــذي
حمــل الشــركات علــى الســعي المتواصــل للســيطرة علــى الحقــل االفتراضــي مــن أجــل تعويــض العائــدات
المفقــودة الناتجــة عــن انخفــاض مبيعــات األســطوانات والكاســيت واألقــراص المدمجــة ،حيــث بــدأت
الشــركات فــي إدراك إمكانيــات التوزيــع مــن خــال اإلنترنــت ،وقــد قدمــت خدمــات «البــث» التــي تتيــح
الوصــول إلــى قــدر كبيــر مــن الموســيقى مقابــل رســوم عاديــة متواضعــة إلــى حــد مــا.

مهمــا مــن (الرأســمال االقتصــادي) ،ألنــه يمكــن تحويلــه حـ ً
ـال
ـدارا ً
يمنــح الحقــل الفنــي االفتراضــي مقـ ً
ومباشــرة إلــى مــال ،كمــا يمنــح عالقــات اجتماعيــة (الرأســمال االجتماعــي) تتخطــى الحــدود الجغرافيــة،
ويعــزز الشــرعية واالعتــراف (الرأســمال الرمــزي) لــدى الفنانيــن الموســيقيين ،لكــن بنســبة متفاوتــة بيــن
الفنانيــن الموســيقيين .فاألعمــال الفنيــة ذات الطابــع الموســيقي التــي تتميــز بالنخبويــة وتســعى إلــى إبــراز
نــوع مــن الفــروق الطبقيــة وتميزهــا مثــل األوبــرا ،فإنهــا فــي مجــال الحقــل االفتراضــي لــم تســتطع أن تحقــق
المكانــة نفســها التــي حققتهــا األعمــال الفنيــة األقــل النخبويــة مثــل أغانــي البــوب  Popمــن حيــث عــدد
المشــاهدات واألربــاح المحصــل عليهــا التــي تقدمهــا شــركات التســجيل الموســيقي المرتبطــة باالقتصــاد
الرقمــي .ذلــك أن المنافســة بيــن شــركات التســجيل تكــون فــي الكميــات ال فــي األســعار ،حيــث يالحــظ
أن هوامــش الربــح أعلــى بشــكل ملحــوظ فــي األلبومــات( .((3ممــا يؤكــد أن االرتقــاء الموســيقي لــم يعــد
يســتجيب لمعاييــر خاصــة بالنخبــة المثقفــة مــن الفنانيــن التــي يتعــارض فيهــا الكيــف مــع الكــم ،وإنمــا
أصبــح مترت ًبــا بالدرجــة األولــى علــى الكــم .كمــا أن الربــح الــذي تحققــه شــركات التســجيل أصبــح مرتب ًطــا
بالتنــوع فــي األذواق الموســيقية عنــد الجمهــور ،وبتركيزهــا علــى فئــة الشــباب.
خصوصــا قــد عــرف تحـ ً
ـول كبيـ ًـرا
ولذلــك ،يجــب أن نعتــرف بــأن الحقــل الثقافــي عامــة والحقــل الفنــي
ً
منــذ أواخــر القــرن العشــرين علــى مســتوى الــذوق .فهنــاك طلــب علــى كل األشــكال الفنيــة بمــا فيها الشــعبية
مــن النخبــة المثقفــة ذات الــذوق الرفيــع ،وقــد ذكــر ريتشــارد بيترســون حــول هــذا التحــول قائـ ً
ـا:

«إننــا نــرى تحـ ً
ـول فــي السياســة الجماعيــة النخبويــة مــن أصحــاب الثقافــة الرفيعــة الذيــن يحتقــرون فــي
غــرور كل الثقافــة الوضيعــة أو الســوقية أو الشــعبية ،إلــى أصحــاب الثقافــة الرفيعــة الذيــن يســتهلكون فــي
شــره نطا ًقــا واس ـ ًعا مــن األشــكال الفنيــة الشــعبية والراقيــة»(.((3
John Shepherd, Kyle Devine, (2015), Op.Cit, P.149.
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يقــوم حقــل الفــن االفتراضــي علــى االختــاط واالنتقائيــة علــى مســتوى الممارســة الثقافيــة .فالفئــات
االجتماعيــة العليــا أصبحــت تنــوع ثقافتهــا وتضيــف إليهــا ممارســات جديــدة ،وينطبــق ذلــك حتــى بالنســبة
إلــى الفئــات االجتماعيــة الدنيــا ،وهــو مــا يؤثــر بشــكل كبيــر فــي موقــع الشــرعية الثقافيــة .فانتشــار مواقــع
الويــب الخاصــة بالتوزيــع الموســيقي يســاهم فــي بــروز النزعــة االنتقائيــة عنــد األفــراد ،ألن تلــك المواقــع
تعــزز مــا يســمى بديمقراطيــة االختيــار.

أظهــرت معطيــات بورديــو خــال فتــرة الســبعينيات مــن القــرن العشــرين ،بــأن العــروض الفنيــة مثــل
الموســيقى تميــزت بكونهــا تخاطــب الطبقــة التــي تنتمــي إليهــا .وكانــت النخبــة المثقفــة تخشــى بدورهــا
مــن أن يتــم الخلــط بيــن األذواق الفنيــة ،حيــث ســعت بشــكل دائــم لكــي تحافــظ علــى شــرعيتها ووظيفتهــا.
ولهــذا ،كانــت تعمــل علــى تصنيــف المعانــي الجميلــة فــي الحقــل الثقافــي ألنهــا تنطــوي علــى زاد كبيــر
مــن الرأســمال الثقافــي .غيــر أن هنــاك بعــض السوســيولوجيين األميركييــن قــد اســتنبطوا نتائــج مختلفــة مــن
المعطيــات التــي حصلــوا عليهــا فــي أبحاثهــم ،مــا جعلهــم يوجهــون لبورديــو عــدة انتقــادات أهمهــا« :أن
بورديــو كان حتم ًيــا بشــكل مفــرط فــي تقييمــه لعجــز الطبقــة العاملــة ومجموعــات أخــرى منخفضــة فــي
المجتمــع عــن التمييــزات الجماليــة.((4(...

وتشــير ميشــيل المونــت ( )Michèle Lamontإلــى أن االمتيــاز الذوقــي الــذي ميــز المجتمــع الفرنســي خالل
تغيــرا
فتــرة الســتينيات والســبعينيات ،يصعــب تعميمــه أو إقامتــه علــى المجتمعــات الغربيــة التــي تشــهد
ً
كبيـ ًـرا فــي البنــى الثقافيــة ،مثــل الواليــات المتحــدة األميركيــة .وتقــول المونــت« :فــي حيــن نجــد حيــازة
الرأســمال الثقافــي مهمــة للقــوة وللنجــاح فــي المجتمــع الفرنســي أكثــر ممــا هــو الحــال فــي الواليــات
المتحــدة ،فإنهــا ليســت بتلــك األهميــة كمــا أكــد بورديــو .وبصــورة عامــة نقــول ،إن ترتيــب البنــى الثقافيــة
فــي طبقــات المجتمعــات الغربيــة قــد تغيــر منــذ زمــن بحــث بورديــو .فالتعليــم اإلنســاني الالوظيفــي فــي
مــدارس وجامعــات النخبــة راح يــؤدي دور شــرعنة فــي الوصــول إلــى الســلطة والثــروة أقــل فــي ســتينيات
وســبعينيات القــرن العشــرين .فالوصــول الواســع إلــى التعليــم العالــي المترافــق مــع ارتفــاع مداخيــل الطبقــة
الوســطى الدنيــا والطبقــة العماليــة العليــا أدى إلــى مســاهمة شــعبية أوســع فــي مؤسســات الفنــون الجميلــة
(((4
وإزالــة بعــض حــدود المراتــب القديمــة».

مــن خــال ذلــك ،يبــدو أن بورديــو لــم يتوقــع أن الحقــل الثقافــي ســوف يشــهد تحــوالت اجتماعيــة عديــدة
نتجــت عــن الصناعــة الثقافيــة وصاحبتهــا العولمــة التــي ســاهمت فــي تحريــر الثقافــة والفــن مــن القيــود
حكــرا علــى النخبــة
والمعاييــر الصارمــة ،فقــد أصبــح الطلــب علــى الفــن النخبــوي أكثــر اتســاعا وليــس
ً
المثقفــة فقــط ،كمــا أصبحــت هــذه األخيــرة أكثــر قبـ ً
ـول للفــن األقــل نخبويــة والفن الشــعبي بســبب انتشــارها
الواســع عبــر وســائل اإلعــام واالتصــال وتزايــد اســتهالكها مــن الجمهــور وخاصــة فئــة الشــباب .ويشــير
بيترســون فــي هــذا اإلطــار إلــى أن «مجموعــات الطبقــة الوســطى العليــا اآلن ال تقتصــر علــى رعايــة الثقافــة
العليــا وإنمــا تغــوص أيضــا فــي طيــف واســع مــن أصنــاف المنتوجــات الثقافيــة تشــمل فيما تشــمل ،موســيقى
وأيضــا أوبــرا صوبونيــة .وبالعكــس ،صــار عنــد
كالســيكية وكذلــك موســيقى ريفيــة ـ وأوبــرا كالســيكية ً
مجموعــات الطبقــة الوســطى الدنيــا المزيــد مــن وقــت الفــراغ والمــال ،خاصــة فــي المجموعــات العمريــة

(((4
(((4
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هارينغتون ،الفن والنظرية االجتماعية ،ص.178 :
المرجع نفسه ،ص.179 :

دراسات ثقافية
ً
«نموذجا»
الفن االفتراضي في سياق العولمة؛ مقاربة سوسيولوجية للموسيقى

الشــابة»(.((4

ـم ،فــإن الممارســة الثقافيــة علــى مســتوى تصنيــف األذواق عنــد النخبــة قــد تغيــرت ،وأضحــت
ومــن ثـ ّ
أقــل حــدة ممــا كانــت عليــه مــن قبــل .وكمــا يقــول زيجمونــت باومــان ( )Zygmunt Baumanفــإن «عالمــة
االنتمــاء إلــى نخبــة ثقافيــة اليــوم تتمثــل فــي إبــداء أقصــى قــدرة علــى التســامح وأقــل قــدرة علــى االختيــار.
فالزهــو الثقافــي يتشــكل مــن إنــكار ظاهــر للزهــو .ومبــدأ النخبويــة الثقافيــة هــو الشــراهة التــي تــأكل كل
شــيء ،وتشــعر بأنهــا فــي بيتهــا فــي كل بيئــة ثقافيــة ،مــن دون عــد أي منهــا بيتهــا ،فضـ ً
ـا عــن عــد أي منهــا
بيتهــا الوحيــد»(.((4
تظهــر سوســيولوجيا الثقافــة فــي الوقــت الحالــي ،أن المشــروعية الثقافيــة تتعــارض بشــكل كبيــر مــع
الممارســات الثقافيــة ،حيــث إن فكــرة تطابــق الســلع الثقافيــة مــع الجمهــور أو الطبقــة يختلــف حتــى بيــن
نظــرا إلــى االنتشــار الواســع لمواقــع الموســيقى التــي تــؤدي إلــى العبثيــة فــي اســتهالك
الطبقــة نفســهاً ،
أنــواع مــن العالميــة عنــد األفــراد ،حتــى وإن كانــوا يحملــون الرأســمال الثقافــي نفســه .كمــا أن الممارســات
الثقافيــة هــي أكثــر تعقيــدً ا وأكثــر اختال ًفــا بيــن الطبقــات االجتماعيــة ،ومــن الصعوبــة تصنيفهــا وتحديدهــا،
ألنهــا تخضــع إلــى الســياق االجتماعــي الــذي ينتجــه الحقــل االفتراضــي .معنــى ذلــك أن األفــراد يمارســون
نشــاطهم الثقافــي حســب اإلمكانيــات التــي يوفرهــا الحقــل االفتراضــي مثــل الرأســمال المعلوماتــي .فامتالك
الفنــون لــم يعــد مرتب ًطــا بالمؤسســات الثقافيــة العموميــة ،ألن توزيــع التكنولوجيــا الرقميــة شــجع العديــد مــن
األفــراد الذيــن ينتمــون إلــى مختلــف الفئــات االجتماعيــة والطبقيــة أن يلجــوا إلــى كل أشــكال الثقافــة حســب
الســياقات والوضعيــات االجتماعيــة التــي يعيشــها األفــراد فــي حياتهــم اليوميــة .ولذلــك فــإن «مــا يجــب
علــى سوســيولوجيا الثقافــة أن تهتــم بــه عندمــا تتعامــل مــع الموســيقى العالميــة هــو االنجــذاب القــوي الــذي
يشــعر بــه النــاس عــادة نحــو الموســيقى التــي لــم ينشــؤوا معهــا أو التــي ليســت لديهــم صلــة مباشــرة بهــا عبــر
التــراث»(.((4
إضافــة إلــى أن مــا يميــز األفــراد ،مثــل الشــباب أنهــم كثيـ ًـرا ما يســعون إلــى تكييــف المــواد الثقافيــة األجنبية
تجانســا ومعاصــرة مــن الثقافــة التــي تميــز مــن
مــع مــا هــو محلــي أو العكــس .كمــا أنهــم يخلقــون ثقافــة أكثــر
ً
هــم أكبــر سـنًا ،وتتأســس ثقافــة الشــباب علــى التنــوع والتعــدد فــي االســتماع إلــى الفــن الموســيقي بمختلــف
أشــكاله وألوانــه الثقافية.

ومالئمــا
فــي ظــل هــذه األوضــاع ،أصبــح الــذوق الموســيقي الــذي ينتجــه الفنانــون الموســيقيون متنو ًعــا
ً
للعديــد مــن الفئــات والطبقــات االجتماعيــة .فعلــى ســبيل المثــال ،نجــد أن الفنــان (المغني/الموســيقي) لــه
أعمــال موســيقية وغنائيــة متنوعــة بيــن الموســيقى الكالســيكية والهيــب هــوب والجــاز والــراب وغيرهــا.
وبالتالــي لــم يعــد بالنســبة إلــى العديــد مــن الفنانيــن الموســيقيين حتــى وإن كانــوا ينتمــون إلــى الطبقــة العليــا
والمحافظــة أن يرفضــوا جميــع األعمــال الفنيــة والنفــور منهــا ،وإطــاق أحــكام قيميــة تحــط مــن شــأنها.
وهــو مــا يعنــي أن الهابيتــوس الــذي يحملــه الفنــان أو الفاعــل فــي الحقــل الموســيقي يتســم بالتغيــر ،وعــدم
الثبــات ،ويتأثــر بحســب الســياق واألوضــاع االجتماعيــة.
( ((4المرجع السابق ،ص180 :
( ((4زيجمونت باومان ،الثقافة السائلة ،ص.21 :
( ((4ديفيد انغليز وجون هغسون ،سوسيولوجيا الفن ،مرجع سابق ،ص.275 :
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وقــد نغامــر بالقــول :إن مفهــوم الهابيتــوس يصبــح بــدون معنــى عندما نفكــر فــي البرامــج الفنيــة والترفيهية،
مثــل البرنامــج الشــهير «أميــركان أيــدول» ( )American Idolالــذي يســاهم فــي تقديــم التنــوع الثقافــي الــذي
يميــز الثقافــة األميركيــة ،مــن حيــث تنــوع األذواق الموســيقية ،إلــى جانــب تأثيــر صــوت الجمهــور أثنــاء
مســار العــروض فــي البرنامــج( .((4وأيضــا ال ننســى برنامــج «أميــركان غــوت تالنــت» (American’s Got
 )Talentالــذي يعــرض علــى القنــوات الفضائيــة وعلــى القنــاة الرســمية بموقــع اليوتــوب .فالبرنامــج يعــد
واحــدً ا مــن أكبــر البرامــج الفنيــة والترفيهيــة فــي الواليــات المتحــدة األميركيــة ،حيــث نجــد المشــاهدين
والفنانيــن والحــكام يتذوقــون كل األلــوان واألشــكال الفنيــة بــد ًءا مــن الفــن الشــعبي مثــل الــروك والهيــب
ـرورا بالفــن الســامي أو البرجــوازي مثــل األوبــرا .ألن الهابيتــوس عنــد األفــراد الذيــن يعيشــون فــي
هــوب مـ ً
مجتمعــات متمايــزة خاضــع لتعــدد أطــر التنشــئة االجتماعيــة ،والبنــى الثقافيــة التــي أثــرت فيهــا وســائل
اإلعــام واالتصــال .حيــث كمــا يــرى برنــار الييــر ( )Bernard lahireفــإن الثــورة الرقميــة تمثــل أحــد العوامــل
الجديــدة فــي التنشــئة االجتماعيــة التــي يمكــن أن تــؤدي إلــى التناقــض االجتماعــي فــي مســتوى الممارســة
االجتماعيــة .األمــر الــذي يخلــق مــا يســميه الييــر باإلنســان المتعــدد األبعــاد ،أو اإلنســان الجامــع (L’homme
 ،((4()plurielالــذي يتســم بمجموعــة مــن التصرفــات التــي تبــدو غيــر متجانســة وموحــدة ،بــل علــى العكــس
مــن ذلــك متنوعــة وقابلــة للتغييــر وف ًقــا للســياقات االجتماعيــة.

وبالتالــي ،فــإن مشــكلة بورديــو أنــه أصــر علــى القاعــدة التــي تقــول( :الهابتوس/الرأســمال  +الحقــل =
الممارســة االجتماعيــة) ،وذلــك دون أن يســتحضر قــدرة الفاعليــن علــى اإلبــداع واالبتــكار وخلــق واقعهــم
الخــاص .فنظريــة بورديــو تذهــب إلــى االعتقــاد بــأن الفاعليــن المشــاركين فــي العالــم األصغــر الواحــد
لديهــم اســتعدادات مشــتركة .بمعنــى آخــر ،أن كل هابيتــوس يتطابــق مــع حقــل خــاص بــه ،وهــو مــا يخلــق
لديهــم الممارســة االجتماعيــة نفســها .وهــذا يعنــي أن األطــر التحليليــة التــي طورهــا بورديــو ،هي فــي الواقع،
حتمية وتتســم أيضــا بالتناقــض ،وذلــك عندمــا وظــف «الهابيتــوس الــذي يرتبــط بالمجتمعــات ذات التمايــز
الضعيــف علــى أنــه نمــوذج فــي دراســة المجتمعــات ذات التمايــز القــوي التــي بحكــم طبيعتهــا تعمــل علــى
إنتــاج فاعليــن أشــد تباينًــا داخل ًيــا وفــي مــا بينهــم»(.((4

موضحــا أن معظــم النــاس لديهــم أذواق ثقافيــة متعــددة
ينتقــد الييــر طبيعــة الوحدويــة لمفهــوم الهابيتــوس،
ً
رافضــا بذلــك الحتميــة
ومتنافــرة .ومعتمــدً ا فــي ذلــك مجموعــة مــن البيانــات والمعطيــات الميدانيــةً .
االجتماعيــة التــي تحــدث عنهــا بورديــو فــي مســألة الــذوق .فالفــرد نفســه اعتمــا ًدا إن كان بمفــرده أو فــي
مجموعــة ،يمكــن أن يحــب موســيقى األوبــرا والــراب( .((4فــي مقابــل ذلــك ،يدعــو برنــار الييــر إلــى
سوســيولوجيا األفــراد التــي تشــدد علــى مســألة التعــرف علــى األشــكال غيــر المتجانســة التــي تميــز كل

(((4
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Katherine L. Meizel (2010): Idolized_ Music, Media, and Identity in American Idol.
Indiana University Press.

)(45

Bernard Lahire (1998): L’homme pluriel. Les ressorts de l’action, Paris, Nathan.

)(46

Ibid, P.13.

)(47

انظر دراسة برنار اليير حول ثقافة األفراد.

Bernard Lahire, (2004): La culture des individus: dissonances culturelles et distinction de
soi, Paris, La Découverte.

دراسات ثقافية
ً
«نموذجا»
الفن االفتراضي في سياق العولمة؛ مقاربة سوسيولوجية للموسيقى

مــن الشــخصية الفرديــة والجماعيــة ،حيــث يقتــرح الييــر «تطويــر سوســيولوجيا تهتــم بتعــدد منطــق الفعــل
خصوصــا فــي مســتوى تعــدد
وتعــدد أشــكال العالقــة للفعــل»( ،((4والتــي تؤكــد بــأن اإلنســان متعــدد األبعــاد،
ً
االســتعدادات التــي يختزنهــا الفــرد بســبب تعــدد الصــوغ االجتماعــي ،ويقــول الييــر« :الصــوغ االجتماعــي
المتعــدد لألفــراد فــي مجتمعــات متمايــزة هــو مــا يفســر ً
أول وقبــل كل شــيء التنــوع الفــردي المتبــادل
لســلوكاتهم االجتماعيــة .ففــي مجتمعــات كهــذه ،نجــد فرديــن ينتميــان إلــى طبقــة اجتماعيــة واحــدة ،أو إلــى
جماعــة اجتماعيــة فرعيــة واحــدة ،أو إلــى أســرة واحــدة ،يتمتعــان بفــرص قويــة ألن يتوفــر لديهمــا جــزء مــن
ممارســاتهما التــي تتبايــن ،ألنهمــا لــم يكونــا خاضعيــن بشــكل دقيــق ألطــر صــوغ اجتماعــي واحــدة .ومــن
جهــة أخــرى ،فــإن معاينــة وجــود تنوعــات لــدى الفــرد الواحــد فــي الســلوكات االجتماعيــة إنمــا تســجل مــن
ثــم آثــار التمايــز االجتماعــي وتعــدد أطــر الصــوغ االجتماعــي .وبحكــم تعــدد مؤثــرات الصــوغ االجتماعــي
التــي عاشــها الذيــن يشــكلون هــذه التكوينــات االجتماعيــة كمــا بحكــم تنــوع الســياقات التــي اضطــروا إلــى
الفعــل ضمنهــا ،فــإن مــن المرجــح بقــوة أن يتميــزوا بتعــدد اســتعداداتهم»( .((5هــذا مــا يقترحــه الييــر عــن
طريــق اقتــراح ســياقات ألنظمــة الفعــل ودراســة الطريقــة التفاضليــة التــي يتــم مــن خاللهــا إعــادة اســتثمار
الهابيتــوس وفقــا للســياقات.

ال شــك أن مفهــوم الهابيتــوس مهــم جــدً ا فــي سوســيولوجيا بورديــو ،لكــن إذا أردنــا فعـ ً
ـا أن نطــور مــن
المفهــوم علينــا أن نحــرره ال أن نقيــده ،وذلــك بــأن نجعلــه قابـ ً
ـا للتعديــل حســب الســياق الزمكانــي ،وتعــدد
أطــر التنشــئة االجتماعيــة .فالهابيتــوس قــد ال يصبــح لــه معنــى إذا كان ثاب ًتــا ،وذلــك عندمــا نجــد األفــراد
خصوصا
جميعهــم الذيــن ينتمــون إلــى خلفيــات طبقيــة مختلفــة ،يعملــون علــى تــذوق أشــكال الفنــون كلهــا،
ً
فــي المجتمعــات المتمايــزة .فانتشــار المعاهــد الفنيــة ،والمعــارض الموســيقية ،والتلفزيــون ،واإلنترنــت ،ثــم
تزايــد اإلقبــال عليهــا مــن طــرف جــل الطبقــات االجتماعيــة ،قــد أدى إلــى تغيــر فــي التراتبيــة االجتماعيــة
التــي تتمثــل فــي تراجــع احتــكار الطبقــة العليــا لفــن موســيقي معيــن ،ونهايــة مــا يســمى بالــذوق الواحــد.

ً
رابعا :الفن الموسيقي في زمن العولمة
تعــد النقاشــات حــول العولمــة أساســية وملحــة فــي المناقشــات التــي تهتــم بالثقافــة ،إذ «تكمــن العولمــة
فــي قلــب الثقافــة المعاصــرة ،وتكمــن الممارســات الثقافيــة فــي قلــب العولمــة»( .((5فالعولمــة الثقافيــة تؤثــر
بشــكل كبيــر فــي تغييــر التسلســل الهرمــي للثقافــة ،نظـ ًـرا إلــى التبــادل الثقافــي المتزايــد عبــر الحــدود الوطنية،
وإلــى ســرعتها الديناميــة فــي تغييــر األشــكال الثقافيــة؛ أي تغييرهــا مــن األشــكال الوطنيــة إلــى األشــكال
العالميــة ،مثــل األشــكال الموســيقية التــي يتــم تســويقها تحــت عنــوان «الموســيقى العالميــة» .ذلــك أن
أكثــر مــا يميــز الموســيقى العالميــة ،هــو أنهــا يمكــن أن تبــدأ مــن منطقــة مــا ،وتنتشــر فــي أنــواع أخــرى مــن
الموســيقى علــى مســتوى العالــم« ،أو إلــى أماكــن وطنيــة أخــرى حيــث يــؤدي اندمــاج الموســيقى إلــى خلــق
أشــكال جديــدة مــن الثقافــة المحليــة أو الوطنيــة فــي تلــك المنطقــة ،أي أشــكال جديــدة مــن التوطيــن»(.((5
Bernard lahire, (1998), Op.Cit, P.188.

)(49

Luke Martell, (2016): The Sociology of Globalization. Cambridge, UK; Malden, Polity

)(52

( ((5برنار اليير ،عالم متعدد األبعاد ،ص.111 :
( ((5شمســي العجيلــي وباتريــك هايــدن ،النظريــات النقديــة للعولمــة ،هيثــم غالــب الناهــي (ترجمــة) ،ط ،1
بيــروت ـ لبنــان :المنظمــة العربيــة للترجمــة ،2016 ،ص.289 :
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فــي الماضــي ،ارتبــط الفــن الموســيقي بالنمــط االجتماعــي الــذي كان يميز أحــد الطبقــات االجتماعية عن
األخــرى ،فقــد كان يتــم العمــل علــى تكييــف األســلوب الموســيقي مــع أشــكال وعــادات الحيــاة االجتماعيــة
لفئــة أو لطبقــة معينــة .فالنــاس العاديــون ،والبرجوازيــون ،والنبــاء كانــوا يعملــون علــى توليــد األشــكال
الموســيقية المعدلــة وف ًقــا لبيئتهــم( .((5أمــا اليــوم ،فــإن مــا يميــز عالمنــا المعاصــر ،هــو أن العولمــة ســاهمت
فــي عمليــة االمتــزاج والتهجيــن للفــن الموســيقي ،وذلــك عــن طريــق مجموعــة مــن التقنيــات والتطبيقــات
الموســيقية .عــاوة علــى ذلــك ،يالحــظ أن العولمــة تــؤدي إلــى التنــوع الثقافــي والتعدد الموســيقي ،كمــا أنها
تعيــد إحيــاء الموســيقى ،وإبــراز أنمــاط جديــدة مــن الموســيقى« .فبالنســبة إلــى الجماهيــر ،يســاعد التعــاون
عبــر الحــدود بيــن الموســيقيين والمنتجيــن علــى اكتشــاف موســيقى جديــدة يمكــن أن يســتمتع بهــا الجمهــور
الغربــي .حينهــا ،يمكــن إدهــاش مثــل هــؤالء المســتمعين مــن قبــل توفيقــات جريئــة لــم تكــن متصــورة أو
يعتقــد أنهــا ممكنــة مــن قبــل»(.((5
تهــدف العولمــة الثقافيــة إلــى نشــر عمليــة االســتهالك فــي العديــد مــن المجتمعــات اإلنســانية ،لكــون
االســتهالك يمثــل تحكمــا مرنــا فــي التفضيــات الثقافيــة ،فهــو يهــدف إلــى تحقيــق التنــوع فــي الســلوكات
واألذواق ،والحــد مــن التراتبيــة الثقافيــة عبــر «التقليــل مــن الفــروق القائمــة منــذ القــدم بيــن الجنســين
وبيــن األجيــال ،وذلــك لفائــدة تمايــز فائــق ،فــي الوقــت الحالــي للســلوكات الفرديــة المتحــررة مــن
األدوار واألعــراف المتصلبــة»(((5؛ حيــث يرجــع ذلــك إلــى انتشــار وســائل االتصــال مثــل مواقــع التواصــل
االجتماعــي ،وانخفــاض تكلفــة اإلنتــاج التــي تعــد مــن أهــم العوامــل المســاعدة فــي تضخــم الســلع الثقافيــة
وتوفرهــا بشــكل مفــرط .ولهــذا ،أصبــح «االســتهالك بنيــة مفتوحــة وديناميــة ،فهــو يحــرر الفــرد مــن عالقــات
التبعيــة االجتماعيــة ويســرع حــركات االســتيعاب والرفــض ،وينتــج أفــرا ًدا عائميــن وحركييــن ،ويعولــم
أنمــاط الحيــاة مــع الســماح بالحــد األقصــى مــن التفــرد للنــاس»(.((5

تشــهد الموســيقى العالميــة ارتفا ًعــا فــي كميــة الســلع الموســيقية ،إلــى جانــب تعــدد أنواعهــا وأشــكالها
بســبب تأثيــر العولمــة .الشــيء الــذي يــؤدي إلــى تنــوع فــي األذواق عنــد األفــراد ،مثــل الــذوق الجيــد
والــذوق المبتــذل أو مــا نســميه بالــاذوق (انعــدام الــذوق) .فضـ ً
ـا عــن ذلــك ،فــإن األفــراد الذيــن يهتمــون
باألشــكال الموســيقية ،هــم الذيــن يحــددون جــودة الســلع التــي ينتجهــا الفنــان الموســيقي مهمــا كانــت
أصولــه االجتماعيــة (الطبقــة العليــا أو الطبقــة المتوســطة أو الطبقــة الدنيــا) ،نظـ ًـرا إلــى الــدور الــذي يلعبــه
اإلنترنــت فــي توزيــع ومشــاركة الســلع الموســيقية بيــن األفــراد الذيــن ينتمــون إلــى مجتمعــات مختلفــة .وقــد
أصبحــت الموســيقى العالميــة تعطــي انطبا ًعــا بفتــح آذاننــا علــى عالــم واســع مــن االحتمــاالت الثقافيــة ،فــإذا
كانــت الموســيقى العالميــة هــي النمــوذج المثالــي للثقافــة العالميــة ،فإننــا قــد نجــد أو نصــادف أشــكاال مــن
الســلع الموســيقية التــي تبــدو منعدمــة الــذوق بالنســبة إلــى األفــراد ،ألنهــا تتميــز عــن غيرهــا مــن األلــوان
Press: 2 ND EDITION.
Ivo Supičić (1987): Music in Society a Guide to the Sociology of Music. Pendragon
Press, P.131.

( ((5إنغليز وهغسون ،مرجع سابق ،ص.269 :
( ((5جيــل ليبوفتســكي ،عصــر الفــراغ :الفردانيــة المعاصــرة وتحــوالت مــا بعــد الحداثــة ،حافــظ إدوخــراز
(ترجمــة) ،ط  ،1بيــروت لبنــان :مركــز نمــاء للبحــوث والدراســات ،2018 ،ص.113 :
( ((5المرجع نفسه ،ص.116 :

380

)(53

دراسات ثقافية
ً
«نموذجا»
الفن االفتراضي في سياق العولمة؛ مقاربة سوسيولوجية للموسيقى

الموســيقية بالتوليــف ،وهــو مــا يجعلهــا تبــدو غريبــة علــى مســتوى ذوق األفــراد .فهنــاك مجموعــة مــن
«األشــكال الموســيقية الناتجــة مــن امتــزاج نوعيــن أو أكثــر مــن األشــكال الموســيقية ،التــي كانــت قبــل ذلــك
الوقــت متمايــزة جغراف ًيــا أو صوت ًيــا»( .((5ومــع ذلــك ،نجــد األفــراد أو جمهــور الفــن يســتهلكونها مــن أجــل
الترفيــه فقــط.

إن أكثــر مــا يميــز األنــواع الموســيقية (ريغــي ،صلصــا ،الــراب ،البــوب ،البلــوز ،الــراي )...عن باقي الســلع
الثقافيــة (األدب ،األفــام ،)...هــو قدرتهــا علــى االنتقــال بيــن أطــراف الكــرة األرضيــة ،ألن العولمــة الثقافيــة
مــن خــال آلياتهــا (شــركات اإلنتــاج الموســيقي «الصغــرى والكبــرى» ،وســائل اإلعــام واالتصــال،) ...
تهــدف إلــى تفجيــر الحــدود الثقافيــة واالجتماعيــة التــي تميــز المجتمعــات القوميــة ،فهــي ترســم لنــا الوجــه
الجديــد للمجتمعــات المعاصــرة التــي تقــوم علــى التنــوع فــي األشــكال الثقافيــة ،مــن خــال التداخــل بيــن
المحلــي والدولــي أو االمتــزاج بيــن األصيــل والتقليــدي .كمــا أنــه مــن خــال التكنولوجيــا الرقميــة تســعى
العولمــة الثقافيــة إلــى تحريــر المجتمعــات المعاصــرة مــن المؤسســات الماديــة والثقافيــة ،وذلــك عــن طريــق
خلــق الفضــاءات الرقميــة بكونهــا بنيــات تحتيــة مــن أجــل تعزيــز الملكيــة الثقافيــة ،إضافــة إلــى تخفيــض
التكاليــف المرتبطــة بالصناعــات الثقافيــة مثــل الفــن الموســيقي .وقــد أدى كل ذلــك إلــى ارتفــاع «تجــارة
الموســيقى عالم ًيــا مــن  27مليــون دوالر أميركــي عــام 1990م إلــى  38مليــون دوالر أميركــي فــي عــام
 .1998كمــا حقــق إجمالــي تجــارة الســلع الثقافيــة نســبة  % 2.8مــن إجمالــي االســتيراد العالمــي فــي عــام
1997م ،وبزيــادة فاقــت  % 2.5عمــا كانــت عليــه فــي عــام 1980م»(.((5

وعلــى الرغــم مــن انتشــار التكنولوجيــا الرقميــة بيــن النــاس ،ودورهــا فــي انخفــاض تكلفــة اإلنتــاج
الموســيقي ،وارتفــاع كميتهــا علــى شــكل ألبومــات ،وتبادلهــا بيــن صفــوف مســتخدمي الويــب ،فــإن
الممارســة الثقافيــة عنــد األفــراد الذيــن يهتمــون أو يحيطــون بالفــن الموســيقي تكشــف نوعــا آخــر مــن التمايز
االجتماعــي .ذلــك أن موقــع اليوتيــوب بكونــه أحــد المواقــع الناجحــة فــي عــرض وتســويق الموســيقى ،يمثل
وســيلة ممتــازة لكشــف التمايــز االجتماعــي.
فــي هــذا الســياق ،نالحــظ أن هنــاك ثــاث فئــات اجتماعيــة رئيســة تحيــط بالفــن الموســيقي علــى موقــع
اليوتيــوب ،وهــي تختلــف كثيـ ًـرا علــى مســتوى الممارســة الثقافية ،ومــن حيــث درجــة الرأســمال المعلوماتي،
إذ ال يعنــي أن وجــود عــدد كبيــر مــن «متصفحــي» موقــع اليوتيــوب أن هنــاك مســاواة فــي حيــازة الرأســمال
المعلوماتــي ،وهــذه الفئــات االجتماعيــة تتــوزع كالتالــي(:((5

 1ـ جمهــور الفــن ،الــذي يمثــل الفئــة الســائدة فــي حقــل الفــن االفتراضــي ،ومكونــة علــى األغلــب مــن
بعضــا فــي طبيعــة اختيارهــم للموســيقى ،وهــم وســيلة ممتــازة فــي
فئــة المعجبيــن ،ويتميــزون عــن بعضهــم ً
تمكيــن الموســيقيين مــن الشــهرة وتحقيــق األربــاح مــن خــال المشــاهدة لألعمــال الفنيــة.
 2ـ الموســيقيون الهــواة ،وهــم فئــة تتجــه نحــو أنــواع اللهــو والتقليــد والمحــاكاة ،وهــي أقــل تكلفــة فــي

( ((5إنغليز وهغسون ،سوسيولوجيا الفن ،ص.262 :
( ((5العجيلي وهايدن ،النظريات النقدية للعولمة ،ص.192 :
( ((5عبــد اإللــه فــرح ،العالــم االفتراضــي ونظريــة الممارســة ،فئــة مقــاالت ـ قســم الديــن وقضايــا المجتمــع
الراهنــة ،منشــورات مؤسســة مؤمنــون بــا حــدود للدراســات واألبحــاث ،بتاريــخ  28أكتوبــر .2019
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االســتهالك ،وتتوفــر علــى الرأســمال المعلوماتــي مثــل المهــارات والقــدرات المتعلقــة باســتخدام اإلنترنــت،
إال أنهــا ضعيفــة علــى مســتوى اإلمكانيــات الثقافيــة والماديــة ،مــا يــؤدي إلــى منعهــم مــن الوصــول إلــى
النجوميــة والشــهرة.
 3ـ الموســيقيون ذوو الخبــرة ،وهــم الفئــة القــادرة علــى اإلنتــاج الموســيقي مثــل األلبومــات عــن طريــق
شــركات اإلنتــاج ،وهــي أكثــر تكلفــة لالســتهالك ،ويتوفــرون علــى الرأســمال الثقافــي واالجتماعــي والمادي،
وهــي الفئــة المســيطرة فــي حقــل الموســيقى االفتراضيــة.

حضــورا وتجســيدً ا فــي الحقــل الموســيقي ،فــكل فئــة اجتماعيــة
تلــك هــي أهــم الفئــات االجتماعيــة
ً
لهــا مجموعــة مــن الرهانــات والمصالــح التــي تريــد تحقيقهــا عندمــا تختــار الولــوج إلــى اإلنترنــت .وقــد
تكــون هــذه الرهانــات والمصالــح قائمــة علــى التنافــس والصــراع ،وفــي كثيــر مــن األحيــان قائمــة علــى
التعــاون .وعلــى ســبيل المثــال ،فــإن «موقــع مايســبيس يســاعد فــي تســهيل الوصــول إلــى المعلومــات حــول
االهتمامــات والتفضيــات الموســيقية المشــتركة التــي تــؤدي إلــى التعــاون المهنــي»( ((6بيــن مجموعــة مــن
الفاعليــن (الفنانيــن والهــواة وحتــى الجمهــور) .حيــث إن هــذا التعــاون الــذي توفــره تكنولوجيــا المعلومــات
ووســائل االتصــال قــد عمــل علــى زيــادة حجــم التبــادالت الثقافيــة وإحــداث مزيــج بيــن مجموعــة مــن
الثقافــات .وبالتالــي ،فــإن «العولمــة الثقافيــة ســهلت االتصــال بشــكل أكبــر بيــن الثقافــات الموســيقية ،مــن
خــال توفيــر مزيــج أســلوبي وهجيــن طمــس الوضــوح المفتــرض لرســم الخرائــط الموســيقية وف ًقــا لألمــة
والعــرق»(.((6
ـارا مــن
فــي الوقــت الحالــي ،إن عالــم الموســيقى هــو عالــم كونــي ،فهــو أكثــر األشــكال الثقافيــة انتشـ ً
األشــكال األخــرى مثــل (األفــام والمســرح واألدب...إلــخ) .ألن الســوق االفتراضيــة ،تمنــح لجمهــور الفــن
اإلمكانيــة مــن أجــل الحصــول علــى األلبومــات الموســيقية وتخزينهــا وتداولهــا ملفــات أو بيانــات ،وليــس
ملكيــة ماديــة ملموســة ،فالموســيقى هــي أســهل الملفــات للتخزيــن والتشــغيل اإللكترونــي ،علــى عكــس
أشــكال الترفيــه األخــرى التــي تأخــذ الكثيــر مــن الوقــت مــن أجــل تحميلهــا أو حتــى تداولهــا فــي مواقــع
التواصــل االجتماعــي .فمــا يميــز الموســيقى أنهــا مجانيــة فــي عمليــة التنقــل بيــن المنصــات ومواقــع الويــب،
وهــي األكثــر شــيو ًعا مــن خــال البــث اإلذاعــي ،بطريقــة ال تتــاح بهــا أشــكال أخــرى مــن الثقافــة؛ حيــث
يمكــن لإلذاعــة الموســيقية أن تقــوم ببثهــا فــي أي وقــت ،وأن توجههــا لجميــع الفئــات والطبقــات االجتماعية.

لهــذا ،نجــد أن الــذوق الموســيقي عنــد األفــراد يتســم بالتنــوع والتعــدد ،حيــث هنــاك إصــدارات موســيقية
لهــا طابــع الريميكــس  .Remixوتكــون غال ًبــا عبــارة عــن خليــط ممــزوج بيــن الهيــب هــوب والــراب ،أو بيــن
األوبــرا والهيــب هــوب .إذ يمكــن مالحظــة تهجيــن للموســيقى الكالســيكية مــن خــال مزجهــا بأغانــي
معاصــرةبطريقــة مبدعــة وفريــدة مــن نوعهــا ،وباعتمــاد التطبيقــات الرقميــة مثــل  VirtualDJ2020وSofeh
 Music Studioو Windows Movie Makerوذلــك مــن أجــل تحريــر الموســيقى ،حتــى يتــم نشــرها فــي موقــع
اليوتيــوب ،لكــي يســتطيع زوار الموقــع مــن مشــاهدتها واالســتماع لهــا .فالفكــرة األســاس هنــا ،هــي «أن
األشــكال الثقافيــة الهجينــة الجديــدة آخــذة بالظهــور مــع العولمــة»( .((6ومــن األمثلــة :أنــه يوجــد فــي موقــع
Ole J. Mjøs (2013) ; Op.Cit, P.101.

)(60

John Shepherd, Kyle Devine, (2015), Op.Cit, P.201.

)(61

( ((6العجيلي وهايدن ،النظريات النقدية للعلومة ،ص.313 :
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ً
أشــكال موســيقية هجينــة أو معدلــة ،فقــد أصبحــت
اليوتيــوب مجموعــة مــن فنانــي األداء وهــم يعزفــون
األوبــرا التــي يتــم تصديرهــا مــن الغــرب إلــى كل أنحــاء العالــم ،مــن أهــم األشــكال الموســيقية التــي يتــم
تعديلهــا أو تهجينهــا ،حيــث تمــارس بطريقــة مختلفــة فــي مناطــق جغرافيــة مختلفــة مثــل بلــدان جنــوب آســيا
وأميــركا الالتينيــة.

ومثــل هــذه الممارســة الثقافيــة التــي تميــز فئــة المبدعيــن والموســيقيين تزعــزع فكــرة الــذوق الواحــد،
والفــن الموســيقي المهيمــن .ألن الحيــاة الموســيقية بطبيعتهــا إبــداع وابتــكار ،وهــي ال تبقــى علــى حالهــا
دائمــا ،فهــي تتميــز بالديناميــة والتفاعــل مــع الواقــع االجتماعــي .فالصناعــة الموســيقية تحــدث بشــكل فــوري
ً
أساســا إلــى أن تلبــي الرغبــة عنــد كل المســتهلكين مــا دام
وال تأخــذ وق ًتــا لالنتظــار فــي العــرض ،وتهــدف ً
هنــاك جمهــور يتطلــع لمــا هــو جديــد فــي الفــن الموســيقي ،وكمــا يقــول باومــان« :فالعــرض المتواصــل
لعــروض جديــدة دو ًمــا هــو أمــر واجــب مــن أجــل حركــة بيــع متزايــدة للبضائــع ،مــع فاصــل قصيــر بيــن
امتالكهــا والتخلــص منهــا ،ويصاحــب ذلــك اســتبدالها لتحــل محلهــا بضائــع جديــدة أفضــل»( .((6لــذا ،يتميــز
الفــن الموســيقى فــي المجتمعــات المعاصــرة ،بأنــه مجــال مفتــوح للجميــع؛ أي لــكل المعجبيــن والهــواة
وأصحــاب الخبــرة وحتــى الشــركات ،وليــس حكـ ًـرا علــى طبقــة اجتماعيــة أو فئــة معينــة .ولذلــك فــإن النتيجة
التــي يمكــن أن نســتنبطها مــن انتشــار الموســيقى العالميــة هــي« :تعدديــة ثقافيــة مريحــة للمســتهلك»(،((6
مهمــا
ألن العولمــة الثقافيــة زادت مــن اتصــال العالــم وإحساســنا بــه ،وجعلــت مــن التنــوع الثقافــي جــز ًءا ً
فــي حياتنــا اليوميــة .كمــا اســتطاعت عبــر آلياتهــا أن تدفــع األفــراد إلــى اســتهالك الســلع الموســيقية بشــكل
مفــرط ،وأن تــؤدي إلــى مــا يســمى باســتهالك الالشــيء.
أخيـ ًـرا ،يعــد الحقــل الموســيقي مــن أكثــر الحقــول االجتماعيــة تعقيــدً ا وتقل ًبــا ،فالموســيقى عبــارة عــن
حقــل مفتــوح علــى كل االحتمــاالت والفرضيــات ،كمــا أنهــا حقــل يتســم بالاليقيــن وعــدم الثبــات ،نظـ ًـرا
لألوضــاع االجتماعيــة والثقافيــة واالقتصاديــة التــي أفرزتهــا العولمــة .وكمــا يقــول جــورج زيمــل« :إن الواقــع
االجتماعــي اليــوم شــديد التعقيــد ،والتقلــب ،وعــدم االســتقرار ويتصــف بشــكل مفــرط ،بالبعــد ،وســرعة
الــزوال والغمــوض ،فــا يقــدر أن يدعــم أي شــيء ســوى المحــاوالت الســريعة الــزوال عنــد الجمــع الشــامل
للحيــاة»(.((6
كل هــذا يدفعنــا إلــى اســتنتاج أن الفــن الموســيقي يتســم بالتعقيــد والتشــابك ،كمــا يمتــاز بالكثيــر مــن عــدم
الثبــات .نظـ ًـرا ألن مجموعــة مــن أنــواع الموســيقى أصبحــت عالميــة بســبب تأثيــر التكنولوجيــا الرقميــة ،مــا
حولهــا إلــى شــكل مــن األشــكال الثقافيــة المعولمــة ،حيــث لــم تعــد الموســيقى فــي الوقــت الراهــن ،ترتبــط
بالحــدود القوميــة للدولــة ،أو خاصــة بفئــة أو طبقــة معينــة .ذلــك أن تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت
الجديــدة ،أنتجــت مــا يســمى بالتداخــل الثقافــي ،كمــا أدت إلــى تعزيــز التنــوع فــي األذواق وفــي إنتــاج مــا
يســمى بالــاذوق.

( ((6زيجمونت باومان ،الثقافة السائلة ،ص.23 :
( ((6إنغليز وهغسون ،سوسيولوجيا الفن ،ص.270 :
( ((6هارينغتون ،الفن والنظرية االجتماعية ،ص.270 :
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ختام القول
لقــد كان لتطــور تكنولوجيــا االتصــال فــي المجتمعــات الغربيــة دور كبيــر فــي تغييــر مجموعــة مــن البنــى
الثقافيــة التــي كانــت ســائدة خــال أوســاط القــرن العشرين ،فانتشــار اإلنترنــت أدى إلــى ظهــور أشــكال
جديــدة مــن التصنيفــات واألذواق الثقافيــة ،وذلــك خال ًفــا لمــا أكــده بييــر بورديــو فــي مجموعــة مــن أبحاثــه
السوســيولوجية قبــل بــروز مــا يســمى بالثــورة المعلوماتيــة .حيــث أشــارت بعــض الدراســات السوســيولوجية
(ذات طبيعــة نقديــة) إلــى أن التحليــات التــي اعتمدهــا بورديــو حــول الحيــاة الثقافيــة اتســمت فــي جوهرهــا
بالحتميــة فــي مســألة الــذوق ،كمــا أنــه كان يغالــي فــي مســألة التراتبيــة الثقافيــة.

يتميــز الفــن الموســيقي بالتغيــر علــى المســتوى العالمــي .فهنــاك تطــور ملحــوظ فــي أنــواع وأشــكال
الموســيقى العديــدة ،كمــا أن جمهــور المعجبيــن بالفــن الموســيقي أصبحــوا يســاهمون فــي إنتــاج الموســيقى
ونشــرها فــي المنصــات الخاصــة بالتواصــل االجتماعــي ً
بــدل مــن اســتهالكها .إلــى جانــب أن انتشــار
بعضــا ،وهــو الشــيء الــذي أثــر علــى النــاس
اإلنترنــت حــول العالــم قــد زاد مــن تواصــل النــاس مــع بعضهــم ً
وبشــكل كبيــر فــي طريقــة اكتشــافهم ألنــواع كثيــرة مــن الموســيقى.
فــي النهايــة يمكــن القــول ،إن ســهولة إنتــاج الموســيقى وســرعة تدفقهــا عبــر مواقــع اإلنترنــت قــد أدى إلــى
إنتــاج أنــواع مــن الموســيقى تحــت عبــارة الموســيقى العالميــة ،وهــو مــا خلــق أشــكال متعــددة مــن األذواق
عنــد األفــراد ،فهنــاك حال ًيــا أنــواع مــن الموســيقى دون أذواق نظـ ًـرا للطابــع التوليفــي الــذي يميزهــا ،والــذي
يقــوم علــى مــزج أكثــر مــن لــون موســيقي فــي شــكل واحــد ،وذلــك علــى الرغــم مــن وجــود اختالفــات
ثقافيــة بيــن المجتمعــات اإلنســانية.
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العربيــة لألبحــاث والنشــر.2018 ،
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 ،1المنظمــة بيــروت ـ لبنــان ،المنظمــة العربيــة للترجمــة.2016 ،

فــرح ،عبــد اإللــه« .العالــم االفتراضــي ونظريــة الممارســة» ،فئــة مقــاالت ـ قســم الديــن وقضايــا المجتمــع
الراهنــة ،منشــورات مؤسســة مؤمنــون بــا حــدود للدراســات واألبحــاث ،بتاريــخ  28أكتوبــر .2019
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إبداعات ونقد أدبي
ثالث قصائد (احتراق ،لماذا؟ ،نعش)
ياسر خنجر

تفاح في ّ
الطيارة (قصة)
جمال سعيد

أنا والحشيش وهواك
سعاد عباس

غسالة «توماتيك» (قصة قصيرة)
شوكت غرز الدين

مدخل إلى الشعر الغزلي
يوسف فخر الدين

Inana Barakat, Mixed media, Acrylic on canvas, 24×33cm, 2016 cm

إبداعات ونقد أدبي

ثالث قصائد (احتراق ،لماذا؟ ،نعش)

ياسر خنجر
شاعر وناشط سوري من مواليد عام  1977في قرية مجدل شمس-الجوالن السوري
المحتل ،سجين سياسي سابق ( 8سنوات ونصف) في سجون االحتالل اإلسرائيلي .أصدر
خالل فترة اعتقاله مجموعته الشعرية األولى« :طائر الحرية» تبعتها مجموعتان من الشعر
«سؤال على حافة القيامة» و»السحابة بظهرها المحني» ،المجموعة الشعرية الرابعة
ستصدر عن «منشورات المتوسط» في ميالنو وهي بعنوان «ال ينتصف الطريق» .عضو
مؤسس في مركز «فاتح المدرس للفنون والثقافة في الجوالن السوري المحتل» ،عضو
رابطة الكتاب السوريين ،طالب دراسات عليا في لغات وحضارات الشرق األوسط القديم.

 ...احتراق ...
مل أنتبه ّ
ً
وحوشا
أن
ٍ
ٍ
واضحة حتيط بنا
ظالل
بال

ٍ
فراشات طليقة.
وما نح ُن غري
كنت أحلم أن أمحل ِ
عنك
ُ
جرح ٍ
ّ
كل ٍ
غائر يف الروح،

كل ٍ
ّ
ندب يطفو مع األنفاس فوق جلدك الذهبي.
مت من قبل
رغم أين تع ّل ُ

األمنيات شظايا.
كيف تصري
ُ
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ٍ
لينبض ّيف
حلمت
ُ
بقلب يمتطي صهو َة احللم َ

فمشت يف عروقي حجار ٌة سائلة.
ٍ
بوجه يلملم ما تناثر ِمن ذهب الصباحات
حلمت
ُ
ُ
جفني،
يرشق بني
ثم
ّ
فاغرورقت عيناي،

مل يكن دم ًعا نق ًيا ،ال ،مل يكن صاف ًيا
كوهج َيلمع ِمن عينيك حني تغمزين

ً
جمبول بطحني الزجاج.
بل كان
ِ
رأسك حين تنعسين
يدي تحت
ُ
حلمت بأن أفرش ّ
ألحمل غفوتك والمنام
فسارت إلى الطين يدي واعتراني الخدر.
ً
وحوشا
لم أنتبه أن

ٍ
ٍ
واضحة تحيط بنا
ظالل
بال

ٍ
فراشات طليقة.
وما نح ُن غير
مت ّ
أن عيونًا أربعة ،تكفي لنمتلك األبد
توه ُ
ّ
شفاها أربعة ،تكفي لنُغرق هذا الوجود ُقبل
وأن
ً
مت ّ
أن األصابع تكفي
توه ُ
ّ
لنعزف أغني ًة على جسدين يرقصان
من ٍ
لهفة أو يطيران بال أجنحة.
ً
وحوشا
لم أنتبه أن

ٍ
ٍ
واضحة تحيط بنا
ظالل
بال
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ٍ
فراشات طليقة.
وما نح ُن غير

رغم أني َأ ِ
عرف كيف تصير األمنيات شظايا،
ٍ
شهقة مخنوقة،
أعرف منذ ّأول
ُ
زلت أحلم ّ
أن قلبي فراشة
ما ُ
ال ضو َء تسعى إليه
غير مواقد الجمر التي تُتقن إحراق أجنحتي
عند رموش عينيك.
*****************
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 ...لماذا؟ ...
رشطي
مل يعتقلني أي
ّ

مرة كنت فيها سجينًا
منذ آخر ّ
حرا كفاية.
رغم ذلك ،مل أكن ً
***
مل أ ُمت

مر ٍة
منذ أن ّ
مت آخر ّ

ّإل أين مل أكن عىل قيد احلياة.
***

حرب
مل ترشدين
ٌ

منذ صارت بالدي خراب

ولكن مل أجد حتى اآلن وطنًا.
***

لم أغادر بيتي
مرة خرجت منه
منذ آخر ّ
غير أني لم أعد من منفاي بعد.
***
أحب امرأ ًة وال أهديتها حلما
لم ّ
منذ أن ملك الفرا ُغ قلبي
لماذا ما زلت عاش ًقا إذن؟
*****************
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 ...نعش ...
ُ
السؤال:
ما زال يشغ ُلني

ٍ
واحد
كيف يتّسع هذا القبر لنا كلنا ،وما من حل ٍم
ٍ
قادر على إضرام ٍ
ٍ
ٍ
صغير،
موقد
نار في
صغير جد ًا،
يكفي ألن أحمل اللهب بين أصابعي
وأحرق جدران هذا النعش ،فتبدل الجنازة وجهتها.
ما زال يشغلني السؤال:
هل كانوا يزرعون األشجار حق ًا
ّإل لنقطعها اليوم
ونجعل من أخشابها توابيت ألحبابنا؟
ض ّيق قبري كثير ًا،
ض ّي ٌق قبري على عينين ُمطفأتين
كيف إذن ،سيتسع ألحالمي؟
ٍ
نعش أوسع كي يظل الحلم معي فأنجو!
أما من

ٍ
ٍ
رصاصة ،في بالدي.
مكان ،وإن يكن أضيق من ثقب
أما من
*****************
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تفاح في ّ
الطيارة
(قصة)

جمال سعيد
كاتب سوري ،اعتقل لمعارضته النظام ثالث مرات،أمضى ً 12
عاما في السجون السورية.
صدر له بالعربية مجموعة قصصية بعنوان (مجنونة الشموس) ،وشارك في تأليف رواية
باإلنكليزية لليافعين بعنوان ( ،)Yara’s Springيقيم ً
حاليا في كندا.

لــو كان لــي أن أختــار رمـ ًـزا لنفســي الختــرت التفاحــة ،ال بســبب الروايــة الدينية
الشــهيرة حــول آدم وحــواء ،بــل ألســباب تتعلــق بطفولتــي المبكرة.
كنــت فــي الخامســة عندمــا رافقــت أبــي إلــى األرض لزراعــة غرســات التفــاح.
ـت مــن والــدي أن يزرعنــي.
ـت فــي واحــدة مــن الحفــر ،وطلبـ ُ
نزلـ ُ
« -إذا زرعتك لن تستطيع العودة إلى البيت»

 «إ ًذا حولنــي إلــى شــجرة تفــاح متحركــة ..أريــد أن تقطــف أمــي تفاحــات مــنشعري».

فــي الســابعة عــدت فــي يــوم مشــمس مــن المدرســة ،كنــت آكل وأحــك
رأســي .أرادت أمــي أن تعــرف لمــاذا أهــرش رأســي ،وصرخــت كأن مصيبــة قــد
حلــت برأســي« :مــا هــذا؟»
« -رأسي!»

 «لقــد تحــول مــن رأس إلــى مرعــى للقمــل»! وبــدأت ‘تقطــف’ القمــلوتلعــن أبــو المدرســة!
***
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في الخامسة والخمسين ركبت الطائرة أول مرة في حياتي.

فــي الطائــرة كان يجلــس بجانبــي ابنــي ،الــذي قــال لــي عندمــا اهتــز بيتنا بســبب
ً
زلــزال ســيدمر البيــت
انفجــار هائــل تلتــه أصــوات انفجــارات متواصلــة ،وكأن
فــوق رؤوســنا« :هــل ســنموت يــا أبــي؟ « .قلــت ألطمئنــه« :ال» .وكنــت وقتهــا
أتســول الطمأنينــة وأتلقــى تهديــدً ا واحــدً ا فــي اليــوم علــى األقــل .هــا أنــا علــى
متــن رحلــة جويــة لهــا رقــم وتاريــخ ،أغــادر الخــوف مــن االعتقــال أو االختطــاف
أو المــوت بطلقــة طائشــة أو مقصــودة.

فــي طفولتــي كانــت عينــاي تتابعــان الطائــرات التــي تمــر فــوق قريتنــا إلــى أن
تختفــي .عندمــا قــال جــدي أن النــاس يســافرون فــي هــذه الطائــرات ظننتــه يمزح:
«كيــف آللــة بحجــم اإلوزة أن تحمــل إنســانًا أكبــر منهــا؟» شــرح لــي جــدي كيــف
يجعــل البعــد األشــياء الكبيــرة تبــدو صغيــرة .ســألته« :أيــن تذهــب الطائــرات؟»
« -إلى األماكن البعيدة».

« -ماذا يوجد في األماكن البعيدة؟»

« -بالد مختلفة! يمكنك أن تقسم الدنيا إلى بلدنا والبالد األخرى».

كنــت أعتقــد أن بلدنــا هــو مــا تــراه عينــاي وأنــا أقــف علــى ســطح بيتنــا .وفــي
الســابعة ظننــت أن البلــد هــو مدينــة الالذقيــة ألن أهــل قريتنــا يقولــون أنــا ذاهــب
أصبحــت البــاد أكبــر مــن
كبــرت
إلــى البلــد ويعنــون إلــى المدينــة .وحيــن
ْ
ُ
صغــرت لزمــن طويــل ،وأضحــت رقعــة
الالذقيــة بكثيــر ،ولكــن حصتــي منهــا
ْ
ضيقــة فــي ســجن ،يرمــى فيــه الحالمــون «للتعافــي» مــن أحالمهــم.
***
في الثامنة عندما قلت ألمي« :سأذهب إلى البالد البعيدة!»

سألتني وهي تلف اليبرق« :كيف ستذهب؟».
 «سأطلب من الطائرة أن ترمي لي ًحبل».
 «لكن الطائرات ال ترمي ًحبال»!
« -إ ًذا كيف يصل الناس إليها»؟

 «تهبــط الطائــرات علــى األرض فيدخــل النــاس فــي جوفهــا ثــم تطيــر إلــىاألماكــن البعيــدة وتحــط مــن جديــد ليخــرج ركابهــا ويدخــل ركاب آخــرون».
 «هي سيارة ،ولكنها تطير! سأطلب منها إ ًذا أن تحط أمام بيتنا».« -لماذا سترحل؟ لم تجبني».
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« -ألن األقوياء يضربون الصغار هنا» قلت وشفتي ترتجف.

تركــت أمــي ورقــة العنــب المســلوقة مــن يدهــا ،ونظــرت إلــى وجهــي باهتمــام
شــديد ،وســألت:
« -ما الذي حدث؟ من ضربك؟» كانت عيناها مفتوحتان تنتظران جوابي.

ـت وقــد نفــرت دموعــي« :طلــب منــي عمــي أن أحضــر لــه علبــة كبريــت
قلـ ُ
تهدجــا تابعــت:
إلشــعال ســيجارته عندمــا كان يلعــب طرنيــب» وبصــوت أكثــر
ً
«ضربنــي ألنــي نســيت .أنــا لســت قو ًيــا مثلــه ،لــم أســتطع الدفــاع عــن نفســي!»
حاولــت والدتــي أال تظهــر دموعهــا ،ونصحتنــي بــأن أتذكــر عندمــا يطلــب
منــي أبــي أو أعمامــي شــي ًئا ،وأن أهــرب إليهــا عندمــا يهددنــي األقويــاء.
ِ
أيضا!».
 «ولكن قديضربونك ً

ضمتنــي وقبلتنــي وطلبــت ّأل أبكــي .فقلــت لهــا« :ك ّفــي أنــت عــن البــكاء
ً
أول».
***

أقــرأ علــى اللوحــة أمامــي االرتفــاع الــذي تطيــر عليــه البوينــغ ،وســرعتها،
ومســافة الطيــران المتبقيــة ومدتــه .ومــع أن أبــي لــم يحولنــي إلــى شــجرة تفــاح
ثابتــة أو متحركــة ،أشــعر أننــي شــجرة مقتلعــة ،ومرميــة علــى مقعــد فــي طائــرة،
ســأجرب تربــة أخــرى ،وهــذا علــى أي حــال أفضــل مــن أن أحتــرق حيــث نبــت.
أنــا لســت شــجرة ،وحيثمــا ذهبــت ســتكون الســماء قبــة عاليــة! أتذكــر الميــة
العــرب للشــنفري ،وعلــى نحــو خــاص صــدر أحــد أبياتهــا« :وفــي األرض منــأى
للكريــم عــن األذى».
مــرت المضيفــة ذات الوجــه المنمــش ،وهــي تــوزع بالعــدل علــى المســافرين
ابتســامة مدروســة لتبــدو عذوبتهــا حقيقيــة .خطــر لــي أنهــا رومانيــة دون أي ســبب
منطقــي! كــررت ســؤالها المترافــق مــع ابتســامتها عــن المشــروب الــذي أفضلــه،
فقلــت علــى نحــو عفــوي« :عصيــر التفــاح مــن فضلــك».
*****************
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أنا والحشيش وهواك...

سعاد عباس
كاتبة وصحافية سورية ،إجازة في الهندسة المدنية ،إجازة في القانون الدولي ،رئيسة
تحرير جريدة أبواب ً
سابقا ،تعمل صحفية في عدد من المواقع والصحف العربية وككاتب
ضيف في تسايت أونالين.

«ســيتهمونني بأننــي أجاهــر بالمعصيــة» هكــذا بــدأت الحديــث وهــي تضحــك،
ســمراء متوســطة الطــول نحيلــة جــدً ا وتقــول إنهــا كانــت يو ًمــا ســمينة ،وهــذا
الجســد الرشــيق هــو جائــزة (الحشــيش).
ـت فيهــا إلــى (نايــت كلــوب) شــديدة الغرابــة،
«كانــت المــرة األولــى التــي ذهبـ ُ
بــل ســاحرة ،فــي أوائــل أربعينياتــي بــدأت أتعــرف علــى أماكــن ومشــاعر مختلفــة
جــدً ا عمــا عشــته طــوال حياتــي ،وأدخــل عوالــم مــن الموســيقى إلــى الصداقــات
بــدأت أتعــرف علــى شــخصي الجديــد ،أحبــه
إلــى تغيــر آليــة تفكيــر بأكملهــا،
ُ
وأدافــع عــن خياراتــه .اليــوم بعيــدً ا عــن الطــرب وعــن التمايــل الثقيــل علــى أنغــام
الشــيخ إمــام ،وكل مــا عشــناه مــن تمرداتنــا الصغيــرة التــي باتــت تثيــر ســخريتي،
قاومــت
دخلــت عالــم التكنــو مــن أحــد بواباتــه الخشــبية الخافتــة األضــواء.
ُ
ـاعر الغثيــان
ارتجــاف يــدي وأنــا أشــعل ســيكارة الحشــيش األولــى فــي يــدي ومشـ َ
المرافقــة ،لئــا أبــدو علــى حقيقتــي ،غــر ًة وغيــر ذات درايــة باألجــواء (الكــول).

غيــرت
لــم أكــن يو ًمــا امــرأ ًة جميلــة وال أدعــي أننــي صــرت أحلــى بعدمــا
ُ
ً
قليــا علــى األقــل ،فقــد
هيئتــي ،لكــن مشــاعري تجــاه نفســي تغيــرت اليــوم
صــرت أدرك نو ًعــا مــا أن األمــر كلــه يتعلــق بالطريقــة التــي أبــرز فيهــا مــا أريــد أن
أكونــه ،بــدأت أتعامــل مــع جســدي بطريقـ ٍ
ـة تتعلــق بــه ،ال بمــا يجــب أن يكونــه في
عيــون اآلخريــن ،بعدمــا عشــت حياتــي ك َّلهــا أدرس ســلوكي ،وقفتــي ،مالبســي،
طريقــة كالمــيُّ .
كل تفاصيــل يومــي كانــت وثيقــة الصلــة بالصــورة (الرزينــة) التــي
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اخترتهــا وأنــا أكبــر .وليــس لألمــر عالقــة بتلــك الســهرة ،فلــو لــم تحــدث لحــدث
محفـ ٌـز آخــر ليقظتــي أو لوالدتــي الجديــدة كمــا أحــب أن أدعوهــا».
ٍ
ٍ
بمهمــة شــديدة
ببــطء وانتبــاه كمــا لــو كانــت ســتقوم
تحركــت مــن مكانهــا
ْ
األهميــة ،أعــدت فنجانيــن القهــوة ،لفــت ســيكارتين وقدمــت لــي إحداهمــا،
ٍ
باســترخاء أكبــر فــي الــكالم مــع بعــض (الماريوانــا)،
أكــدت أنهــا ستشــعر
وســتتحرر مــن قيــود اللغــة ،مشــير ًة إلــى أن باســتطاعتي إبقــاء أو حــذف مــا أشــاء
ٍ
حيــاة يخشــاها الورعــون.
ترويجــا لشــكل
مــن قصتهــا ،حتــى ال تبــدو
ً

اســتندت
بعــد بضــع ســحبات مــن “العشــبة الســحرية” بحســب وصفهــا،
ْ
بظهرهــا إلــى الكرســي الوثيــر وابتســمت وعــادت فــي ســردها إلــى الليلــة األولى:
«صــوت املوســيقى يف تلــك الليلــة كان مرتفعــا بطريقـ ٍ
ـة مل أتصورهــا مــن قبــل،
ً
ضجيجــا ال يمكــن احتاملــه،
طــرق األدوات املعدنيــة يف موســيقى التكنــو بــدا يل
ً
تناولــت نصــف حبــة «إكســتايس» ناولتنــي إياهــا صديقتــي مــرا «عرابتــي» يف العــامل
ـت قصــر خت ّلــص منــي جســدي وراح يتاميــل بخفـ ٍ
اجلديــد ،وبعــد وقـ ٍ
ـة ليخــرق
َ
حشــد الشــبان والشــابات اهلائمــن مثــي عــى وقــع ذاك الضجيــج الســاحر .العيـ ُ
ـون
مغمضــة ،الوجــوه مســالمة واألرواح تتهــادى كمــا األجســاد.
ـت زوجــي أكثــر بعــد تلــك التجربــة ،حتــى بــدأ يتغيــر هــو اآلخــر ،ليــس
أحببـ ُ
بنظــري وال بســببي ،ولكــن ألنــه هــو اآلخــر راح يغيــر خياراتــه فــي الحيــاة ،كنــا
ـدرا
مدرســين للمرحلــة اإلعداديــة فــي ســورية ،كل شــيء كان
ً
واضحــا ومقـ ً
كالنــا ّ
فــي حياتنــا ،مــن الوقــوع فــي الحــب ،إلــى الــزواج إلــى العمــل واألزمــات الماليــة
أو العائليــة ،أكبــر مشــاكلنا تبــدو اليــوم مثيــر ًة للبهجــة والحنيــن.

عائلتــه مــا زالــت فــي ســورية ،فــي منطقــة باتــت “آمن ـ ًة” اآلن ،ليســوا جائعيــن
ٍ
ٍ
مثيــر للقــرف .لكــ ّن
لتعبيــر كهــذا أن يكــون جيــدً ا وغيــر
وال أعلــم كــم يمكــن
ـعورا بالذنــب يتــآكل معــه
بعــده عنهــم طــوال الســنوات الماضيــة كان يغــذي شـ ً
كل إحســاس باالســتحقاق ،ومــا بــدأ بحالـ ٍ
ـة مــن التخلــي المــادي بهــدف التوفيــر
انتهــى إلــى تخـ ٍّـل نفســي ،ففقــد الرغبــة فــي كل شــيء ،وصــارت المتعــة أو الســعي
إليهــا تشــعره بالخجــل الــذي انتفـ َ
ـعورا بالعــار .حتــى الجنــس صــار
ـخ بــدوره شـ ً
أمـ ًـرا يفــوق طاقتــه ،يمارســه مجبـ ًـرا بواجـ ٍ
ـي أعفيتــه منــه الح ًقــا.».
ـب زوجـ ٍّ
صــوت الغاليــة المرتفــع دفعنــا
بــدأت بتســخين المــاء لصنــع الشــاي لنــا،
ُ
ْ
ٍ
ً
قليــا وهــي تضــع الفناجيــن
مالمــح وجههــا تغيــرت
كالنــا لصمــت مريــح.
ُ
ٍ
علــى الطاولــة الخشــبية برلينيــة الطــراز أمامنــا ،ثالثـ ُة أقــراط صغيــرة فــي حاجبهــا
وجههــا بعــض الحيويــة التــي ال توحــي بهــا مالمحهــا.
األيســر ،منحــت َ
«هــل تعلميــن أننــا فقدنــا طفـ ً
ـت وانســكب الشــاي مــن الفنجــان فــي
ـا؟» جفلـ ُ
ـت وهــي تناولنــي المنديــل ،وغيــرت الموســيقى إلــى شــيء أخــف
يــدي ،ضحكـ ْ
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وطــأة علــى أذنــي ،قالــت إن ردة فعلــي هــذه تســتدعي موســيقى تصويريــة حزينــة،
ملمحــا صغيـ ًـرا مــن الســخرية.
وجههــا لــم يحمــل ســوى
ً
ُ
ـفت محــي بعد شـ ٍ
«مل يكــن طفـ ً
ـهر ونصف
ـا حقيق ًيــا كان مــا يــزال يف بطنــي ،اكتشـ ُ
مــن رحلتنــا ،كنــا قــد بلغنــا هنغاريــا وهنــاك اتضــح أننــي يف الشــهر الثالــث ،كنــت
أعتقــد أن الــدورة فاتتنــي بســبب الرحلــة ومــا واجهنــاه فيهــا مــن رعــب ،لكــن
الســبب كان بيولوجيــا بح ًتــا ،لــو رأيـ ِ
ـت ردة فعلــه حــن علــم بحمــي ،كان مرعو ًبــا
ً
مــن فكــرة الطفــل يف هــذه املرحلــة أكثــر مــن رعبــه مــن الرحلــة بأكملهــا ،أكثــر
صغيــرا جديــدً ا
حتــى مــن فكــرة االحتجــاز فــي هنغاريــا ،كنــا ســننجب الج ًئــا
ً
أيضــا.
أعفانــا العالــم منــه وأعفينــاه منــه نحــن ً

اعتقــدت فــي مرحلــة مــا بعــد اســتقرارنا فــي برليــن ،أن إنجــاب طفــل هــو
ُ
أفضــل مــا يمكــن فعلــه لتحســين عالقتنــا الزوجيــة ،علــى الرغــم مــن أننــي كنــت
أكثــر رع ًبــا منــه حينهــا ،إذ خشــيت أن يتكــرر مــا أصابنــي حيــن ســقط طفــل الرحلة
بعدمــا ســلبني كل طاقتــي وتركنــي خاويــة.
ٍ
ً
عمــا أكثــر ،وعب ًئــا جديــدً ا يقلــق
طفــل كان يعنــي
بالنســبة إليــه ،إنجــاب
ٍ
ألجلــه .ســحقني رفضــه الــذي خــرج بصيغــة عــداء كلــي واتهــا ٍم باألنانيــة ،فلــم
أجــرؤ علــى االعتــراف بأننــي أريــد اإلنجــاب ألجلــه هــو فقــط ،وأنــه يشــعرني
أي دفــاع
بالشــفقة وهــو يتحــول إلــى برغــي فــي هــذه اآللــة التــي تهرســنا .كان ُّ
ـا تما ًمــا ألننــي فعـ ً
عــن نفســي تجــاه تهمــة األنانيــة هزيـ ً
ـا كنــت فــي تلــك اللحظــة
أيضــا
أنانيــة ،أريــد مخلو ًقــا يمنحنــي ذاك الحــب غيــر المشــروط ،وكنـ ُ
ـت شــرير ًة ً
دون قصــد ألننــي أردت حقيقــ ًة أن أســتبدل بــه حــب زوجــي.».

ـت قــد مــدّ ْت خي ًطــا مــن الكوكاييــن علــى موبايلهــا ،ســحقته بهدوء بواســطة
كانـ ْ
ٍ
ورصتــه بشــكل خــط طويــل رقيــق ،اســتغرقت العمليــة وقتًا وهــدو ًءا
بطاقــة البنــك َّ
ال يشــبه مشــاهد متعاطــي المخــدرات التــي اعتدتهــا فــي األفــام المصريــة ،بــدت
بعدمــا ســحبته أكثــر اتســا ًعا وصوتهــا أكثــر رخام ـ ًة كحكواتــي قـ ٍ
ـادر علــى روايــة
حكايــا العالــم بأجمعــه.

ـق اآلن بــأن أفضــل مــا فعل ُتــه حينهــا هــو الرضــوخ والتخلــي عــن الفكــرة
«أثـ ُ
بأســرها .ربمــا ســأكرهه الح ًقــا بســبب ذلــك ،ففرصــي بالحمــل تتناقــص كل
ســاعة ،وهــو أمـ ٌـر ال أقلــق حيالــه اآلن ،ولكننــي ســأفجر ندمــي فــي وجهــه الح ًقــا
حيــن أصبــح أكثــر وحــدةً.
مــا زلنــا مــع بعضنــا بالشــكل الــذي تتيحــه لنــا هــذه البــاد ،فكــرت بالطــاق
مــرات عديــدة ،ال ٍ
ألي مــن األســباب التــي تطلــق ألجلهــا النســاء عــاد ًة فيغفــر لهــا
اآلخــرون ،بــل بالــذات لــكل مــا يمكــن أن يشــتمني ألجلــه قـ ّـراؤك الح ًقا .أســتيقظ
أحيا ًنــا مــع شـ ٍ
ـعور خانــق بالحقــد ،ال أريــده قربــي ،فــي ســريري ،ال أريد أن أســمع
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شــخيره المتعــب ،أنفاســه المكســورة ،مــا يجمعنــا اآلن هــو الخــوف مــن البــرد
والســرير الفــارغ المجهــول فقــط ،ورغبــة طفيفــة فــي الحفــاظ علــى أحاديثنــا
الصغيــرة فــي أثنــاء الطعــام أو كأس الشــاي أمــام فيلــم نهايــة الســهرة الســخيف،
ألي منــا أصدقــاء حقيقيــون هنــا نحتمــي بحضورهــم وننشــغل بقصصهــم.
فليــس ٍّ
أيضــا ،وربمــا يكرهنــي دون أن
ـخصا آخــر ً
أعتقــد أنــه يشــعر بالمثــل ،هــو يرانــي شـ ً
يجــرؤ علــى االعتــراف خشــي َة أن أعتــرف بالمثــل أمامــه.
نصح ُتــه بالحشــيش لتخفيــف شــدّ أعصابــه قبــل أن تتقطــع فــي لحظـ ٍ
ـة مــا ،لكنــه

لــم يعــرف كيــف يســحب ،فهــو ال يدخــن حتــى ،تجــرأت ودعوتــه لزيــارة طبيــب
ٍ
ٌ
إنســان فــي هــذا العالــم
كفيــل بتحطيــم نفســية أي
نفســي ،فــكل مــا مررنــا بــه
المتمــدن ،لــم يرفــض ،لكنــه مــا زال يؤجــل منــذ عاميــن ،هــو فقــط ال يريــد تغييــر
أي شــيء ،وكأن التغييــرات الهائلــة التــي أصابتنــا امتصــت جرأتــه علــى مواجهــة
أي جديــد.
اليــوم ،كل المالهــي الليليــة حيــث كنــت أمــارس احتقــاري لهــذا العالــم
وأســتعين بالرقــص علــى متابعــة أيامــي ،مغلقــة .لكــن الجائحــة لــم تؤثــر علــى
تنــاوب ســكائر الماريوانــا وقشــة شــم الكوكاييــن مــع بعــض أصدقــاء األمــر
الواقــع المحيطيــن بنــا ،بعــد مــا أصبــح التعاطــي مــن مجريــات الحيــاة اليوميــة،
ال لشــيء ســوى ألنــه يجعــل عــدم انتظــار شــيء مــن الحيــاة أقــل وطــأة فقــط.».
*****************

400

إبداعات ونقد أدبي

غسالة «توماتيك»
قصة قصيرة

شوكت غرزالدين
كاتب وباحث سوري ،يحمل إجازة من كلية اآلداب قسم الفلسفة بجامعة دمشق
عام  ،2002شهادة دبلوم فلسفة من جامعة دمشق عام  ،2003ماجستير في الفلسفة
اختصاص إبيستمولوجيا عن أطروحة «الفرضية في الفيزياء الكمومية»
عام  2012جامعة دمشق.

لــم يكــن قــد مضــى مــن إجــازة ســفيان القصيــرة ســوى بضــع ســاعات،
حينمــا وعــد هــذا العســكري والــده الحجــي مســا ًء بــأن يؤمــن غســالة «توماتيــك»
مســتعملة لألســرة النازحــة التــي أخبرتــه عنهــا الحجــة والدتــه ،مــا ْ
إن وصــل إلــى
البيــت ظهـ ًـرا:
«هــي أرسة مــا حيلتهــا اللظــى ،اســتضافها أبــوك مــن نحــو ثالثــة شــهور بامللحــق
تبــع دارنــا ،لريعاهــا حســب األصــول ويكســب فيهــا ثــواب .خت ّيــل يــا حــرام هــذي
األم حتــى غســالة مــا عندهــا ،وتغســل الغســيل بيدهيــا ،ولكنّنــي أحيانــا أفــرض
عليهــا ْ
أن تغســل بغســالتنا!».

كانــت األســرة مكونــة مــن أ ٍّم أربعين ّيــة منقبــة ،اشــتدّ عودهــا لهــول مــا القتــه فــي
األشــهر الماضيــة .وفتــاة فــي الثامنــة عشــر ،يعتريهــا الشــحوب ،وترفــض العــودة
أن «مــا يف يشء يتخبــى» ،وتعانــي مــن التأتــأة فــي
إلــى وضــع النقــاب بدعــوى ّ
الــكالم وكأنهــا معقــودة اللســان ،تجعــل كل مــن يراهــا فــي حالــة تعاطــف معهــا.
ومــن صبييــن تــوأم فــي عمــر الثالثــة عشــر ،التحقــا بالمدرســة بمجــرد اســتقرار
األســرة النســبي .وهــي أســرة مــن األســر النازحــة بكثــرة تلــك األيــام .ولــم تكــن
أي مــال ،وتنتظــر إحســان المحســنين فحســب .ولذلــك ارتضــت لنفســها
تملــك ّ
وحمــام صغيــر،
أي إغاثــة تقــدم لهــا .وصــار ألفرادهــا مسـ ٌ
ّ
ـكن مــن غرفــة واحــدة ّ

401

العـدد الثـانــي
أيار  /مايو 2021

ولكــن بمدخــل مســتقل عــن مدخــل دار المضيــفّ .أمــا مأكلهــم وملبســهم
ّ
ومتطلباتهــم فباتــت بســيطة .بعدمــا كانــوا فــي منزلهــم «الملــك» يتمتعــون بحــالٍ
ُ
مــادي فــوق المتوســط.

بالطبــع ،لــم يكــن أفــراد األســرة النازحــة ســعداء بحالهــم الجديــدة ،ومــع ذلــك
شــكروا اللــه وحمــدوه أســوة بمــا تعلمــوه مــن صبــر أيــوب الــذي رأى ّ
أن بعــض
الرزايــا عطــاء .وكان ال يشــغل بــال األم ،بعــد ْ
أن صــار عــبء المســؤول ّية ملقــى
ً
متأصــا،
علــى أكتافهــاّ ،إل الظهــور بمظهــر عــزة النفــس لكونــه تقليــدً ا عري ًقــا
واســتعادة ابنتهــا لطالقــة لســانها المعهــودة.

فيمــا مضــى علــى العســكري ســفيان عــام عصيــب ،بعــد التحاقــه بالجيــش ،كان
حصــل إجــازة 72
قــد أمضــاه فــي المعــارك واالشــتباكات والمداهمــات .بيــد أ ّنــه ّ
ســاعة مؤخـ ًـرا «بطلــوع الــروح» مــن قائــد قطعتــه بعــد ْ
أن أقنعــه باضطــراره إلــى
إخفــاء مــا غنمــه مــن الحــرب .وكان فــي منتصــف العشــرينيات مــن عمــره يــؤدي
ـي فقــد خــدم برتبــة مــازمّ .إل أ ّنــه
واجبــه فــي الخدمــة اإللزام ّيــة .وأل ّنــه جامعـ ّ
برغــم أحوالــه القاهــرة وعمـ ً
ـا بقاعــدة بـ ّـر الوالديــن ،لــم ينــس الهدايــا لوالديــه؛
مسدســا ألبيــه و»قالب ّيــة» حلب ّيــة أل ّمــه.
فأهــدى
ً
ُسـ َّـر والــد ســفيان فــي سـ ّـره أيمــا ســرور ،مــن هديــة المســدس والوعــد بتأميــن
غســالة «التوماتيــك»! ولكــن مــن دون ْ
أن يســأل ابنــه عــن المصــدر .ومــا كان منــه
علــى غيــر عادتــهّ -إل ْـكر ابنــه علــى المــأ مــن عائلتــه المجتمعــة ،لهاتيــن
أن شـ َ
اللفتتيــن الكريمتيــن ،وشــعر بالفخــر يداعــب مكامــن نفســه .وجــال فــي فكــره
أن «الولــد سـ ّـر أبيــه» فعـ ً
لحظتهــا ّ
ـا .وكيــف ال؟ وهــا هــو ولــي عهــده وحامــل
ـاغل نفســه بأشــياء جانب ّيــة تكلفــه مـ ً
اســمه شـ ً
ـال وتن ّغــص عليــه فتــرة اســتراحته؛
التــي ربمــا كان ســيمضيها فــي االســترخاء ورؤيــة أصدقائــه؛ أو فــي الفضفضــة
عــن همومــه العســكر ّية ،مــع التباهــي بانتصــارات الجيــش علــى اإلرهابييــن ،كمــا
كان يــروي ألســرته؛ أو فــي مجــرد التعبيــر عــن اشــتياقه وحنينــه ألهلــه ومدينتــه.
وأردف أبو سفيان:

تــرح مــن اجليــش بســامة؛ ألســعى لــك
«اهلل يــرىض عيــك يــا ابنــي .يلــا ّ
بــزواج مــن يش بنــت حــال برتفــع الــراس».
ومــا ْ
إن ذكــر األب ســيرة زواج حتــى الحــت فــي بالــه العــروس .وضــم ولــده
إلــى صــدره وأضمــر حينهــا أنّهــا ســتكون تلــك الفتــاة الجميلــة ابنــة األســرة
النازحــة التــي راهــن علــى شــفائها مــن التأتــأة قري ًبــا.
بخجل ٍ
ٍ
باد بعد ْ
أن ق ّبل يده:
فر ّد الشاب على أبيه

«ال شــكر عــى واجــب يــا أيب .شــو شــغلتنا غــر ندعــم مواقفــك .انشــاهلل كــون
عــى طــول عنــد حســن ظنــك .واهلل يديــم عــزك فــوق راســنا».
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وجيهــا مــن وجهــاء حمــص .وقــد تعاطــف مــع تلــك األســرة
كان الوالــد
ً
النازحــة ،لِمــا القتــه فــي حلــب .واســتقرت بهــا الحــال هائمــة علــى وجههــا فــي
جامــع الحــارة؛ فاســتضافها بعــد ْ
أن أرشــده إليهــا إمــام الجامــع .بينمــا كان بعــض
المتظاهريــن الحماصنــة يســخرون مــن حلــب فــي تلــك األيــام وهــم يــرددون
هتا ًفــا مكتو ًبــا علــى الفتــة ســاخرة ومحرضــة:

(ال تع ّلوا صوتكم ...حلب نايمة).

وقــد حدثتــه ر ّبــة األســرة النازحــة عــن وحش ـ ّية الجيــش وانحطاطــه .وكيــف
قامــوا باعتقــال زوجهــا و»تعفيــش» أثاثهــا وإجبارهــا علــى النــزوح .وكيــف أنّهــا
ألي أمـ ٍ
ـل بعــودة زوجهــا وفــق مــا تناهــى إلــى مســامعها عــن تصفيتــه
كانــت فاقــدة ّ
تحــت التعذيــب.

واألهــم مــن هــذا ك ّلــه بالنســبة إليهــا هــو أنّهــا (ب ّقــت البحصــة) بعــد الــذي القته
مــن حســن االســتقبال والثقــة .وكان ذلــك عندمــا ســألها الحجــي عــن تلعثــم ابنتها
بالــكالم .فباحــت بالســر الــذي يؤرقهــا وهــو «تعفيــش» شــرف العائلــة .وأضافــت
قائلــة« ،ومــن يومهــا البنــت خرســت مثــل مــا حرضتــك شــايف».

اســتغلت انشــغال الحضــور لحظتهــا ،وتمتمــت فــي أذن الحجــي كيــف اغتصب
المداهمــون ابنتهــا الوحيــدة ،التــي قاربــت ميالدهــا الثامــن عشــرة علــى مــرأى من
عينيهــا .وكيــف كانــت تنــوح وتعــرض نفســها محــل ابنتهــا .قالــت ألكثــر العســاكر
شراســة وقتها:

«اهلل خيليــك خــذين حملهــا .وبوعــدك أعمــل الــي بــدك يــاه وشــو مــا بــدك بــس
عــى رشط تــرك بنتــي ومــا تلــوث هلــا رشفهــا وكرامتهــا».
ولكنّه ر ّد عليها بوقاحة وهو يركلها:

«جاييك الدور يا قحبة عىل أساس بدنا نوفرك».

ٍ
لدرجــة راح
حفــرت حكايــة النازحــة عمي ًقــا فــي نفــس وجيهنــا الحمصــي،
منظــوره لألحــداث ينــزاح قليـ ً
عمــا اســتقر عليــه ســاب ًقا .وأخــذ يلعــن الشــيطان
ـا ّ
ملمــات هــذه األســرة وخصــص جــز ًءا مــن
ويخزيــه .وســارع إلــى احتضــان ّ
ولمــا انتهــى مــن
مدخراتــه لتلبيــة حاجاتهــا مــن أكل وشــرب ولبــاس وفواتيــرّ .
صالتــه فــي الجامــع ذاك اليــوم عــاد إلــى البيــت برفقــة إمــام الجامــع .دردشــا ً
قليل
عــن األوضــاع ومــا يحصــل فــي البلــد مــن تداعيــات سياسـ ّية .وقــال الوجيــه فــي
ســياق الحديــث مــن دون ْ
مثيــرا دهشــة اإلمــام
ســر األســرة النازحــة
ً
أن يفضــح ّ
بطرحــه:
«جيب معاملة النساء املغتصبات عىل أهنن شهيدات!».
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كانــت المــرأة المن ّقبــة تشــعر باالمتنــان الكبيــر لنبــل ذلــك الوجيــه الحمصــي.
إلــى حــدِّ أنّهــا كانــت مكبلــة بأفضالــه عليهــا .فــا تســتطيع ْ
أن ترفــض لــه طل ًبــا.
ولطالمــا كــررت علــى مســامع ابنتهــا:
ّ
«إن أخي ما تصرف معي بهذا السخاء!».

ـوا بنفســه .وقــام
وفــي اليــوم التالــي وضــع الوجيــه المســدس علــى جنبــه مزهـ ًّ
بالطلــب مــن شــابين فــي الحــارة ْ
أن يســاعدانه فــي حمــل غســالة «التوماتيــك»
ليقدمهــا لتلــك األســرة .وقــد قــال لــه ابنــه ســفيان إ ّنــه اشــتراها اليــوم مــن «ســوق
احتجــت عليــه
السـنّة» .هنــا غــض الوالــد النظــر عــن مصــدر الغســالة .ولكــن أ ّمــه
ّ
وقالــت:

«مو حرام لك ابني تشرتي من مرسوقات مجاعتنا؟».

وكانــت الحجــة قــد ســمعت مــن جاراتهــا عــن االســتهتار بممتلــكات النــاس
وبيعهــا بســعر التــراب ،وكيــف ّ
أن أحدهــم اشــترى غســالة فأعطــوه فوقهــا
«البتــوب» هد ّيــة؛ ظنًــا مــن البائــع أ ّنــه ســخان سندويشــات! غيــر ّ
أن تعليــق ابنهــا
أســكت الجميــع إذ قــال:

«واهلل واهلل يا أمي إذا ما أخذهتا راح يأخذها غريي».

نادى المضيف على ضيفته من المدخل وقال عندما الحت له النازحة:

«تفضــي وهــي غســالة منشــان ترحيــك .اشــراها لــك هالقبضــاي ابنــي بــس
عــرف بنزوحكــم إلينــا برغــم ضيــق وقتــه».
وشكر الشابين على مساعدتهما لينصرفا بعدها إلى شؤونهما.

«أهلــن حجــي .ريب خيليلــك إيــاه ويــرده لكــم بالســامة .مــا يف داعــي تغل ّبــوا
حالكــم اهلل يســلم هاأليديــن».

ولمــا رأت النازحــة الغســالة وهــي تتفحصهــا عــن قــرب ،تعرفــت عليهــا مــن
ّ
توهــا .فقالــت للوجيــه الحمصــي:

«يكثــر خريكــن وانشــاهلل بتجــوزوه هلاملنظــوم .واهلل وهلل شــو مــا عملنــا مــا
حجــي مــن ويــن اشــرى هالغســالة؟» .فقــال« ،مــن
منكافيكــن .بــس دخلــك ّ
ســوق املســتعمل» .فقالــت وقــد جالــت يف باهلــا قــدرة اهلل؛ «ســبحان هلل! رجعــت
لصاحبهــا فهــذه الغســالة لنــا .والدليــل أنّنــي خبــأت فيهــا مصاغــي بــن احلــوض
واملحــرك».
الحجــي غيــر مصــدق مــا تقولــه وكأنــه معجــزة! وأخــذ (يضــرب
ارتبــك
ّ
ـارا بيــن صــدق المــرأة واســتحالته .ومــن فــوره طلــب
أخماســه بأسداســه) محتـ ً
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مــن أحــد التوأميــن ْ
أن يفــك الغســالة ليقطــع الشــك باليقيــن .وبينمــا جلــب الفتــى
المفــك ،تالعبــت الظنــون فــي رأســه؛ فهــو لــم يالحــظ خــروج ابنــه هــذا اليــوم
مــن البيــت .فكيــف اشــترى الغســالة إ ًذا؟

ويــا للمفاجــأة! وخيبــة ظــن الوجيــه بابنــه! فقــد وجــد الولــد «ذهبــات» أ ّمــه
أن ابنــه لــم يشـ ِ
الحجــي عندمــا أدرك ّ
ـتر
فــي المــكان الــذي أشــارت إليــهُ .ذهــل
ّ
الغســالة! وســرعان مــا ّ
تذكــر مــا كان قــد نــزل بهــذه األســرة فــزاد ارتباكــه
المشــوب بالخجــل .والح لــه العــار الــذي ســيلحق اســمه «لولــد الولــد» ،مــن
وراء تلــك الجريمــة البشــعة.

فمــا كان مــن الوجيــه ّإل ْ
أن أســرع إلــى ابنــه متوعــدً ا والعنًــا الســاعة التــي
«جابــه» فيهــا علــى الدنيــا .وبغضــب اقتــاد ابنــه مــن يــده إلــى ســاحة الحــارة ،وكان
يكيــل لــه الضربــات ويصيــح بــه

(وطيــت راســي يــا كلــب! كلــه تعفيــش يــا كلــب .)...وعندمــا تجمــع أهــل
المهجــرة فــي ذهول
الحــارة وحاولــوا تخليــص الشــاب مــن والــده ،كانــت المــرأة
ّ
تــام مــن ردة فعــل مضيفهــا والمحســن إليهــا .وراحــت تتمتــم« ،يــا ريب مــو حرزانــة
الشــغلة ّ
كل هــذا الغضــب! أمعقــول أل ّنــه اشــرى غســالة مرسوقــة؟».

كثيــرا حالمــا رأى الفتــاة فــي الثامــن عشــرة
ولكــن غضــب الوالــد تصاعــد
ً
تلــوذ بأمهــا مرعوبــة ،وكأنهــا رأت عزرائيــل! وتأكــد ســاعتها مــن ظنونــه عندمــا
رأى االنكســار فــي عينيهــا .فأصابتــه دوامــة مــن االضطرابــات والخواطــر .وراح
يلــوم نفســه عندمــا أدرك هــول الفاجعــة .فقــد كان هــو مــن ســمح البنــه ْ
أن يلتحــق
بالجيــش .وهــو مــن قبـ َـل غســالة مــن ســوقهم؛ «ســوق الس ـنّة» .وهــو مــن كان
ســاذجا أمــام «شــلفات» ابنــه الكاذبــة عــن أفعالــه العظيمــة ،وواث ًقــا بــه لدرجـ ٍ
ـة
ً
أعمتــه عــن رؤيــة الكارثــة .شــعر بخــذالن فلــذة كبــده واســتغرب كيــف يكــون
أي احتــرام أو تأنيــب للضميــر كان
ابنــه هــو بالــذات مــن فعــل مــا فعــل مــن دون ّ
مــن المفتــرض أ ّنــه تربــى عليهمــا.

فقــد أعصابــه ،وقبــل ْ
أن ينجــح أهــل الحــارة بفــك الولــد مــن بيــن يديه ،ســرعان
مــا أطلــق علــى ابنــه النــار ،مــن المســدس نفســه الــذي أهــداه لــه ،فقتلــه مــن
ـرارا متخامــدً ا( ،وطيــت رايس يــا كلــب ،وطيــت
دون رفــة جفــن وهــو يكـ ِّـرر تكـ ً
ـت عقــدة لســانها« ،اهلل
رايس !)...وعندهــا ك ّبــرت الفتــاة بصــوت مترابــط وانحلـ ْ
أكــر اهلل أكــر »...وابتعــدت عــن أمهــا .وهنــا لــم يكتـ ِ
ـف األب بقتــل ابنه فحســب،
ّ
ألن األعجــب مــن القتــل نفســه بالنســبة للحضــور كان أ ّنــه أمــر بدفنــه «مــن دون
صــاة عــى روحــه التــي ال تســتحق ْ
أن ُيذكــر عليهــا اســم اهلل» كمــا قــال .ودار
عائــدً ا إلــى البيــت والشــرر يقــدح مــن عينيــه.
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ثــار خــاف بيــن أكابريــة الحــارة حــول فعــل القتــل والدفــن مــن دون صــاة.
وقــال ســاعتها إمــام الجامــع بصــوت رخيــم مراع ًيــا أحــكام التجويــد فــي تلفظــه
وكأ ّنــه يخطــب بالمصليــن فــي الجامــع:

«هــل جيــوز قتــل النفــس املســلمة بغــر حـ ٍّـق بـ ّـن؟ أنحــن ك ّفــار أم دواب لندفــن
ـلم مــن دون صــاة؟».
شــا ًبا مسـ ً
وانقضــى وقــت فــي العويــل والصــراخ والتعــوذ باللــه واللغــط وتغطيــة جثــة
ســفيان التــي احتضنتهــا أمــه بحنـ ٍ
ـو مولولــة وبقــع دمــه تغطــي القالبيــة الحلبيــة...
أن يص ّلــوا علــى القتيــل ْ
رجتهــم الســيدة النازحــة وهــي تضــم أم ســفيان ْ
وأن يرأفــوا
ـتنكرا ســخف الســبب
ولمــا ســألها اإلمــام مسـ ً
بحالــة أبيــه وأمــه .فــكان لهــا ذلــكّ .
الــذي أدى إلــى هــذا الحــدث الجلــل:
ِ
أأنــت الســبب أم غســالة التوماتيــك؟» .قالــت بــراءة،
«ونعــم الــرأي رأيــك!

احلجــي وموقفــه الشــهم».
«أنــا مســاحمته دنيــا وآخــرة كرمــال كــرم ّ
غــر أ ّنــه ّملــا اقرتبــت املــرأة النازحــة مــن اجلثــة لتتفحصهــا عــن قــرب ،عرفــت
وافرتاســا فأغمــي عليهــا .ومل خيطــر يف باهلــا
عــى الفــور ذاك الوجــه األكثــر رشاســة
ً
أن هــذا الشــاب هــو نفســه مــن قايضتــه واســتجدته ْ
حتــى اللحظــة ّ
أن يــرأف بــرف
ابنتهــا.
انتهت
*****************
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مدخل إلى الشعر الغزلي

يوسف فخر الدين
باحث فلسطيني سوري ،مدير مركز دراسات الجمهورية الديمقراطية ،منسق البحث في
المركز السوري للدراسات واألبحاث القانونية ،شارك في –وأشرف على -سلسلة من األبحاث
والدراسات والتقارير وتحليل السياسات ،ومن إسهاماته «ورقة تفكير :في استراتيجية
ّ
ّ
ّ
السياسية» ،ومن الكتب التي شارك فيها :استراتيجية
السوري
المدني
مشاركة المجتمع
سلطة االستبداد في مواجهة الثورة (إعداد وتحرير يوسف فخر الدين ،تأليف مجموعة
كتاب) .أنتج مجموعة دراسات على شكل كتب ،منها بالمشاركة مع آخرين ،ومنها كان
َ
مدير مجموعة بحثية ،ومن هذه األعمال:
«الالجئون الفلسطينيون في المحنة السورية» ،و«سوريا :عصر أمراء الحرب وعودة
الشيعية» ،و«التكامل القاتل  -تنظيم القيادة ّ
ّ
العامة ولواء
الحمايات والوصايات ( )1الميليشيا
ّ
ّ
ّ
القدس» ،و«التوظيف في الصراعات الضدِ ية ( )1سلطة األسد وتنظيم الدولة اإلسالمية
في محافظة السويداء» ،ومقدمة في مناهج البحث العلمي االجتماعي ،جيش التحرير
الفلسطيني في الحرب السورية ،و«جريمة بعنوان :إعادة اإلعمار».

مدخل
الدهشــة هــي أول مــا يلفــت انتبــاه الباحــث فيمــا كُتــب عــن الشــعر الغزلــي
الــذي فــي مطلــع العصــر األمــوي [العصــر األمــوي 132 - 41( :هـــ) (- 662
 750م)] .وتُجمــع مجمعــات اللغــة علــى أن أصــل مصطلــح الغــزل مــن «ال َغـ ْـزل»
الــذي هــو مصــدر غــزل .فقــد جــاء فــي لســان العــرب ،والقامــوس المحيــط:
ِ
غزلــت المــرأة الصــوف؛ أي أدارتهمــا بالمغــزل .فالغــزل اســتعمال مجــازي
مأخــوذ مــن هــذه المــادة اللغويـــة -أي ال َغـ ْـزل -فكمــا تديــر الغازلــة مغزلهــا لتغزل
بــه الصــوف ،كذلــك يديــر الشــاعر مغــزل فنــه الســتمالة المــرأة واســتهوائها.
وغرضــا مــن أغــراض الشــعر التــي
ويعــدّ شــعر الغــزل فنًــا مــن الفنــون الشــعرية
ً
مارســها الشــعراء منــذ القديــم وحتــى وقتنــا الحاضــر ،ويكــون بوصــف الجمــال
والتغنــي بــه ،واالشــتياق للمحبوبــة والحــزن والبــكاء فــي حالــة الفــراق ،كمــا
يصــف المحبوبــة وجمالهــا ،ويقــوم علــى التركيــز علــى مواطــن التميــز فيهــا،
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واحتــواء مشــاعر الشــاعر وانفعاالتــه وأحاسيســه ،ويعكــس تجربــة الشــاعر الذاتيــة
والوجدانيــة الخاصــة ،وقــد انقســم إلــى ثالثــة أقســام:

الغــزل العــذري؛ وفيــه تصويــر لحــرارة حــب الشــاعر فــي التعبيــر ،ويتميــز هــذا
النــوع مــن الغــزل بــأن للشــاعر محبوبــة واحــدة فقــط ،إضافــة إلــى ميــزة العفــة
رواد هــذا االتجــاه الشــاعر قيــس بــن
وصــدق المشــاعر واألحاســيس .ومــن ّ
ـوح (مجنــون ليلــى) والشــاعر قيــس بــن ذريــح (قيــس لبنــى) ،والشــاعر عــروة
الملـ ّ
بــن حــزام العــذري (أحــب عفــراء).
الغــزل الصريــح؛ هــو الشــعر الــذي عبــر الشــاعر مــن خاللــه عــن حبــه لعدة نســاء،
ووصــف بصراحــة جمالهــن ،وتميــز برقــة األلفــاظ ووجــود الحــوار بيــن الشــاعر
والمحبوبــة .ومــن رواد هــذا االتجــاه الشــاعر عمــر بــن أبــي ربيعــة والشــاعر عبــد
اللــه بــن عمــر العرجــي والشــاعر الحــارث بــن خالــد المخزومــي.

الغــزل التقليــدي؛ وهــذا االتجــاه حاكــى القدمــاء فــي الوقــوف علــى الطلــل
والنســيب والتشــبيب بالمحبوبــة .ومــن أبــرز مــن عبــر عــن هــذا االتجــاه الشــاعر
همــام بــن غالــب بــن صعصعــة الدارمــي التميمــي (الفــرزدق) ،والشــاعر جريــر
بــن عطيــة الكلبــي اليربوعــي التميمــي ،والشــاعر غيــاث بــن غــوث بــن الصلــت
بــن طارقــة ابــن عمــرو (األخطــل).

وانقســم المدهوشــون بالشــعر الغزلــي بيــن ر ّدات فعــل متباينــة بينهــا اإلعجــاب
واإلشــادة والحفــظ والروايــة .وأبــرز هــؤالء القطــب الدينــي عبــد اللــه بــن عبــاس
الــذي عــرف عنــه حفظــه لقصيــدة عمــر بــن أبــي ربيعــة المســماة «الرائيــة»
أيضــا أبــو الفــرج
والــذي كان يســتزيد مــن شــعره بالســؤال عــن جديــده .ومنهــم ً
األصفهانــي فــي كتابــه «األغانــي» الــذي أورد مــا قيــل عــن شــعر عمــر بــن أبــي
ربيعــة ومنــه قــول الفــرزدق« :أنــت واللــه يــا أبــا الخطــاب أغــزل النــاس .واللــه
ال يحســن الشــعراء أن يقولــوا هــذا النســيب» ،وقــول حمــاد الراويــة عــن شــعر
ابــن أبــي ربيعــة« :ذلــك الفســتق الــذي ال ُيشــبع منــه» ،ووصــف الزبيــر بــن بــكار
رأي مــن يوقرهــم مــن رجــاالت قريــش بشــعر ابــن أبــي ربيعــة بالقــول« :أدركــت
مشــيخة مــن قريــش ال يزينــون بعمــر بــن أبــي ربيعــة أحــد مــن أهــل دهــره فــي
النســيب ،ويستحســنون منــه مــا يســتقبحونه مــن غيــره» .وقــول الزبيــر بــن بــكار:
«ابــن أبــي ربيعــة يبــرئ القــرح ،ويضــع الهنــاء مواضــع النًقــب».

بينمــا أخــاف الشــعر الغزلــي هــؤالء الذيــن كانــوا مشــغولين بقصــص الرســول
ورســالته ،ومــا رســموه مــن صــورة عــن المجتمعيــن الم ّكــي والمدينــي اللذيــن
حوياهمــا ،والصــراع مــن أجــل تثبيــت أركان اإلســام كمــا أرادوه ،وتفاعلــه مــع
مجتمعــات الجزيــرة العربيــة دعــوة وحر ًبــا ،بــكل تفاصيلهــا الواقعيــة والمنســوجة
عمــا عداهــا كأن الحيــاة توقفــت بمســاراتها إال مســار
مــن الخيــال ،والتــي تعمــي ّ
الرســالة والرســول وشــؤونهما .فأتتهــم أخبــار الشــعر الغزلــي ،واللهــو المرافــق
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لــه ،صادمــة ،فأنكروهــا وك ّفــروا ،أو كادوا ،رمزهــا عمــر بــن أبــي ربيعــة ،كونــه
ـعرا ،ونس ـ ًبا ،وجــرأةً).
أبــرز الشــعراء الغزلييــن (شـ ً
مهاجمــا« :مــا دخــل علــى العواتــق فــي
فنجــد الفقيــه ابــن جريــج قــد قــال
ً
حجالهــن أضــر عليهــن مــن شــعر عمــر بــن أبــي ربيعــة» ،ونجــد هشــام بــن عــروة
محــذرا« :ال تــرووا فتياتكــم شــعر عمــر ،ال يتورطــن فــي الزنــا تور ًطــا» ،وأبــو
ً
متهمــا بالمعصيــة« :مــا عصــي اللــه بشــيء كمــا عصــي بشــعر
ـاري
ـ
األنص
ـوم
المقـ
ً
عمــر» .بينمــا منــع عبــد اللــه بــن مصعــب جاريــة عــن إدخــال دفتــر عليــه شــعر
عمــر لنســائه فــي بيتــه بقولــه لهــا« :ويحــك تدخليــن علــى النســاء بشــعر عمــر بــن
أبــي ربيعــة إن لشــعره موق ًعــا مــن القلــوب ومدخـ ً
ـعرا يســحر
ـا لطي ًفــا لــو كان شـ ً
لــكان هــو فارجعــي بــه».
والمالحظــة الرئيســة التــي أخذناهــا علــى مــا قرأنــاه عنــد مهاجمــي الشــعر
الغزلــي الصريــح فــي الزمــن المحــدود الــذي أتيــح لنــا ،وهــو ال يكفــي أبــدً ا
العتبــاره عينــة تمثيليــة كافيــة للنقــد األدبــي الــذي كُتــب عــن موضوعنــا (وهــو مــا
يحرضنــا علــى مزيــد مــن البحــث) هــو اندفــاع العقــل المنزعــج مــن نمــط حيــاة ال
يطابــق مــا رســمه لـ»مجتمــع الرســالة» ،فــي ســعيه لتفســير ظهــور شــعر الغــزل في
صــدر العصــر األمــوي فــي المدينــة ومكــة ،إلــى إخــراج اللهــو والحــب والغــزل
مــن «مجتمــع الرســالة» وجعلــه طار ًئــا أصابــه ،أو أصــاب الضعــاف فيــه ،بســبب
ثــروة أصابتــه مــن الفتوحــات ،وجـ ٍ
وتعرفــه عبرهــم
ـوار وعبيــد اســتجدوا عليــهّ ،
علــى الغنــاء وألحانــه والعيــدان والطنابــر والمعــازف ،وهــو مــا فعلــه كثــر مــن
النقــاد المتقدميــن وأخــذه عنهــم نقــاد متأخــرون .وهــو مــا ع ّبــر عنــه ابــن خلــدون
بقولــه:

«وكان أكثــر مــا يكــون منهــم فــي الخفيــف الــذي يرقــص عليهــا ويمشــى
بالــدف والمزمــار فيضطــرب ويســتخف الحلــوم وكانــوا يســمون هــذا الهــزج
وهــذا البســيط كلــه مــن التالحيــن هــو مــن أوائلهــا وال يبعــد أن تتفطــن لــه الطبــاع
مــن غيــر تعليــم شــان البســائط كلهــا مــن الصنائــع ولــم يــزل هــذا شــان العــرب
فــي بداوتهــم وجاهليتهــم فلمــا جــاء اإلســام واســتولوا علــى ممالــك الدنيــا
وحــازوا ســلطان العجــم وغلبوهــم عليــه وكانــوا مــن البــداوة والغضاضــة علــى
الحــال التــي عرفــت لهــم مــع غضــارة الديــن وشــدته فــي تــرك أحــوال الفــراغ
ومــا ليــس بنافــع فــي ديــن وال معــاش فهجــروا ذلــك شــي ًئا مــا ولــم يكــن الملــذوذ
عندهــم إال ترجيــع القــراءة والترنــم بالشــعر الــذي هــو ديدنهــم ومذهبهــم فلمــا
جاءهــم التــرف وغلــب عليهــم الرفــه بمــا حصــل لهــم مــن غنائــم األمــم صــاروا
إلــى نضــارة العيــش ورقــة الحاشــية واســتحالء الفــراغ وافتــرق المغنــون مــن
الفــرس والــروم فوقعــوا إلــى الحجــاز وصــاروا موالــي للعــرب وغنــوا جمي ًعــا
بالعيــدان والطنابيــر والمعــازف والمزاميــر وســمع العــرب تلحينهــم لألصــوات
فلحنــوا عليهــا أشــعارهم وظهــر بالمدينــة نشــيط الفارســي وطويــس وســائب بــن
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جابــر مولــى عبيــد اللــه ابــن جعفــر فســمعوا شــعر العــرب ولحنــوه وأجــادوا فيــه
وطــار لهــم».

المشــكلة فــي هــذه األطروحــات هــي فــي تجاهــل الوجــود القديــم والمســتمر
(والمحايــث للرســالة اإلســامية) للغــزل فــي الشــعر خــارج الرســم الــذي أقــروه
للقصيــدة (وعناصــر القصيــدة عندهــم هــي :المقدمــة التــي تتضمــن النســيب
والتشــبيب ،ثــم الـرحلــــة ،ثــم الغــرض) ،وتجاهــل ارتبــاط الشــعر العربــي
بالموســيقى .االرتبــاط الــذي يعــرض لــه شــوقي ضيــف (فــي كتابــه تاريــخ
األدب العربي-العصــر الجاهلــي) ومــن ذلــك قولــه «فنحــن ال نبعــد حيــن نزعــم
أن الشــعر الجاهلــي جميعــه غنائــي» وقولــه إن «أبــا الفــرج األصفهانــي يتحــدث
الســلكة وعلقمــة
الســليك بــن ُّ
عــن شــاعر جاهلــي تغنــى ببعــض شــعره مــن مثــل ُّ
بــن عبــدة الفحــل واألعشــى ،وكان يوقــع شــعره علــى اآللــة الموســيقية المعروفــة
باســم الصنــج ،ولعلــه مــن أجــل ذلــك ســمي صناجــة العــرب» .واألصــل عنــد
شــوقي ضيــف هــو أن الشــعر عنــد أوائــل العــرب غنــاء ،النخبــوي منــه أو الشــعبي
أو الدينــي ،فقــد غنّــوا أشــعارهم فــي عملهــم (حفــر اآلبــار ،وصيــد الســمك
والآللــئ ،والرعــي ،والحياكــة ،الــخ) وســمرهم وحزنهــم ومبــارزة األقــران
واســتصراخ القبائــل وفــي الدجــن وعنــد ظهــور الغيــم وفــي المآتــم وحيــن تقديــم
القرابيــن  ...وأن الشــعر الح ًقــا اســتقل بعــض االســتقالل عــن الغنــاء ،فظهــر
شــعراء ال يغنونــه إنمــا ينشــدونه ،واإلنشــاد منزلــة وســطى بيــن الغنــاء والقــراءة.
إال أن الناظــر فــي الشــعر يــرى اســتمرار أثــر الغنــاء وأبرزهــا القافيــة والــوزن فهــي
بقيــة العــزف فيــه ورمــز مــا كان يصحبــه مــن قــرع الطبــول ونقــر الدفــوف ،ومثلهــا
التصريــع فــي أول القصائــد ،والــكالم فــي هــذا يطــول .ومعنــى مــا تقــدم أن الشــعر
فــي الجاهليــة كان ُي َصحــب بالغنــاء والموســيقى ،فهــو شــعر غنائــي تــام ،ويظهــر
ـاذجا حينــذاك .ويقتــرن هــذا الغنــاء عندهــم بذكــر أدوات
أن الغنــاء لــم يكــن سـ ً
مختلفــة كالمزهــر ،والــدف ،وكانــا مــن جلــد ،وكالصنــج ،وكالبربــط وهــو آلــة
موســيقية وتريــة.
كمــا أنــه علــى الرغــم مــن صحــة حــدوث تغييــرات علــى مجتمعــي المدينتيــن
بســبب الفتوحــات ،بمــا جلبتــه مــن ثــروات إضافيــة وجـ ٍ
ـوار إضافيــة واحتــكاك
إضافــي للعــرب بمحيطهــمّ ،إل أنهــا ال تبــرر تجاهــل أنــه كان هنــاك ثــروة فــي
مكــة قبــل اإلســام والفتوحــات ،فعمــر بــن أبــي ربيعــة ،وهــو أبــرز شــعراء الغــزل
الصريــح ،مــن عائلــة شــديدة الثــراء وذات مكانــة فــي الجاهليــة وفــي اإلســام.
فقــد كان مــن ســادة بنــي مخــزوم ،ومــن أكبــر بيوتــات قريــش .وكان أبــوه يدعــى
بجيــرا ،فأطلــق النبــي عليــه اســم «عبــد اللــه» ،واســتعمله علــى واليــة الجنــد
ً
عامــا عليهــا إلــى مقتــل عمــر بــن الخطــاب
وســوادها فــي اليمــن ،فلــم يــزل
وقيــل :بــل امتــدت واليتــه إلــى عهــد عثمــان .وكان قبــل ذلــك قــد اشــتهر بيــن
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قريــش بلقــب ِ
العــدل ،ألنهــم كانــوا يكســون الكعبــة فــي الجاهليــة مــن أموالهــم
ســنة ،ويكســوها هــو مــن مالــه ســنة ،وهكــذا يعــدل ً
قريشــا كلهــا فــي كســوة
الكعبــة .وكانــت جدتــه لوالــده عطــارة يأتيهــا العطــر مــن اليمــن ،واســمها مخرمــة
(أو مخربــة فــي روايــة أخــرى) ،وقــد تزوجهــا هشــام بــن المغيــرة ،فولــدت لــه أبــا
الحكــم  -المعــروف بأبــي جهــل -والحــارث .وكان ســادة مكــة أنــداده وأنــداد
أهلــه ،فــي الثــراء والمكانــة.
وقــد كان لهــؤالء األثريــاء المكييــن جـ ٍ
ـوار ،وبعــض منهـ ّن متخصصــات بالغناء.
ويــروي الــرواة مثـ ً
ـا عــن قينتيــن فــي مكــة لعبــد اللــه بــن جدعــان جلبهمــا مــن
بــاد فــارس وكانتــا تغنيــان النــاس ،ويــروون عــن قينتيــن لرجــل يدعــى ابــن هطــل
كانتــا تغنيــان بهجــاء للرســول ،ويــروون أن أبــا جهــل قــال فــي غــزوة بــدر« :واللــه
ـدرا فنقيــم عليــه ثال ًثــا وننحــر الجــزر ونطعــم الطعام ونســقي
ال نرجــع حتــى نــرد بـ ً
الخمــور وتعــزف لنــا القيــان وتســمع بنــا العــرب».

إضافــة إلــى أنــه كان هنــاك اتصــال بيــن حواضــر كثيــرة فــي شــبه الجزيــرة
العربيــة ،ومنهــم أهــل المدينتيــن المقدســتين ،بالشــعوب شــر ًقا وغر ًبــا بداعــي
التجــارة .كمــا أن العــرب لــم يكونــوا قبــل الفتوحــات فــي مكــة والمدينــة
وحدهمــا ،فهنــاك إضافــة إلــى الباديــة الواســعة حواضــر منهــا ممالــك اليمــن
بثرائهــا وجواريهــا وغنائهــا وموســيقاها وتفاعلهــا الثقافــي مــع مــن تتاجــر معهــم.
ولــم ينحصــر وجــود العــرب فــي الجزيــرة العربيــة ،فقــد بنــى المنــاذرة والغساســنة
مملكتيــن فــي العــراق وبــاد الشــام األولــى علــى غــرار ملــك الفــرس واألخــرى
علــى غــرار ملــك الرومــان .ويقــص علينــا علقمــة بــن عبــدة أنــه وفــد علــى بــاط
الغساســنة ،فاســتمع عندهــم إلــى قيــان بيزنطيــات يضربــن علــى البرابــط .وشــبيه
بذلــك حديــث مراجــع عــن أنهــم كانــوا كذلــك فــي الحيــرة ،عاصمــة المنــاذرة،
يســتمعون إلــى القيــان وهــن يضربــن علــى اآلالت الموســيقية الفارســية .ويــرد
فــي كتــاب األدب العربــي -العصــر الجاهلــي لشــوقي ضيــف أن العــرب «أدخلــوا
كثيـ ًـرا مــن هــؤالء القيــان إلــى جزيرتهــم مــن مثــل خليــدة وهريــرة فــي اليمامــة
واألخيــرة هــي صاحبــة األعشــى التــي ذكرهــا فــي معلقتــه وأنــه يقتــرن هــذا
الغنــاء عندهــم بذكــر أدوات موســيقية مختلفــة كالمزهــر والــدف وكانــا مــن جلــد
وكالصنــج ولعلــه هــو نفســه اآللــة الفارســية المعروفــة باســم الجنــك ،وكالبريــط
وهــو آلــة موســيقية وتريــة شــاعت فــي بــاد اإلغريــق».

وفــوق كل ذلــك هنــاك حقيقــة أن شــبه الجزيــرة العربيــة كانــت لقــرون طويلــة
الخــزان البشــري لموجــات مــن الهجــرة ،كان منهــا البابليــون واألشــوريون
والكنعانيــون وغيرهــم (وهــي أربــع موجــات هجــرة كبيــرة كان المســلمون الهجرة
الكبيــرة األخيــرة بينهــا) ،وأنــه لــم يقطــع المهاجــرون صالتهــم بمــن تبقــى خلفهــم
وهمــا ســو ًيا فــي هــذه البقعــة الضيقــة مــن العالــم.
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بينمــا وجدنــا الســائد عنــد خصــوم الشــعر الغزلــي هــو استســهال تضخيــم
التحــوالت الناتجــة مــن الفتــح وأخذهــا علــى احتمــال واحــد :هــو انتشــار الدعــة
والرخــاء بعــد غنــى طــارئ .بينمــا االعتقــاد بالتنــوع يدفــع أكثــر باتجــاه االعتقــاد
أننــا بصــدد مجتمــع اعتــاد التنــوع مــن التديــن إلــى اإلباحــة ،وكان الشــعر مكو ًنــا
رئيســا مــن حياتــه اليوميــة بمــا فيــه الغــزل ،حيــث ال يتــردد شــخص بمكانــة
ً
الحســين بــن علــي مــن القــول فــي زوجــه وابنتــه:
َ
دارا
لعمـرك أنّنـي
ّ
ألحـب ً

أح ّبهما وأبـذل ّ
جـل مـالي

ّ
تـحل بهـا سكينـة والرباب

ولـيس لعاتب عندي عتاب

وال يتــردد خالــد بــن يزيــد بــن معاويــة مــن القــول فــي زوجتــه رملــة بنــت الزبير
(كان قــد عشــقها وهــو يطــوف بالكعبة):
كل ل ْيلـة وفي ِّ
الشـوق في ِّ
أل ْي َس َي ِزيدُ َّ
كل َيو ٍم ِمـن َحبِي َبتِنـا ُقر َبـا؟
ٍ
ِ
الدهر ّإل ّفرجت عنّي الكربا
ساعـة تذكرانهـا من
خليلي ما مـن
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
الها كل َبـا
ـب َبنـي
طـرا ل ُح ِّبها ومن أجل َها أح َب ُ
أخو َ
بت َ
َّ
أح ُّ
العـوا ِم ًّ
ً
ُ
خلخـال يجـول وال قلبـا
تجول خالخيل النساء وال أرى لرملة

وكان عمــر بــن أبــي ربيعــة كثيــر التشــبيب بالنســاء قلمــا يــرى امــرأة إال ويتشـ ّبب
بهــا تشــبيب عاشــق .وكان يحــب زيارتهــن ،ويكثــر مجالســتهن ،فممــن شـ ّبب بهن
ســكينة بنــت الحســين ،فقــال (وهــو الــذي قيــل إنــه تغــزل بــكل النســاء الشــريفات
فــي مجتمعــه مــن دون اعتــراض ســمع عنهن):
الخــدَّ ِ
ِ
ارف منها على َ
ـــــــاب
ين والجل َب
قالت ُسكَينــ ُة
والدمـوع َذ َو ُ
ُ
المغيــري الذي لم أجـزه فيما أطــــال تص ُّيـــــدي وطِ َ
ـــلبي
ليت
َ
َّ
المـنَـى أيــــامــه أوال تلوم على هـــوى وتصـــابي
كانـت تــر ُّد لنا ُ
ِ
الفرات وطي ُبـــه ِمـنــي عــلى ظمـــأ وحب شــــراب
أسكَي ُن ما ما ُء
ُ
ِ
ِ
َّ
نـأيــت و َقـ َّلمــا تــر َعى النسـا ُء أمانـــ َة ال ُغيــَّــاب
منـك وقد
بألــذ
وش ّبب بفاطمة بنت عبد الملك بن مروان ،فقال:
افعلي باألسير إحدى ثــالث

وافهميهـ ّن ثم ر ّدي جوابــي

أو اقتدي فإنما النفس بالنفس

مفص ً
ـل في الكتــاب
قضـاء ّ

اقتليـه ً
مريحـا
سريحــا
قتـل
ً
ً

ً
تقر به العيــن
أو صليه
وصل ّ
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إبداعات ونقد أدبي
إال أن هــذا المجتمــع ُسـ ّلط الضــوء عليــه بشــدة نتيجــة تركيــز اهتمــام مجتمعات
الفتوحــات بمعرفتــه كونــه المجتمــع الــذي خرجــت منــه رســالة اإلســام ووصفــه
الرســول بأبهــى الصفــات بمــا فيهــا «مــكارم األخــاق» ،وهــو مــا يحتــاج لتفســيره
فهمــا موضوع ًيــا للتغيــرات التــي حصلــت حينــذاك ،أي كمــا حصلــت وليــس كمــا
ً
يتناســب مــع حاجــات خارجــة عنه .وهــذا يحتــاج إلــى إدراك أثــر انتقــال الدين من
المجتمــع الــذي خاطبــه الرســول بالقــول «إنمــا ُبعثــت ألتمــم مــكارم األخــاق»،
فأنــزل عليهــم قــرآن بلغتهــم ثبــت أغلــب ما فــي المجتمــع من عــادات وســلوكيات
وأخــاق ،وكان ســهل عليهــم الفهــم منــه مــا الــذي يطلــب منهــم تعديلــه ،إلــى
مجتمعــات جديــدة دخلتــه قهـ ًـرا فــي أغلــب األحيــان واحتاجــت إلــى مــن يترجــم
لهــا المكتــوب فــي القــرآن ويفســره ،ثــم أن يعلمهــم مــا هــي «مــكارم األخــاق»
التــي ثبتهــا اللــه لـ»مجتمــع الرســالة» حتــى يتبعونهــا ...إن هــذه المتطلبــات الكبيرة
شــكلت ضغ ًطــا كبيـ ًـرا علــى «مجتمــع الرســالة» علــى مســتويات مختلفــة :فمــن
جانــب كانــوا يجــدون أنفســهم مدعويــن لمحــاكاة الصــورة التقليديــة ،والمثاليــة،
للمــدن المقدســة التــي تعرفهــا المجتمعــات التــي دخلــت حدي ًثــا فــي اإلســام ،أو
مدعــوة لتفعــل؛ ومــن جهــة أخــرى ضغطــت الحاجــة إلــى تشــكيل وظيفــة الدعــاة
والفقهــاء التــي مــا كانــت فــي أصــل اإلســام ،بــل كان يرفضهــا تما ًمــا بقولــه
«ال كهنــوت فــي اإلســام» حينمــا كانــت حــدود اإلســام هــي مــن يســتطيعون
فهــم كالم اللــه فــي القــرآن مــن دون كثيــر جهــد ويســتطيعون أن يتواصلــوا معــه
فــرادى عبــر الصــاة وتــاوة قرآنــه بســهولة .ومــا كان يمكــن ألحــد أن يقــوم بهــذه
الوظيفــة المســتحدثة إال أصحــاب الرســول ،حيــث ُفســر أنهــم مــن قــال القــرآن
فيهــم (ومــا يعلــم تأويلــه إال اللــه والراســخون فــي العلــم) .ومــن تالمذتهــم
نتجــت طبقــة «التابعيــن» التــي حملــت وظيفتهــم وتوســعت بهــا.

وعلــى الرغــم مــن أن عبــد اللــه بــن عبــاس ،وهــو أحــد أبــرز مــن أسســوا هــذه
ً
شــيوخا مــن قريــش
الوظيفــة ،قــد حفــظ مــن شــعر عمــر بــن أبــي ربيعــة ،وأن
بقيــت تؤكــد قبولهــا لعمــر وشــعره كمــا ســبق بيانــه ،إال أن الكثيــر مــن الطبقــة
التــي نتجــت عــن وظيفــة الفقــه (انقســم أفرادهــا تجــاه الســلطة األمويــة بيــن
معــارض ومــوال ومحايــد) ناصبــوا عمــر العــداء ،وازدادوا عــداء لــه ،وللشــعر
الغزلــي ،كلمــا بعــدوا زمن ًيــا عنــه ،وكلمــا ازدادوا فــي أســطرة «مجتمــع الرســالة»،
وكلمــا زاد الرخــاء فــي أوســاط مــن مجتمعهــم الــذي يعيشــون فيــه وانتقــل الشــعر
ـرورا بالعصــر العباســي
الغزلــي وغنــاؤه واألجــواء المرافقــة لهمــا إلــى البــذخ؛ مـ ً
الــذي عــرف «غــزل الغلمــان» ومــا شــاكل .وهكــذا ُرســمت صــورة لمجتمــع
الرســالة تتناســب مــع حاجــات الدعــوة ،ومــا عجــزوا عــن إخراجــه مــن هــذه
الصــورة التطهريــة ،إمــا بالســكوت عنــه أو إعــادة تأويلــه ،قامــوا بترذيلــه و َعــدّ ه
انحطا ًطــا مؤق ًتــا فــي مســيرة مقدســة.
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وهكــذا نخلــص إلــى أن الطــارئ علــى مكــة والمدينــة لــم يكــن قبــول الشــعر
الغزلــي ،وال غنــاؤه ،إنمــا ثالثــة أســباب ال تعــارض حقيقــة تزايــد ثروتهما واتســاع
تواصلهمــا مــع الثقافــات األخــرى ،بــل تتكامــل معهمــا :األول ،تغيــر مكانــة
المدينتيــن ونشــوء وظيفــة جديــدة لهمــا ولمجتمعهمــا ولنخبهمــا فــي اإلســام
وتفرغهــم
االمبراطــوري الناشــئ؛ والثانــي ،تــرك شــعراء المدينتيــن للسياســة ّ
للغــزل نتيجــة الصراعــات الدمويــة التــي احتدمــت فــي البيــت القرشــي وأدت إلــى
كــوارث منهــا نشــوء الملــك علــى يــد األموييــن وقمعهــم لــكل مــن خالفهــم أو
نازعهــم عليــه بمــا فيهــم مجتمــع المدينتيــن .والثالــث ،مــا أشــار لــه يعقــوب بــن
أبــي إســحاق بقولــه« :كانــت العــرب تقــر لقريــش بالتقــدم فــي كل شــيء عليهــا إال
فــي الشــعر فإنهــا كانــت ال تقــر لهــا بــه حتــى كان عمــر بــن أبــي ربيعــة فأقــر لهــا
أيضــا ولــم تنازعهــا شــي ًئا» .إن الطــارئ هــو والدة شــاعر عظيــم
الشــعراء بالشــعر ً
غيــر مســبوق فيهمــا ،والدة الرجــل الــذي فهــم شــعره ،ونشــاركه فهمــه ،علــى أنــه
مديــح للنســاء ،وهــو مــا يقولــه ر ًدا علــى الخليفــة عبــد الملــك بــن مــروان عندمــا
ســأله :مــا يمنعــك مــن مدحنــا ،فأجابــه :إنــي ال أمــدح الرجــال إنمــا أمدح النســاء.
*****************
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كاتــب ومترجــم ســوري عــن اإلنكليزيــة ،متعــاون مــع مؤسســة ميســلون للثقافــة
والترجمــة والنشــر.

ّ
ملخص
رئيســا للمتظاهريــن الذيــن قــادوا االنتفاضــات
علــى الرغــم مــن حقيقــة أن الديمقراطيــة كانــت مطل ًبــا ً
العربيــة ،إال أن بعــد خمــس ســنوات كانــت تونــس الوحيــدة المؤهلــة للديمقراطيــة ،فــي حيــن كانــت
النتائــج فــي أماكــن أخــرى إمــا اســتعادة للســلطوية أو ً
دول فاشــلة .تســعى هــذه الورقــة لفهــم هــذه
المســارات الثالثــة المتباينــة فــي الــدول العربيــة مــا بعــد االنتفاضــة ،مــع أخــذ تجــارب ٍّ
كل مــن تونــس
ومصــر وســورية مثـ ً
ـال لــكل مســار منهــا.

Abstract
Despite the fact that democracy was a main demand of the protestors who spearheaded the
Arab uprisings, five years later only Tunisia qualifies as democratic while elsewhere the outcomes
have been either authoritarian restoration or failing states. This paper seeks to understand these
three divergent trajectories in the post‐uprising Arab states, with Tunisia, Egypt and Syria taken as
representative of each.
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أدب ما بعد االنتفاضة وعلم االجتماع التاريخي
لعــدة عقــود ،كانــت املقاربــات يف منطقــة الــرق األوســط وشــال أفريقيــا عالقــة بــن نمــوذج الدمقرطــة
الــذي يتوقــع حتـ ً
ـول ديمقراط ًيــا ،ومل يكــن لديــه اهتــام كبــر بفهــم األنظمــة السياســية غــر الديمقراطيــة القائمــة
بالفعــل وهنــج االســتبداد املــرن ،الــذي عــد املنطقــة حمصنــة نســب ًيا ضــد إقامــة الديمقراطيــة .أعاقــت كلتــا
املقاربتــن فهــم االنتفاضــة العربيــة :فشــلت مدرســة االســتبداد املــرن يف توقعهــا ومل تســتطع مدرســة التحــول
الديمقراطــي بســهولة تفســر «احلصــاد [الديمقراطــي] املتواضــع» ( )Brownlee et al. 2013لفــرة مــا بعــد
االنتفاضــة ( .)Valbjorn 2015ومل تتمكــن مــن أن تــرح تبايــن النتائــج اجلــي بســهولة.

مــن املؤكــد أن جمموعــة مهمــة مــن األدبيــات ترتاكــم حــول أســباب ونتائــج االنتفاضــات ،عــى الرغــم مــن
أهنــا ال تــزال تكافــح للهــروب مــن مفــرق الثنائيــة الســابقة ( .)Valbjorn 2015وهكــذا ،ســعت كثــر مــن
األعــال املبكــرة إىل فهــم مــا فــات مــن أدبيــات االســتبداد املــرن بعــد أن استســلمت األنظمــة االســتبدادية
بشــكل غــر متوقــع لالنتفاضــة ،وركــزت عــى كيفيــة نجــاح التعبئــة املناهضــة للنظــام بعــد ســنوات مــن
الســكون الشــعبي ،لتحيــي أحيا ًنــا توقعــات نمــوذج الدمقرطــة (Aarts et.al; 2012; Tripp 2014; Leenders
 .)2013; Durac 2015مــع تعثــر عمليــة الدمقرطــة (التحــول الديمقراطــي) ،تكهنــت األعــال ذات التوجــه
االســتبدادي املــرن فيــا إذا كانــت أنــواع معينــة مــن االســتبداد -وال سـ ّيام «الســلطانية» منهــا -جتعــل التحــول
ً
احتــال ( .)Stepan and Linz 2013بقــي معظــم العمــل عــى مســتوى التمثيــل
الديمقراطــي الســلمي أقــل
اســراتيجيات النخــب أو املعارضــة -وكان العــدد القليــل مــن أولئــك الذيــن ينظــرون يف الســياق البنيــويأكثــر قل ًقــا بشــأن الكيفيــة التــي تــم التســبب بمظــامل مــا وراء الثــورة أكثــر مــن اهتاممهــا باالســتقطاب الناتــج
عــن هــذه املظــامل وتأثــره عــى مســارات مــا بعــد االنتفاضــة ( .)Aschar 2103, Heyderian 2104كان العمــل
عــى التأثــر الــدويل عــى االنتفاضــات يميــل إىل الرتكيــز عــى انتشــار التحــوالت الديمقراطيــة (Abushouk
 )2016أو عــى التأثــر املضــاد للدعــم املتبــادل بــن األنظمــة االســتبدادية ( ،)Leenders 2016مــع اهتــام أقــل
بكثــر بكيفيــة تدخــل القــوى املتنافســة العديــدة ذات املشــاريع املتعارضــة التــي قــد تؤثــر عــى النتائــج .متيــل
أيضــا إىل تفضيــل جوانــب معينــة عــى غريهــا؛ عــى هــذا النحــو ،فــإن املطلــوب اآلن هــو اجلمــع
هــذه األعــال ً
بــن هــذه األبعــاد بشــكل منهجــي ومقــارن والرتكيــز عــى تأثريهــا املشــرك عــى مســارات مــا بعــد االنتفاضــة
(.)Hinnebusch 2016
يتناســب تقليــد علــم االجتــاع التارخيــي بشــكل خــاص مــع هــذا اجلهــد إذا عــده املــرء كنيســة واســعة جــدً ا
تضــم خيو ًطــا خمتلفــة ،يتنــاول كل منهــا جــز ًءا مــن املعادلــة الالزمــة لفهــم مســارات مــا بعــد االنتفاضــة بشــكل
مناســب .تشــمل أصنــاف علــم االجتــاع التارخيــي التــي تركــز عــى التمثيــل نخبـ ًة قويــة مــن الدراســات لعلــم
االجتــاع الســيايس الكالســيكي ،واملقاربــات الفيبرييــة اجلديــدة إلنشــاء الســلطة ونظريــة احلركــة االجتامعيــة
التــي تبحــث يف متثيــل املعارضــة .وعنــد الرتكيــز عــى الســياقات اهليكليــة األعــم ُيشــمل عمــل االقتصــاد
الســيايس املســتوحى مــن املاركســية وعــرض علــم االجتــاع التارخيــي الــدويل للدســتور املشــرك التارخيــي
للــدول وأنظمــة الــدول (.)Hinnebusch 2014

يتمتــع علــم االجتــاع التارخيــي بمزايــا مفاهيميــة يتميــز هبــا عــن منافســيه الرئيســن ،نمــوذج الدمقرطــة
واالســتبداد املــرن ،يف فهــم مســارات مــا بعــد االنتفاضــةً .
أول ،عــى عكــس نمــوذج الدمقرطــة ،ال يفــرض
علــم االجتــاع التارخيــي نقطــة هنايــة ديمقراطيــة عامليــة للتنميــة؛ عــى العكــس مــن ذلــك ،يؤكــد «قانــون
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حكــم األقليــة احلديــدي» لعلــم االجتــاع الســيايس الكالســيكي مرونــة حكــم النخبــة واملزايــا التــي تتمتــع
هبــا النخــب يف احلفــاظ عــى الســيطرة أو اســتعادهتا ( .)Michels 1966, Mosca 1939مــن ناحيــة أخــرى ،ال
يفــرض علــم االجتــاع التارخيــي ،أن اســراتيجيات النخبــة ستســود دائـ ًـا ،مــع نظريــة احلركــة االجتامعيــة التــي
حتــدد األوضــاع التــي يمكــن للجامهــر -أو بشــكل أكثــر دقــة «النخــب املضــادة» -اخــراق احتــواء النخبــة.
عــى هــذا النحــو ،بـ ً
ـدل مــن «التقــدم» اخلطــي لنمــوذج الدمقرطــة نحــو التحــول الديمقراطــي أو االســتبداد
االســتثنائي لالســتبدادية املرنــة ،جيــب أن نتوقــع رصاعــات ســلطة مســتمرة بــن النزعــات الديمقراطيــة
ونزعــات حكــم األقليــة والــدورات التــي يبــدو فيهــا أحدمهــا مهيمنًــا عــى اآلخــر يف فــرات خمتلفــة.

ثان ًيــا ،يف حــن أن مقاربتــي االســتبدادية املرنــة ونمــوذج التحــول الديمقراطــي تشــدد عــى التمثيــل للــراع
بشــكل مفــرط (للنخــب أو النخــب املضــادة) .يؤكــد علــم االجتــاع التارخيــي عــى تفاعــل املمثلــن واهليــكل
كيــف يؤثــر الســياق اهليــكيل الــذي تؤثــر فيــه رصاعــات الســلطة يف النزعــات الســائدة يف فــرات معينــة.-غــاب متا ًمــا الــدور احلاســم هليــاكل واســراتيجيات االقتصــاد الســيايس يف جــدل املقاربتــن الســابقتني (كونــه
بري ًئــا إىل حــد كبــر مــن التفكــر املاركــي) يف تشــكيل الدمــج الســيايس ،وإقصــاء القــوى االجتامعيــة التــي
متنــح األنظمــة طابعهــا األســايس والتــي تفضــل الدمقرطــة يف ظــل أوضــاع حمــددة متا ًمــا فقــط .عــاوة عــى
ذلــكُ ،يظهــر علــم االجتــاع التارخيــي ،ال ســيام كــا يتضــح مــن أعــال تيــي ،كيــف يقــود التأســيس املشــرك
للــدول وأنظمتهــا وســط رصاعــات القــوى الدوليــة إىل النتائــج.

ثال ًثــاً ،
بــدل مــن افــراق النتائــج النموذجيــة للدمقرطــة واالســتبدادية املرنــة (ديمقراطيــة أو اســتبدادية)،
يــرى علــم االجتــاع التارخيــي الفيــري جمموعــة أكثــر تنو ًعــا بكثــر مــن النتائــج .عــاوة عــى ذلــك ،بينــا
يفــرض نمــوذج الدمقرطــة ببســاطة أن الدولــة ليســت إشــكالية ،يــرى علــم االجتــاع التارخيــي بنــاء الدولــة
عــى أهنــا منتــج تارخيــي ( )Huntington 1968يمكــن عكســه ،كــا يتضــح مــن ارتفــاع معــدل فشــل الــدول
يف العــامل العــريب بعــد االنتفاضــة .يعــد علــم االجتــاع التارخيــي ،برتكيــزه عــى تشــكيل الدولــة ،مناســ ًبا
بشــكل خــاص لفحــص كيــف ومتــى تفشــل الــدول ،وكيــف يتنافــس األنــداد ملــلء الفــراغ عــر «بنــاء تنافــي
للنظــام» .بالنســبة إىل غائيــة الدمقرطــة ،يســتبدل علــم االجتــاع التارخيــي اعتــاد املســار ،حيــث يتــم إعــادة
إنتــاج ممارســات بنــاء الســلطة الناجحــة تارخي ًيــا :يف منطقــة الــرق األوســط وشــال أفريقيــا ،قــام مؤســس
علــم االجتــاع ابــن خلــدون ،بتحديــد هــذه املامرســات ،بينــا قــام فيــر بتنظيمهــا ومنهجتهــا ،عــى ســبيل املثــال
احلــركات الكاريزميــة أو الباتريمونياليــة ُ [ Patrimonialismيعـ ّـرف ماكــس ويــر الباتريمونياليــة بأهنــا شــكل مــن
أشــكال اهليمنــة التقليديــة ،بدايتهــا مــن هيــاكل األرسة وال ســيام مــن ســلطة اآلبــاء .األنظمــة امللكيــة الوراثيــة
ـم
وأشــكال مماثلــة مــن احلكــم هــي انعــكاس لألبويــة عــى جمموعــة أوســع مــن العالقــات االجتامعيــة ،ومــن ثـ ّ
تعنــي الباتريمونياليــة التعامــل مــع الدولــة عــى أهنــا امتــداد طبيعــي للعائلــة] اجلديــدة.
حتــاول هــذه الورقــة ربــط هــذه العوامــل الرئيســة الثالثــة ،التمثيــل واهليــكل والنتيجــة )1 .التمثيــل :فهــي
جتمــع بــن مناهــج علــم االجتــاع التارخيــي العديــدة لفهــم الوكالــة يف رصاعــات الســلطة التــي أطلقتهــا
االنتفاضــة ،وال ســيام نظريــة احلركــة االجتامعيــة وهنــج بنــاء القــوة الفيــري )2 .اهليــكل :جيلــب مناهــج تــرح
كيــف حتــدد العمليــات الكليــة لالقتصــاد الســيايس (املاركســية) والرصاعــات الدوليــة عــى الســلطة (علــم
االجتــاع التارخيــي الــدويل) نتائــج الرصاعــات القصــرة املــدى )3 .النتائــج :وتربطهــا بمقاربــات فيربيــة
تســاعد يف فهــم التبايــن الكبــر يف النتائــج .قــد ُيطلــق عــى اجلمــع بــن هــذه اخليــوط املختلفــة مــن علــم
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االجتــاع التارخيــي م ًعــا اســم «علــم االجتــاع التارخيــي املعقــد» .يقــدم العمــل التــايل مزيــدً ا مــن التوضيــح
هلــذه املتغــرات الرئيســة وعالقاهتــا املتبادلــة.

إطار التحليل :من خالل عدسة «علم االجتماع التاريخي المعقد»
عمق التغيير
البعــد األول الــذي يشــكل املســارات هــو عمــق أو حجــم التغيري الــذي بدأ مــع بدايــة االنتفاضــات ،وهذا هو
مقــدار «الفضــاء الســيايس» الــذي يفتحه للتغيــر عرب تنافــس النظام/املعارضــة -عىل الشــوارع ،وتــداول النخبة،
والســيطرة عــى األرايض .-يتــم حتديــد ذلــك بشــكل مبــارش مــن خــال التفاعــل بــن قــدرة حــركات املعارضــة
عــى حتفيــز التعبئــة املناهضــة للنظــام وقــدرة النخــب احلاكمــة عــى مقاومــة هــذا التحــدي أو التكيــف معــه.
اهليــكل االجتامعــي والتعبئــة :شــكل اهليــكل االجتامعــي ،وال ســيام العالقــة بــن اهلويــات الطبقيــة والطائفيــة،
أيضــا فيــا إذا كانــت حــركات
االختالفــات يف عمــق واتســاع التعبئــة املناهضــة للنظــام يف دول االنتفاضــة ،وأثــر ً
املعارضــة بعــد ذلــك قــد بقيــت متحدة بــا يكفــي إلزاحــة النظــام أو االندمــاج معــه ،أم كانت جمــزأة أو مهمشــة.
اهليــكل الســيايس ومرونــة النظــام :كانــت اســراتيجيات النظــام وقدرتــه عــى التكيــف مــع التعبئــة املناهضــة
للنظــام داللــة عــى درجــات وحــدة النخبــة احلاكمــة وقــدرة «البنيــة التحتيــة» البريوقراطيــة (التعاونيــة
والقرسيــة).

أدى التفاعــل بــن التعبئــة املناهضــة للنظــام ومرونــة النظــام ،إضافــة إىل درجــات «االســتقاللية» التارخييــة ،إىل
انفتــاح الــدول عــى مســتويات متفاوتــة مــن التغيــر الــذي جعــل اســتعادة االســتبداد أو التحــول الديمقراطــي
أو فشــل الدولــة أمـ ًـرا ممكنًــا ،بــل حمتمـ ً
ـا ،ولكــن ليــس رضور ًيــا.

اتجاه تغيير الحوكمة
البعــد الثــاين ملســارات الدولــة هــو االختالفــات الناشــئة يف احلكــم أو نــوع النظــام .تــم تشــكيل هــذا جزئ ًيــا
مــن خــال الطريقــة التــي بــدأت هبــا الرصاعــات األوليــة بــن التعبئــة املعارضــة ومرونــة النظــام ،مــا وضــع
الــدول عــى مســارات خمتلفــة .ومــع ذلــك ،تــم تشــكيل املســارات بشــكل أكــر مــن خــال تفاعــل مــا بعــد
االنتفاضــة بــن القــوى االجتامعيــة املتنافســة التــي عــززت تفضيــات خمتلفــة للحكــم والقيــود اهليكليــة مــا
ح ّيــز الــراع ملصلحــة بعــض القــوى االجتامعيــة ضــد بعضهــا اآلخــر.
تــوازن التمثيــل يف فــرة مــا بعــد االنتفاضــة :ســاعد تــوازن القــوى الناشــئ بــن القــوى االجتامعيــة املتنافســة
لتشــكيل النظــام اجلديــد  -الشــباب الثــوري والعــال املنظمــون واإلســاميون والقــوى املواليــة للنظــام  -يف
أيضــا قدرهتــم عــى تشــكيل حتالفــات ،بــا
حتديــد مــن ستســود تفضيالتــه للحكــم بعــد االنتفاضــة .ومــن املهــم ً
يف ذلــك االتفاقيــات بــن النظــام واملعارضــة.

التدخــل الــدويل :أثــر «التدخــل التنافــي» للقــوى املتنافســة يف الــدول املنتــرة عــى املســارات :فكلــا
كان التدخــل أقــل قــدرة عــى املنافســة ،كانــت الفرصــة أفضــل لالنتقــال الســلمي إىل الديمقراطيــة .وكلــا زاد
التدخــل ،زادت فــرص فشــل الدولــة.
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ترجمــات
يشــكل االقتصــاد الســيايس ،بــا يف ذلــك اســراتيجيات التنميــة (أي اســتبدال الــواردات ،والتصديــر
الزراعــي) ،اهليــاكل األعمــق التــي حتــدد الدمــج الســيايس لألنظمــة واســتبعاد القــوى االجتامعيــة .يمكّــن
تــراث االقتصــاد الســيايس ملنطقــة الــرق األوســط وشــال أفريقيــا ،الدولــة والرأســاليني املحســوبني عليهــا،
ـادرا إىل حــد مــا للقــوة الطبقيــة؛ لكــن
مــا حي ّيــز النتائــج ضــد التحــول الديمقراطــي ،وذلــك يتطلــب تواز ًنــا نـ ً
االختالفــات يف مــدى وجــود بعــض التــوازن مهمــة ملســارات النظــام.

إعادة تشكيل السلطة :تباين نتائج الحوكمة
ظهــرت ثالثــة مســارات خمتلفة ملــا بعــد االنتفاضــة  )1 -الدمقرطة؛  )2اســتعادة الســلطة و )3الدول الفاشــلة.
تباينــت الــدول الفاشــلة بــن تلــك التــي اهنــارت فيهــا احلكومــة املركزيــة كل ًيــا (ليبيــا) إىل حــاالت فشــل الدولــة
اجلزئــي ،حيــث فقــد النظــام احتــكاره للعنــف والســيطرة عــى أجــزاء فقــط مــن أراضيه (ســورية).

يف كل مــن هــذه الســيناريوهات ،اختــذت إعــادة تشــكيل الســلطة بعــد االنتفاضــة أشـ ً
ـكال خمتلفــة متا ًمــا .يف
الــدول الفاشــلة ،حدثــت «إعــادة تشــكيل دولــة تنافســية» عندمــا أعــادت النخــب والنخــب املضــادة إنتــاج
ممارســات «خلدونيــة» «ناجحــة» تارخي ًيــا :أعــادت فلــول النظــام تشــكيل نفســها يف أشــكال أكثــر عن ًفــا مــن
الباتريمونياليــة اجلديــدة التــي تعارضهــا حــركات كاريزميــة عنيفــة بنفــس القــدر .وحيــث مل تفشــل الــدول ،كان
التحــول الديمقراطــي ممكنًــا إذا متكنــت احلــركات االجتامعيــة املعارضــة مــن إنشــاء مؤسســات سياســية شــاملة
(جمالــس وأحــزاب) قــادرة عــى موازنــة الســلطة البريوقراطيــةً .
بــدل مــن ذلــك ،جــاءت اســتعادة الســلطة
عندمــا قــام هجــن مــن الســلطة الباتريمونياليــة والســلطة البريوقراطيــة بتهميــش مثــل هــذه احلــركات.

شرح التنوعات في مسارات ما بعد االنتفاضة
عمق التغيير
اهليــكل االجتامعــي والتعبئــة املتغــرة :حيــدد إطــاق العنــان للخــاف ،وتنوعــات الفضــاء الســيايس املنفتــح
املتباينــة يف شــدة واتســاع التعبئــة املناهضــة للنظــام فيــا إذا كان قــد تــم فتــح مســاحة سياســية كافيــة جلعــل
تغيــر النظــام ممكنًــا ومــا إذا كانــت احلــركات املناهضــة للنظــام قــادرة عــى بنــاء التحالفــات عــر الطبقيــة وعــر
الطائفيــة املحتاجــة إلنشــاء ائتالفــات رابحــة .تعــزو نظريــة احلركــة االجتامعيــة هــذه االختالفــات (Leenders
 )2013; Dupont and Passy 2011إىل قــدرة احلــركات عــى اســتغالل املظــامل ،وبالتــايل نــزع رشعيــة الوضــع
الراهــن ،ومــا إذا كان هيــكل الفرصــة السياســية يســهل أو يعيــق تعبئــة هــذه املظــامل.
عــى الرغــم مــن أن املظــامل املناهضــة للنظــام كانــت منتــرة يف كل مــكان ،إال أن االختالفــات يف حــدة
هــذه املظــامل بــن الــدول أثــرت يف قــدرة احلــركات عــى تعبئــة االســتياء .وهكــذا ،يف مــر وتونــس ،انضمــت
ائتالفــات كبــرة مــن خمتلــف الطبقــات تضــم شــبا ًبا ثوريــن ،وناشــطني نقابيــن وإســاميني ،وفقــراء مــن املــدن
لتطغــى عليهــا أعــداد هائلــة مــن قــوات األمــن الكبــرة جــدً ا وتالقــت يف مركــز الســلطة بينــا مل تكن هنــاك قوى
اجتامعيــة -حتــى مكونــات األحــزاب احلاكمــة الكبــرة -بــدت مســتعدة للدفــاع عــن الرؤســاء احلاليــن الذيــن
ُأجــروا عــى اخلــروج مــن الســلطة ( )Tripp 2014: 95; Ghobashy 2011فيــا يمكــن أن ُيطلــق عليــه احلشــد
إىل جانــب املنتــر املضمــون .عــى النقيــض يف ســورية وليبيــا واليمــن والبحريــن ،كان هنــاك مــا يكفــي مــن
التعبئــة لزعزعــة اســتقرار الدولــة ،لكــن كان لــدى األنظمــة قواعــد مجاهرييــة أساســية مســتعدة للدفــاع عنهــا،
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وكانــت املجموعــات األوســع غــر راغبــة يف االنضــام للموكــب مــع املعارضــة ،مــا يعرقــل التعبئــة الالزمــة
الجتيــاح احلــكام احلاليــن  -وهومــا يمكــن تســميته بالتعبئــة املتوازنــة .-مــا الــذي يفــر هــذه االختالفــات؟
املحســن الناتــج عــن عوامــل مثــل اســتخدام اإلنرتنــت للتغلــب
تــم التأكيــد عــى هيــكل الفرصــة السياســية
ّ
عــى تفتيــت املجتمــع لفهــم ســبب حــدوث االنتفاضــة يف  2011-2010وليــس قبــل ذلــك ،عــى الرغــم مــن
وجــود املظــامل منــذ عقــود .ومــع ذلــك ،فــإن االختالفــات يف التعبئــة عــر دول االنتفاضــة كانــت مرشوطــة
بقــوة باالختالفــات يف البنيــة االجتامعيــة -عمــق املظامل/االنقســامات الطبقيــة التــي تقــود التعبئــة ومــا إذا كانــت
هنــاك انقســامات جمتمعيــة شــاملة تضعــف التعبئــة أو ال.

نتاجــا لتطــور األنظمــة مــن االســتبداد الشــعبي الشــمويل إىل النســخ اإلقصائيــة مــا بعد
كانــت املظــامل الطبقيــة ً
الشــعبية حتــت تأثــر النيوليرباليــة العامليــة .أدى كل مــن تزايــد عــدم املســاواة الطبقيــة والتصــور بــأن الفــرص
كانــت تقتــر عــى املقربــن مــن النظــام إىل خلــق مزيــج قــوي مــن املظــامل التــي انفجــرت يف االنتفاضــة .عــى
هــذا النحــو ،مــع تســاوي األمــور األخــرى ،بــدأت مرحلــة مــا بعــد الشــعبية يف وقــت مبكــر ،وبالتــايل كلــا
كانــت أكثــر تقد ًمــا ،تعمــق عــدم املســاواة الطبقيــة ،وزاد تراكــم املظــامل ،بالتــايل زاد احتــال أن تكــون التعبئــة عىل
نطــاق أوســع .يف منطقــة الــرق األوســط وشــال أفريقيــا ،كان االنتقــال إىل مــا بعــد الشــعبية أكثــر تقد ًمــا يف
تونــس ومــر اللتــن كانتــا مــن رواد مــا بعــد الشــعبية يف الســبعينيات ،بينــا يف ســورية ،حيــث ظهــر بعــد ثالثــة
عقــود ،كان مــن املحتمــل أن يكــون تأثــره أقــل :رفــع الدعــم الرئيــس ،عــى ســبيل املثــال عــى وقــود الديــزل
الــذي يســتخدمه الفالحــون للــري ،بــدأ يؤثــر ســل ًبا يف الطبقــات الدنيــا يف النصــف الثــاين مــن العقــد األول مــن
القــرن احلــادي والعرشيــن ،يف حــن أن اإلجــراءات املامثلــة يف مــر ،وال ســيام الرتاجــع عــن قانــون العالقــات
الزراعيــة الــذي حيــرم الفالحــن املســتأجرين مــن حيــازة آمنــة ،ولــد مظــامل ريفيــة لعقــود .يبــدو أن مســتويات
عــدم املســاواة كانــت أعــى يف تونــس منهــا يف مــر بســبب احتضاهنــا املبكــر لليرباليــة اجلديــدة .وداللــة عــى
ذلــك ،يف أواخــر التســعينيات ،كان مــؤرش جينــي لعــدم املســاواة  33.7٪يف ســورية 37.4٪ ،يف مــر و41.7٪
يف تونــس (.)Bibi and Nabli 2010

ومــع ذلــك ،غال ًبــا مــا يتــم تقســيم الســكان ليــس فقــط بســبب عــدم املســاواة الطبقيــة ،ولكــن مــن خــال
أيضــا ،والتــي تنعكــس يف جمتمــع مــدين جمــزأ .عــادة مــا
االنقســامات املجتمعيــة (الطائفيــة والعرقيــة والقبليــة) ً
يضعــف التــرذم التعبئــة عــى أســس طبقيــة وجمتمعيــة .يف مــر وتونــس ،مل تكــن االنقســامات املجتمعيــة
الضعيفــة عقبــة أمــام التعبئــة بــن الطبقــات .فــإذا ُعــززت االنقســامات الطائفيــة والطبقيــة ،ربــا ألن مجاعــة
جمتمعيــة معينــة متتلــك ســلطة غــر متكافئــة ،فــإن االعتقــاد بــأن األنظمــة متيــز عــى أســس جمتمعيــة طائفيــة مــن
املرجــح أن يزيــد مــن حــدة املظــامل االجتامعيــة واالقتصاديــة .ومــع ذلــك ،حيــث االنقســامات الطائفيــة عــر
الطبقــة ،عــى ســبيل املثــال الطبقــة العليــا عــر الطوائــف املســتفيدة ممــا بعــد الشــعبية مــع االحتفــاظ بالعمــاء
يف الطبقــات الدنيــا ،كــا هــو احلــال يف لبنــان ،ســتكون التعبئــة ضــد النظــام حمــدودة أو مقســمة إىل حــركات
مؤيــدة ومناهضــة للنظــام (تعبئــة متوازنــة) .كانــت ســورية حالــة وســطى حيــث أنتــج حتالــف مــن ناشــطي
الطبقــة الوســطى املناهضــن للنظــام وفقــراء الريــف الذيــن وقعــوا ضحيــة مــا بعــد الشــعبية (والشــعور بالتمييــز
ضدهــم عــى أســس طائفيــة) تعبئــة كافيــة لزعزعــة اســتقرار النظــام ،ولكــن ليــس إلطاحتــه .ويرجــع ذلــك إىل
ـرا مــن الطبقــات العليــا واملتوســطة يف املناطــق احلرضيــة الســنية ،وخاصــة املســتفيدين ممــا بعــد
أن جــز ًءا كبـ ً
الشــعبية ،واألقليــات الدينيــة املتحالفــة مــع أقليــة العلويــن التــي هييمــن عليهــا النظــام ،أو (األكــراد) مل ينضمــوا
إىل ائتــاف املعارضــة ،مــا أدى إىل حتقيــق التعبئــة املتوازنــة.
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ترجمــات
تســاعد االختالفــات يف مســتويات التعبئــة يف حتديــد الدرجــة املرتتبــة عليهــا مــن االنفتــاح الســيايس  -أي مــا
إذا كان الرؤســاء احلاليــون قــد ُأجــروا عــى املغــادرة ،وبــدء انتقــال ديمقراطــي حمتمــل (مــر ،وتونــس) أم أن
احلركــة تتالشــى دون تغيــر كبــر (لبنــان ،البحريــن) أو فيــا إذا كانــت التعبئــة كافيــة لزعزعــة النظام/الدولــة
ولكــن ليســت بــا يكفــي للمعارضــة لتــويل الســلطة أو االندمــاج هبــا ،مــا يضــع البــاد عــى منحــدر زلــق
للحــرب األهليــة وفشــل الدولــة (ســورية واليمــن وليبيــا).

االختالفات الباتريمونيالية الجديدة ومرونة النظام /الدولة
أيضــا لفهــم النتائــج ولفهــم ذلــك نحتــاج إىل اللجــوء
تعــد قــدرة النظــام املتغــرة عــى مقاومــة التغيــر مهمــة ً
إىل حتليــل فيبــري .أظهــر «قانــون حكــم األقليــة احلديــدي» لعلــم االجتــاع الســيايس الكالســيكي عــدم
التناســق الكبــر يف الســلطة بــن النخــب ،التــي عــادة مــا تكــون موحــدة وتتحكــم يف أذرع القيــادة البريوقراطية،
مقارنــة باجلامهــر ذات الطبيعــة املنقســمة والســلبية .يف الواقــع ،كانــت مجهوريــات الــرق األوســط وشــال
أفريقيــا كلهــا هجينــة بــن الســلطة الباتريمونياليــة والبريوقراطيــة التــي بــدت وكأهنــا جتســد القانــون احلديــدي:
الســلطة الشــخصية للرؤســاء ،املتكاتفــة مــع عصبيــة داخــل النخبــة ،عــززت متاســك النخبــة بينــا ُحلــت القيادة
البريوقراطيــة ســلطة البنيــة التحتيــة عــى املجتمــع ( .)Mann 1984ومــع ذلــك ،يف األوقــات غــر الطبيعيــة ،إذا
واجهــت التعبئــة ضــد النظــام  -أو تســببت  -يف انقســام النخبــة و/أو ضعــف القــدرة البريوقراطيــة ،وأبطلــت
عــدم تناســق الســلطة املؤيــد للنخبــة ،يمكــن فتــح مســاحة لتحــول النظــام .لقــد حــدد التكويــن املوجــود مســب ًقا
للســلطة جزئ ًيــا مــا إذا كانــت النخــب يف دول االنتفاضــة ســتظل متامســكة أم ستنقســم ومــا إذا كانت املؤسســات
البريوقراطيــة قــد اســتوعبت مــا يكفــي مــن العنــارص الشــعبية لتقليــل التعبئــة اجلامعيــة أم غلبتهــا .تــم الكشــف
عــن عــدد مــن الســيناريوهات املختلفــة التــي تــم حتديدهــا يف جــزء كبــر مــن خــال تأثــر العالقــة املتبادلــة بــن
الســلطة الباتريمونياليــة والســلطة البريوقراطيــة يف متاســك النخبــة والقــدرة البريوقراطيــة.

يف حــاالت مجهوريــة عديــدة ،كانــت التعبئــة لالنتفاضــة كافيــة لتقســيم النخــب احلاكمــة ،لكــن النتائــج
اختلفــت وف ًقــا للتــوازن البريوقراطــي  -الباتريمونيــايل .حيــث كانــت الســلطة البريوقراطيــة للمنصــب متطــورة
نســب ًيا مقارنــة بالســلطة الشــخصية للرئيــس ،يمكــن البــدء يف انتقــال القيــادة دون املخاطــرة بفشــل الدولــة.
عــى وجــه التحديــد ،كــا هــو احلــال يف تونــس ومــر ،حيــث كانــت القيــادة العليــا للجيــش تتمتــع بدرجــة
مــن االســتقاللية مــن الرئيــس ومل يتــم اســتعامرها مــن جمموعــة ذات هويــة معينــة ،يمكــن لنخــب الدولــة
التضحيــة بالرئيــس إلنقــاذ أنفســهم دون تعريــض النظــام للخطــر(Stepan and Linz, 2013; Stacher 2012:
) 39, 158وانقســامات النخبــة يمكــن احتواؤهــا عــى املســتوى املركــزي دون تفكيــك الدولــة .يف مثــل هــذه
الســيناريوهات ،ســمح التخــي عــن الرؤســاء املســتبدين بتــداول النخبــة ،وفتــح إمكانيــة التحــول الديمقراطــي.
مــن ناحيــة أخــرى ،إذا كان اجلانــب الوراثــي لألنظمــة ،قبــل االنتفاضــة ،قــد أضعــف النزاهــة البريوقراطيــة
للمؤسســات ،وإذا فشــلت عصبيــة النخبــة يف الوقــت نفســه يف منــع انقســامات النخبــة ،فــإن شــبكات العمــاء
أيضــا إىل تقســيم اجليــش والبريوقراطيــة ،مــا قــد يــؤدي إىل فشــل الدولــة ،كــا
املتنافســة لفصائــل النخبــة متيــل ً
رأينــا يف ليبيــا واليمــن.
كانــت البحريــن وســورية احلالتــن اللتــن مل تنقســم فيهــا النخــب احلاكمــة يف ظــل التعبئــة اجلامهرييــة
املناهضــة للنظــام .يف البحريــن ،أدى تضامــن األرسة احلاكمــة ،واملســاحة اجلغرافيــة الصغــرة التــي يتــم التحكــم
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فيهــا بســهولة ،وتدخــل جملــس التعــاون اخلليجــي إىل إهنــاء االنتفاضــة برسعــة .يف ســورية ،ســاعدت الســلطة
الشــخصية للرئيــس عــى احتــواء الشــقاق النخبــوي ،كــا ســاعد منحــه الســلطة لقــوات األمــن مقابــل والئهــم
لــه يف تقليــل االنشــقاقات عندمــا ُطلــب منهــم اســتخدام القــوة ضــد املتظاهريــن .بقيــت النخــب متامســكة
وراء الرئيــس؛ ولكــن ،يف الوقــت نفســه ،عنــى االنتشــار النســبي للســلطة بــن النخــب األساســية الراســخة يف
املؤسســات البريوقراطيــة املتنافســة (احلــزب واجليــش وقــوات األمــن) أنــه ال أحــد لديــه الســلطة الختــاذ القــرار
بشــأن االنتقــال الســلس وأ ّنــه ال يمكــن ألحــد التحــرك ضــد الرئيــس دون تعريــض النظــام بأكملــه للخطــر
(.)Stacher 2012
يف الوقــت نفســه ،كانــت القــدرة البريوقراطيــة ذات أمهيــة بالنســبة للمســارات .تعتمــد قــدرة النظــام
عــى احتــواء شــدة التعبئــة املناهضــة للنظــام عــى التــوازن بــن التعبئــة وقدرهتــا املؤسســية عــى دمــج القــوى
االجتامعيــة .وكلــا كان املجتمــع أكثــر تعبئــة اجتامع ًيــا ،كان البــد مــن تطويــر هــذه القــدرة مــن حيــث القــدرة
التنظيميــة ،وعــى وجــه التحديــد التضمــن يف التنظيــم احلــزيب والنقــايب ،ومــن حيــث امتــاك املــوارد التشــاركية
(مثــل ريــع النفــط) .فكلــا جتــاوزت التعبئــة االجتامعيــة القــدرة عــى االندمــاج الســيايس ،قلــت حصانــة
األنظمــة يف مقابــل التعبئــة السياســية املناهضــة للنظــام؛ يف تونــس ،كانــت املســتويات املرتفعــة نســب ًيا مــن التعبئــة
االجتامعيــة غــر مدجمــة سياسـ ًيا مــن جانــب حــزب بــن عــي اإلقصائــي احلاكــم ،مــا ســاعد يف تفســر التعبئــة
اجلامعيــة [بتأثــر العربــة] التــي أدت إىل اإلطاحــة الرسيعــة بالرئيــس.

تعتمــد قــدرة األنظمــة جتنــب فشــل الدولــة يف خضــم االنتفاضــات ،ومقاومــة التمــردات طويلــة املــدى،
وحتقيــق االســتقرار يف أنظمــة مــا بعــد االنتفاضــة ،عــى مــا إذا كان جهــاز الدولــة يتمتــع بقــدرات مؤسســية
مثــل اخــراق البنيــة التحتيــة للمجتمــع باســتخدام البريوقراطيــة .كان هــذا ،إىل حــد مــا ،وظيفــة للتواريــخ
املتنوعــة لتشــكيل الدولــة .وهكــذا ،حيــث حــدث ،كــا هــو احلــال يف مــر وتونــس عــى وجــه اخلصــوص،
رصاع االنتفاضــة عــى الســلطة داخــل دولــة هلــا تاريــخ مهــم مــن االســتقاللية« -حكومــة احلكومــة»  -ثــم كان
التامثــل القــوي مــع الدولــة ،إضافــة إىل تقليــد طويــل مــن البريوقراطيــة ،أقــل احتـ ً
ـال إىل أن يــؤدي إىل فشــل
الدولــة .وحيــث كانــت الدولــة حديثــة العهــد بحــدود مفروضــة ومتنــازع عليهــا مــن اخلــارج مــن هويــات
متنافســة قويــة فــوق الدولــة وضمــن الدولــة ،كــا هــو احلــال يف ســورية ،كانــت الدولــة أكثــر ضع ًفــا ،وإىل حــد
كبــر ،متامســكة بواســطة النظــام ،مــا جيعلهــا عرضــة لالهنيــار إذا مــا تــم إضعــاف النظــام .ومــع ذلــك ،يمكــن
تعويــض ذلــك :وهكــذا ،طــور النظــام الســوري ،قــدرات بريوقراطيــة قويــة إىل حــد مــا (بحزبــه الواحــد القوي
وجيشــه) واحتفــظ هبــا خــال االنتفاضــةّ ،
وإن قدرتــه عــى الصمــود لســنوات مــن التعبئــة املناهضــة للنظــام
كانــت جزئ ًيــا بســبب هــذا .عــى النقيــض مــن ذلــك ،كانــت هــذه القــدرات يف ليبيــا واليمــن أضعــف بكثــر.
كان القــذايف قــد أضعــف الدولــة عمــدً ا ،بــا يف ذلــك اجليــش ،بينــا أعاقــت القبليــة ســلطة البنيــة التحتيــة
للدولــة يف اليمــن .وبالتــايل ،تباينــت القــدرات البريوقراطيــة بشــكل كبــر مــن مرتفعــة نســب ًيا يف حالــة مــر
وتونــس ،إىل احلــد األدنــى يف ليبيــا ،مــا يفــر القابليــات املتفاوتــة لإلصابــة بفشــل الدولــة.

تفاعل التعبئة المناهضة للنظام ومرونة النظام
باختصــار ،تــرح قــدرات النظــام التــي تتفاعــل مــع مســتويات التعبئــة كيــف تــم وضــع الــدول عــى
مســارات خمتلفــة يف بدايــة االنتفاضــة .حينــا كانــت التعبئــة منخفضــة ،فقــد تــم احتواؤهــا بســهولة مــن األنظمة
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ترجمــات
البريوقراطيــة نســب ًيا (اجلزائــر) وحتــى األنظمــة الباتريمونياليــة يمكــن أن تســتمر ،كاألردن عــى ســبيل املثــال.
عــى العكــس مــن ذلــك ،حيــث أنتجــت التعبئــة العاليــة نشــا ًطا معاد ًيــا للنظــام ،لكنهــا «االســتقاللية» املرتســخة
القــدرة البريوقراطيــة العاليــة مقارنــة بالســلطة الباتريمونياليــة (تونــس ومــر) ،فتــح تغيــر القيــادة البــاب أمــام
انتقــال ديمقراطــي حمتمــل دون التعــرض خلطــر فشــل الدولــة .حيــث يكــون اجلانــب الباتريمونيــايل مرتف ًعــا
وتنخفــض البريوقراطيــة (مــع وجــود شــبكات عمــاء للزعيــم أقــوى مــن مؤسســات الدولــة وهويتهــا)،
إذا متــزق متاســك النظــام يف ظــل التعبئــة الكبــرة املناهضــة للنظــام (حتــى لــو متــت موازنتهــا ببعــض التعبئــة
املؤيــدة للنظــام) ،قــد تفشــل الدولــة متا ًمــا كــا هــو احلــال يف ليبيــا وربــا اليمــن .حيــث حدثــت التعبئــة املتوازنــة
وحافظــت العصبيــة عــى متاســك النظــام ،كــا هــو احلــال يف ســورية ،وكانــت مؤسســات الدولــة البريوقراطيــة
قويــة جــدً ا (عــى الرغــم مــن اســتعامرها مــن أفــراد النظــام الطائفــي العلــوي) بحيــث ال يمكــن اإلطاحــة
هبــا مــن قبــل املعارضــة ،ولكنهــا ضعيفــة جــدً ا بحيــث ال يمكــن هلــا االحتفــاظ بالســيطرة عــى كامــل أرايض
الدولــةُ ،فتــح البــاب لفشــل جزئــي للدولــة.

االتجاهات المتنوعة للتغيير
االنتقال إلى أين؟ توازن القوة بين القوى االجتماعية
عندمــا تفتــح التعبئــة املناهضــة للنظــام مســاحة سياســية ،فإهنــا تعجــل رصا ًعــا عــى الســلطة يشــكل بــدوره
املســارات الالحقــة .ســيكون تــوازن التمثيــل بــن القــوى االجتامعيــة املتنافســة يف هــذا الــراع ،مثــل حــركات
املجتمــع املــدين واحلــركات اإلســامية والنقابــات العامليــة واجليــش ،حاسـ ًـا يف اجتــاه املســارات .يتــم حتديــد
تــوازن الوكالــة هــذا مــن خــال عوامــل مثــل مــا إذا كانــت القــوى املجتمعيــة يمكــن أن تشــكل نفســها وكالء
متامســكني ،ال ســيام أحــزاب سياســية مــع التنظيــم لدمــج قــوى اجتامعيــة أوســع رضوريــة للفــوز بالســلطة
أيضــا مــا إذا كانــت حــركات املعارضــة  -اإلســاميني وناشــطي الطبقــة الوســطى العلامنيني
واحلكــم .مــن املهــم ً
والعــال  -قــادرة عــى التغلــب عــى خالفاهتــم وتشــكيل حتالفــات ديمقراطيــة قــادرة عــى املســاومة عــى انتقــال
ســلمي مــع أتبــاع النظــام أو مــا إذا كانــوا ســينحرسون ،مــا يم ّكــن األنظمــة مــن اســتاملة أحدهــم ضــد اآلخــر.

احلــركات الديمقراطيــة املناهضــة للنظــام :كان لشــباب الطبقــة الوســطى العلامنيــن بفضــل إتقاهنــم لإلنرتنت
دور فعــال يف التغلــب عــى التجزئــة ومتكــن التعبئــة املناهضــة للنظــام يف دول االنتفاضــة العربيــة .كانــوا طليعــة
احلــركات التــي أجــرت عــى رحيــل القــادة االســتبداديني و/أو فــازت بتغيــرات دســتورية ديمقراطيــة حمتملــة.
ومــع ذلــك ،فقــد أثبتــوا أهنــم غــر قادريــن عــى االســتفادة مــن ســقوط أو إضعــاف األنظمــة القديمــة (Durac
 .)2015أدى افتقارهــم إىل أيديولوجيــة وتنظيــم موحديــن إىل عــدم قدرهتــم عــى حشــد أصــوات مجاهرييــة
قويــة .ورسعــان مــا انقســموا بــا زعيــم وبســبب انعــدام جتانســهم إىل فصائــل متخاصمــة .يف مــر واملغــرب،
أدى عجــز الليرباليــون العلامنيــون عــن منافســة اإلســاميني يف االنتخابــات إىل إضعــاف التزامهــم بالديمقراطيــة
برسعــة ،مــا أحيــى قــدرة النظــام عــى اســتخدامهم ضــد اإلســاميني .يف تونــس فقــط بقيــت القــوى العلامنيــة
موحــدة بــا يكفــي لتحقيــق التــوازن والتســوية مــع اإلســاميني .يف حــاالت مثــل ســورية واليمــن ،أدى انقســام
احلــركات إىل عــدم متكنهــا مــن الوصــول إىل أي نــوع مــن معاهــدات االنتقــال مــع احلــكام احلاليــن ،ونتيجــة
ذلــك ،رسعــان مــا أصبحــت فصائــل مســلحة ،أو أفســحت املجــال ملزيــد مــن اجلهاديــن املتشــددين ،مــا أدى
إىل فشــل الدولــة وتقليــص احتــاالت التوصــل إىل نتيجــة ديمقراطيــة بشــكل ملحــوظ.
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العـدد الثـانــي
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اإلســاميون :أدى إضعــاف األنظمــة إىل فتــح البــاب أمــام احلــركات اإلســامية ،لكــن أي نــوع مــن هــذه
حاســا للوصــول للنتائــج .يف البدايــة ،بــدا اإلســام
أمــرا
ً
احلــركات اإلســامية كان لــه اليــد العليــا ،كان ً
احلداثــي جلامعــة اإلخــوان املســلمني يتمتــع بالســلطة مــن خــال إزاحــة الرؤســاء االســتبداديني .كان هلــم ميــزة
حاســمة عــى املنافســن العلامنيــن بســبب أتباعهــم مــن الناشــطني ،واخلــرة االنتخابيــة ،والشــبكات اخلرييــة،
واملــدارس وحمطــات التلفزيــون ،وخدمــات الرعايــة االجتامعيــة؛ القــدرة عــى التحــدث عــن املحرومــن؛ وامليزة
التنافســية (عــى املعارضــة العلامنيــة) بســبب اســتخدام املســاجد واملــدارس الدينيــة للتجنيــد .يف تونــس ومــر،
حصــل اإلســاميون عــى األكثريــة يف أول انتخابــات ديمقراطيــة ،لكــن مل حيصلــوا عــى أغلبيــة قويــة كانــت
رضوريــة لتهميــش املعارضــة واحلكــم بفعاليــة (.)Heyderian 2014: 95-110; Lynch 2012: 146-59
كــا تــم تنشــيط الســلفيني ودفعهــم إىل الســاحة السياســية مــن خــال االنتفاضــة وبتمويــل مــن اململكــة العربيــة
الســعودية ،التــي عدهتــم أداة ضــد اإلخــوان والثــوار العلامنيــن .إن ســلوك اإلخــوان يف مــر ،حيــث تــم
تطويقهــم ودفعهــم إىل اليمــن عــى يــد الســلفيني ،وكرسهــم وعــو ًدا عديــدة بعــدم التــادي يف أجندهتــم ،أثــار
قلــق العلامنيــن الذيــن حتالفــوا مــع النظــام القديــم ضدهــم ،مــا أتــاح اســتعادة االســتبدادية يف عهــد الســييس.
إن إقصــاء مــر لإلخــوان املســلمني ،وهــي حركــة إســامية مســتعدة للعــب وف ًقــا لقواعــد ديمقراطيــة ،مــع
قاعــدة مجاهرييــة ضخمــة ،وصاحبــة أكــر قــدرة بــن القــوى االجتامعيــة ملوازنــة قــوة الدولــة وإضفــاء الرشعيــة
عــى رأســالية الســوق ،يعنــي أن التحــول الديمقراطــي مل يعــد ممكنًــا .كانــت تونــس االســتثناء ،حيــث مكنّــت
قــدرة العلامنيــن وحركــة النهضــة اإلســامية عــى تقاســم الســلطة مــن االنتقــال الديمقراطــي يف تونــس .أدى
تراجــع اإلســاميني احلداثيــن يف أماكــن أخــرى إىل حتويــل ميــزان القــوى بــن اإلســاميني إىل حــركات جهاديــة
فرصــا جديــدة يف الــدول الفاشــلة الناجتــة عــن احلــرب
عابــرة للــدول مســتوحاة مــن القاعــدة التــي وجــدت ً
األهليــة ،كــا جتــى يف ســورية (.)Volpi and Stein 2015

العــال (بالتحالــف مــع الطبقــة الوســطى ذات الرواتــب) هــم عاملــون حاســمون يف التحالــف الديمقراطــي
املطلــوب لدفــع وتوطيــد الديمقراطيــة .الحــظ أشــار ( )99-152 :2013أهنــم شــكّلوا البديــل احلقيقــي
للقوتــن الرئيســتني األخريــن املتنافســن يف فــرة مــا بعــد االنتفاضــة ،املؤسســة العســكرية/الدولة واحلــركات
اإلســامية ،وكالمهــا دافــع عــن تنوعــات يف الليرباليــة اجلديدة التــي قامــت االنتفاضــات ضدها يف املقــام األول.
كان هتميــش العــال املنظمــن خــال االنتفاضــات يف ســورية وليبيــا واليمــن عامـ ً
ـا يف فشــل الدولــة والفشــل
الديمقراطــي ( .)Allinson 2015حيــث كانــت احلــركات العامليــة ،نتيجــة للمجتمــع الصناعــي ،أكــر وأفضــل
أدوارا رئيســة يف التعبئــة املناهضــة لالســتبداد .كانــت النقابــات
تنظيـ ًـا ،كــا هــو احلــال يف مــر وتونــس ،أدت
ً
العامليــة حموريــة يف التعبئــة ضــد الرئيــس يف تونــس ،بينــا يف مــر ،أوضــح إرضاهبــم الــذي شــمل الدولــة
بأرسهــا للجيــش املــري أن معارضــة مبــارك كانــت عميقــة وواســعة النطــاق بحيــث ال يمكــن الرتاجــع عنهــا.
لكــن هنــا انفصلــت الدولتــان :بينــا ســاعدت النقابــات يف تونــس يف التوســط يف حــل وســط بــن العلامنيــن
واإلســاميني ،انضمــت يف مــر إىل اجليــش ضــد اإلســاميني .مــا أفــى ً
أول إىل التحــول الديمقراطــي ،وثان ًيــا
إىل إعــادة إحيــاء االســتبداد.

القــوات املواليــة للنظــام :عــى الرغــم مــن حتــدي القــوى االجتامعيــة املعارضــة الشــديد لألنظمــة خــال
االنتفاضــة ،إال أن األخــرة نجــت وشــنت معــارك قتاليــة .يف حــن أن البريوقراطيــن والرأســاليني املوالــن
للحكومــة واألحــزاب احلاكمــة كانــت عنــارص مهمــة يف مرونــة األنظمــة ،كان العامــل األكثــر حتديــدً ا
للنتائــج هــو اجليــش وقــوات األمــن .تباينــت الــردود العســكرية عــى االنتفاضــات اعتــا ًدا عــى عوامــل
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ترجمــات
مثــل االســتقاللية املؤسســية والقــدرات القمعيــة واملصالــح (السياســية واالقتصاديــة واملجتمعيــة واملهنيــة)
للمؤسســات العســكرية .يف البدايــة ،بعــد رؤيــة املغــادرة الرسيعــة للرؤســاء يف تونــس ومــر واليمــن ،رأى
كثــرون أن التعبئــة السياســية قــد جتــاوزت ســلطات االحتــواء القمعيــة لألنظمــة القديمــة؛ ومــع ذلــك ،أعــاد
اجليــش وقــوات األمــن التجمــع ،مــا أعــاد بعــض التــوازن (أو انعدامــه) القديــم بــن الدولــة واملجتمــع .الحــظ
جوشــوا ســتارش ) Joshua Stacher (2015أنــه يف حــن قــد تكــون الــدول قــد أضعفــت بســبب االنتفاضــة،
فــإن األنظمــة -وال ســيام جوهرهــا القهــري -مل تنــج فحســب ،بــل وســعت بشــكل كبــر مــن اســتخدام العنــف
أيضــا.
إلنقــاذ األنظمــة القديمــة ً

كانــت االختالفــات يف دور اجليــش حموريــة للنتائــج ( .)Barany 2011; Bellin 2012يف مــر ،حيــث احتفظ
اجليــش باالســتقالل املؤســي للقيــادة السياســية العليــا وكان لديــه تضــارب يف املصالــح مــع العائلــة الرئاســية
أيضــا ،إضافــة إىل مصلحــة كبــرة يف احلفــاظ عــى املؤسســة ،بــا يف ذلــك الســيطرة عــى قطاعــات كبــرة مــن
ً
االقتصــاد ،ضحــت القيــادة العليــا برئيــس اجلمهوريــة حفا ًظــا عــى مصاحلهــا ومؤسســات الدولــة .كــا أدى
اعتامدهــا عــى الدعــم املــايل الغــريب إىل عــدم اســتعدادها للمخاطــرة بمثــل هــذا التمويــل بســبب قمعهــا اجلامهري
نيابــ ًة عــن الرئيــس .وبمجــرد رحيــل مبــارك ،حــاول اجليــش املــري ا ُملســ ّيس الضخــم االحتفــاظ بقيــادة
العمليــة االنتقاليــة وتوجيههــا بطريقــة حتافــظ عــى مصاحلــه .مل يــردد يف قمــع املتظاهريــن عندمــا اســتهدفوا
مصاحلــه اخلاصــة ،وال ســيام يف هجامتــه عــى مجاعــة اإلخــوان املســلمني بعــد انقــاب الســييس ،مــا أظهــر أن
جيشــا ممـ ً
ً
ـول مــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة مل يكــن أقــل اســتعدا ًدا مــن القــادة الباتريمونياليــن الســتخدام
العنــف اهلائــل للدفــاع عــن مصاحلــه احليويــة .عــاوة عــى ذلــك ،فقــد امتلــك القــدرة القمعيــة إلعــادة تأكيــد
ســيطرته عــى املجتمــع واألرض املرصيــة (حتــى لــو كانــت موضــع نــزاع يف ســيناء) .كان هــذا حمور ًيــا يف متكــن
اســتعادة كثــر مــن النظــام القديــم .عــى النقيــض مــن ذلــك ،كانــت القــدرات القمعيــة املحــدودة يف تونــس
ونــزع تســييس اجليــش مــن العوامــل احلاســمة لتمكــن االنتقــال الديمقراطــي .كان التــوازن بــن الركائــز
أيضــا :حيــث ،وكــا هــو معتــاد يف منطقــة الــرق األوســط وشــال أفريقيــا ،كان
البريوقراطيــة للنظــام مهـ ًـا ً
اجليــش هــو الركيــزة األساســية للدولــة ،مــا جيعــل التحــول الديمقراطــي أقــل احتـ ً
ـال؛ إال أن تونــس كانــت
اســتثنا ًء ،حيــث كان حــزب االســتقالل الوطنــي (حــزب الدســتور اجلديــد) ،جن ًبــا إىل جنــب مــع النقابــات
املهنيــة ،القــوى الرئيســة التــي ُبنيــت عليهــا الدولــة ،مــا أجهــض الــدور العســكري املهيمــن عــاد ًة يف مجهوريــات
الــرق األوســط وشــال أفريقيــا .يف ســورية ،أدى االخــراق الطائفــي والتســييس البعثــي للجيــش إىل تقليــص
اســتقالليته ،مــا أبقــى اجلــزء األكــر منــه عــى والئــه للنظــام .أدت االختالفــات يف اهلويــة بــن العنــارص العلويــة
يف قــوات األمــن واملتظاهريــن إىل انخفــاض كبــر يف فــرص االنشــقاق عــن الســابق عندمــا ُأمــروا بإطــاق
النــار عــى املدنيــن .احتفــظ اجليــش الســوري بتامســك مؤسســايت ٍ
كاف للدفــاع عــن النظــام مــن االهنيــار؛ ومــع
ٍ
وكاف لتشــكيل املنافــس املعــروف
ذلــك ،فــإن االنشــقاقات الفرديــة املتزايــدة واملتســارعة أدت إىل تكتــل حاســم
باســم «باجليــش الســوري احلــر» ،مــا أدى إىل حــرب أهليــة عســكرية وفشــل الدولــة اجلزئــي.
ميــزان القــوى االجتامعيــة :أدت االختالفــات يف ميــزان التمثيــل بــن القــوى االجتامعيــة واالئتالفــات فيــا
بينهــا إىل مســارات خمتلفــة .بشــكل عــام ،يتطلــب االنتقــال الديمقراطــي الســلمي اتفا ًقــا بــن املعتدلــن يف النظام
واملعارضــة ،بينــا قــد ينتــج عــن املتشــددين مــن كال اجلانبــن حــرب أهليــة .لكــن القــوة النســبية للفاعلــن حت ّيــز
أنــواع التحالفــات املحتملــة .فحيثــا كانــت احلــركات االجتامعيــة املؤيــدة للديمقراطيــة والعــال املنظمــون
أقويــاء ،واجليــش ضعي ًفــا أو غــر مسـ ّيس ،واإلســاميون معتدلــون ،كانــت فــرص االنتقــال إىل النظــام التعددي
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أفضــل (تونــس) .وحيثــا كان اجليــش قو ًيــا ومس ّي ًســا ،وكان اإلســاميون واحلــركات الديمقراطيــة والنقابــات
بعضــا ،مجعــت املؤسســات احلاكمــة بــن اإلكــراه والتقســيم واحلكــم
العامليــة منقســمني عــى بعضهــم ً
الســتقطاب العلامنيــن ضــد اإلســاميني ودفــع عــودة االســتبداد (مــر)؛ إن وجــود جيــش قــوي ،وتطــرف
اإلســاميني ،وحــركات ديمقراطيــة ضعيفــة ونقابــات عامليــة وهيمنــة متشــددة عــى مجيــع األطــراف ،أدت إىل
مواربــة النتيجــة نحــو فشــل الدولــة واحلــرب األهليــة (ســورية).

المتغير الدولي
ُيظهــر علــم االجتــاع التارخيــي ،وال ســيام كــا يتضــح يف أعــال تيــي ( ،)1990كيــف تتعــاون أنظمــة الــدول
بعضــا حيــث حيفــز الــراع الــدويل عــى الســلطة املركزيــة القــوة والتعبئــة اجلامهريية
والــدول يف تشــكيل بعضهــا ً
أيضــا شــكل حمــاوالت الــدول
الالزمــة لصنــع حــرب ف ّعالــة .يمكــن أن يأخــذ الــراع الــدويل عــى الســلطة ً
لتصديــر أنظمــة سياســية مماثلــة ألنظمتهــا ،أو احلفــاظ عليهــا مــن خــال وســائل خمتلفــة مــن القــوة الناعمــة
إىل احلــروب بالوكالــة .كان التأثــر الرئيــس للمتغــر الــدويل عــى مســارات النظــام يف دول االنتفاضــة العربيــة
هــو التدخــل التنافــي الــذي اســتخدمت مــن خاللــه القــوى اإلقليميــة املتنافســة األمــوال والدعايــة واألســلحة
لقلــب ميــزان القــوى الداخــي يف الــدول املنتفضــة ملصلحــة القــوى الصديقــة :إيــران والســعودية وقطــر.
ودعمــت تركيــا األطــراف املتحاربــة ونــاذج احلكــم البديلــة .انقســمت دول جملــس التعــاون اخلليجــي الســنية
وتركيــا حــول دعــم أنــواع متنافســة مــن اإلســاميني ،وقامــت إيــران بنــر االســتقطاب الطائفــي بينهــم .عالوة
عــى ذلــك ،اســتخدم كال اجلانبــن حتويــات الريــع خــال االنتفاضــات لتعزيــز القــوى املناهضــة للديمقراطيــة
 اجليــش يف مــر ،ونظــام األســد ،والســلفيني ،واألنظمــة امللكيــة غــر النفطيــة (األردن ،املغــرب) .وحيــثـادرا عــى الســيطرة عــى الرقعــة ،كانــت النتيجــة زعزعــة اســتقرار الــدول ورشذمــة
مل يكــن أي مــن الطرفــن قـ ً
اجلامهــر بــن العلامنيــن وأنــواع خمتلفــة مــن اإلســاميني املتنافســن .أدى االنقســام النموذجــي الناتــج عــن
ذلــك إىل ضعــف فرصــة الديمقراطيــة يف أن تصبــح «مهيمنــة» يف املنطقــة ( .)Hinnebusch 2015عــى املســتوى
العاملــي ،ســاعدت محلــة الغــرب لتصديــر الديمقراطيــة يف نــزع الرشعيــة عــن األنظمــة االســتبدادية ،بينــا
بعضــا ضــد ذلــك .وقــد جتــى ذلــك يف التدخــل
دعمــت األنظمــة االســتبدادية (أو شــبه االســتبدادية) بعضهــا ً
األمريكــي والــرويس يف طــريف الــراع الســوري.

كلــا أصبحــت دولــة مــا ســاحة لتدخــل القــوة اإلقليميــة والعامليــة ،قــل احتــال التحــول الديمقراطــي ،وزاد
احتــال فشــل الدولــة .وهكــذا ،أدى الشــكل األكثــر تطر ًفــا وأحاديــة للتدخــل يف ليبيــا ،إىل أكــر فشــل كامــل
للدولــة .يف ســورية التــي عــى عكــس ليبيــا تتمتــع بمؤيديــن خارجيــن ،أدى التدخــل اخلارجــي «املتــوازن»
أو التنافــي الناتــج مــن مصلحــة األطــراف املتصارعــة إىل متكــن كل مــن بقايــا النظــام واملعارضــة الناشــئة
بعضــا .أدى هــذا إىل منــع اســتعادة النظــام
«األنظمــة املضــادة» ،وإن كان ذلــك كاف ًيــا فقــط هلزيمــة بعضهــم ً
االســتبدادي وترســيخ احلــرب األهليــة ،مــا أدى إىل فشــل الدولــة اجلزئــي .يف مــر ،مل يكــن مســتوى التدخــل
املعتــدل (الدعــم الســعودي/اإلمارايت مقابــل الدعــم املــايل القطــري لألطــراف املتنافســة) كاف ًيــا للتســبب يف
فشــل الدولــة ،ولكنــه كان كاف ًيــا لتعزيــز قــدرات النظــام القمعيــة واالســتيعابية وتســهيل عــودة االســتبداد.
ـرا ،يف تونــس ،كان التدخــل املنخفــض نســب ًيا متواف ًقــا مــع بقــاء الدولــة ودمقرطتهــا.
أخـ ً
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ترجمــات
الهيكل فوق التمثيل :االقتصاد السياسي
تشــكل هيــاكل االقتصــاد الســيايس واســراتيجيات التنميــة االندمــاج الســيايس للقــوى االجتامعيــة التــي
تعطــي األنظمــة طابعهــا اجلوهــري أو اســتقصائها .وف ًقــا ملــور) ، Moore (1966تتطلــب اســراتيجيات التصدير
الزراعــي تضمــن األرض/رأس املــال وإقصــاء العاملــة ،مــا يــؤدي غال ًبــا إىل «اســتبداد اليمــن» .عــى النقيــض
عوضــا عــن االســترياد الــدوالين [يتعلــق بـــ أو يميــز نظا ًمــا سياسـ ًيا تكــون للدولــة
مــن ذلــك ،يميــل التصنيــع ً
فيــه ســيطرة مركزيــة كبــرة عــى الشــؤون االجتامعيــة واالقتصاديــة] إىل اســتبعاد النخــب املالكــة لــأرايض
ودمــج العــال ،أحيا ًنــا يف ظــل «اســتبداد اليســار» الشــعبي .تتطلــب الدمقرطــة رشو ًطــا خاصــة :تــوازن القــوة
االجتامعيــة بــن الدولــة والربجوازيــة والطبقــات العاملــة املنظمــة (Rueschemeyer, Stephans and Stephans,
 )1992وحتالــف ديمقراطــي قــادر عــى الضغــط عــى نخــب الدولــة ،مكــون مــن الربجوازيــة والطبقــة الوســطى
التــي تتلقــى الرواتــب والطبقــات العاملــة .يف هــذا الصــدد ،فــإن تنــوع الرأســالية مهــم؛ حيــث إن الرأســالية
الفورديــة الكيزيــة  Fordist Keysianيف فــرة «الليرباليــة الراســخة» توســعية وشــاملة نســب ًيا لــكل مــن رأس
املــال والعاملــة ومتوافقــة مــع الديمقراطيــة احلقيقيــة .يف حــن أن النســخة الليرباليــة احلديثــة التــي ُروج هلــا
يف ظــل الرأســالية املاليــة املعوملــة تولــد تفاوتــات عميقــة ،وتــؤدي بشــكل حــاد إىل إمالــة ميــزان القــوة ضــد
العــال ( .)Cavatorta 2010إهنــا متوافقــة يف أحســن األحــوال مــع مــا ســاه روبنســون )Robinson (1996
«الديمقراطيــة املنخفضــة القــوة»  -ديمقراطيــة إجرائيــة بحتــة يتــم فيهــا إزالــة القضايــا األساســية الكــرى
لتوزيــع الثــروة مــن األجنــدة السياســية  -ويف أســوأ األحــوال مــع نــوع مــن االســتبداد الــذي تكــون فيــه
املطالــب الشــعبية مكبوتــة .يف منطقــة الــرق األوســط وشــال أفريقيــا ،يعــد االقتصــاد الســيايس غــر مالئــم
بشــكل مضاعــف إلرســاء الديمقراطيــة ومالئــم لالســتبدادً .
أول ،تنتــج الــدول الريعيــة برجوازيــة تعتمــد
الدولــة ،ومواطنــن زبائــن ،ويف كثــر مــن احلــاالت ،وتطــرد العاملــة الوافــدة عــى الفــور .يف الواقــع ،أثبتــت
املاملــك اخلليجيــة بإجياراهتــا الوافــرة واســتخدام العاملــة الوافــدة املســتوردة أهنــا أكثــر مقاومــة لالنتفاضــة .ثان ًيــا،
أدى تصديــر الليرباليــة اجلديــدة إىل منطقــة الــرق األوســط وشــال أفريقيــا ،مدعو ًمــا بــروط قــرض صنــدوق
النقــد الــدويل ،إىل حتويــل ميــزان القــوة االجتامعيــة ضــد العــال ،وأدى إىل التحــول مــن االســتبداد الشــعبي
إىل االســتبداد مــا بعــد الشــعبي ،والتخــي عــن التصنيــع بـ ً
ـدل مــن االســترياد .تتشــكل العوملــة االقتصاديــة يف
منطقــة الــرق األوســط وشــال أفريقيــا مــن الــدول املحليــة يف شــكل مميــز مــن رأســالية املحســوبية ،التــي
تعرقــل التحــول الديمقراطــي .وذلــك ألن حتالفــات الدولــة مــع االئتالفــات الرأســالية املحســوبة عليهــا
يســتبعدون العــال ،بالتــوازي مــع التبعيــة املتزايــدة لــرأس املــال العاملــي (ومطالبتــه اجلامهــر بالتقشــف) ،األمــر
الــذي يــدق إســفينًا بــن الربجوازيــة والعــال؛ ويعيــق «التحالــف الديمقراطــي» بينهــا الــذي هــو أفضــل وضــع
الســتخراج الديمقراطيــة مــن الدولــة (.)Guazzone and Pioppi 2009
االنتفاضــات مل تغــر هــذا الواقــع .يف حقيقــة األمــر ،عــى الرغــم مــن أهنــا كانــت راســخة يف االحتجــاج عــى
التحــوالت الليرباليــة اجلديــدة مــا بعــد الشــعبية للجمهوريــات االســتبدادية ،كــا الحــظ )،Aschar (2013
إال أهنــا ظلــت سياســية بحــت ،مــع حمــاوالت قليلــة ملهامجــة الظلــم االقتصــادي أو عــدم املســاواة؛ يف الواقــع،
أدت االنتفاضــات ،إىل تعطيــل النمــو االقتصــادي ،وإىل تعميــق االعتــاد عــى النظــام املــايل الــدويل املتمحــور
حــول الغــرب ،مــا أدى إىل حــر تونــس ومــر ،ومهــا الدولتــان اللتــان تتمتعــان بأفضــل الفــرص للتحــول
الديمقراطــي ،يف ممارســات ليرباليــة جديــدة جعلــت مــن املســتحيل معاجلــة عــدم املســاواة والفقــر .هــذا يتوافــق
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يف أحســن األحــوال مــع الديمقراطيــة منخفضــة القــوة ،كــا هــو احلــال يف تونــس .عــاوة عــى ذلــك ،عندمــا
تتمتــع الدولــة باإلجيــارات (التــي وفرهتــا دول اخلليــج ملــر مــا بعــد مبــارك) ،فمــن األرجــح أن تتمكــن مــن
احلفــاظ عــى حتالفهــا مــع الرأســاليني املحســوبني ،مــا يقلــل مــن احتــال توصلهــا إىل صفقــة ديمقراطيــة مــع
العــال ويزيــد مــن احتــال أن يتــم إحيــاء االســتبداد.

إعادة تشكيل السلطة :نتائج الحوكمة المتغيرة
البعــد األخــر ملســارات االنتفاضــة هــو إعــادة تشــكيل الســلطة عقبهــا .ختتلــف النتائــج عــى أســاس بعديــن:
 )1مســتويات توحيــد الدولــة أو فشــلها و )2نــوع النظــام .كــا خيربنــا علــم االجتــاع التارخيــي ،فــإن تشــكيل
الدولــة تارخي ًيــا كان مصحو ًبــا بعنــف كبــر بــن األنظمــة املحتملــة وخصومهــا ( )Tilly 1990واســتند إىل احتكار
اســتخدامه .لقــد اختــرت االنتفاضــات احتــكار األنظمــة للعنــف بينــا تضمنــت اســتعادة االســتبداد اســتخدام
العنــف مــن قبــل األنظمــة .ويف االنتفاضــات التــي أدت إىل فشــل الدولــة -فقــدان مثــل هــذا االحتــكار للعنــف
عــى األرض -تضمــن إعــادة تشــكيل الدولــة أو مــا يســمى بإعــادة تشــكيل الدولــة التنافســية ()Jones 2008

لكــن مــا الــذي يفــر كيفيــة تأســيس احتــكار العنــف؟ حــدد ماكــس فيــر ،مســتندً ا إىل ابــن خلــدون،
مســارات إنشــاء الســلطة يف منطقــة الــرق األوســط وشــال أفريقيــا ،أي الســلطة الكاريزميــة والباتريمونياليــة
نجاحــا ســتكون هجينــة من هــذه األنــواع لســلطته (Zubaida
والبريوقراطيــة ،متوق ًعــا أن تكــون األنظمــة األكثــر
ً
 .)2011االعــراف بــأن تبعيــة املســار تشــكل إعــادة إنتــاج املامرســات التارخييــة ال يعنــي إنــكار أن احلــركات
االجتامعيــة يمكــن أن تغــر الثقافــة السياســية املوروثــة ،عــى ســبيل املثــال؛ يف كــر حواجــز اخلــوف التــي حتول
دون املشــاركة وإرســاء مفاهيــم أكثــر تطل ًبــا للرشعيــة .وعــى الرغــم مــن غيــاب الديمقراطيــة بحــد ذاهتــا مــن
أشــكال الســلطة التارخييــة لفيــر ،فــإن االختالفــات يف هــذه األشــكال مهمــة بالنســبة ملســتويات دمــج القــوى
االجتامعيــة يف األنظمــة اجلديــدة :وبالتــايل ،تعمــل احلــركات الكاريزميــة عــى توســيع الشــمول اجلامعــي الــذي
يمكــن إضفــاء الطابــع املؤســي عليــه يف األحــزاب والتجمعــات السياســية التــي حياســب عليهــا القــادة ،يف
حــن أن الســلطة البريوقراطيــة للمكتــب ذات الســلطة التعســفية والتجنيــد بنــا ًء عــى اجلــدارة جيعــل الوصــول
إليهــا ديمقراط ًيــا؛ فهــي عــى عكــس الســلطة الباتريمونياليــة ،متوافقــة مــع التحــول الديمقراطــي .ومــع ذلــك،
باســتثناء تونــس ،كانــت نتائــج منطقــة الــرق األوســط وشــال أفريقيــا إمــا اســتعادة األنظمــة التــي متــزج
بــن املامرســات االســتبدادية القرسيــة مــع تضمــن بعــض أجــزاء املجتمــع مــن أجــل اســتبعاد أجــزاء أخــرى
(مــر) ،أو فشــل الــدول ،حيــث حشــدت احلــركات اإلســامية الكاريزميــة الناشــطني املســلحني يف نفــس
الوقــت الــذي تطــورت فيــه بقايــا النظــام إىل نســخ معدلــة أكثــر قرسيــة مــن الســلطة الباتريمونياليــة .بغــض
النظــر عــن تونــس ،كانــت األنظمــة أكثــر إقصــا ًء ممــا كانــت عليــه قبــل انــدالع االنتفاضــة (Stacher 2015,
.)Heydemann 2013

دراسات حالة :نتائج متغيرة
يســعى مــا يــي إىل إظهــار كيــف أدت التكوينــات املختلفــة للمتغــرات التــي متــت مناقشــتها أعــاه إىل ثالثــة
مســارات متميــزة يف منطقــة الــرق األوســط وشــال أفريقيــا يف فــرة مــا بعــد االنتفاضــة ،كــا هــو موضــح يف
ثــاث حــاالت قطريــة تــم تلخيصهــا يف اجلــدول .1
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سورية :انتقال فاشل ،دولة فاشلة

مل تكن أوضاع التحول الديمقراطي مواتية يف سورية :فقد أدى جتزئة اهلوية وعدم وجود توازن طبقي إىل إضعاف
جيا قو ًيا من كل من السلطة الباتريمونيالية واملؤسسات البريوقراطية أعطى النظام مرونة
املجتمع ،يف حني أن مز ً
استثنائية .لقد تم هتميش املعتدلني من كال اجلانبني من خالل استخدام النظام العنف واملطالب املتطرفة للمعارضة،
نظرا لشمولية عدم املساواة الطبقية من خالل االنقسامات بني
ما حال دون حدوث انتقال ديمقراطي سلميً .
املناطق احلرضية والريفية والطائفية ،وأهبة اجليش املوايل ،الستخدام العنف ضد االنتفاضة ،بسبب االنقسامات
يف اهلوية بينهم وبني املتظاهرين جزئ ًيا ،مل تكن تعبئة املعارضة كافية لإلطاحة بالنظام ،ولكن كانت كافية حلرمانه
من السيطرة عىل أجزاء واسعة من البالد .كانت االنشقاقات يف اجليش ،إىل جانب مستويات عالية من التدخل
اخلارجي ،كافيني لعسكرة الرصاع ،ما أدى إىل حرب أهلية مطولة ودولة فاشلة جزئ ًيا .تم متكني هؤالء العمالء
املناهضني للديمقراطية (اجليش واجلهاديني) بينام تم هتميش القوى املؤيدة للديمقراطية (الشباب املتظاهر والنقابات
العاملية) .أدت االنتفاضة إىل زيادة حدة االنقسامات يف اهلوية عىل طول اخلطوط الطائفية وبني العلامنية واإلسالمية:
أدى اهنيار النظام إىل «معضلة أمنية» رأت فيها املجموعات اهلوياتية املتنافسة أن اآلخر هو العدو ،إىل جانب دعم
اقتصاد احلرب من قبل ممولني خارجيني متنافسني الذين خلقوا مصالح ألمراء حرب كال اجلانبني يف استمرار
الرصاع .خلوض حرب أهلية ،أعاد النظام تشكيل نفسه بطريقة أكثر عن ًفا وإقصائية من الباتريمونيالية اجلديدة
ولكن مع قدرات بريوقراطية كافية للحفاظ عىل سيطرته عىل أغلبية السكان؛ بينام قاد املتمردون ذوو الكاريزما
حماوالت منافسة إلعادة تشكيل الدولة يف املناطق التي تسيطر عليها املعارضة .يف كلتا احلالتني ،تم تضمني السكان
واستبعادهم عىل أساس اهلوية .أدى هذا إىل حبس سورية يف أزمة طويلة األمد ستمتد عىل األقل إىل املستقبل القريب
(.)Saouli 2015

مصر :انتقال معكوس
يف مــر ،مكّــن حتالــف مناهــض للنظــام شــمل مجيــع الطبقــات تعبئــ ًة مجاعيــ ًة ضــد احلاكــم .وســمحت
االســتقاللية النســبية للجيــش ،التــي أعطــت األولويــة ملصاحلــه اخلاصــة ،هبندســة املغــادرة الرئاســية .عــى
الرغــم مــن االنتقــال الســلمي نســب ًيا مــن حكــم مبــارك ،كان الــراع عــى الســلطة بعــد االنتفاضــة بــن الثــوار
يوضــح قواعــد اللعــب .ســمح االفتقــار إىل حركــة منظمــة
العلامنيــن واجليــش واإلســاميني غــر مقيــد باتفــاق ّ
قويــة مؤيــدة للديمقراطيــة ونقابــات عامليــة مســتقلة ،مقارنـ ًة باجليــش املســيس كبــر احلجــم ،والشــقاقات بــن
العلامنيــن واإلســاميني املنقســمني إىل «اســتعادة» النظــام القديــم .اعتمــدت اســتعادة االســتبداد التــي قادهــا
اجليــش عــى نســخ متطــورة مــن فـ ِّـرق تســد ،كــا يتضــح مــن اســتقطاب اجليــش لإلخــوان املســلمني لفــض
احتجاجــات الشــوارع املناهضــة ملبــارك ،ليتلــوه اســتاملة حركــة «متــرد» لتدمــر رئيــس اإلخــوان مــريس .ال
يمكــن ترســيخ أي ديمقراطيــة تســتبعد واحــدة مــن أهــم القــوى السياســية-االجتامعية يف مــر ،وال يمكــن إال
لنظــام هجــن ،حيتفــظ بســلطات دســتورية إضافيــة لقــوات األمــن ،أن يتعامــل مــع االنتشــار العنيــف للمقاومــة
اإلســامية .األمــر الــذي يعكــس االفتقــار إىل تــوازن القــوة الطبقيــة القــادر عــى التحقــق مــن حالــة التمويــل
دورا حاسـ ًـا يف تشــجيع ودعــم الثــورة املضــادة ،ســواء يف متويــل
اإلجيــاري .يف الواقــع ،أدت األمــوال الســعودية ً
نظــام الســييس أو يف تشــجيع عمالئــه الســلفيني عــى االنفصــال عــن مجاعــة اإلخــوان املســلمني ودعــم اجليــش.
اقــرن التعصــب الشــعبي الــكاره لألجانــب واملعارضــة األكثــر قمعيــة مــن عهــد مبــارك مــع االســتبداد
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االنتخــايب الــذي جتــى يف انتخابــات إقصائيــة أو تــم التالعــب هبــا ،مــع تضمــن بعــض اجلامعــات مــن أجــل
اســتبعاد أخــرى.

تونس :توطيد االنتقال
كــا هــو احلــال يف مــر ،مكّنــت مظــامل الطبقــات الشــاملة وهيــكل مــن الفــرص املناســبة  -املجتمــع املــدين
واخلــرة النقابيــة  -مــن التعبئــة اجلامعيــة ضــد بــن عــي الــذي نظـ ًـرا لرفــض اجليــش املســتقل محايــة الرئيــس،
مكّــن حتال ًفــا ديمقراط ًيــا مــن الداخــل واخلــارج .عــزز التجانــس النســبي يف تونــس وتارخيهــا الطويــل مــن
االســتقالل املجتمــع الســيايس املطلــوب لدعــم اخلــاف حــول القضايــا األخــرى .عــى عكــس حالــة مــر،
مل يتــم عكــس االنتقــال .مــا أحــدث الفــارق الكبــر عــن مــر هــو حجــم الطبقــة الوســطى األكــر يف تونــس،
والثقافــة اجلامهرييــة ،واحلركــة العامليــة النقابيــة القويــة ،واجليــش الصغــر غــر املسـ ّيس ،وحركــة إســامية أكثــر
اعتـ ً
ـدال ،مــا جيعــل التســوية مــع العلامنيــن أمـ ًـرا ممكنًــا .كان اإلســاميون الديمقراطيــون املعتدلــون (النهضــة)
أقــوى بكثــر مــن الســلفيني ،وخال ًفــا للحالــة يف مــر ،دخلــوا يف ائتــاف مــع العلامنيــن بـ ً
ـدل مــن الســلفيني.
ومــع ذلــك ،يف عــام  2013أغــرق االنقســام العلامين-اإلســامي البــاد يف أزمــة شــبيهة بــا كان حيــدث يف مــر
بالتــوازي .ومــع ذلــك ،عــى عكــس مــر ،مل يكــن هنــاك «رجــل يمتطــي حصا ًنــا» يف اجليــش التونــي الصغــر
غــر الطمــوح سياسـ ًيا والــذي يمكــن للقــوى السياســية املتنافســة أن تطلبــه «إلنقــاذ» البــاد مــن اآلخــر؛ بالتــايل
كان عليهــم تســوية خالفاهتــم مــن خــال احلــوار الــذي توســطت فيــه النقابــات العامليــة .كانــت اجلمعيــة
التأسيســية أكثــر شـ ً
ـمول ممــا كانــت عليــه يف مــر ومتكنــت مــن التوصــل إىل صيغــة دســتورية توافقيــة .بشــكل
حاســم ،كان ميــزان القــوة يف مصلحــة القــوى الديمقراطيــة .يعــود الــدور املحــدود للجيــش يف احليــاة العامــة
والــدور االســتثنائي للحركــة النقابيــة يف التوســط للوصــول إىل اإلمجــاع عــى حقيقــة أن حركــة االســتقالل
مجعــت بــن حــزب ســيايس قــوي ،حــزب الدســتور ،وحركــة نقابيــة قويــة بنفــس القــدر ،ليحتلــوا دور الطليعــة
الوطنيــة املنســوب إىل اجليــش كــا يف أماكــن أخــرى ،بــا يف ذلــك مــر .نتيجــة ذلــك ،شــهدت تونــس أكثــر
عمليــة دمقرطــة شــمولية.

مقارنة النتائج
وهكــذا ،تباينــت النتائــج املبــارشة بعــد االنتفاضــة بشــكل كبــر بــا يتامشــى مــع تراكيــب خمتلفــة مــن
العوامــل التــي نوقشــت أعــاه وملخصــة يف اجلــدول  .1بينــا يف مــر وتونــس أدت التعبئــة اجلامعيــة ضــد
النظــام واالســتقالل العســكري إىل إزاحــة ســلمية نســب ًيا للرئيــس جن ًبــا إىل جنــب مــع بقــاء الدولــة بســبب قــدر
كبــر مــن التاريــخ املوجــود مســب ًقا للهويــة املتمركــزة حــول الدولــة ،يف ســورية ،أدت االنقســامات الشــاملة إىل
إضعــاف التعبئــة املناهضــة للنظــام وحالــت إىل جانــب الســيطرة الرئاســية عــى اجليــش دون حــدوث انتقــال
ســلمي .بعــد االنتفاضــة األوليــة ،تباعــدت املســارات بشــكل أكــر وف ًقــا لتــوازن متثيــل مــا بعــد االنتفاضــة.
ـهل مزيــج مــن اجليــش الضعيــف واإلســاميني املعتدلــن والنقابــات العامليــة القويــة  -وقــدرة
يف تونــس ،سـ ّ
اإلســاميني والعلامنيــن عــى تســوية خالفاهتــم  -االنتقــال الديمقراطــي .يف مــر ،ســمحت الرصاعــات
اإلســامية-العلامنية احلــادة اجليــش القــوي املس ـ ّيس هبندســة اســتعادة الســلطية .يف ســورية ،أدى اجلمــع بــن
جيــش قــوي وإســاميني راديكاليــن إىل عســكرة الــراع مــا أدى إىل تقســيم أرايض الدولــة ،ونظـ ًـرا إىل هويــة
أيضــا :لقــد اقرتبــت تونــس مــن
الدولــة الضعيفــة نســب ًيا ،عجــل بفشــل الدولــة اجلزئــي .كان الســياق مهـ ًـا ً
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التــوازن الطبقــي املطلــوب إلرســاء الديمقراطيــة ،نظـ ًـرا إىل القــوة النســبية للتصنيــع والعاملــة املنظمــة .أدى الريع
اخلارجــي يف مــر إىل اإلفــراط يف متكــن الدولــة «العميقــة»؛ وزاد اقتصــاد احلــرب املدفــوع مــن اخلــارج يف
ـرا ،كان التدخــل اخلارجــي يف تونــس حمــدو ًدا جــدً ا ليعرقــل التحــول الديمقراطي؛
ســورية احلــرب األهليــة .أخـ ً
ســهلت املســتويات املتوســطة مــن التدخــل (خاصــة الســعودية) االنقــاب الديمقراطــي يف مــر؛ كــا وقــف
التدخــل التنافــي املكثــف يف ســورية يف وجــه أي حــل للحــرب األهليــة ،مــا أدى إىل تعميــق فشــل الدولــة.

النتائج :ميزات «علم االجتماع التاريخي المعقد»
حاولــت هــذه الدراســة إجــراء حتليــل مقــارن منهجــي للعوامــل التــي شــكلت املســارات الرئيســة التــي
اختذهتــا دول مــا بعــد االنتفاضــة العربيــة .يف حــن أن التحقــق مــن صحــة هــذا التحليــل ســيتطلب توثي ًقــا
وأدلــة أكثــر بكثــر ممــا كان ممكنًــا يف هــذه املقالــة ،إال أنــه يمكــن القــول إنــه يمثــل تقد ًمــا مل يكــن ممكنًــا دون
علــم االجتــاع التارخيــي املعقــد .الــذي مكننــا مــن رؤيــة أن النتيجــة كانــت تابعــة لــراع عــى الســلطة مل
يكــن فيــه نقطــة هنايــة حمــددة مســب ًقا (مثــل الديمقراطيــة)؛ بـ ً
ـدل مــن ذلــك ،فــإن التــوازن بــن التعبئــة (التــي
تشــكلت بشــكل ملحــوظ مــن خــال التبايــن يف البنيــة االجتامعيــة) ومرونــة النظــام( ،التــي تشــكلت بشــكل
ملحــوظ مــن خــال التــوازن بــن القــدرات الباتريمونياليــة والبريوقراطيــة) ،والتــوازن بــن القــوى االجتامعيــة
املتنافســة يف الــراع عــى الســلطة مــا بعــد االنتفاضــة مبــارشة شــكلت م ًعــا مســارات خمتلفــة .مــن الواضــح
أن الوكالــة مهمــة ،لكــن اهليــكل ســمح لنــا بفهــم ســبب تكديــس البطاقــات ملصلحــة وضــد تفضيــات قــوى
اجتامعيــة معينــة يف هــذه الرصاعــات :عوامــل االقتصــاد الســيايس ،مــن خــال تشــكيل توازنــات خمتلفــة للقــوى
ـرا،
االجتامعيــة الداخليــة ،وتعزيــز اســتعادة االســتبداد يف مــر وانخفــاض قــوة الديمقراطيــة يف تونــس .أخـ ً
عــززت األشــكال املكثفــة مــن التدخــل اخلارجــي يف دول االنتفاضــة فشـ ً
ـا جزئ ًيــا للدولــة يف ســورية ،حيــث
تنافســت فلــول جيــوش النظــام واحلــركات اإلســامية املســلحة إلعــادة تشــكيل الســلطة .بشــكل عــام ،هــذه
العوامــل األخــرة ،اخلارجــة عــن ســيطرة اخلصــوم املتنافســن يف االنتفاضــات ،تذهــب بعيــدً ا ملســاعدتنا عــى
فهــم ســبب ضعــف «حصــاد» االنتفاضــة.
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Efforts of the Arab League in Resolving the Arab Spring Conflict in Libya
and Syria in 2010 - 2012
Al Dina Maulidya, Yaumil Khairiyah, Shifa Melinda Naf’an

ترجمة فاتن أبو فارس

مترجمــة ســورية ،إجــازة فــي اللغــة اإلنجليزيــة وآدابهــا  -جامعــة دمشــق  ،1988تقيــم فــي
تركيــا ،عملــت فــي عــدة مواقــع إلكترونيــة ومنظمــات عربيــة فــي مجــال الترجمــة بيــن اللغتيــن
اإلنكليزيــة والعربيــة.

فاتن أبو فارس

ملخص

حمــل الربيــع العربــي روح الديمقراطيــة لعــدد مــن الــدول العربيــة ،كمــا حــدث فــي تونــس ،ليبيــا،
ســورية ،اليمــن ،وغيرهــا .حيــث كان النــزاع المدنــي فــي ليبيــا وســورية بدايــة مرحلــة مــن البــؤس
والشــقاء ،وأثــار وجــوده قلــق العالــم الدولــي ،واســتهدف جامعــة الــدول العربيــة «المنظمــة اإلقليميــة
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ترجمــات
 وســتعمل، ســتقوم هــذه الدراســة بكشــف مــا قامــت بــه جامعــة الــدول العربيــة لحــل النــزاع،األعضــاء
-2010 علــى معاينــة التجربــة التــي قامــت بهــا خــال إنجــاز عمليــة الربيــع العربــي فــي ليبيــا وســورية
.2012

 وبعيــدً ا عــن النــزاع الــذي لــم يتضمــن،2012-2010 الربيــع العربــي الــذي بــدأ فــي الفتــرة مــن
 إال أن هــذه الدراســة ســتعتمد مفهــوم حــل النــزاع بالنظــر إلــى أربعــة،إال صراعــات أخويــة مســتمرة
 تــم، ومــن خــال البحــث. يجــب علــى المنظمــات المحليــة اعتمادهــا مــن أجــل تحقيقــه،جوانــب
اإلقــرار بــأن جامعــة الــدول العربيــة نفــذت قــرار منطقــة الحظــر الجــوي فــي ليبيــا بمســاعدة األمــم
 فــإن جامعــة الــدول العربيــة اتخــذت إجــراءات مضللــة فــي ســورية، بينمــا فــي الوقــت ذاتــه.المتحــدة
 وقــد تمكنــت مــن إنجــاز.2011 للوصــول إلــى تجميــد التقييــم الــذي تمــت الموافقــة عليــه منــذ بدايــة
 ولكــن فــي الســياق الــذي حمــل الجامعــة العربيــة علــى إصــاح المشــاكل،أربعــة جوانــب ملحــة
.القائمــة

. حل النزاع، جامعة الدول العربية، سورية، ليبيا، الربيع العربي:الكلمات المفتاحية

Abstract
The Arab Spring has brought the spirit of democracy in a number of Arab countries, such as in
Tunisia, Egypt, Libya, Syria, Yemen, and so on. The Arab Spring in Libya and Syria has been the
start of a civil conflict that brought misery. The presence of this conflict brought concern for the
international world, addressed to the regional organization of the Middle East, the Arab League. It
is only natural for regional organizations to participate in resolving member country conflicts. For
this reason, this research will find out what the Arab League has done to resolve the conflict. This
study will agree to see an experiment carried out by the Arab League during the completion of
the Arab Spring in Libya and Syria in 20102012-. The Arab Spring, around 20102012-, apart from
that conflict which only contained sibling conflicts were maintained. This study uses the concept of
conflict resolution by looking at four aspects that must be approved by local organizations in order
to resolve conflicts.
From the research, it was recognized that the Arab League implemented the No-Flight Zone
decision for Libya with UN assistance. Meanwhile, the Arab League in Syria took decisive action to
form an assessment freeze that had been approved since the beginning of 2011. The Arab League
could fulfill four aspects needed, but in the process in accordance with what made the Arab League
to fix existing problems.

المقدمة
 وقــد ســبق تأليفهــا اقتــراح مقــدم مــن،1945  مــارس عــام/ آذار22 ُأ ِّسســت جامعــة الــدول العربيــة فــي
.)2010 ، ديــزي ســيلفيا،الملــك فــاروق فــي مصــر (نوراينــي س
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بــدأ تأليــف جامعــة الــدول العربيــة بتوقيــع اتفــاق أبرمــه خمــس دول :مصــر ،العــراق ،لبنــان ،األردن،
والســعودية (إرفــان هاردوكــو ،)2018 ،حيــث تــم التوقيــع فــي مدينــة القاهــرة فــي مصــر.

المؤسســة ،تــم تأليــف الجامعــة بحيــث يمكــن أن تصبــح منتــدى لتعزيــز
بالنســبة إلــى الــدول الخمــس
ِّ
التعــاون بيــن الــدول فــي منطقــة الشــرق األوســط ،دون القلــق مــن خســارة ســيادتها (نوراينــي س ،ديــزي
ســيلفيا .)2010 ،وبالتالــي ،تعــد جامعــة الــدول العربيــة منظمــة إقليميــة منســقة فــي الشــرق األوســط ،ذات
موقــف موحــد بالنســبة إلــى الــدول األعضــاء كلهــا.

تشــمل الــدول األعضــاء التــي انضمــت إلــى الجامعــة ً
دول عربيــة مــن قارتيــن ،أي قارتــي آســيا وإفريقيــا.
وصــل عــدد الــدول األعضــاء  22دولــة منــذ تأليــف الــدول الخمــس المؤسســة للجامعــة فــي  1945إلــى اآلن
(جامعــة الــدول العربيــة.)2019 ،

بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة ،بــدأت دول عــدة باالنضمــام إلــى هــذه المنظمــة اإلقليميــة للشــرق
األوســط ،نتيجــة اهتمامهــم بجامعــة الــدول التــي كانــت تعد غيــر مشــتركة بــإدارة حكومــات الــدول األعضاء.
الغــرض مــن تأليــف جامعــة الــدول العربيــة ووظيفتهــا الــواردة فــي المــادة الثانيــة مــن ميثــاق جامعــة الــدول
العربيــة يتضمــن:

«الغــرض مــن تأليــف اجلامعــة خلــق عالقــات طيبــة بــن الــدول العربيــة األعضــاء ،وتنســيق خططهــا
السياســية ،لضــان اســتقالهلا وســيادهتا ،وتنســيق مصالــح الــدول العربيــة التــي انضمــت إىل املنظمــة .جامعــة
الــدول العربيــة ،إقليــم الــرق األوســط(».كلية احلقــوق بجامعــة ييــل.)1945 ،
لكــن ،أصبحــت اجلامعــة خــال تطورهــا وســي ًطا لتحضــر أجنــدات مهمــة للــدول العربيــة ،وأحــد أهــم
األشــياء التــي متيزهــا أكثــر عــن باقــي املنظــات اإلقليميــة هــو دورهــا بتأســيس منهــاج يف املــدارس لتدريــس
التاريــخ والثقافــة العربيــة التــي س ـتُطبق يف كل مــن الــدول األعضــاء (وكالــة.)2019 ،
لــدى كل دولــة عضــو يف اجلامعــة العربيــة التزامــات وردت يف معاهــدة الدفــاع املشــرك والتنســيق االقتصادي
التــي تــم االتفــاق عليهــا يف  .1950جوهــر االتفــاق أن كل دولــة عضــو يف اجلامعــة ســتقدم مســاعدة لــكل
الــدول األعضــاء اآلخريــن عنــد تعرضهــم للعــدوان( .كليــة احلقــوق بجامعــة ييــل )1950 ،ويتــم تقديمهــا
عــر الوســائل املناســبة مثــل التمويــل أو القــوى العســكرية .ولــن يقتــر تقديــم املســاعدة عــى الــدول التــي
تتعــرض للعــدوان ،وإنــا للــدول التــي تعــاين مــن النزاعــات ،ولدهيــا القــدرة عــى هتديــد أمــن الــدول األعضــاء
األخــرى ،وقــد تــم ذكــر هــذا يف ميثــاق اجلامعــة العربيــة والــذي تضمــن:

« ...متلــك اجلامعــة العربيــة ســلطة التدخــل يف الرصاعــات بــن الــدول األعضــاء مــن أجــل احلفــاظ عــى
الســام بوســائل ســلمية ،إن الســبيل املقصــود للســام هــو بــذل جهــد معينــة مثــل الوســاطة وغريهــا (» ...كليــة
احلقــوق يف جامعــة ييــل.)1945 ،

إن مشــاركة اجلامعــة العربيــة يف حــل الرصاعــات يمكــن رؤيتــه يف قضيــة الربيــع العــريب ،حيــث كانــت
املوجــة الثوريــة األوىل يف تونــس ،وبــدأت بتضحيــة «حممــد بــو عزيــزي» بنفســه (أوغســتينوفا ،)2013 ،وقــد
ـر عــن احتجاجــه ضــد النظــام القــايس للرئيــس «زيــن العابديــن بــن عــي» يف تونــس يف
كان تاجــر فاكهــة ،عـ ّ
كانــون األول /ديســمرب مــن عــام  ،2010حيــث شــعر أنــه يف حــال بقيــت الديمقراطيــة ال تبــي بــاء حس ـنًا،
ينبغــي اختــاذ إجــراءات مــن شــأهنا توحيــد صفــوف النــاس لتغيــر احلكومــة التونســية« ،حرقــت نفــي ألين
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ترجمــات
شــعرت أين أحــرق مــن الداخــل( ».ليليــا بليــز .)2017 ،كان تــرف هــذا الشــاب التونــي بدايــة ملوجــة
أيضــا اإلعــراب عــن ترصفاهتــم االحتجاجيــة ضــد حكومــات تــم عدهــا
ثــورات يف دول عربيــة خمتلفــة ،أرادوا ً
غــر متامشــية مــع أمنيــات الشــعوب ،كــا حــدث يف مــر ،ليبيــا ،اليمــن ،البحريــن ،وســورية( .طــارق طاهــر،
.)2018
ويف غضــون ذلــك ،كانــت هــذه االحتجاجــات قــادرة عــى إحــداث التغيــر يف عــدة دول نجحــت باإلطاحــة
بزعــاء كانــوا يف الســلطة منــذ زمــن طويــل.

أثــار الربيــع العــريب األول يف تونــس قــوة مدنيــة عــر حركــة الســلطة الشــعبية التــي عارضــت نظــام حكومــة
بــن عــي بعــد تضحيــة بوعزيــزي بنفســه( .نورانيتــي .)2018 ،ووف ًقــا ألبريــادي ،أوردهتــا أوغســتينوفا« ،تونس
نظامــا متعــدد األحــزاب منــذ حتررهــا مــن فرنســا ،وأصبحــت اجلمهوريــة التونســية مــع رئيســها
دولــة حققــت ً
األول «حبيــب بورقيبــة» الــذي امتــد حكمــه لثالثــن ســنة منــذ عــام ( 1957أوغســتينوفا .»)2013 ،بــدأ النظــام
ـرا
االســتبدادي البــن عــي عــام  1987بعــد اإلطاحــة بالرئيــس األســبق بورقيبــة .إىل أن انســحب بــن عــي أخـ ً
يف  14كانــون الثــاين /ينايــر  ،2011وفــر مــع عائلتــه إىل الســعودية كــي يتجنــب مطالــب الشــعب التونــي بعــد
قضــاء  23عا ًمــا يف احلكــم (نورانيتــي.)2018 ،
كانــت مــر الدولــة الثانيــة التــي عاشــت الربيــع العــريب ،وكــا حــدث يف تونــس ،اعتمــدت مــر نظا ًمــا
متعــدد األحــزاب بعــد ثــورة  1952التــي أســقطت امللــك فــاروق وتــم اســتبداله برئيــس .وكانــت مــر
منــذ عــام  ،1981قابعــة حتــت احلكــم االســتبدادي للرئيــس حســني مبــارك حتــى اإلطاحــة بــه عــام 2011
(أوغســتينوفا .)2013 ،وقــد كان مبــارك قــد خلــق حالــة مــن الفقــر ،والفســاد ،ونســبة بطالــة عاليــة يف مــر
(طــارق طاهــر.)2018 ،

ثــار املجتمــع املــدين ملــدة  18يو ًمــا يف شــهري كانــون الثــاين وشــباط مــن عــام  ،2011حيــث نجــح يف محــل
مبــارك عــى االســتقالة مــن منصبــه واســتبداله الح ًقــا ب «أيمــن نــور» الــذي فــاز يف االنتخابــات الربملانيــة
ذلــك العــام (طــارق طاهــر.)2018 ،

وعــى نقيــض تونــس ومــر اللتــن نجحتــا يف اســتخدام ســلطة الشــعب أو قــوى املجتمــع املــدين حلــل
اجلمــة لــدى قتاهلــا نظــام معمــر حممــد أبــو منيــار القــذايف الــذي
النــزاع ،فــإن ليبيــا عانــت مــن الصعوبــات ّ
بقــي يف احلكــم ملــدة أربعــن عا ًمــا منــذ ( 1969أوغســتينوفا ،)2013 ،والقــذايف شــخصية ليبيــة ثوريــة نجــح
مؤسســا اجلمهوريــة العربيــة الليبيــة عــام .)Trial International, 2016( 1969
باإلطاحــة بحكــم امللــك إدريس،
ً
كان عــى املدنيــن املحتجــن يف مدينــة بنغــازي الرشقيــة عــام  ،2011مواجهــة القــوى األمنيــة التابعــة للقذايف
(طــارق طاهــر ،)2018 ،وتــم وصفــه بأنــه نــزاع مــدين يف ليبيــا ،حيــث املجتمــع املــدين ضــد األجهــزة األمنيــة
املواليــة للحكومــة .كان يف بنغــازي مشــفى واحــد فقــط ،بينــا وصلــت أعــداد املصابــن  900ومــا يقــارب
 2000جثــة نتيجــة اهلجــات األرضيــة التــي نفذهتــا قــوى القــذايف األمنيــة (جينانجــار ،نانجــوي.)2011 ،
أحــد األطبــاء العاملــن يف امليــدان ،احلــارث بــن برقــاوي قــال « :يف هــذا الوقــت ،يطلقــون النــار باســتخدام
األســلحة الثقيلــة ،فتحــت القــوات اخلاصــة واجلنــود النــار عمــدً ا يف الشــوارع» (جينانجــار ،نانجــوي.)2011 ،

وبــدأ هــذا الــراع يبــدو كأنــه مذبحــة .ومل تكــن ليبيــا الوحيــدة التــي تعــاين مــن الصعوبــات بشــأن اإلطاحــة
بنظــام دولتهــا ،فســورية تتعــرض لألمــر ذاته.
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مــن املؤكــد أن موجــة الثــورات مــن تونــس ومــر قــد أهلمــت الناشــطني الســوريني املنارصيــن للديمقراطيــة
خللــع الرئيــس بشــار األســد ،الــذي حكــم ســورية منــذ العــام  ،2000ويعــد أنــه قيــد احلريــات ،وارتكــب
أعــال فســاد أحلقــت الــرر بســورية (طــارق طاهــر.)2018 ،

يف آذار /مــارس مــن عــام  ،2011تظاهــر مئــات الســوريني يف الشــوارع مدعومــن هبيئــة جيــش التحريــر
الســوري مــن العســكريني املنشــقني (ماتاماتابوليتيــك  ،)Matamatapolitik، 2019وقابــل األســد هــذا التــرف
بتحريــك القــوى األمنيــة احلكوميــة ،وانتهــى األمــر بإلقــاء القبــض عــى املعارضــة ،إضافــة عــى إطــاق النــار
(رويــرز.)2018 ،

يف متــوز /يوليــو عــام  ،2011بــدأ املتظاهــرون باســتخدام األســلحة للدفــاع عــن أنفســهم ،ومنــذ ذلــك
احلــن ،حتولــت املظاهــرات إىل أعــال متــرد (رويــرزُ ،)2018 ،عرفــت يف مــا بعــد ،كاألحــداث يف ليبيــا ،بالنــزاع
املــدين.

يف كانــون الثــاين /ينايــر عــام  ،2012للمــرة األوىل ،تــم اســتخدام أســلحة كيامويــة يف نــزاع األخــوة
الســوريني (طــارق طاهــر ،)2018 ،حيــث تــم إطــاق قذيفــة باجتــاه العاصمــة الســورية مــن جبهــة النــرة أو
كــا تُعــرف باســم القيــادة ،وكانــت بغيتهــا أن تصبــح ســورية واليــة إســامية كــي تدعــم تراجــع النظــام ،لكــن
يف الوقــت ذاتــه ال تقــف مــع جمموعــات املجتمــع الوطنــي (رويــرز ،)2018 ،ونفــذت جبهــة النــرة جمــد ًدا
ـخصا و 372مصابــن آخريــن
ـرا انتحار ًيــا يف العاصمــة يف أيــار عــام  ،2012حيــث أدى إىل مقتــل  55شـ ً
تفجـ ً
(بوســكوتا نيــوز.)2012 ،
ـرا يف دول عــدة ،نجحــت باإلطاحــة بأنظمــة طويلــة العهــد .لكــن ،بالنســبة
أحدثــت ثــورة الربيــع العــريب تغـ ً
خصوصــا ليبيــا وســورية ،كان الربيــع العــريب بدايــة لسلســلة مــن الكوابيــس ،فقــد جــذب
لبلــدان أخــرى،
ً
ـرا مــن االنتبــاه الــدويل أو حتــى انتبــاه الــدول املجــاورة.
النــزاع بــن األخــوة الليبيــن والســوريني بالتأكيــد كثـ ً
ســورية وليبيــا جــزء مــن اجلامعــة العربيــة ،وكان ينبغــي عــى املنظــات اإلقليميــة مثــل اجلامعــة العربيــة تأديــة
دورهــم حلــل النــزاع الداخــي يف الــدول األعضــاء الــذي مــن شــأنه أن يؤثــر يف األمــن يف املنطقــة.

أسلوب البحث
بعضــا،
مــن الناحيــة اللغويــة ،يــأيت الــراع مــن الكلمــة الالتينيــة  Configureالتــي تعنــي رضب بعضنــا ً
هنــاك العديــد مــن آراء اخلــراء مثــل أنطونيســيوس ،جيادلــون بــأن النــزاع إجــراء تــم اختــاذه مــن طــرف يــؤدي
إىل عرقلــة ،أو ردع ،أو إزعــاج األطــراف األخــرى ،ويمكــن أن حيــدث بــن فئــات املجتمــع أو يف العالقــات
الشــخصية (فيــري.)2010 ،

يتامشــى هــذا مــع الــرأي الــذي عــر عنــه «مورتــن دوتشــيه» الرائــد يف جمــال تعليــم حــل النزاعــات ،حيــث
تأثــرا باخلالفــات مــن التســويات
يعتقــد أن النــزاع والتفاعــل االجتامعــي بــن األفــراد أو املجموعــات أكثــر ً
(فيــري.)2010 ،
ومــن خــال فهــم النــزاعُ ،يعــرف وجــود مفهــوم فــض النــزاع الــذي يفــر ويقــدم احللــول ،ولــه تعريفــات
خمتلفــة عديــدة وف ًقــا خلــراء فــض النــزاع.
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ترجمــات
ُيعـ ّـرف «ليفايــن» فــض النــزاع بأنــه إجــراء حتطيــم املشــكلة ،وحلهــا والقضــاء عليهــا (فيــري .)2010 ،بينــا
عرفــه ويتزمــان يف كتابــه «مورتــون وكوملــان» ،بأنــه عمــل مشــرك حلــل النــزاع (فيــري .)2010 ،بينــا كان رأي
ُي ّ
علــاء آخريــن بــأن حــل النــزاع حماولــة للتعامــل مــع أســباب النــزاع ،وحياولــون بنــاء عالقــة طويلــة األمــد بــن
اجلامعــات املعاديــة.
ومــن خــال بعــض التعريفــات التــي قدمهــا اخلــراءُ ،يســتنتج أن حــل النــزاع هــو أســلوب فــردي لعــاج
املشــكلة طواعيــة بمواجهــة أفــراد آخريــن.

أثنــاء فــض أو حــل النــزاع ،يــوىص باســتخدام مجلــة مــن األســاليب الديمقراطيــة والبنــاءة مــن أجــل أن
نكــون قادريــن عــى معاجلــة النزاعــات ،عــى أمــل إعطــاء األطــراف املتنازعــة فرصــة حلــل مشــاكلهم بأنفســهم،
أو ربــا عــر إرشاك طــرف ثالــث منصــف ،حمايــد وحكيــم ،عــى أمــل مســاعدة األطــراف املتنازعــة يف حــل
املشــكلة ،الطــرف الثالــث القــادر عــى حــل املشــاكل هــو منظمــة إقليميــة.

عــادةً ،تكــون مشــاكل األعضــاء يف منطقــة مــا فعالــة ،إذا تــم حلهــا عــن طريــق منظــات حمليــة ،بســبب وجود
وضــع ،تاريــخ ،مصــر ،وهويــة مشــركة ،وغــر ذلــك ،مــا قــد يشــكل فهـ ًـا مشــركًا ،فيكــون بإمكاهنــم حــل
النــزاع املوجــود ســو ًيا.
أثنــاء حـ ّـل النــزاع ،جيــب أن تكــون املنظمــة اإلقليميــة قــادرة عــى امتــاك أربعــة جوانــب حلــل نزاعــات
الــدول األعضــاء ،وهــي:

 .1الشرعية
الرشعيــة وف ًقــا لتفســر ديفيــد ايســتون (يف ألونســو ،ســونيا ،كــن ،جــون ومــركل )2011 ،هــي اعتقــاد
أعضــاء املجتمــع الذيــن يطيعــون ويقبلــون كل السياســات املقــررة أو املوافــق عليهــا مــن الســلطات يف نظــام
مــا ،بصيغــة مكتوبــة .الرشعيــة لدهيــا روابــط قويــة أو إهنــا ذات صلــة بالقــادة  /احلكومــة والشــعب الــذي
يقومــون بقيادتــه .بإمكاننــا ومــن خــال هــذا التفســر اســتنتاج أن الرشعيــة هــي إقــرار وقبــول عــام لســلطة
ونفــوذ القــادة كــي حيمــوا ،ويتخــذوا ،وينفــذوا القــرارات السياســية (سامســا .)2019،الرشعيــة مهمــة للمنظمة
واضحــا هلــا للتدخــل بــإدارة دوهلــا األعضــاء .إن مل يكــن هنــاك رشعيــة،
اإلقليميــة ألهنــا تقــدم موق ًفــا قانون ًيــا
ً
فلــن يكــون هنــاك حقــوق للمنظــات اإلقليميــة إلدارة الــدول األعضــاء.

 .2اإلنفاذ
أيضــا مــن أجــل فــض النزاعــات .حيــث يمكــن أن تنفــذه للتدخــل يف
اإلنفــاذ مهــم للمنظمــة اإلقليميــة ً
حــل نزاعــات دوهلــا األعضــاء .يقســم اإلنفــاذ إىل قســمني ،إنفــاذ نــزاع قــري (إجبــاري) ،وغــر قــري (غــر
إجبــاري).

باإلنفــاذ القــري ،يمكــن للمنظــات اإلقليميــة حــل النزاعــات بواســطة احلظــر ،اســتبعاد الــدول املتنازعــة،
أو جتميــد العضويــة ،أو إرســال قــوات حفــظ الســام.
فــض النــزاع غــر القــري ،يمكــن تنفيــذه عــر الوســاطة ،والتفــاوض ،وغريهــا ،يف هــذه احلالــة ،بإمــكان
ـرا للســام.
املنظــات اإلقليميــة العمــل ميـ ً
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 .3الموارد
املــوارد رضوريــة للمنظمــة اإلقليميــة لفــض النزاعــات القائمــة .وتتضمــن األمــوال التنظيميــة ،وامتــاك
ً
وجيشــا أو منظمــة أمنيــة تابعــة للرشطــة ،ونفــو ًذا لتكــون قــادرة عــى التدخــل يف حــل
قــوى حفــظ الســام،
نزاعــات دوهلــا األعضــاء.

 .4المشروعية
املرشوعيــة هــي اعــراف مقــدم مــن األمــم املتحــدة ( )UNللمنظمــة اإلقليميــة .وبــرف النظر عــن االعرتاف
الرســمي ،يمكــن لألمــم املتحــدة اإلقــرار بوجــود هــذه املنظــات اإلقليميــة لــدى تلقيهــا أصواهتــم يف جملــس
األمــم املتحــدة.
كــا يتــم االعــراف هبــا إذا كانــت األمــم املتحــدة قــد منحــت وجودهــا الســلطة لتكــون قــادرة عــى حــل
النزاعــات يف املنطقــة بصــورة مســتقلة ،أو مــن خــال قــرارات األمــم املتحــدة التــي تطلبهــا املنظــات اإلقليميــة.

يســتخدم الكاتــب مفهــوم فــض النزاعــات كســكني التحليــل لترشيــح تركيبــة مشــكلة الدراســة« ،جهــد
جامعــة الــدول العربيــة يف فــض نــزاع الربيــع العــريب يف ليبيــا وســورية يف  .»2012-2010حيــث رأى الكاتــب
مفهــوم فــض النــزاع عــى أنــه األكثــر مالءمــة للكشــف عــن تركيبــة املشــكلة ،وحتقيــق أهــداف هــذه الدراســة.
ـؤرشا مناسـ ًبا
يعتقــد الكاتــب أن المتــاك املنظــات اإلقليميــة أربعــة جوانــب لفــض النزاعــات ،قــد أصبحــت مـ ً
لرؤيــة جهــد ونجــاح اجلامعــة العربيــة حلــل نزاعــات الربيــع العــريب يف ليبيــا وســورية يف .2012-2010

النتائج والمناقشة
جيــب عــى جامعــة الــدول العربيــة كــي تكــون قــادرة عــى تقديــم تســوية للنــزاع ،أن تشــتمل عــى اجلوانــب
األربعــة التــي تتضمــن ،الرشعيــة ،اإلنفــاذ ،املــوارد ،املرشوعيــة .ومــن خــال حتقيــق هــذه اجلوانــب األربعــة،
ســتتم رؤيــة اجلهــد والنجاحــات للجهــد الــذي بذلتــه اجلامعــة العربيــة يف فــض نــزاع الربيــع العــريب يف ليبيــا
وســورية .2012-2010
أدناه رشح متعلق بإحاطة اجلامعة العربية يف تلبية هذه اجلوانب األربعة:

الشرعية؛ شرعية جامعة الدول العربية لدى الدول األعضاء
بشــكل عــام ،يرتبــط مصطلــح الرشعيــة بوجــود تربيــر الســلطة .التربيــر يشــر إىل فهــم قــوة االلــزام لصنــاع
القــرار بتطبيــق القواعــد االســتبدادية .كــا أن الرشعيــة تعــد مبــدأ لقبــول قــرارات اختذهــا قــادة احلكومــة،
وتســتند إىل إجــراءات مناســبة أخالق ًيــا وسياســ ًيا بالعمــوم (.)Rüdiger Wolfrum, 2008, pp. 1-2

للرشعيــة معنــى معيــاري واهلــدف هــو معرفــة أن املؤسســة رشعيــة معيار ًيــا ،وبالتــايل فاملؤسســة لدهيــا احلــق
يف تنظيــم رشوط القواعــد ،وبالتــايل تضمــن تطبيــق تطبيقهــا وف ًقــا للعقوبــات يف حالــة االنتهــاكات.
اجتامع ًيــا؛ يقــال إن املؤسســة تكــون رشعيــة إذا تــم االعتقــاد بوجــود ســلطتها التنظيميــة (Rüdiger Wolfrum,
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 ،)2008, pp. 34–40الرشعيــة تكــون منظمــة إزاء العضويــة يف ميثــاق اجلامعــة العربيــة املــادة رقــم  1وتتضمــن:

تتألــف جامعــة الــدول العربيــة مــن الــدول العربيــة املســتقلة املوقعــة عــى هــذا امليثــاق ولــكل دولــة عربيــة
مســتقلة احلــق يف أن تنضــم إىل اجلامعــة ،فــإذا رغبــت يف االنضــام ،قدمــت طل ًبــا بذلــك يــودع لــدى األمانــة
العامــة الدائمــة ،ويعــرض عــى املجلــس يف أول اجتــاع يعقــد بعــد تقديــم الطلــب.
الــدول األعضــاء التــي انضمــت إىل اجلامعــة تشــمل ً
دول عربيــة مــن القارتــن ،وهــي قــاريت آســيا وإفريقيــا.
حتــى اآلن ،بلــغ عــدد الــدول األعضــاء  22بعــد تأســيس الــدول اخلمــس للجامعــة عــام Arab( »1945

.)League, 2019

عــام  ،1945وقعــت دول عربيــة ميثــاق اجلامعــة العربيــة الــذي عــرض تأســيس اجلامعــة ،تبعــ ُه انضــام
ســورية إىل العضويــة يف العــام ذاتــه .انضمــت ليبيــا إىل اجلامعــة بعــد عامــن مــن تأسيســها ،أي يف .1947
وهكــذا يمكــن االســتنتاج بــأن ســورية وليبيــا أقرتــا وجــود منظمــة إقليميــة يف منطقــة الــرق األوســط وهــي
جامعــة الــدول العربيــة.

اإلنفاذ
اإلنفــاذ القــري أو التدخــل الــذي طبقتــه منظــات إقليميــة يمكــن ببســاطة أن يتــم تفســره بأنــه تدخــل
يف بلــد آخــر ،أو قــد يكــون بالتعامــل مــع بلــدان أخــرى باســتخدام القــوة ،مثــل التهديــد بالقــوة بحــد ذاهتــا
( .)Garner, 1999, p. 826ينقســم اإلنفــاذ إىل شــطرين ،القــري (اإللزامــي) وغــر القــري (غــر إلزامــي).
يمكــن للمنظــات اإلقليميــة حــل النزاعــات عــن طريــق احلظــر ،اســتبعاد الــدول املتنازعــة أو جتميــد العضويــة
أو إرســال قــوات حفــظ الســام .فــض الــراع غــر القــري يمكــن أن يتــم مــن خــال الوســاطة والتفــاوض
ومــا إىل ذلــك ،يف هــذه احلالــة يمكــن للمنظــات اإلقليميــة العمــل بكوهنــم ميرسيــن للســام.

التدخــات اجلامعيــة التــي متــت بشــأن تفويــض جملــس األمــن الــدويل املســموح هبــا التــي تــم تنظيمهــا يف
ميثــاق األمــم املتحــدة ،بــدأت بأحــكام املــادة  39واســتنا ًدا إىل ذلــك ،ســيحدد جملــس األمــن إن كان هنــاك
هتديــد للســام ،أو انتهــاكات أو أفعــال عدوانيــة ،ويتخــذ إجــراءات مــن أجــل احلفــاظ عــى أو اســتعادة األمــن
والســام الدوليــن يف املســتقبل.)Thomas M. Franck, 2018, p. 20(.
ووف ًقــا للفصــل الســابع مــن امليثــاق ،يمكــن ملجلــس األمــن فــرض العقوبــات عــى الــدول األعضــاء يف
األمــم املتحــدة عــر ثــاث طــرق:

األوىل ،إذا قامــت دولــة بإجــراءات هتــدد الســام ،الثانيــة ،إذا كان هنــاك بلــدان تقــوم بانتهــاكات للســام،
والثالثــة ،قيــام دولــة بالعــدوان عــى دولــة أخــرى.

عــاوة عــى ذلــك ،يقــرر جملــس األمــن أن هنــاك إجــراء مــن دولــة هيــدد الســام ،ويــؤدي إىل انتهــاكات
وعــدوان ،ويمكــن ملجلــس األمــن القيــام بإجــراءات قرسيــة كاملنصــوص عليهــا يف الفصــل الســابع مــن امليثاق،
مــن فــرض حظــر عــى البــاد إىل فــرض عقوبــات عســكرية.

القــرار األهــم يف جامعــة الــدول العربيــة الــذي يمكــن اختــاذه هــو نظــام التصويــت ،وإن تــم العثــور عــى
قضايــا عــدة مل يتــم حلهــا ،فاملرحلــة التاليــة مــن صنــع القــرار هــو تنفيــذه ،باســتخدام نظــام توافقــي.

445

العـدد الثـانــي
أيار  /مايو 2021

يف أحــوال عديــدة مثــل القضايــا اخلطــرة ،واملهمــة ،وامللحــة التــي تســتدعي التعامــل الفــوري ،ســوف يتــم
اســتخدام مبــادئ قانونيــة حمليــة ،بحيــث يكــون للــدول األعضــاء احلــق باختــاذ القــرار النهائــي .إن عمليــة اختــاذ
اجلامعــة العربيــة القــرار تســتند إىل املفاوضــات بــن أعضــاء اجلامعــة .تعطــي هــذه املنظمــة موقفـ ُا متســاو ًيا لكل
مــن الــدول األعضــاء ليتســنى هلــا أن تكــون تنســيقية .إن الســيادة الوطنيــة للــدول األعضــاء فــوق أي حســاب
ليتســنى للقــرارات أو احللــول املقدمــة أن تكــون دون آليــة قرسيــة ( .)Dhimas Ardhiyanto, 2014إذا كان هنــاك
نــزاع يف أحــد البلــدان األعضــاء ،يمكــن للبلــد تقديــم املشــاكل القائمــة للنقــاش يف منتــدى املؤمتــرات الرفيــع
املســتوى ( .)Summitلكــن قبــل انعقــاد منتــدى املؤمتــرات الرفيــع املســتوى ،ســيكون هنــاك طــرف يقــرح أن
النــزاع يمكــن أن يطــرح.

إنفاذ جامعة الدول العربية في ليبيا
يف أثنــاء فــرة الربيــع العــريب يف ليبيــا عــام  ،2011قــررت اجلامعــة العربيــة ختفيــض العقوبــات بمهمــة
اإلطاحــة بالقــذايف (.)DALACOURA, 2005

توتــرت العالقــات بــن ليبيــا والعــامل العــريب واملجتمــع الــدويل بســبب القــذايف ،الــذي رفــض التفــاوض
مــع املتظاهريــن أو املعارضــة يف حكومتــه ( .)detikNews, 2011لذلــك ،قامــت اجلامعــة العربيــة بتأييــد اجلهــد
الدوليــة للتدخــل يف ليبيــا ،ودعــا جملــس التعــاون لــدول اخلليــج العربيــة يف اجلامعــة الــدول العربيــة لفــرض
ـرا ،قدمــت اجلامعــة العربيــة رأي جملــس
منطقــة حظــر الطــران فــوق ليبيــا ،كــا دعاهــا الختــاذ إجــراءات .وأخـ ً
التعــاون اخلليجــي لألمــم املتحــدة لعقــد اجتــاع حيــث حــره  11مــن أصــل  22دولــة عضــو يف اجلامعــة
مــا يشــر إىل أن التدخــل كان فعل ًيــا حتــرك خليجــي مفــروض عــى اجلامعــة .إىل أن وافــق جملــس األمــن يف
األمــم املتحــدة عــى منطقــة حظــر طــران فــوق األرايض الليبيــة ،وهــو أمــر مفيــد حلاميــة املدنيــن والثــوار مــن
اهلجــات اجلويــة التــي كانــت تشــنها احلكومــة الليبيــة .تــم منــع كل رشكات الطــران ،حيــث خــول هــذا القــرار
كل الــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة اختــاذ خطــوات رضوريــة حلاميــة املدنيــن ،وســاد قلــق كبــر مــن احلالــة
التــي تــزداد ســو ًءا يف ليبيــا ( .)Ethan Bronner and David E. Sanger, 2011اســتند تطبيــق احلظــر اجلــوي يف
ليبيــا إىل املــادة  42مــن ميثــاق األمــم املتحــدة ،و ُمنحــت الســلطة قــرار جملــس األمــن  1973مــن أجــل تطبيقــه.
ثــم دخلــت جامعــة الــدول العربيــة يف رشاكــة مــع حتالــف الناتــو لدعــم جملــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة
عــام .1973
يف  26أيلــول عــام  ،2011وافقــت ســت عــرة دولــة عــى توفــر العتــاد اجلــوي واهلجــات املباغتــة لدعــم
هــذه العمليــة،
بمــن فيهــم :بلجيــكا ،كنــدا ،دانــارك ،فرنســا ،اليونــان ،إيطاليــا ،األردن ،هولنــدا ،النرويــج ،قطــر ،إســبانيا،
الســويد ،تركيــا ،اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،اململكــة الربيطانيــة وأمــركا .ويكمــل هــذا اجلهــد نظــام أواكــس
التابــع حللــف الناتــو لطائــرات املراقبــة واملراقبــة.

فــي  20تشــرين أول /أكتوبــر عــام  ،2011قامــت قــوات النقــل الوطنــي الليبــي ( )NTCمــع الناتــو بتنفيــذ
هجــوم علــى موكــب للقذافــي ( )Rizki Gunawan, 2014أســفر هــذا الهجــوم عــن مــوت القذافــي إثــر
إصابــة فــي رأســه ،وجلــب مقتلــه النصــر للجامعــة العربيــة ،بإنهــاء  42عا ًمــا مــن نظــام القذافــي فــي ليبيــا
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( .)Agustinova, 2013نجحــت الجامعــة هــذه المــرة بتلبيــة توقعــات العالــم ،وأصبحــت صــوت الشــعب
العربــي فــي النزاعــات الدوليــة.

قــرار اجلامعــة بدعــم التدخــل وإدخــال نفســها كمؤسســة يف املعادلــة ،يعنــي أن أهــداف ومصالــح اجلهــات
اخلارجيــة املشــاركة يف األزمــة اإلقليميــة والدوليــة مرتابطــة :فــوز الناتــو يف ليبيــا يعــادل انتصــار اجلامعة ،بالنســبة
إىل الــدول األعضــاء فيــه وإىل العــامل العــريب بشــكل عــام .بعبــارة أخــرى ،للمــرة األوىل ،متكنــت اجلامعــة فعل ًيــا
مــن تلبيــة توقعــات العــامل العــريب ،ويف هــذه العمليــة ،أصبحــت صــوت الشــعوب العربيــة يف النزاعــات الدوليــة
(.)Alex J. Bellamy، 2017

إنفاذ الجامعة العربية في سورية
ردت جامعــة الــدول العربيــة برؤيــة مــا إذا كان نظــام األســد قــد أدى إىل تفاقــم الوضــع .انعكســت مبــادرة
جامعــة الــدول العربيــة بشــأن الــراع الســوري يف منتــدى جامعــة الــدول العربيــة يف االجتــاع الــوزاري يف
 16ترشيــن األول /أكتوبــر  .2011وكان القــرار النهائــي جتميــد عضويــة ســورية يف جامعــة الــدول العربيــة يف
 12ترشيــن الثــاين /نوفمــر  2011بســبب فشــل احلكومــة الســورية يف ســورية يف منــع ووقــف العنــف ضــد
املدنيــن (.)Müjge, 2012

مــع القــرار املتخــذ أعــاه ،فــإن جامعــة الــدول العربيــة قــد غــرت التقاليــد والقيــم التــي التزمــت هبــا طويـ ً
ـا
أال وهــي التدخــل يف املشــاكل داخــل ســورية ،كــا أهنــا مل تعتمــد مبــدأ التوافــق يف جتميــد عضويــة احلكومــة
الســورية يف املنظمــة.

كــا أهنــا أعطــت لوفــد احلكومــة الســورية حــق املعارضــة الــذي يمكــن ذكــره عــى أنــه شــكل مــن أشــكال
التدخــل يف املشــاكل التــي حدثــت يف ســورية ( )Müjge, 2012, p. 2كــا قدمــت دعـ ًـا كامـ ً
ـا يف املجال العســكري
مــن خــال تقديــم املســاعدة بالســاح لتقويــة جيــش مجاعــة املعارضــة الســورية (.)Müjge, 2012

إن قــرار جامعــة الــدول العربيــة بتجميــد عضويــة ســورية مل حيــل الــراع األهــي يف ســورية بعــد ،ويرجــع
ذلــك إىل انضــام طــرف ثالــث هــو جبهــة النــرة ( )Reuters, 2018التــي تريــد مــن ســورية أن تصبــح دولــة
أيضــا ال تقــف إىل جانــب مجاعــات املجتمــع الوطنــي (Reuters,
إســامية ،بحيــث تدعــم تراجــع النظــام لكنهــا ً
 )2018وهــذا يتســبب يف أن تصبــح النزاعــات أكثــر تعقيــدً ا ،ويصعــب التعامــل معهــا.

قوى السالم التابعة لجامعة الدول العربية
إن إنجــازات جامعــة الــدول العربيــة يف حــل نزاعــات عــى شــكل حــرب أهليــة خميبــة لآلمــال بشــكل عــام
( .)Alifian Maulana Nanda Pradana ، 2018تــم تشــكيل منظمــة جامعــة الــدول العربيــة للحفــاظ عــى
ســيادة كل مــن الــدول األعضــاء .لقــد تــم التوصــل إىل اتفــاق عســكري يف منظمــة اجلامعــة العربيــة عــام 1950
ينــص عــى أن املقصــود «بالعــدوان عــى دولــة عربيــة هــو العــدوان عــى مجيــع األعضــاء ،وســيتم التعامــل معــه
( .)Alifian Maulana Nanda Pradana ، 2018لكــن مــن جانــب آخــر ،ورد أن هنــاك قواعــد متنــع اجلامعــة
أيضــا أنــه إذا كان هنــاك عمــل
مــن اســتخدام القــوة العســكرية بــن الــدول األعضــاء .يف مقالــة أخــرى ورد ً
عــدواين بــن الــدول األعضــاء ،فيجــب عــى اجلامعــة مواجهتــه بموافقــة مجيــع األعضــاء (Alifian Maulana
 Nandaبرادانــا.)2018 ،
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ولــدى جامعــة الــدول العربيــة تناقــض فيــا إذا كان يمكــن التعامــل مــع العــدوان بالســاح ،بينــا ورد يف
املــادة الســابقة حتريــم اســتخدام الســاح (.)Alifian Maulana Nanda Pradana، 2018

لكــن مــع اللوائــح املوجــودة ،نجحــت جامعــة الــدول العربيــة حتــى اآلن يف التوســط يف  12٪مــن النزاعــات
يف العــامل العــريب ،عــى الرغــم مــن أن ســبعة فقــط مــن أصــل  77تــم حــل النزاعــات فيهــا بنجــاح يف الفــرة
.)Alifian Maulana Nanda Pradana( 1981-1945

بشــكل عــام ،ال تريــد منظــات اجلامعــة العربيــة التدخــل يف األمــور الداخليــة لــدول أخــرى عــى أمــل
احلفــاظ عــى حدودهــا حتــى ال تتدخــل فيهــا دول أخــرى (نصــور .)2017 ،إضافــة إىل ذلــك ،مــن الناحيــة
التنظيميــة ،ال متــارس جامعــة الــدول العربيــة مبــادئ ديمقراطيــة ،وغال ًبــا مــا تواجــه التدخــل األجنبــي بحيــث
ال تكــون قــادرة عــى اختــاذ قــرارات أحاديــة ملصلحــة الــدول العربيــة نفســها (نصــور .)2017 ،يف حالــة ليبيــا،
عــى ســبيل املثــال ،شــاركت جامعــة الــدول العربيــة الناتــو .ويف ســورية ،مل ترســل اجلامعــة العربيــة قــوات
حفــظ الســام ،لكنهــا زودت جيــش املعــارض الســورية بالســاح لتقويتــه (موجــي.)2012 ،

تمويل جامعة الدول العربية
الــرق األوســط هــو املنطقــة التــي متلــك أكــر آبــار النفــط والغــاز ،وكــا ثبــت يف عــام  ،2007أنتجــت هــذه
املنطقــة  ٪ 36.7مــن إنتــاج النفــط اخلــام يف العــامل (مصطفــى بــاط .)2016 ،يــأيت مصــدر التمويــل املســتلم
مــن جامعــة الــدول العربيــة مــن مســامهة أربــاح مبيعــات النفــط ،ألن النفــط هــو الدخــل األكــر الــذي يملكــه
العــرب .وإضافــة إىل احلصــول عــى تربعــات مــن بيــع النفــط والغــاز ،فقــد اســتلمت اجلامعــة العربيــة دخـ ً
ـا
مســتمدً ا مــن دفــع رضائــب أعضــاء جامعــة الــدول العربيــة .وبالرغــم مــن األمــوال املســتمدة مــن التربعــات
وكذلــك رضائــب األعضــاء ،فــإن اجلامعــة العربيــة ،ومــن خــال تقديمهــا املســاعدة املاليــة للبلــدان األعضــاء
التــي تعــاين مــن النزاعــات ،ال تــزال جتــذب تربعــات خمتلفــة ،واهلــدف هــو زيــادة املســاعدة التــي ســيتم
تقديمهــا.
تعمــل جامعــة الــدول العربيــة بشــكل تعــاوين مــع الــدول األعضــاء الغنيــة بالنفــط .عــى وجــه اخلصــوص،
دول اخلليــج العــريب ،والــدول األخــرى التــي لدهيــا عــدد كبــر مــن الســكان (مصطفــى بــاط .)2016 ،وقــد
فعلــت اجلامعــة ذلــك للحفــاظ عــى الدفــاع املشــرك للــدول األعضــاء.

هنــاك جمموعــة مــن ســت دول هــي اململكــة العربيــة الســعودية ،والكويــت ،والبحريــن ،وقطــر ،وعــان،
واإلمــارات العربيــة املتحــدة ،وهــي أعضــاء يف جملــس التعــاون اخلليجــي ،وتــم تأليفهــا عــام  .1981هــذه
الــدول الســت هــي األعــى دخـ ً
ـا للفــرد يف الــرق األوســط .ومــع التطــور االقتصــادي يف الــدول العربيــة
أيضــا .وهبــذه الطريقــة ،تكــون هنــاك زيــادة يف االســتثامر يف العقــارات
بفضــل النفــط ،زادت البضائــع املســتوردة ً
والبنيــة التحتيــة والتصنيــع .يعتمــد جملــس التعــاون اخلليجــي عــى الواليــات املتحــدة األمريكيــة يف الشــؤون
الدفاعيــة واألمنيــة مــن خــال تنفيــذ واردات األســلحة األمريكيــة.

يف مرحلــة الربيــع العــريب ( ،)2015-2011اســتوردت دول جملــس التعــاون اخلليجــي أســلحة بنســبة أكثــر
مــن  200٪مــع اململكــة العربيــة الســعودية وقطــر ،اللتــن كانتــا مــن أكــر الــدول املســتوردة لألســلحة (العــريب
اجلديــد .)2016 ،وقــد ظهــر دور جملــس التعــاون اخلليجــي نفســه عندمــا حــث جامعــة الــدول العربيــة عــى
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ترجمــات
طــرح قضيــة ليبيــا عــى األمــم املتحــدة ،وانتهــت بإنشــاء منطقــة حظــر طــران فــوق ليبيــا.

قوة جامعة الدول العربية كمنظمة إقليمية
الفكــرة الرئيســة التــي متتلكهــا جامعــة الــدول العربيــة كمنظمــة إقليميــة هــي أن تكــون منتــدى للتعــاون حلــل
املشــكالت املشــركة التــي حتــدث يف نطــاق الــدول األعضــاء يف جامعــة الــدول العربيــة ،ومســاعدة األعضــاء
عــى أن يصبحــوا ً
أيضــا .وقــد تــم الســعي وراء حتقيــق اهلــدف مــن خــال عــدة مهــام جلامعــة
دول مســتقلة ً
الــدول العربيــة (.)Nasur, 2017
يف الواقــع ،يمكــن رؤيــة املهــام املذكــورة أعــاه فيــا لــو كانــت لــدى جامعــة الــدول العربيــة قيــود يف
اســتخدام ســلطتها ،وال يمكــن هلــذه املنظمــة اســتخدام العنــف حلــل النزاعــات.

نتائــج قــرار جامعــة الــدول العربيــة مــن خــال التصويــت باإلمجــاع ســتتم املوافقــة عليهــا عــى الفــور .ومــع
ذلــك ،إذا تــم اختــاذ قــرار باإلمجــاع ،فســيتم تطبيقــه فقــط عــى البلــدان التــي توافــق عليــه .لذلــك ،فــإن قــرار
جامعــة الــدول العربيــة ليــس قرس ًيــا ومــن الســهل اخرتاقــه.

جامعــة الــدول العربيــة منظمــة إقليميــة أعضاؤهــا يف األرايض العربيــة .وقــد حظيــت هــذه املنظمــة اإلقليميــة
باعــراف األمــم املتحــدة .ألنــه قــد ورد أو كُتــب يف املــادة  54-52مــن ميثــاق األمــم املتحــدة الــذي يوضــح
بشــكل عــام عــدم اعــراض األمــم املتحــدة عــى وجــود منظــات إقليميــة ،طاملــا كان بإمكاهنــا أن تنشــأ وحتافــظ
عــى األمــن والســام العامليــن ،وال ســيام عــى املســتوى اإلقليمــي وف ًقــا ملــا ورد يف الفصــل األول مــن املــادة
األوىل مــن ميثــاق األمــم املتحــدة الفقــرة .)Mulyana, 2015, p. 8( 2

فضـ ً
ـا عــن بــذل جهــد كامــل لتطبيــق مبــادئ احلــل الســلمي للنزاعــات ،كــا هــو منصــوص عليــه يف الفصــل
الســادس مــن ميثــاق األمــم املتحــدة بمســاعدة جملــس األمــن ،يمكــن االســتنتاج مــن امليثــاق أن املنظمــة
اإلقليميــة جلامعــة الــدول العربيــة قــد حصلــت عــى اعــراف مــن األمــم املتحــدة ،ألهنــا قــادرة عــى حــل
العديــد مــن النزاعــات التــي حتــدث يف الــدول األعضــاء .مثــل النــزاع الــذي اســتطاعت اجلامعــة العربيــة حلــه
يف ليبيــا بمســاعدة األمــم املتحــدة ،أي اعتــاد قــرار يشــمل منطقــة حظــر الطــران ( )no-fly zoneفــوق ليبيــا.

خاتمة
ـرا
ومــن خــال عــرض نتائــج البحــث واملناقشــة ،مــن املعــروف أن جامعــة الــدول العربيــة بذلــت جهــدً ا كبـ ً
حلــل نــزاع الربيــع العــريب يف ليبيــا وســورية.
ً
أول ،قدمــت جامعــة الــدول العربيــة بكوهنــا منظمــة إقليميــة معــرف هبا مــن األمــم املتحــدة طل ًبا للمســاعدة
قــرارا بإنشــاء منطقــة حظــر الطــران (منطقــة حظــر
يف حــل النــزاع يف ليبيــا ،ثــم أصــدرت األمــم املتحــدة
ً
الطــران) فــوق ليبيــا ،وقــد نجــح هــذا القــرار يف حتقيــق أفضــل النتائــج يف  ،2011بمنحــه النــر للمعارضــة يف
ليبيــا ،ونجــاح جامعــة الــدول العربيــة يف جهدهــا حلــل الــراع الليبــي.

ثان ًيــا ،قامــت جامعــة الــدول العربيــة ،بكوهنــا منظمــة معرت ًفــا هبــا مــن الــدول األعضــاء ،بتجميــد عضويــة
ســورية يف عــام  .2011وقــد ترصفــت جامعــة الــدول العربيــة بشــكل حاســم حلــل النــزاع يف ســورية ،كــا
قدمــت املســاعدة للمعارضــة يف ســورية عــى شــكل دعــم الســاح بــا أن املنظمــة لدهيــا مــوارد.
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 التــي تريــد أن تصبــح ســورية دولــة. وهــو جبهــة النــرة،2012  ظهــر طــرف ثالــث يف أوائــل عــام،ولكــن
.إســامية وأن جتعــل النــزاع أكثــر تعقيــدً ا وصعوبــة يف التعامــل معــه

 أي إجبــار الــدول املعنيــة عــى التوقــف عــن اختــاذ،ينــدرج جهــد جامعــة الــدول العربيــة ضمــن فئــة القــر
 ال يمكــن جلامعــة الــدول العربيــة أن تفعــل ذلــك بطريقــة غــر قرسيــة ألن ال أحــد يريــد االجتــاع.إجــراءات
 مــن املعــروف أن تقــوم جامعــة الــدول العربيــة بتنفيــذ، وهكــذا.(التفــاوض والوســاطة) ملناقشــة النــزاع
.اجلوانــب األربعــة التــي جيــب أن متتلكهــا املنظــات اإلقليميــة حلــل النزاعــات
 هنــاك بالفعــل بعــض العقبــات التــي تعمــل عــى إبطــاء جامعــة الــدول العربيــة يف،لكــن يف غضــون ذلــك
.التعامــل مــع املشــكالت القائمــة
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راتب شعبو
كاتــب ســوري يعيــش فــي فرنســا منــذ صيــف  ،2014أمضــى فــي ســجون النظــام الســوري 16
ســنة ( ،)1999 - 1983خــرج منهــا مجــر ًدا مــن حقوقــه المدنيــة ،تابــع دراســته بعــد الســجن وحصــل
علــى شــهادة الماجســتير فــي الطــب ،صــدر لــه ســيرة ذاتيــة عــن مــدة الســجن بعنــوان (مــاذا وراء هــذه
الجــدران) ،وكتــاب يتنــاول الجانــب السياســي مــن الدعــوة المحمديــة (دنيــا الديــن اإلســامي األول)،
وكتــاب (قصــة حــزب العمــل الشــيوعي فــي ســورية) ،لــه ترجمــات عــن اإلنكليزيــة ،ويكتــب فــي
الصحــف العربيــة.

كاتــب ســوري ،تولــد  1956ســلمية ،معتقــل سياســي ســابق علــى خلفيــة االنتمــاء إلــى حــزب
العمــل الشــيوعي ،مــدرس فلســفة .لديــه كتــاب هــو شــطحات علــى الشــعر :ســرنمات علــى
جســد كتــب (.)2015-2014
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مقدمة
كتــب الصديــق راتــب شــعبو علــى صفحتــه الشــخصية ،مباشــرة بعــد صــدور كتابــه (قصــة حــزب العمــل
الشــيوعي فــي ســورية) فــي  7شــباط /فبرايــر « :2020أخيـ ًـرا صــدر كتابــي ،الكتــاب الــذي اســتهلك كثيـ ًـرا
مــن الجهــد والوقــت ،عــن التجربــة التــي لــم تأخــذ نصيبهــا مــن الدراســة» .وســوف نجــد فــي مســتهل
الكتــاب« :الكتابــة عــن تجربــة سياســية مهزومــة بالقمــع ،وتوثيــق هــذه التجربــة هــي مســاهمة فــي حمايتهــا
مــن الضيــاع ..فيمــا تذهــب إلــى العــدم روايــة المغلوبيــن ونســختهم مــن التاريــخ ،مــن اإلنصــاف للتاريــخ
أيضــا».
واألجيــال القادمــة أن يتولــى المغلوبــون روايتهــم ً

االنحيــاز لروايــة المغلوبيــن وصوتهــم الغائــب ،كان الدافــع إلنجــاز هــذا الكتــاب عــن تجربــة رابطــة/
حــزب العمــل الشــيوعي ،التجربــة التــي تعرضــت بعــد أشــهر وجيــزة مــن إعالنهــا لحملــة اعتقــال شرســة
(حملــة آذار /مــارس  ،)1977التجربــة التــي تحكــي عــن فصــل مــن تاريــخ القمــع والديكتاتوريــة لنظــام لــم
يسـ ِ
ـتثن أحــدا مــن معارضيــه.

يقــف الكتــاب فــي مقدمتــه التاريخيــة ،عنــد هزيمــة حزيــران  ،1967هزيمــة النظاميــن الشــعبويين الناصري
والبعثــي ،ومشــروعهما االنقالبــي الثــوري« ،بوصفهــا الصدمــة الكبــرى ،التــي خلفــت ارتــدادات سياســية فــي
ســورية ،مــن بينها نشــوء ظاهــرة الحلقــات الماركســية».
علينــا أن نعتــرف فــي البدايــة ،أنــه مــن الصعوبــة بمــكان التأريــخ لتجربــة سياســية ســرية معارضــة ،مثــل
كثيــرا مــن الوثائــق المكتوبــة ،وبحالــة
تجربــة الرابطــة والحــزب ،بســبب القمــع المعمــم الــذي يفقدهــا
ً
أيضــا مثــل غيــاب محاضــر الجلســات خاصــة للمؤتمــر التأسيســي األول
الحــزب هنــاك نقــص فــي التدويــن ً
(أب /أغســطس  .)1981إال أن الكاتــب اســتطاع أن يحصــل علــى أرشــيف جيــد للتجربــة (كراســات الخــط
االســتراتيجي ،أعــداد الجريــدة السياســية «الرايــة الحمــراء» كاملــة ،إضافــة إلــى البرنامــج السياســي االنتقالــي
واالســتراتيجي المقــدم للمؤتمــر التأسيســي ،إضافــة إلــى وثائــق االجتماعــات الموســعة) ،مــا جعــل الكتــاب
يحمــل كثيـ ًـرا مــن المصداقيــة التوثيقيــة.
اعتمــد راتــب شــعبو علــى كثيــر مــن «شــهادات» األشــخاص الفاعليــن ،والــكادر القيــادي الذيــن كان
لحضــوره دورا رياديــا فــي تجربــة الرابطــة والحــزب؛ وعلــى الرغــم مــن أن «شــهادات» المشــاركين ال تخلــوا
مــن االنفعــال هنــا وهنــاك ،وقــد يتخللهــا نرجســية تُضعــف – إلــى هــذا الحــد أو ذاك -موضوعيتهــا ،إال أن
القــارئ لــن يجــد ســردية تعتمــد المظلوميــة ،ولــن يجــد إحالــة أحاديــة ،فهنــاك كثيــر مــن الجهــد البحثــي فــي
الكتــاب للتقصــي ومقاربــة الموضــوع مــع الحفــاظ علــى مســافة.

يهــدي الكاتــب كتابــه «إلــى المعنــى النضالــي لهــذه التجربــة الجســورة» .ولقــد اســتوقفني اإلهــداء .فقــد
اعتدنــا أن نــرى فــي كلمــات اإلهــداء الطابــع الشــخصي .ولــم نعتــد أن ُيهــدى الكتــاب إلــى تجربــة كاملــة.
تجربــة امتــدت منــذ لحظــة انطالقــة الرابطــة بشــهر آب /أغســطس  ،1976حتــى المســار األخيــر قبــل نعشــها
المســجى فــي شــتاء 1992؛ ومــا شــهدته خــال هــذا الزمــن مــن آالم طالــت األعضــاء وأصدقاءهــم ،عــداك
عــن عائالتهــم (حيــث تراوحــت مــدد االعتقــال مــا بيــن الخمــس ســنين بحــد أدنــى إلــى ثمانــي عشــرة
أيضــا ،ومنهــم مــن قضــى تحــت
ســنة لبعضهــم ،خاص ـ ًة بعــد عــام  ،1980كذلــك استشــهاد عديــد منهــم ً
التعذيــب).

454

مراجعات وعروض كتاب
وبعــد اتضــاح هــذا المعنــى يصبــح اإلهــداء مفهو ًمــا للقــارئ ،وتحديــدً ا حيــن يعلــم ّ
أن الكاتــب ،راتــب
شــعبو ،مــن األشــخاص الذيــن دفعــوا الثمــن غال ًيــا فــي التجربــة نفســها (ســتة عشــر عا ًمــا فــي الســجن ،وذلك
النتمائــه لحــزب العمــل الشــيوعي) .ودف ًعــا ألي التبــاس يقــول الكاتــب« :إذا كان كاتــب هــذه الســطور ،غيــر
حيــادي عاطف ًيــا تجــاه تجربــة الرابطــة والحــزب ((( ،ألنــه كان أحــد عناصرهــا ،دفــع ثمنًــا باه ًظــا مــن جــراء
انتمائــه هــذا ((( ،فإنــه ســعى إلــى أن يكــون حياد ًيــا مــن ناحيــة العقــل والتحليــل».

وبــدوري ،ال أفكــر فــي موضــوع الكتــاب مــن «الخــارج» ،فلقــد كنــت مــن التجربــة ،وكثيــر مــن مفــردات
الكتــاب الزمتنــي قرابــة العقــد ونيــف ،بيــن انتمــاء وتخـ ٍ
ـف واعتقــال ونقــد التجربــة والنــص مــن داخل الســور
(الســجن) .وهكــذا نتشــابه كالنــا مــع «أوليــس» ورحلتــه التــي اســتنزفت عقديــن مــن العمــر بيــن الجحيــم
واألمــل ،كانــت «إيثــاكا» مدينتــه ،طريــق العــودة (كافافــي الشــاعر اليونانــي) .فيعيدنــي «الكتــاب» إلــى مــكان
وزمــان التجربــة ،بينمــا تمضــي بيــن شــظايا العمــر ،كمــا يعيدنــا الحنيــن إلــى «البيــت األمومــي» حيــث ولدنــا،
«وبينمــا نحــن فــي أعمــاق االســترخاء القصــوى ،ننخــرط فــي ذلــك الــدفء األصلــي ،فــي تلــك المــادة
لفردوســنا األرضــي»((( .وبهــذه الروحيــة شــرعت فــي تدويــن تأمالتــي فــي كتــاب «قصــة حــزب العمــل
الشــيوعي فــي ســورية  »1992 1976-دون خطــة مســبقة ،ودون أن أتقصــد أن تكــون قــراءة فــي كتــاب،
أو نقــدً ا فكر ًيــا سياس ـ ًيا منهج ًيــا؛ فقــد أردتهــا مشــاركة فــي حديــث افتتاحــي لدخــول الرابطة/الحــزب فــي
التاريــخ بعــد طــول إقصــاء.

تأصيل األصول واستلهام «السلف الصالح»
ينــوه الكاتــب مــن بدايــة التعريــف بتجربــة الرابطة/الحــزب ،أنهــا جمعــت بيــن ميليــن - 1 :الميــل إلــى
تأصيــل الفهــم الماركســي للواقــع والعــودة إلــى األصــول «ماركــس – لينيــن» ،كمــا يظهــر فــي كراســات
الخــط االســتراتيجي ((( - 2 .الميــل إلــى الفعــل وفــرض الــذات .وهــذا الميــل جعــل الرابطــة هدفــا لحمــات
قمــع متواصلــة ،واجهتهــا التجربــة بفروســية وبــروح متحديــة ،كانــت أكبــر مــن قــدرة الجســد علــى التحمــل.
وهــو تأصيــل ســائد فــي المرجعيــات اإليمانيــة «الدينيــة خاصـ ٍ
ـة» ،حيــث يتــم اســتلهام «الســلف الصالــح».
باإلضافــة إلــى أنــه كان ســمة عامــة فــي اليســار التقليــدي ،أي الحركــة الشــيوعية الرســمية بمفرداتهــا المتعددة،
إن كانــت تلــك التــي بقيــت متقيــدة بـــ «الكهنــة وحــراس المعبــد» ،مــن «الخبــراء الســوفيات» وتالمذتهــم
العــرب ،أو تلــك التــي نحــت منحــى بــدا أقــل انقيــا ًدا للســوفيات كمــا فعلــت ظاهــرة «الشــيوعية االوربيــة»
وبعــض تداعياتهــا فــي المنطقــة العربيــة ،حيــث لــم يكــن أمــام هــذا اليســار إال اإليغــال أكثــر فــي النــص،
بنشــوة انتصاراتــه األولــى (النمــوذج البلشــفي اللينينــي).

(((
(((
(((
(((

السمي رابطة العمل الشيوعي وحزب العمل الشيوعي ،سوف أستخدم الرابطة/الحزب.
اختصارا
َ
ً
أي  16عا ًما.
،1999
إلى
1983
عام
من
شعبو
راتب
الكاتب
اعتقل
ّ
بتصرف من كتاب غاستون باشالر ،جمالية المكان ،ترجمة غالب هلسا.
المقصــود هنــا كراســات رابطــة العمــل الشــيوعي الثالثــة عشــر التي صــدرت فــي عــام ( 1977مالمــح الصراع
الطبقــي العالمــي ،المســألة األمميــة والحركــة الشــيوعية العالميــة ،مســألة أشــكال النضــال واالنتقــال إلــى
االشــتراكية ،الوحــدة العربيــة والثــورة العربيــة ،المســألة الفلســطينية ،البرجوازيــة الصغيــرة ،الطبقــة العاملــة،
الحركــة الشــيوعية المحليــة.)..
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العـدد الثـانــي
أيار  /مايو 2021

أهمية السجن بوصفه ً
مكانا للتأمل والمراجعة
ـترح إال قليـ ً
يهتــم الكاتــب بمحنــة االعتقــال للرابطة/الحــزب ،خاصــة ّ
ـا خــارج
أن هــذه التجربــة لــم تسـ ْ
جــدران الســجن ،فيقــول« :ليــس مفاج ًئــا ّ
ـدت بنيتهــا
أن الخالفــات الداخليــة بيــن رفــاق الحــزب الواحــد ،وجـ ْ
المناســبة للظهــور فــي الســجون ،فالســجون علــى الرغــم مــن قســوتها أعطــت للمعتقليــن فرصــة التأمــل
والمراجعــة .لكــن ال بــد مــن إضافــة ّ
أن الســجن ليــس مكا ًنــا طبيع ًيــا لتبلــور الخيــارات السياســية الحــرة» ،ثــم
يضيــف إن ألوضــاع الســجن دور قســري فــي تحديــد الموقــف والــرأي السياســي لألشــخاص.»..

تمـ ّـر فــي الذاكــرة آالف التفاصيــل الســريعة ألمثلــة تصــدق هــذا الــرأي ،فــي بيئــة كان مــن الســهل فيهــا
رشــق الناقــد (الرفيــق الســجين) بالحجــارة تحــت العنــوان المألــوف وهــو الرخــاوة النضاليــة ،مضافــا إليهــا
الســؤال الزاجــر المعــروف« :لمــاذا اآلن؟»

لكــن للزمــن حيلــه التــي تمكنــه مــن تجــاوز عوائــق الفكــر كهــذه ،فاالعتقــال المديــد ،الــذي قــد يبــدأ
بحــد أدنــى خمــس ســنوات وال ينتهــي بخمــس عشــرة أو ثمانــي عشــرة ســنة ســجن ،يتيــح للمعتقــل ،وربمــا
يجبــره ،علــى التأمــل الشــخصي للدرجــة التــي يصبــح الســجن المــكان األكثــر نضجــا لمجمــل اآلراء ،بمــا
ـت
فيهــا تنــاول قدســية «األصــول» .الســجن هــو المــكان الــذي يتيــح لــك ممكنــات التفكيــر إن أردت وعملـ َ
علــى ذلــك ،خاصــة بتوفــر الكتــاب خــارج «البرنامــج التثقيفــي الحزبــي».

وضمن التسلسل الزمني لتاريخ الظاهرة (الرابطة/الحزب) ،تنطلق المحطات ً
تباعا:
الحلقات الماركسية
يقــول راتــب« :نشــأت الحلقــات الماركســية تحــت ضغــط الهــم الوطنــي ،أكثــر ممــا تحــت ضغــط الهــم
االجتماعــي .خاص ـ ًة بعــد هزيمــة المشــروع الحاكــم «التقدمــي» ،هزيمــة حزيــران  »..1967ص.13

يلفــت االنتبــاه إلــى غيــاب الســؤال عــن إن كان «الهــم الديمقراطــي» مــن بيــن أســباب النشــوء ،علــى
الرغــم مــن أ ّنــه ســيرد فــي الكتــاب الح ًقــا اقتبــاس عــن ال ديمقراطيــة تلــك األنظمــة (أنظمــة البرجوازيــة
الصغيــرة بمفــردات الحلقــات آنــذاك) ،حيــث يقــول« :كانــت الهزيمــة بســبب جبــن البرجوازيــة الصغيــرة وال
ديمقراطيتهــا»((( .يخطــر بالبــال ديمقراطيــة أخــرى غابــت عــن النــص ،تلــك كانــت تطــرح فــي اليســار آنــذاك
تحــت عنــوان «الديمقراطيــات الشــعبية» أو «الديمقراطيــات الثوريــة» ،حيــث كان االعتقــاد كمــا هــو الســلف
«الماركســي اللينينــي» ،أن البروليتاريــا وأحزابهــا هــي وحدهــا المؤهلــة تاريخ ًيــا لهــذه الديمقراطيــة.
وإذ تغيــب الديمقراطيــة يحضــر ضدهــا ،وهكــذا تحضــر «الضــرورة التاريخيــة» فــي نشــأة الحلقــات
الماركســية علــى الضــد مــن الديمقراطيــة ،فنقــرأ فــي الكتــاب« :وإذا كان الواقــع المهــزوم ذا لــون قومــي..
فســوف يتخــذ رفــض هــذا الواقــع منحــى إســاميا إلــى اليمنيــن ،أو منحــى ماركســيا إلــى اليســار ،ذلــك ّ
أن
الخانــة الماركســية كانــت البيئــة الوحيــدة المالئمــة لمن ضاقــت بهم تالويــن الفكــر القومي المهــزوم» ص.14
وضمــن هــذا المســار نظــرت الحلقــات الماركســية إلــى نفســها علــى أنهــا «ظاهــرة موضوعيــة» ،بمعنــى

(((
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كتــاب قصــة حــزب العمــل ،التقريــر السياســي والمهمــات البرنامجيــة الصــادر عــن اإلجتمــاع الثالــث
الموســع .ص.13

مراجعات وعروض كتاب
أنهــا اســتجابة لضــرورة تاريخيــة ،وهكــذا حاولــت التعبيــر عــن نفســها .والســبب هــو ،بحســب المألــوف
فــي الخطــاب الماركســي – اللينينــي آنــذاك ،غيــاب الحــزب الثــوري ،ومــا تمثلــه الحركــة الشــيوعية المحليــة
بفرعيهــا /بكــداش ،ريــاض التــرك ،ليــس إال تنــاوب بيــن االنتهازيــة اليمينيــة (بكــداش) واإلصالحيــة
(المكتــب السياســي ريــاض التــرك).
يعودنــي ،وأنــا أقــرأ فــي هــذا الموضــع ،كيــف كان الرفــاق مخموريــن بحلــم وصولهــم إلــى «المدينــة
اجتــرارا ألفتــه األحــزاب الســائدة آنــذاك،
الفاضلــة» عابريــن المأثــور التقليــدي اليســاري ،متجاوزيــن
ً
مســتفيدين مــن أوضــاع اعتقدوهــا مواتيــة ،فيشــير الكاتــب إلــى أن مــن «بيــن األســباب التــي ســاعدت فــي
نشــوء ظاهــرة الحلقــات ،انتشــار الفكــر الماركســي فــي ســورية ،بســبب االنفتــاح الــذي أبدتــه الســلطات
البعثيــة (حكومــة  23شــباط) ،علــى الفكــر اليســاري العالمــي.»...
وبهــذا الموضــع ال ينســى الكاتــب ذكــر الحلقــات وأماكــن وجودهــا ،ثــم األعضــاء المشــاركين ،واالنتقــال
مــن الحالــة المناطقيــة إلــى الحالــة المركزيــة ،مــع التوضيــح لسلســلة االجتماعــات الموســعة الثالثة ،بحســب
تســمية الحلقــات ،فــي األعــوام  .1976 ،1975 ،1974فتزدحــم الوجــوه واألمكنــة فــي مخيلتــي...

رابطة العمل الشيوعي

ـوي ملتهـ ٍ
بــدأ خريــف  1976بعــد صيــف دمـ ٍ
ـب (انطالقــة الرابطــة ،مغــادرة الحــزب الشــيوعي الســوري
 المكتــب السياســي جبهــة النظــام ومجلــس «شــعبه» ،إعــادة لملمــة تنظيــم  23شــباط بعــد اعتقــاالت آذارمــن العــام نفســه) فــي ســورية .أمــا الوضــع الفلســطيني وتداعياتــه ،فقــد بــدأ يتســارع بالتشــظي ،خاصـ ًة بعــد
حطــام تــل الزعتــر ،تزامنــا مــع الوضــع القلــق للحركــة الوطنيــة اللبنانيــة وحليفتهــا الفلســطينية.
كان الصــدى يتــردد فــي أعمــاق الــذات الجمعيــة ،إنــه النزيــف الفلســطيني ،اســتبطانا للنــزوح النرجســي
للــذات النضاليــة العربيــة ،كمــا األنــا عنــد المحلــل النفســي الفرنســي (جــاك الكان) ،فــي ســعيها الدائــب
لتشــكيل (أنــا) مثاليــة.

تظهــر الرابطــة مــع شــهر آب /أغســطس بجريــدة سياســية (الرايــة الحمــراء) الناطــق السياســي للمنظمــة
الوليــدة .ســوف تغــدو هــذه الجريــدة عالمــة فارقــة فــي اليوميــات السياســية المتعــارف عليهــا ،علــى صعيــد
المواجهــة مــع الســلطة السياســية ،أو العالقــة مــع الطيــف السياســي الموالــي والمعــارض.

في العالقات التنظيمية الداخلية (الهامش الديمقراطي النسبي)
ً
مثــال فريــدً ا فــي
مــن األهميــة بمــكان وتأكيــدً ا لمــا جــاء فــي الكتــاب الــذي نتناولــه ،قدمــت الرابطــة
الســاحة الســورية ،مــن حيــث العالقــات التنظيميــة والنظــام الداخلــي ،الــذي تميــز بالقيــادة الجماعيــة فعـ ً
ـا ال
قـ ً
ـول ،ثــم ،وهــذا هــو األهــم ،مجلــة (البروليتــاري) التــي كانــت منبـ ًـرا داخل ًيــا ،شــكلت حالــة مــا مــن النــدوة
البرلمانيــة الديمقراطيــة ،تعكــس اآلراء السياســية المعارضــة التــي لهــا تحفظــات هنــا أو هنــاك .مثـ ً
ـا بيــن
عامــي  ،1981-1980وهــي المرحلــة التــي شــهدت تقريــر آب /أغســطس (ســوف يتــم التطــرق إليــه بالفقــرة
أيضــا المزمــع عقــده فــي شــهر آب /أغســطس ،1981
التاليــة) أو مشــروعات المؤتمــر التأسيســي األول ً
ـون المنبــر الحــر الحقيقــي لكلتــا وجهتــي النظــر.
اســتطاعت (البروليتــاري) أن تكـ ّ
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حاولــت تجربــة الرابطــة  -الحــزب تأســيس عاداتهــا بالتمايــز عــن كل المأثــور السياســي عالم ًيــا ومحل ًيــا،
ـأل وال ُيسـ ْ
وال سـ ّيما فــي غيــاب منصــب األميــن العــام (مشــروع الزعيــم الطاغيــة الــذي َيسـ ْ
ـأل) .ال شــك ّ
أن
هــذا النمــط الجديــد القــى صعوبــات لجهــة تحقيقــه بالشــكل األمثــل ،حيــث حمــات االعتقــال المتتاليــة
حضــورا وأوفــر
بمــا تعنيــه مــن اســتنزاف الــكادر الرئيــس ،فــكان مــن الطبيعــي أن ينبــري للقيــادة األكثــر
ً
ح ًظا فــي النجــاة مــن قبضــة األمــن.

رفع ثم تجميد شعار إسقاط السلطة
يســتطرد الكتــاب ،بــروح نقديــة صحيحــة ،فــي توضيــح مــدى التهافــت النظــري ،والســذاجة المفهوميــة
العامــة ،لطــرح شــعار «إســقاط الســلطة» ،قبــل تقريــر آب  (((.1980ويوضــح عــدم التمييــز بالطــرح بيــن
الشــعار التكتيكــي القابــل للتنفيــذ الفــوري ،وفــق موازيــن قــوى تفــرض نفســها علــى األرض ،وبيــن أن يكــون
ـعارا للتعبئــة االســتراتيجية (مهمــة دعاويــة برنامجيــة تعبــر عــن الثــورة االجتماعيــة المنشــودة) ،وكيــف أنــه
شـ ً
أحيا ًنــا أخــرى اســتبدل بشــعار إســقاط الدكتاتوريــة البعثيــة ،وشــعار إســقاط ســلطة الطبقــة الســائدة لبنــاء
(((
جبهــة شــعبية متحــدة.
هــذا القلــق فــي الشــعار ســوف يتوقــف مــع تقريــر آب /أغســطس ،حيــث نجــد اســتفاضة بالمســوغات
واألوضــاع التــي أدت إلــى شــعار إســقاط الســلطة.

تقرير آب /أغسطس :االضطراب
«التقريــر عبــارة عــن  24صفحــة ،تقدمــت بــه لجنــة العمــل (بمنزلــة المكتــب السياســي عنــد التنظيمــات
االخــرى) ،أقرتــه الهيئــة المركزيــة (اللجنــة المركزيــة) باألغلبيــة ،وهــو التقريــر الوحيــد الــذي جــرى توقيعــه
بأغلبيــة الهيئــة المركزيــة ،للداللــة علــى وجــود رأي مغايــر ضمــن الهيئــة نفســها ،قبــل أن ينشــر ويعمــم »...
ص.88
ولقد استفاض التقرير بالعوامل واألوضاع الموضوعية التي حملته على رفع شعار إسقاط السلطة:

«إننــا لــم نأخــذ فــي حينــه ،إمكانــات الرجعيــة المحليــة التقليديــة ،إمكانــات تصعيــد طــرق ووســائل حلهــا
لصراعهــا مــع النظــام ،وكانــت الحركــة الوطنيــة الســورية أقــل تمز ًقــا وتشــرذ ًما ،مــا كان يســمح لنــا باألمــل
والعمــل ألن نكــون قط ًبــا ثال ًثــا  ...فــا نــرى اآلن أنــه يجــب علينــا أن نســاهم فــي إســقاط هــذه الســلطة
لحســاب البرجوازيــة التقليديــة».
وســوف تبــرز كلمــة مفتاحيــة فــي جملــة واحــدة« :الجــذر الثــوري والمــد الرجعــي فــي كامــل المنطقــة
العربيــة» .تــم تجميــد الشــعار ،واســتعيض عنــه :بدحــر الحلــف الرجعــي األســود ،ودحــر الدكتاتوريــة والظفر
(((
بالحريــات السياســية».
(((
(((
(((
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المقصــود هنــا التقريــر السياســي الــذي صــدر فــي آب /أغســطس  1980عــن أغلبيــة الهيئــة المركزيــة لرابطــة
العمــل الشــيوعي.
المرجع نفسه ،ص .82
المرجع السابق ،ص .89

مراجعات وعروض كتاب
قــدم الكاتــب بعــض االنتقــادات ،وهــي محقــة ،وأضــاف إن هــذا التقريــر لــم يجلــب إال ســوء الفهــم ،وقــد
عــده كثيــرون إشــارة واضحــة إلــى أن الرابطــة بــدأت خطواتهــا األولــى فــي االقتــراب مــن «جوقــة» النظــام
وجبهتــه.
لــم تــأت االنتقــادات مــن أطــراف صديقــة (التجمــع الشــيوعي الثــوري فــي لبنــان) فقــط إنمــا مــن داخــل
أيضــا ،حيــث هــددت منظمتــا ديــر الــزور والســلمية بمغــادرة التنظيــم ،وقــد حصــل ذلــك مــع بعــض
التنظيــم ً
(((
الحــاالت.

كان موقــف التجمــع الوطنــي الديمقراطــي الــذي بــدأ بالحضــور ،خاصـ ًة بعــد بيانــه اليتيــم فــي آذار /مارس
علمــا ّ
أن ذلــك الموقــف أخــذ طابــع «الثرثــرة،
 ،1980تحريض ًيــا لألعضــاء فــي صفوفــه وصفــوف اآلخريــنً .
والســير فــي األزقــة الضيقــة» ،أقصــد كمــا هــي العــادة ،غيــاب أي كالم أو موقــف مكتــوب ذي أهميــة.

لجــأ تقريــر آب /أغســطس  1980إلــى التــراث البلشــفي كــي يقنــع «الرفــاق» قبــل اآلخريــن حــول أهميــة
مقاربتــه «التاريخيــة» بيــن األســوأ (الســلطة األســدية) واألشــد ســو ًءا أو األكثــر خطـ ًـرا علــى المجتمــع والوطن
(الحلــف الرجعي األســود).

ثــورة شــباط /فبرايــر الروســية  1917التــي أطاحــت القيصــر ،وتشــكّل فــي إثرهــا حكومــة كيرنســكي
ممثـ ً
ـا عــن الديمقراطييــن الثورييــن .تعرضــت لمحاولــة انقالبيــة مــن الجنــرال كورنيلــوف فــي شــهر آب/
أغســطس مــن العــام نفســه (عــودة للقيصريــة) ،حينهــا وقــف لينيــن وقــال كلمتــه الشــهيرة ،إننــا ســنقف مــع
كيرنســكي ضــد الجنــرال كورنيلــوف.

وبهــذا المثــال توضــح مــا يحــاول التقريــر «اســتلهامه» :حافــظ األســد يمثــل كيرنســكي ،بينمــا يمثــل عصام
العطــار (كان حينهــا رمــز حركــة اإلخــوان المســلمين) الجنــرال كورنيلــوف .لذلــك مــن الطبيعــي أننــا ســنقف
مــع الرئيــس ممثـ ً
ـا عــن البرجوازيــة البيروقراطيــة والديكتاتوريــة التــي تقــف حجــر عثــرة أمــام المشــروع
التســووي اإلمبريالــي الرجعــي (الحلــف الرجعــي األســود وضمنــا عصــام العطــار) ،بمــا يعنــي ذلــك إعــادة
الســلطة إلــى البرجوازيــة التقليديــة وهكــذا دواليــك ،حيــث الصعــود المحتمــل للفاشــية الدينيــة.

تجري الرياح بما ال تشتهي «الرؤى والتراث»
علــى األرض لــم يتجســد ً
فعــا «كورنيلــوف» ســوري (العطــار) ،لذلــك شــهدت تلــك المرحلــة حالــة
مــن الفصــام بيــن التقريــر والخطــاب السياســي للرابطــة بالعمــوم (الرايــة الحمــراء ،مجلــة الشــيوعي ،وأخيـ ًـرا
البيانــات السياســية) حيــث سنســمع ،ونقــرأ ،اللغــة السياســية التــي كانــت قبــل التقريــر .مــن حيــث التركيــز
علــى الطبيعــة الالوطنيــة والدكتاتوريــة للســلطة ،مــع عــدم النســيان ّ
أن هنــاك ســمات طائفيــة .وكان ذلــك
أيضــا
يعنــي بداهــة االســتمرار بفتــح المواجهــة والتصعيــد مــع الســلطة (النظــام األســدي) ،يعنــي ذلــك ً
اســتمرار حمــات االعتقــال.

إذا حاولنــا اآلن قــراءة تلــك المرحلــة ضمــن ســياقها وبعــدة معرفيــة مختلفــة ،ســنجد ّ
أن التقريــر وتداعياتــه
َ
تكــرارا :التحليــل الملمــوس للواقــع الملمــوس.
غــرق فــي النــص ،علــى العكــس ممــا تقولــه الرابطــة
ً
(((

من منظمة دير الزور (عبد الملك عساف ،فواز القادري ،جابر أحمد.)..
من منظمة السلمية (حسن زهرة أبو عصام ،علي صبر درويش أبو الصبر).
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فقــد ركــن لحالــة طبقويــة متخيلــة تفتــرض وجــود شــريحتين تنتميــان إلــى الطبقــة البرجوازيــة الكبيــرة
(البيروقراطيــة ،التقليديــة):

 - 1برجوازيــة البيروقراطيــة تألفــت تاريخ ًيــا مــع صعــود البرجوازيــة الصغيــرة إلــى الســلطة (انقــاب آذار
 ،)1963مــن خــال القطــاع العــام الــذي تحــول إلــى قطــاع دولــة ،كبقــرة حلــوب لهــذه الشــريحة.

ـت تاريخ ًيا ،بعــد االنفتــاح االقتصــادي وتدفــق أمــوال النفــط بعــد حــرب تشــرين
 - 2وأخــرى تقليديــة ُهزمـ ْ
 ،1973بــدأت البرجوازيــة التقليديــة تســتعيد بعــض مواقعهــا ،ممثلــة بكبــار التجــار وبعــض الكومبــرادور
(أصحــاب الــوكاالت األجنبيــة) .عنــد لحظــة االصطــدام العنفــي لحركــة اإلخــوان المســلمين والنظــام ،بيــن
عامــي  ،1982-1979حاولــت هــذه الشــريحة ركــوب الموجــة (وفــق مــا يــرى التقريــر) بمعنــى حلــم العودة
الســتالم الســلطة السياســية (ترتيــب البيــت الداخلــي) ،لكــن ليــس بتمثيــل سياســي مباشــر ،إنمــا بالوســاطة
عبــر التحالــف مــع اإلخــوان المســلمين وامتداداتهــا الرجعيــة العربيــة (الحلــف الرجعــي األســود).
ـت مــن صــورة
وفــي هــذا الخطــاب نجــد «القولبــة الذهنيــة» ،أو (ســرير بروكســت) ،كمســطرة قيــاس انطلقـ ْ
ذهنيــة مجــردة حاولــت االســتنباط مــن المأثــور الماركســي (وفــق صيــرورة الصــراع الطبقــي) ،وعلــى قاعــدة
فقهيــة إســامية «قيــاس الغائــب علــى الشــاهد».

الحوار المستعصي بين الحزب الشيوعي السوري (المكتب السياسي) والرابطة  -حزب
العمل الشيوعي ،أو «العالقة المريضة» بتعبير المؤلف
يــروي الكاتــب بعــض الشــهادات علــى لســان فاتــح جامــوس ،العضــو القيــادي فــي الرابطــة  -الحــزب،
تضمنــت أن الرابطــة ســعت بعــد تأليفهــا إلــى إقامــة حــوار مباشــر مــع قيــادة الحــزب الشــيوعي الســوري
(المكتــب السياســي) ،لكــن دون جــدوى .وأن االمتنــاع والصــد كان دائمــا يأتــي مــن قيــادة الحــزب (المقصود
هنــا ريــاض التــرك شــخص ًيا) .وممــا ورد فيهــا« :ناقشــنا جد ًيــا داخــل قيــادة الرابطــة فكــرة االنضمــام إلــى
الحــزب (المكتــب السياســي) ،ولــم يكــن ذلــك بدافــع الخــوف مــن التوقــف عــن النشــاط السياســي ،وإنمــا
يرتكــز علــى رؤى سياســية محــددة ،تجلــى ذلــك بقبولنــا شــروط الحــد األدنــى (االكتفــاء بإصــدار نشــرة
داخليــة ،نســتطيع مــن خاللهــا الحــوار حــول قضايــا الخــاف)(.((1

يبــدو الــكالم وكأنــه قطعــة مــن الســجال السياســي الــذي كان ســائدً ا فــي زمــن الحــدث ،بينمــا اعتقــد أنــه
بــات مــن الواجــب علــى الباحــث ،بــل القــارئ ،العمــل علــى إنتــاج مقاربــة تعتمــد شــهادة الطرفيــن ،باإلضافة
إلــى دراســة منظومــة التأســيس والتفكيــر التــي كانــت تنبنــي عليهــا المواقــف ،وثقافــة الحــوار عنــد كل منهمــا.
يخطــر بالبــال تشــابه منظومــة اليقيــن و»الفرقــة الناجيــة» عنــد كل األيديولوجييــن ،وهــي إحــدى أركان
اإليمــان غيــر المفكــر بهــا عنــد معظــم أصحــاب الرســاالت األرضيــة .فعلــى الرغــم مــن ّ
أن (المكتــب
السياســي) يزعــم خروجــه علــى النــص األصلــي بداللــة انشــقاقه عــن المركــز (الســوفيات ومندوبهــا الدائــم
خالــد بكــداش) ،ومحاولــة اقترابــه مــن النســخة الشــيوعية األوروبيــة مــع تعريبهــا عنــد بعــض المفكريــن
الماركســيين العــرب (إليــاس مرقــص ،ياســين الحافــظ) ،إال أنــه ظــل يعــد نفســه الوريــث الشــرعي والثــوري

( ((1المرجــع الســابق ،ص  .93لــم يســتطع الكاتــب الحصــول علــى روايــة الطــرف اآلخــر (الحــزب الشــيوعي
الســوري – المكتــب السياســي).
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مراجعات وعروض كتاب
لحــزب تأســس عــام  ،1924هــذا يعنــي بداهــة أن علــى اآلخريــن ،حلقــات أو مجموعــات ،أن تنتســب إليــه
دون شــروط ،وبشــكل إفــرادي ولســان حالــه يقــول :مــن هــم هــؤالء الذيــن يحاولــون إعطائــي الــدروس؟

بدورهــا الحلقــات الماركســية ،والح ًقــا عندمــا أصبحــت «الرابطــة» ،بخاصــة بعــد تحولهــا إلــى حــزب
سياســي (حــزب العمــل الشــيوعي) ،كانــت تــرى أن أهــم مبــررات وجودهــا غيــاب هــذا الحــزب الثــوري
علــى الســاحة الســورية .ومــن اللحظــات األولــى ،رغــم الرهــان عليــه ،كانــت تعــد (المكتــب السياســي)
حز ًبــا إصالح ًيــا ينحــو منحــى شــعبو ًيا خاصــة بعــد مؤتمــره الخامــس (كانــون األول  ،)1978ثــم يبتعــد شــي ًئا
فشــي ًئا عــن الماركســية -اللينينيــة ،بــأدوات تحليلهــا الملوســة والدقيقــة.

إال أن الحلقــات /الرابطــة /الحــزب ،فــي ســياق تكونهــا كانــت تتيــح إمكانيــة طــرح األســئلة ،مســتلهمة
أعــام ماركســية جديــدة منهــا جــورج لوكاتــش ،أنطونــي غرامشــي ،ومدرســة فرانكفــورت ،إضافــة إلــى
بنيوييــن ماركســيين مثــل نيكــوس بوالنتــزاس ،التوســير ،بــل تجــرأت علــى التعامــل مــع أفــكار االتجــاه
األكثــر تكفيـ ًـرا مــن الســتالينيين وأقصــد ليــون تروتســكي وأمميتــه الرابعــة.

إال أنــه ســيتراجع منســوب القــراءة مــع االنخــراط أكثــر فــي المواجهــة السياســية ومــع حمــات االعتقــال،
لمصلحــة الــروح الكفاحيــة ،الشــرط الــازم للعمــل الســري.

أمــا القشــة التــي قصمــت ظهــر البعيــر كمــا يقــال ،كانــت الموقــف الضبابــي بدايــة «للحــزب الشــيوعي
الســوري -المكتــب السياســي» بيــن النظــام األســدي وحركــة اإلخــوان المســلمين ،خاصــة بعــد مجــزرة
المدفعيــة التــي كانــت بمنزلــة ســاعة الصفــر للجنــاح األكثــر تشــد ًدا (الطليعــة المقاتلــة) فــي حزيــران .1979
ففــي حيــن أن المكتــب السياســي أعلــن موقفــه عبــر رســالة داخليــة خاصــة باألعضــاءّ :
إن مــن قــام بالعمــل
ضابــط بعثــي (إبراهيــم يوســف) وهــو ضابــط أمــن الكتيبــة المدفعيــة حيــث وقعــت المجــزرة .عــدت الرابطــة
هــذا الموقــف تمييعــا للحــدث وعــدم تســمية المجــرم الحقيقــي «الطليعــة المقاتلــة» ،لغايـ ٍ
ـة في نفــس يعقوب.
ً
ذلــك يعنــي أنــه مــع الصيــف الدامــي ( ،)1979ومــا تــاه ،خاصــة بعــد تقريــر آب /أغســطس مــن الرابطــة،
ظهــرت اســتحالة التفكيــر فــي الحــوار بيــن الطرفيــن ،بــل أن محاولــة الحــوار تحولــت إلــى عــداء صريــح.
توتــرا بعــد وثيقــة التجمــع الوطنــي الديمقراطــي ،فالحــزب الشــيوعي الســوري
الحــال الــذي ســيزداد
ً
المكتــب السياســي ســيظهر أنــه الفاعــل الرئيــس فــي الصياغــة األخيــرة (الكتــاب قــام بتفصيــل هــذاالجانــب :ص .)111

اليقين عند الرابطة و «الفرقة الناجية»
يمكننــا القــول وتعقي ًبــا علــى الخــاف المســتعصي بيــن الحــزب الشــيوعي الســوري  -المكتــب السياســي
والرابطة/الحــزب ،أو بلغــة الكاتــب «العالقــة المريضــة» ،إنــه خــرج عــن «اإلخــوة فــي المنهــج» لمصلحــة
اإلقصــاء المتبــادل.

ربمــا يقــال هنــا ،كان علــى قيــادة «المكتــب السياســي» أن تغــادر «المدرســة البكداشــية» فــي تنــاول أي
جديــد أو اجتهــاد خــارج الســرب ،خاصــة أنهــا تعرضــت لكثيــر مــن االتهامــات عنــد أول مبــادرة بالتفكيــر
«خــارج الصنــدوق» وذلــك بيــن عامــي  .1972-1969بينمــا علــى العكــس مــن ذلــك اســتمرت قيــادة
المكتــب فــي رشــق االتهامــات هنــا وهنــاك دون الحجــة والدليــل ،وأحيانًــا كثيــرة اإلنــكار الدائــم حتــى
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لوجــود الظاهــرة (الحنيــن للتفكيــر االســتبدادي  -البيروقراطــي يعتمــد الفرمانــات مــن األميــن العــام).

ال يعنــي ذلــك عــدم ذكــر أهــم ســمات التيــار الجديــد (الحلقــات ،الرابطــة ،الحــزب) ،الــذي مــارس
الســجال السياســي بامتيــاز (علــى النمــط اللينينــي) ،وادعــى أنــه مصــدر الحــق والحقيقــة .ولعلــه بــدوره قــد
مــزج اللينينيــة ببعــد إيمانــي يســتمد جــذوره مــن ال شــعور دينــي -سياســي «الفرقــة الناجيــة» ،مــا جعلــه يعتقــد
بأنــه الوحيــد القابــض علــى الجمــر .ممارســة تشــبه بالعموم األســتاذ الملقــن :إعطــاء الــدروس والنصائــح
وفــق مبــدأ ينبغــي ويجــب أن يكــون.
(((1

المؤتمر التأسيسي األول للرابطة ووالدة حزب العمل الشيوعي

هــو المؤتمــر الوحيــد للرابطــة  -الحــزب ،قبلــه كانــت اجتماعــات موســعة (ذكــرت ســاب ًقا) ،وكان مــن
المفتــرض أن يعقــد مؤتمــر ثــان بعــد أربــع ســنوات بحســب النظــام الداخلــي ،لكــن التنظيــم تعــرض لحمالت
اعتقــال متتاليــة ،وكانــت الضربــة شــبه القاضيــة فــي  ،1987فبقــي هــذا المؤتمــر هــو الوحيــد.

اســتفاض راتــب شــعبو فــي كتابــه ،بالحديــث عــن التيــارات السياســية التــي تألفــت فــي أثنــاء نقــاش
الموضوعــات ،ويقــول بنــا ًء علــى شــهادة مــن كامــل عبــاس (أحــد أعضــاء المؤتمــر وعضــو لجنــة مركزيــة):
« كان يمكــن تمييــز ثالثــة تيــارات فــي المؤتمــر:
األول :تيــار تروتســكي متماســك وموحــد قــدّ م نقــدً ا ألطروحــات الحــزب مــن منظــور األمميــة الرابعــة
( 15عضــو رفضــوا الترشــح للمركزيــة والمشــاركة فــي االنتخابــات بنهايــة المؤتمــر).

الثانــي :تيــار عقالنــي إذا صحــت التســمية مفــكك وضعيــف ،يزيــد أو ينقــص تب ًعــا لهــذه النقطــة أو تلــك،
ينســجم مــع تقريــر آب ،ويضبــط إيقاعــه السياســي علــى إيقــاع الحركــة الشــيوعية العالميــة.

برنامجــا
الثالــث :تيــار اليســار الجديــد /األصوليــة اللينينيــة ،واإلســقاطات الميكانيكيــة التاريخيــة .قــدم
ً
مفعمــا بالجمــل الثوريــة.
سياس ـ ًيا (انتقال ًيــا واســتراتيج ًيا)
ً
ســوف أختلــف مــع هــذه الروايــة ،خاص ـ ًة تســمية وتوصيــف التيــار الثانــي والثالــث .واقــع الحــال مــن
داخــل المؤتمــر يقــولّ ،
إن الصيغــة العامــة هــي صيغــة تميــل إلــى النصــوص ،وحيــن الخــاف أو االختــاف
دائمــا للنــص بمفرداتــه «الســلف الصالــح» ،وقلــة قليلــة مــن اســتطاعت العبــور مــن النــص
كان يتــم االحتــكام ً
إلــى العيــان.
أما أن تكون هذه التقسيمات بهذا الوضوح والجالء ،فهذا يحتاج إلى كثير من التدقيق.

نعــم كان هنــاك بعــض «العقالنييــن» ،لكــن صوتهــم كان يذهــب أدراج اإلجمــاع اآلخــر ،حيــث تــرى
التكاتــف والتضامــن حتــى بيــن مــا ســيعرف باألقليــة.

( ((1ص  116المرجع السابق :عقد المؤتمر في لبنان بين  1و 6آب /أغسطس  ،1981بحضور  55مندو ًبا.
هنــاك بعــض التفاصيــل تتعلــق بتصحيــح بعــض أســماء اللجنــة المركزيــة المنتخبــة ،ســيعمل المؤلــف علــى
تالفيهــا فــي صــدور الطبعــة الثانيــة المزمعــة للكتــاب.
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علمــا أنــه كان مشــرو ًعا شــخص ًيا مــن فاتــح جامــوس
قــدم مشــروع تغييــر االســم مــن رابطــة إلــى حــزبً ،
(مــروان فــي المؤتمــر) ،اعتــرض عليــه فقــط بضعــة أعضــاء ولــم يكــن االصطفــاف سياسـ ًيا أو «تيارات ًيــا» بيــن
األقليــة واألكثريــة.

أيضــا (وكان مشــرو ًعا شــخص ًيا) حــول إمكانيــة قيــام بعــض العمليــات
ينطبــق هــذا علــى المشــروع اآلخــر ً
ذات الطابــع المســلح فــي الجــوالن المحتــل ،أو فــي الجنــوب اللبنانــي الــذي كان محتـ ً
أيضــا ،علــى أنهــا
ـا ً
أعمــال وطنيــة تحرريــة ،وال خشــية مــن النظــام مــن أن يصنفهــا فــي خانــة «اإلرهــاب».

ـو المشــروع ،إنمــا
األصــوات العقالنيــة المتناثــرة ،ســتعترض علــى هــذا المشــروع االنتحــاري (لــم يطـ َ
أخــذ صيغــة التوصيــة ،علــى أن يتــم ذلــك فقــط فــي الجنــوب اللبنانــي).

بالعــودة إلــى التيــارات ،نعــم ،التيــار األول الــذي ُعــرف الح ًقــا باألقليــة ،والــذي ســمي بالتيــار التروتســكي
(الكاتــب يســميه التيــار اليســاري وهــو محــق بالتســمية) كان األكثــر تماس ـكًا ربمــا لخصوصيــة تشــكله ،أو
ألنــه بــات ينتمــي آلليــات دفاعيــة ،مثلــه مثــل أي شــعور أقلــوي ،يحتمــي بهــذا «التشــكيل الجديــد».
كانــت الكلمــة المفتــاح لــدى األكثــر فاعليــة ضمــن التيــار (منيــف ملحــم)ّ ،
أن الموقــف والتحليــل
السياســي للرابطــة  -بعــد تقريــر آب /أغســطس  -بــات فــي حالــة غــزل وتملــق مــع الســوفيات مــن غيــر
مبــرر (إنهــا عــودة االبــن الضــال كــي ينــال الثقــة واالعتــراف مــن األب).
اجتمعــت معظــم نقــاط التيــار اليســاري (األقليــة) علــى نقــد المشــروع االنتقالــي الــذي كان بمنزلــة مرحلــة
وســيطية (حكومــة مؤقتــة ذات تــوازن قلــق) ،تمهيــدً ا للبرنامــج االســتراتيجي (الثــورة االشــتراكية) .إنهــم
يصــرون علــى طــرح الصيغــة االســتراتيجية بمــا هــي ثــورة اشــتراكية عبــر جبهــة شــعبية متحــدة .يكــررون
هنــا مــا قامــت بــه الرابطــة فــي شــهر نيســان  ،1978وعلــى غفلــة مــن الجميــع ،بتغييــر مفهــوم طبيعــة الثــورة
القادمــة فــي ســورية ،بعــد أن كان االجمــاع علــى أنهــا ثــورة وطنيــة ديمقراطيــة ،إلــى ثــورة اشــتراكية.
ســوف يزعــم هــذا التيــار (اليســاري ،التروتســكي بأعضائــه الـــ ،)15أنــه الوحيــد الــذي يمثــل الخــط
الثــوري ،وأن «األغلبيــة» تتــراوح بيــن اإلصالحيــة والرقــص علــى حبــال المدرســة الستالينية .وســوف
عضــوا ضمــن المؤتمــر) إلــى تياريــن:
يصنفــون األغلبيــة (40
ً

ـارا أو يمينًــا،
تيــار وســطي :يشــكل األكثريــة ضمــن األغلبيــة ،كان بمنزلــة بيضــة القبــان بــن االنجــرار يسـ ً
(يمثــل هــذا التيــار أصــان عبــد الكريــم).

تيــار يمينــي :يريــد جــر الرابطــة إىل مواقــف أكثــر يمينيــة ،تناغـ ًـا مــع املــروع الســوفيايت باملنطقــة ،ومل تكــن
هنــاك إشــارات ّأنــم ســوف يذهبــون إىل جتــاوز اخلطــوط احلمــراء (احلــوار أو التحالــف مــع النظــام)( ،يمثــل
هــذا التيــار فاتــح جامــوس).

بعض النهفات ،اسرتاحة مع الكاتب يف الصفحة :116
عــن انســحاب التيــار (اليساري-التروتســكي) ،مــن الترشــح للجنــة المركزيــة ،يــرد فــي الكتــاب ّ
أن أصــان
عبــد الكريــم (وهــو أحــد أهــم الفاعليــن قبــل المؤتمــر وفــي أثنائــه وبعــده) عبــر عــن حزنــه بالقــول ّ
إن
المركزيــة الجديــدة المنتخبــة قــد خســرت بعــدم مشــاركة األقليــة.
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مــن خــال مشــاهدتي الشــخصية أقــول ،نعــم حصــل ذلــك .بينمــا كنــا نحضــر أنفســنا بوصفنــا أعضــاء
جــد ًدا للجنــة املركزيــة حلضــور اجتــاع انتخــاب املكتــب الســيايس ،توجــه إيل أصــان ،وكان حزينًــا جــدً ا،
وقــال بصــوت متهــدِّ ج وكأننــا يف قاعــة «مدرســة»:
هــذه مركزيــة يــا «وليــم» (اســمي احلركــي) ،وليســت جلنــة منطقيــة (يقصــد هنــا أننــي الزمــت اللجنــة
ٍ
بابتســامة وقلــت« :اهلل بيعــن».
هــززت رأيس
املنطقيــة ملنظمــة دمشــق عــى مــدى ثــاث ســنوات)،
ُ

في سياق فقرة االختبار األول بعد المؤتمر التأسيسي

(((1

ســوف أقــف هنــا عنــد مــا حصــل يف ذلــك االســتفتاء الشــهري الــذي جــرى عــى أنــه حالــة طارئــة إثــر
اجتــاع للمركزيــة ،نتيجــة انكشــاف املؤمتــر عنــد اجلهــات األمنيــة ،بعــد االعتقــاالت التــي حصلــت .أرســل
األمــن مــع (نزيــه نحــاس) عضــو املكتــب الســيايس آنــذاك ،رســالة فحواهــا أمامكــم إمــا احلــوار أو االعتقــال.

يقــول الكاتــب« :تجنــب المكتــب السياســي واللجنــة المركزيــة للحــزب اتخــاذ قــرار بهــذا الشــأن ،وفضـ ً
ـا
عــن العــودة إلــى القاعــدة الحزبيــة ،عبــر صيغــة اســتفتاء داخلــي ،بيــن مناورتيــن تنظيميــة وأخــرى سياســية».
واقــع احلــال ّ
أن اللجنــة املركزيــة اجتمعــت بمــن حــر ،وكان العــدد ( )12مــن أصــل ( ،)15ومل يكــن
باإلمــكان إجيــاد بيــت هلــذا االجتــاع الطــارئ ،لذلــك كان االختيــار أن نقــوم بنــوع مــن «الســران» بالتعبــر
الدمشــقي ،يف عــن اخلــرة أو الفيجــة.

جــرى نقــاش مطــول يف كيفيــة اخلــروج مــن هــذا «املــأزق» ،حيــث طرحــت صيغــة املنــاورة بشــقيها التنظيمي
والســيايس .بعــد طــول نقــاش تــم التصويــت ،وكانــت األصــوات متعادلــة ( 6مقابــل  ،)6مــا اضطرنــا لقبــول
اقــراح االســتفتاء عــى قواعــد احلــزب ،أي أن ننقــل بــكل شــفافية ،رســالة للقواعــد تقــول إهنــا «منــاورة»
فقــط ،وأن كال الفريقــن متفقــان أنــه ال حــوار مــع النظــام ،من ًعــا لســوء التعبــر ،مــع عــدم جتاهــل أن الوضــع
التنظيمــي ال يتحمــل اآلن أيــة محلــة اعتقــال عامــة وواســعة .وكانت النتيجــة العامــة للقاعــدة احلزبيــة ،القبــول
بمنــاورة تنظيميــة دون قبــول أي تداعيــات سياســية.
بعــد هــذا «الشــواش» ،عاد احلــزب إىل ســابق عهــده بشــدة النشــاط التحريــي« ،غــزارة يف إنتــاج البيانــات
السياســية» تكثيــف التحريــض عــى الســلطة (لســان حــال البعــض مــن املكتــب الســيايس للحــزبّ ،
إن النظــام
لــن يقــوم بــأي محلــة اعتقــال ،حتــت حجــة ّ
أن الــراع حيتــدم بــن اإلخــوان والنظــام ،واملعركــة بينهــا هــي
معركــة كــر العظــم ،بــا يعنــي ذلــك ّ
أن النظــام ســيوجه كل بنادقــه وأجهزتــه هلــذا اخلطــر القــادم مــن احللــف
الرجعــي األســود.

حملة شباط  -آذار  1982على حزب العمل الشيوعي
قبــل احلملــة بقرابــة الشــهر جــرى اجتــاع للجنــة املركزيــة بكامــل أعضائهــا ( ،)15وكان مــن أهــم البنــود،
تقويــم وتقييــم األشــهر املاضيــة خاصــة بعــد التهديــد األمنــي (االســتفتاء) ،وكان امليــل العــام أنــه علينــا املزيــد
مــن النشــاط واخلــروج مــن هــذا اخلــوف و «القوقعــة»
( ((1ص  130 – 129المرجــع الســابق :يشــير الكاتــب هنــا إلــى االعتقــال الــذي جــرى للبعــض فــي أثنــاء عودتهــم
مــن بيــروت بعــد انتهــاء المؤتمــر لــدى فــرع التحقيــق العســكري.
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ـت جمــازر محــاه بعــد هــذا االجتــاع بيومــن يف  2شــباط /فربايــر ،وكــر العظــم يــزداد توغـ ً
ـا ،وكــا هــو
أتـ ْ
ـرا بجربوتــه العســكري واألمنــي.
معــروف خــرج النظــام منتـ ً
ـنت الفــروع األمنيــة (العســكري ،أمــن الدولــة) محلتهــا تلــك ،وكانــت مــن
يف هنايــة هــذا الشــهر الدامــي ،شـ ْ
أنجــح احلمــات بالتعبــر األمنــي (العــدد اإلمجــايل بــن فرعــي األمــن العســكري وأمــن الدولــة  ،45بينهــم
16عضــو مؤمتــر 8 ،أعضــاء جلنــة مركزيــة ،ورأس القائمــة فاتــح جامــوس عضــو املكتــب الســيايس ثــم مطبعــة
احلــزب).

تمرد يسار فتح عام  1983وموقف حزب العمل الشيوعي

(((1

حيــاول راتــب شــعبو يف كتابــه بيــان مكامــن الضعــف والتهــور يف قــراءات احلــزب لواقع الســاحة الفلســطينية
(انشــقاق أبــو موســى وخالــد العملــة عــن فتــح يــارس عرفــات) .يــرد يف العــدد  82مــن الرايــة احلمــراء« :متــرد
يســار فتــح خطــوة صائبــة عــى الطريــق  ...هــذا التمــرد فرصــة تارخييــة لوضــع حــد للقيــادة الفلســطينية الــا
وطنيــة».

وقــد تبــن الح ًقــا أن قــراءة احلــزب مل تأخــذ باحلســبان هويــة وماهيــة «املنتفضــن» ،خاصــة جلهــة عالقتهــم
بــكال النظامــن الســوري والليبــي .وال ينســى الكاتــب أن يشــر إىل ّ
أن احلــزب كان لديــه ختو ًفــا جتــاه عالقــة
االنشــقاق مــع النظــام الســوري ،ولكــن ليــس مــع النظــام الليبــي ،بوصفــه نظا ًمــا وطن ًيــا بتقييــم الحــزب آنذاك.
أن هــذا املوقــف «الرغائبــي» مــن احلــزب ،إن َّ
أعتقــد ّ
دل عــى يشء إنــا يــدل عــى مــدى ضحالــة تقويــم
خصوصيــة وضــع منظمــة التحريــر الفلســطينية وعامدهــا الرئيــس حركــة فتــح ،ومــدى االســتغراق باملســطرة
األيديولوجيــة ،التــي ال تــرى إال ممثليهــا أصحــاب احلقيقــة (املاركســية -اللينينيــة) ،وأهنــم هــم مــن يقــود معركة
التحــرر الوطنــي .هبــذا املعنــى ظ ـ ّن بعضهــم ّ
أن جمــرد إعــان «املنشــقني» عــن تبنــي األيديولوجيــة املاركســية،
جيعلهــم مــن «املصطفــن».

في الفقرة المعنونة :التمرد والبحث عن هوية وانتماء

(((1

«يمكــن تلمــس خيــط غــر ســيايس يف جتربــة الرابطــة  -احلــزب ،خيــط متــرد اجتامعــي يشــكل قاسـ ًـا مشــركًا
للشــباب الباحثني عــن معنــى غــر تقليــدي حلياهتــم  ...وبشــكل مــا ترمجــة للشــعار الــذي كتبــه الطــاب يف
باريــس عــى جــدران جامعاهتــم أيــار « :1968اركــض يــا رفيــق ،العــامل القديــم وراءك».

كثــرا مــن الشــباب والصبايــا عــى
كثــرا مــن احلقيقــة ،وأعتقــد أن هــذا مــا محــل
يالمــس الكاتــب هنــا
ً
ً
االنخــراط يف هــذا احلــزب بعينــه ،رغــم اخلطــورة املدمــرة للشــخص وعائلتــه .إهنــا تنــم عــن معنــى وجــود
للــذات خــارج مألــوف القيــم واملامرســة اجلمعيــة ،حتــاول تزويــد حياهتــا بمتخيــل مــا عــن «احلريــة» ربــا حتققت
عنــد بعــض التجــارب املامثلــة ،هكــذا كانــت التصــورات والتمثــات الالشــعورية السياســية ،عــن «يوتوبيــا»
( ((1المرجــع الســابق ،ص .143يشــير الكاتــب هنــا إلــى التمــرد أو «االنتفاضــة» الــذي جــرى فــي صفــوف حركــة
فتــح أيــار  1983بقيــادة نمــر صالــح أبــو صالــح (عضــو لجنــة مركزيــة فــي فتــح) ،أبــو خالــد العملــة (عقيــد
فــي حركــة فتــح) ،ســعيد موســى أبــو موســى (ضابــط ســابق فــي الجيــش األردنــي) .وضــع التمــرد نفســه ضــد
ســعي عرفــات للتخلــي عــن الكفــاح المســلح ..وضــد النهــج التســلطي والتســووي لقيــادة منظمــة التحريــر.
( ((1المرجع نفسه ،ص.169
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مــا لــكل البرشيــة ،حيــث ال اســتالب وال مظلوميــات وال اغــراب .عــن اإلنســان الالعــب احلــر والســعيد
وفــق احللــم املاركــي.

التركيبة االجتماعية للحزب

(((1

«ّ ...
إن نســبة األقليــات املذهبيــة والدينيــة كانــت هلــا النســبة األكــر (نحــو الثلثــن) يف صفــوف احلــزب،
يمكــن رد انخفــاض الســنة إىل حقيقــة ّ
أن األحــزاب اإلســامية بتنوعاهتــا ،متتــص نســبة الشــباب الســنة الذيــن
لدهيــم اســتعداد للعمــل الســيايس املعــارض ..ال جتــد أصحــاب امليــول السياســية مــن أبنــاء األقليــات ســوى
األحــزاب العلامنيــة.»...

ـق يف قراءتــه تلــك .إهنــا إشــكالية عامــة قــد جتدهــا هنــا وهنــاك بــن صفــوف شــتى مــن اليســار
إن الكاتــب حمـ ّ
العــريب التقليــدي واجلديــد ،هنــاك بعــض االســتثناءات حصلــت يف فــرة اخلمســينات مــن القــرن املــايض
(احلــزب الشــيوعي الســوري اخــرق نســب ًيا ذلــك اجلــدار بــن حــوارض املــدن يف دمشــق وحلــب ومحــص).

ويمكــن اختــزال اإلشــكالية كــا ارتــأى بعضهــم ،نتيجــة التعــايل بــن اليســاريني ومجــوع أهــل «الديــن»
وأن الســنة تشــكل األغلبيــة الســاحقة .وبعضهــم اآلخــر ارتــأى ّ
خاص ـ ًة ّ
أن هنــاك ممارســة تارخييــة مزمنــة يف
صفــوف اليســار ،تــرى يف الديــن حمــض «أفيــون الشــعوب» كــا هــو متعــارف عليــه لــدى النــص ،بمعنــى
إشــهار اإلحلــاد عــى مــرأى مــن اجلمهــور املتديــن .سيكتشــف املاركســيون العــرب متأخـ ًـرا أن تلــك العبــارة
املضطهــد ،قلــب العــامل الــذي ال قلــب لــه
املاركســية جمتــزأة .العبــارة تقــول إنــا الديــن هــو تنهيــدة اإلنســان
َ
(((1
شــهقة املكلــوم ،إنــه أفيــون الشــعوب.
أعتقــد ّ
أن تلــك اآلراء تالمــس الصــواب بعــض الــيء بظاهرهــا ،فهنــاك عوامــل أخــرى ال تقــل أمهيــة،
عامــل االســتبداد املرتكــز عــى أنظمــة شــمولية ،أنظمــة زعمــت أهنــا «تقدميــة» ،عملــت عــى تأســيس منظومــة
إلغــاء وإقصــاء لــكل املجتمــع ،زعمــت أهنــا النمــوذج الــذي حيتــذى للعلامنيــة ،مــا ســيعزز لــدى «املؤمــن»
اهلــروب مــن «أحــزاب» كهــذه.

أمــام هــذه املحنــة العامــة (نظــام اإلدارة بالعنــف ،برهــان غليــون)( ،((1مــن جــراء التغــول االســتبدادي،
ســيجد املؤمــن يف أماكــن العبــادة مــاذه احلــر ،يســتمد عنــارص توازنــه بالــوالء والطاعــة لــرب العاملــن فقــط،
وســينتمي جلامعــة جديــدة «مجاعــة اإليــان».

ســأذكر مثـ ً
ـال بســي ًطا عــن رجــل الديــن الدمشــقي «حممــد عــوض» ودرســه األســبوعي يــوم الثالثــاء مــن كل
أســبوع يف جامــع زيــد بــن ثابــت يف دمشــق .قبــل اشــتداد الــراع الدمــوي بــن اإلخــوان املســلمني والنظــام
بــن عامــي  ،1979-1978كان يلفــت انتباهنــا ونحــن املشــاة عــر الرصيــف ،هــذا احلشــد الشــعبي من دمشــق
وريفهــا خاصـ ًة دومــا وحرســتا .جتــد احلشــد يمتــد إىل املدخــل اخلارجــي ،لدرجــة ّ
أن رشطــة املــرور تضطــر أن
تكــون حجا ًبــا أمــام هــذه اخلطــب العصــاء .ال شــك ّ
ان األجهــزة األمنيــة كانــت تراقــب ،لكنهــا مل تكــن قــد
وصلــت بعــد للعقــاب.
( ((1المرجع السابق ،ص .187-185
( ((1كارل ماركس ،مساهمة في نقد فلسفة الحق عند هيجل ( 1844في مقدمته الموجزة).
( ((1برهان غليون ،عطب الذات ،وقائع ثورة لم تكتمل ،ص  269ضمن فقرة شهقة المكلوم.
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مراجعات وعروض كتاب
نحــن الواقفــون عــى خــط العمــل الــري ،كنــا نختــار الشــارع للتواصــل وترتيــب املواعيــد التنظيميــة ،وكنــا
نتســاءل ،واعتقــد مل يــزل بعضنــا يتســاءل ،كيــف هلــذا «الشــيخ اجلليــل» حشــد املئــات إن مل نقــل اآلالف بســاعة
صخــب واجــرار «أحاديــث ومرويــات العنعنــة»؟
نعم كنا ننحت من صخر ،وشيخنا يغرف من بحر .هل كان بمقدورنا أن نقرع األجراس؟

خاتمة
ختا ًمــا ،ال يســعني إال أن أقــول إن الكتــاب اســتوىف املراحــل التارخييــة لنشــوء الظاهــرة كاملــة (احللقــات،
الرابطــة ،احلــزب  )1992-1976باحرتافيــة تــكاد تكــون األوىل مــن نوعهــا يف التأريــخ الســيايس الســوري،
علــا أنــه كــا ذكــر يف مقدمتــه أنــه كان
خاصــة أنــه حافــظ عــى مســافة مــن احلــدث واملــروي واالقتبــاسً ،
ـوا يف التنظيــم ،مــع ذلــك انطلــق مــن املوضوعيــة وليــس مــن االنحيــاز كــا هــو مألــوف عنــد مــن يتكلــم
عضـ ً
عــن جتربــة هــو جــزء منهــا.
قــد يكــون الكتــاب األول يف ســورية ،يف صياغتــه ومفرداتــه ،صــادر عــن جتربــة سياســية حزبيــة ولكاتــب
انتمــى إليهــا .ســنجد لغــة سياســية محيميــة جتــذب القــارئ بعيــدً ا عــن جفــاف و»غالظــة» الكتابــة السياســية،
مــع غيــاب املفــردات التــي توحــي باالنتــاء إىل هويــة مغلقــة تــرى نفســها «الفرقــة الناجيــة».
مــن نافــل القــول إننــي وقفــت عنــد بعــض املراحــل واملحطــات الرئيســة يف الكتــاب والتجربــة ،لكننــي مل ِ
أف

تفاصيــل الكتــاب كاملــة ،خاص ـ ًة الوقــوف أمــام أرشس محلــة اعتقــال تعــرض هلــا احلــزب ()1987-1986
حيــث شـ َّـل احلــزب تقري ًبــا ،وبقــي حيــاول النهــوض حتــى عــام  ،1992لكــن مع غيــاب الــكادر وشــدة احلصار
األمنــي عــى مــن تبقــى (وهــم قلــة قليلــة) ،كانــت حمــاوالت النهــوض عبثيــة ،وكانــت النهايــة مــع شــتاء ذلــك
العام.
كذلــك كان مــن الالفــت يف الكتــاب ذكــره لتلــك التظاهــرة النســائية (تظاهــرة أمهــات املعتقلــن) ،وذلــك
يف شــهر آذار  ،1990حيــث متكــن حــزب العمــل الشــيوعي بعــد جهــد وترتيبــات طويلــة ،مــن تنظيــم تلــك
التظاهــرة التــي ضمــت  300امــرأة مــن أقــارب املعتقلــن (أمهــات ،زوجــات ،أخــوات) ،تظاهــرن أمــام قــر
املهاجريــن يف دمشــق ،وهتف ـ َن يطالب ـ َن باإلفــراج عــن أبنائهــن.
يوجــد يف آخــر الكتــاب ،ملحــق مهــم يضــم أســاء مــن اعتقلــوا ( 815معتقـ ً
ـا) باســم التجربــة ،مــن تاريــخ
أول اعتقــال آذار /مــارس  ،1977إىل آخــر مــن اعتقــل يف  ،1993وال شــك أن هنــاك أســاء كثــرة مل توثــق،
وحيتــاج توثيــق األســاء كلهــا إىل جهــد بحثــي مســتقل.
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الربيع العربي؛ ثورات الخالص من االستبداد «دراسة حاالت»
				
مجموعة من المؤلفين

عرض سلمى عبد العزيز

عنوان الكتاب:
الربيع العربي؛ ثورات الخالص من االستبداد
«دراسة حاالت»
المؤلف :مجموعة من المؤلفين
الناشر :الشبكة العربية لدراسة الديمقراطية
رقم الطبعة :الطبعة األولى
تاريخ النشر :تموز /يوليو 2013

سلمى عبد العزيز

تمهيد

كاتبة سورية ،متعاونة مع مؤسسة ميسلون للثقافة والترجمة والنشر

• الربيع العربي وعملية االنتقال إلى الديمقراطية ،حسن ّ
كريم
• تونس :ثورة «الحرية والكرامة» ،أحمد كرعود
•  25يناير الثورة السلمية لشباب الطبقة الوسطى وتحديات المستقبل ،عماد صيام
• ثورة مصر :تفاعالت المرحلة االنتقالية الممتدة وسيناريوهات المستقبل ،فؤاد السعيد
• تحديات العملية االنتقالية في ليبيا ،بول سالم وأماندا كادليك
• الكتلة التاريخية لثورة الحرية والتغيير في اليمن من التشكل إلى التفكك ،عادل الشرجبي
• البحرين بين الكماشة وحلم الديمقراطية ،غنية عليوي
• في الجذور االجتماعية والثقافية للفاشية السورية ،ياسين الحاج صالح
• المغرب :تحول في إطار االستمرارية ،عبد العزيز قراقي
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• الربيع العربي في طبعته المغربية ،أحمد الخمسي
• الحراك السياسي في األردن ،موسى شتيوي وسليمان صويص
• تطورات الوضع السياسي في الجزائر في سياق التغييرات الجارية في العالم العربي ،ناجي سفير
• النساء في الثورات العربية ،مائال بخاش
• نساء مصر من الثورة إلى العورة ،شيرين أبو النجا
• دور اإلعالم االجتماعي في الربيع العربي ،نزيه درويش
• خالصات ّ
أولية :أي تحديات ما بعد الثورات ،زياد ماجد
يتألــف هــذا الكتــاب مــن مجموعــة دراســات للثــورات العربيــة وبعــض التحــوالت التــي رافقتهــا بيــن بيــن
عــام  2010و 2013فــي ســياق الربيــع العربــي.

الربيع العربي وعملية االنتقال إلى الديمقراطية ،حسن ّ
كريم
يقــدِّ م كاتــب هــذا الفصــل ،تفســيرات لتأخــر موجــة التحــرر فــي المنطقــة العربيــة «التغييــر الــذي طــرأ علــى
دور الدولــة ،وأدى إلــى تراجــع وظيفتهــا «الرعائيــة» فــي المجــاالت االجتماعيــة ،وارتفــاع أســعار الغــذاء،
واألزمــة الماليــة العالميــة ،فضـ ً
ـا عــن أثــر المعلوماتيــة وتغيــر الثقافــة السياســية لــدى فئــات واســعة مــن
الشــباب ،وأثــر التغييــر فــي العــراق ،والثــورة الخضــراء اإليرانيــة» .أ ّمــا الســبب البنيــوي –حســب الكاتــب-
فيعــود إلــى ازديــاد أعــداد فئــة الشــباب ( )..وأن وتيــرة تزايــد فئــة الشــباب ،كانــت دو ًمــا أســرع مــن وتيــرة
تطويــر المــوارد وتأميــن فــرص العمــل ( )..فتفاقمــت معــدالت البطالــة.
ويضيــف الكاتــب عوامــل أخــرى ،تختلــف بالدرجــة مــن دولــة إلــى أخــرى فــي المنطقــة العربيــة :اصطدام
الشــباب بواقــع تفشــي الفســاد ،وبتخلــف النظــام السياســي وتســلطه ( ،)..مــا أدى إلــى تعاظــم القــوى
االجتماعيــة صاحبــة المصلحــة فــي التغييــر ( )..وقــد بــرز عامــل جديد لــه عالقــة بتأثيــر المعلوماتيــة ،وانفتاح
وســائل التواصــل فــي توفيــر معرفــة واســعة بالعالــم وبالقيــم اإلنســانية ،أدى إلــى تغيــر الثقافــة السياســية عنــد
فئــات واســعة مــن الشــباب ،لتصيــر ثقافــة واقعيــة غيــر شــعبوية وغيــر أيديولوجيــة؛ تتبنــى مطالــب معنيــة
بالحريــة والخبــز والكرامــة والعدالــة االجتماعيــة».
فــي تنــاول الكاتــب «للظواهــر المشــتركة والمختلفــة للتجــارب المختلفــة واألوضــاع المتفاونة فــي المنطقة
العربيــة» ،يقــول :أبــرز مــا هــو مشــترك؛ التطلــع نحــو الحريــة عبــر إســقاط األنظمــة التســلطية ،وصـ ً
ـول إلــى
نــوع مــن إحــال الديمقراطيــة .ويضيــف الكاتــب :تطــور ســير األمــور فــي معظــم بلــدان الربيــع العربــي؛
أدخــل قــوى سياســية منظمــة إلــى الحــراك ،أبرزهــا القــوى اإلســامية ،وحركــة اإلخــوان المســلمين .فنتــج
مــن ذلــك «تم ّكــن حــزب «العدالــة والحريــة» وهــو االســم السياســي إلخــوان مصــر ،مــن انتخــاب مرشــحهم
رئيســا للجمهوريــة ،كمــا نجحــت «حركــة النهضــة التونســية» بالدخــول إلــى ائتــاف مــع القــوى األخــرى
ً
الليبراليــة والعلمانيــة ،التــي نجحــت فــي االنتخابــات ،وتشــكيل حكومــة ائتالفيــة بقيادتهــا».
الظاهرة المشتركة الثانية« :وجود مناخ إقليمي ودولي مشجع للحراك وداعم له ،أو متعاطف معه.

أما الظاهرة المشتركة الثالثة ،فهي «المشاركة الواسعة للمرأة في الحراك»
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كمــا يصنّــف الكاتــب الظواهــر المختلفــة« :مــدى وجــود وتأثيــر االنقســامات العموديــة فــي المجتمــع،
وقــدرة نظــام التســلط علــى اســتغالله لمصلحتــه والــدور الــذي يضطلــع بــه الجيــش والقــوى األمنيــة فــي
الدفــاع عــن النظــام أو التزامهــم الحيــاد ومــدى توافــر شــرعية تقليديــة تاريخيــة لألنظمــة (مواثيــق اجتماعيــة
معقــودة قبل ًيــا أو طائف ًيــا).

ويضيــف الكاتــب عامليــن آخريــن أ ّثــرا فــي الحــراك االجتماعــي ،وهمــا «دور الفضائيــات فــي تســليط
الضــوء علــى تحــركات أو إخفــاء حــركات اجتماعيــة أخــرى ،وقــد أ ّثــر ذلــك ســل ًبا فــي الحــراك فــي البحرين»
و«مســتوى تداخــل الصراعــات اإلقليميــة وتأثيرهــا فــي الصراعــات الداخليــة».

فــي معــرض تنــاول الكاتــب خصائــص المرحلــة االنتقاليــة؛ يقــول الكاتــب :هنــاك ثــاث مراحــل يجــب
التن ّبــه لهــا؛ ً
أول :إســقاط النظــام التســلطي .ثان ًيــا :انتقاليــة وســيطة تهــدف إلــى وضــع أســس االنتقــال إلــى
الديمقراطيــة ،وتتنــاول تغييــرات تطــال الدســتور والقوانيــن وإجــراء االنتخابــات ،لقيــام ســلطة بديلــة .ثال ًثــا:
ترســيخ الديمقراطيــة ببنــاء مؤسســاتها الثابتــة ونشــر ثقافتهــا .كمــا أشــار الكاتــب إلــى «أربــع مــن أهــم
القضايــا التــي ســيدور الصــراع حولهــا فــي بلــدان الربيــع العربــي ،وهــي قضايــا مشــتركة فــي الفضــاء الثقافــي
العربــي» :الصــراع حــول هويــة الدولــة (مدنيــة أم إســامية) – الصــراع حــول إعــادة تحديــد دور الجيــش
والمؤسســة العســكرية واألجهــزة األمنيــة ،وضبطهــا ضمــن األصــول الديمقراطيــة – الصــراع حــول حقــوق
المــرأة – صــراع حــول دور الدولــة فــي االقتصــاد والتوزيــع.

تونس :ثورة «الحرية والكرامة ،أحمد كرعود»
عرضــا تحليل ًيــا لألحــداث التــي جــرت فــي تونــس ،بوصفهــا منطل ًقــا للربيــع
يقــدم كاتــب هــذا الفصــل ً
العربــي ،ومــا هــي األســباب المباشــرة لهــذه الثــورة (تفاقــم البطالــة ،انتشــار الفســاد ،انتقــاد الدبلوماســية
األميركيــة للقمــع والفســاد فــي تونــس ،اســتمرار التظاهــر وتنظيمهــا شــباب ًيا ليـ ً
ـارا ،خــرق المدونيــن
ـا ونهـ ً
الحصــار اإلعالمــي بنقلهــم أخبــار التظاهــرات واالشــتباكات مــع أجهــزة األمــن ،احتضــان «االتحــاد العــام
التونســي للشــغل» لالحتجاجــات ،االســتخدام المفــرط للقــوة فــي قمــع االحتجاجــات ،رفــض قيــادة الجيــش
اســتخدام القــوة ضــد المتظاهريــن) .كمــا يعــرض الكاتــب «األســباب الهيكليــة» لهــذه الثــورة ،منــذ اســتقالل
تونــس ســنة  ،1956وبنــاء الدولــة الوطنيــة ،وانتهــاج الســلطة فــي عهــدي بورقيبــة وبــن علــي تعميــم التعليــم
وإنشــاء مؤسســات اقتصاديــة جيــدة ،وارتفــاع دخــل الفــرد ،إضافــة إلــى مــا شــهدته تونــس مــن هــزات
اجتماعيــة عنيفــة (اإلضــراب العــام  ،1978انتفاضــة الخبــز  ،1984وأخيـ ًـرا ثــورة الحريــة والكرامــة .)2011
ثــم يعــرض الكاتــب «أهــم خصائــص المرحلــة االنتقاليــة التــي عاشــتها تونــس بكونهــا جــز ًءا مــن المرحلة
الثوريــة» ،لينتقــل الكاتــب إلــى تحليــل خصائــص النظــام السياســي الســائد ،ونمــط التنميــة والسياســات
التعليميــة التــي اتُبعــت طيلــة العقديــن األخيريــن ،ثــم يتنــاول الكاتــب المرحلــة االنتقاليــة عقــب هــروب بــن
علــي.

 25يناير الثورة السلمية لشباب الطبقة الوسطى وتحديات المستقبل ،عماد صيام
يتنــاول الكاتــب «المالمــح األساســية لنــواة كتلــة المحتجيــن فــي مصــر ،وهــم شــباب مــن أبنــاء الطبقــة
حصــل تعليمــه الجامعــي ،وتعانــي نســبة كبيــرة منهــم مــن البطالــة،
الوســطى بشــرائحها المختلفــة ،معظمهــم ّ
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تنامــت لديهــم أزمــة الثقــة تجــاه المؤسســات السياســية واالجتماعيــة والثقافيــة الرســمية» .ويضيــف الكاتــب:
بــرزت مؤشــرات تعكــس توجــه الشــباب نحــو البحــث عــن قنــوات ومســارات أخــرى للمشــاركة المجتمعية،
وتجســدت ،علــى ســبيل المثــال ،بظهــور نمــاذج جديــدة مــن منظمــات المجتمــع المدنــي ،مثــل جمعيــة
«رســالة» ،أو انخــراط الشــباب فــي حــركات اجتماعيــة ذات طابــع احتجاجــي ،مثــل حركــة «كفايــة» وجماعــة
« 16أبريــل» .واســتطاعت هــذه الكتــل الشــبابية «مــن خــال شــبكة التواصــل االجتماعــي ،أن تنطلــق مــن
أرضيــة توافقيــة تتجــاوز األيديولوجيــا ( ،)..وكان يغلــب عليهــا التوجــه الديمقراطــي واالحتجاجــي بوجــه
عــام».

تفجــر ثــورة هــؤالء الشــباب بشــكلها الســلمي،
يقــول الكاتــب :العوامــل والمؤثــرات التــي ســاهمت فــي ّ
إضافــة إلــى نجاحهــم فــي كســب تعاطــف المالييــن حولهــم فــي مياديــن محافظــات مصــر ،وتطــور األوضــاع
الموضوعيــة للواقــع السياســي واالجتماعــي للمجتمــع المصــري فــي ســنوات العقــد األخيــر؛ ســاهم فــي
خلــق واقــع موضوعــي م ّكــن الشــباب مــن االنطــاق بالثــورة ،ومــن أبــرز مؤشــرات التطــور النوعــي فــي
وعــي قــدرات الشــباب :نجــاح حركــة الشــباب فــي تحويــل مشــاركتهم السياســية مــن المجــال االفتراضــي
إلــى المجــال الواقعــي .ظهــور التشــكيالت والحــركات المســتقلة للشــباب .اختبــار األدوات التــي وفرتهــا
لهــم تكنولوجيــا االتصــاالت .تنامــي قــدرة الشــباب علــى تجــاوز الحواجــز األيديولوجيــة ،وهــو مــا ســاهم
فــي صياغــة شــعارات ثــورة  25ينايــر.

يســتكمل الكاتــب فصلــه هــذا ،بتنــاول وســائل وآليــات «طمــس الوجــه الســلمي للثــورة وتهميــش قواهــا
الشــبابية» مــن نظــام مبــارك ،ورمــوزه مــن بعــده.

ثورة مصر :تفاعالت المرحلة االنتقالية الممتدة وسيناريوهات المستقبل ،فؤاد السعيد
يناقــش كاتــب هــذا الفصــل ،المرحلــة االنتقاليــة فــي مصــر ،فيقــول :القلــق هــو عنوانهــا .الــكل يراجــع
أفــكاره ،ويعيــد طــرح األســئلة األولويــة مــن جديــد :هــل كانــت ثــورة أم انتفاضــة؟ هــل ال يــزال ربي ًعــا
ديمقراط ًيــا ثور ًيــا أم تحــول –عبــر صناديــق االنتخابــات -إلــى ربيــع إســامي فقــط؟ هــل ســينتهي األمــر
إلــى مجــرد «إحــال نخبــوي» محــدود؟ هــل يتغيــر شــكل الخطــاب السياســي ليتخــذ مظهـ ًـرا إســام ًيا مــع
اســتمرار هيــكل النظــام االقتصــادي واالجتماعــي نفســه كمــا كان؟ كمــا يضيــف الكاتــب سـ ً
ـؤال كبيـ ًـرا :ثــورة
أم إعــادة إنتــاج للنظــام؟ لينتقــل الكاتــب إلــى تفنيــد المراحــل االنتقاليــة ،ويطــرح مــن خــال هــذا التفنيــد،
عناوينًــا فرعي ـ ًة مــن مثــل:

«المرحلــة االنتقاليــة األولــى ،االلتفــاف علــى الثــورة»« ،النظــام يغيــر جلــده»« ،المشــترك الثقافــي بيــن
العســكر واإلخــوان»« ،المرحلــة االنتقاليــة الثانيــة ،اإلخــوان فــي الحكــم ،تنســيق وصــراع مــع الجيــش»،
«ارتبــاك وفشــل اإلدارة اإلخوانيــة»« ،اإلســاميون وخيانــة الديمقراطيــة»« ،رئاســة بطعــم الخالفــة».

وفــي معــرض تناولــه للخالصــات واستشــرافات المســتقبل يقــول الكاتــب :قيمــة ثــورة  25ينايــر التاريخيــة
تكمــن فــي «أنهــا كســرت حالــة التجميــد المتعمــد لحركــة تطــور المجتمــع وتفاعالتــه الطبيعيــة )..( ،وإذا كان
حــرق المراحــل السياســية ممكنًــا فــي بعــض التجــارب الثوريــة فــي العالــم ،فــإن حــرق المراحــل «الثقافيــة»
المتجــذرة فــي المجتمــع يــكاد يكــون مسـ ً
ـتحيل .مصــر ،ومجتمعــات الربيــع العربــي ال بــد أن تنهــي «الحقبــة
الثقافيــة الوهابيــة» ً
أول ،عبــر تجديــد الفكــر اإلســامي ذاتــه ،قبــل أن تحلــم بالدولــة المدنيــة الحديثــة».
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كمــا يشــير الكاتــب إلــى «أن اإلســاميين لــم يحســنوا اســتثمار تجربتهــم األولــى فــي الحكــم ،وفقــدوا
كثيـ ًـرا مــن رأســمالهم السياســي واألخالقــي الــذي كان يمثــل رصيدهــم الجماهيــري األثمــن».

تحديات العملية االنتقالية في ليبيا ،بول سالم وأماندا كادليك
يتحــدث هــذا الفصــل عــن أن «فــرص نجــاح العمليــة االنتقاليــة ليســت قاتمــة )..( ،حيــث يوجــد توافــق
عــام حــول الخطــوات الرئيســة التــي يتــم اتخاذهــا :إجــراء االنتخابــات ،وصياغــة الدســتور الجديــد ،وإنشــاء
مؤسســات الدولــة الديمقراطيــة» .ليــورد الكاتبــان ،بعــد ذلــك ،ســر ًدا يحيــط بســير األحــداث «مــن التحريــر
إلــى الدســتور» .كمــا يتطرقــان إلــى «المجلــس الوطنــي االنتقالــي» والجــدول الزمنــي للمرحلــة االنتقاليــة،
إضافــة إلــى «الشــؤون الماليــة والسياســية» .كمــا يتنــاول الكاتبــان إلــى «التحــدي األمنــي» المتمثــل
«بالكتائــب والســلطات المركزيــة» ،والــذي عــده الكاتبــان «أكبــر تحـ ٍ
ـد مباشــر للعمليــة االنتقاليــة فــي ليبيــا».
ـد آخــر متمثــل بـ»إعــادة بنــاء القــوات النظاميــة» ،األمــر المرتبــط بتحـ ٍ
كمــا يعــرض الكاتبــان ماهيــة تحـ ٍ
ـد جديد
هــو «المخــاوف العابــرة للحــدود».

مــن التحديــات المهمــة األخــرى التــي يتناولهــا الكاتبــان ،والمتعلقــة بالعمليــة االنتقاليــة وســيرها ،مســألة
«التحديــات االنتخابيــة» ومــن ضمنهــا تحــدي «تحديــد األهليــة» .لينتقــل الكاتبــان إلــى تنــاول مــا يتعلــق
«بمشــهد األحــزاب السياســية» ،ويتطرقــان إلــى مســألة «صياغــة الدســتور» التــي تنطــوي علــى تحـ ٍ
ـد آخــر
متمثــل «بتشــكيل لجنــة لصياغــة الدســتور» .كمــا ناقــش هــذا الفصــل« ،الصــراع بيــن زعمــاء مــن الشــرق
والجنــوب ،وبيــن زعمــاء طرابلــس والغــرب ،حــول «الفدراليــة والالمركزيــة» .وفــي تنــاول «شــكل الســلطة
التنفيذيــة وتفاصيلهــا» يمــر الكاتبــان علــى المحاججــات التــي قدمهــا كل مــن أنصــار األنظمــة (الرئاســية
والبرلمانيــة ،والنظــام شــبه الرئاســي) ،وعــن «مــكان الديــن» فــي الدولــة .ليفــرد الكاتبــان مــا تبقــى مــن هــذا
الفصــل ،فــي اســتقراء تحديــات «مــا بعــد المرحلــة االنتقاليــة» :بنــاء مؤسســات دولــة ف ّعالــة وشــفافة ،إكمــال
عمليــة دمــج الثــوار واســتعادة احتــكار الدولــة للقــوة ،رعايــة المجتمــع المدنــي ،وغيرهــا.

الكتلة التاريخية لثورة الحرية والتغيير في اليمن من التشكل إلى التفكك ،عادل الشرجبي
يتنــاول كاتــب هــذا الفصــل بدايــة الثــورة اليمنيــة «بــدأت مــن خالل نشــاط عــدد مــن الحــركات االجتماعية
الجديــدة التــي شــكلت الكتلــة الحرجــة للثــورة ،وفــي مقدمتهــا «حركــة  15ينايــر الطالبيــة بجامعــة صنعــاء»
«حركــة شــباب مــن أجــل التغييــر (إرحــل) فــي تعــز ،حركــة  3فبرايــر فــي صنعــاء» .كمــا يتنــاول كل حركــة
علــى حــدة ،تاريخهــا ودورهــا فــي ثــورة اليمــن ،وعــدَّ الكاتــب أن «بيــان  15ينايــر الــذي أعلنــت فيــه المنظمــة
الطالبيــة للحــزب االشــتراكي اليمنــي بجامعــة صنعــاء ،بدايــة كــرة الثلــج للثــورة اليمنيــة» .ويضيــف الكاتــب:
علــى الرغــم مــن تواصــل األعمــال االحتجاجيــة الطالبيــة بشــكل شــبه يومــي ،إال أنهــا لــم تنجــح فــي
حشــد الجماهيــر ،وظلــت محصــورة فــي طــاب جامعــة صنعــاء ،وبعــض المثقفيــن والناشــطين السياســيين
والمدنييــن ،ومــع انطــاق الثــورة المصريــة فــي  25ينايــر ،اســتلهم طــاب جامعــة صنعــاء ،أســلو ًبا جديــدً ا في
نشــاطهم االحتجاجــي ،يتمثــل فــي تحويــل التظاهــرات إلــى اعتصــام دائــم ( ،)..كمــا شــكل إعــان حســني
مبــارك تنحيــه عــن الســلطة ،داف ًعــا قو ًيــا لشــباب تعــز ،لالســتجابة لمطالبــة حركــة  3فبرايــر بالثــورة علــى
النظــام» .وهــذا مــا حــدث .ليتابــع الكاتــب ســرد التفاصيــل والمســتجدات االحتجاجيــة والسياســية؛ كمــا
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مراجعات وعروض كتاب
تنــاول الكاتــب «مشــاركة المــرأة فــي الثــورة» ،ويذكــر الكاتــب اســم تــوكل كرمــان ،واســم بشــرى المقطــري،
ودورهمــا فــي االحتجاجــات ،ومــا تتبنــاه األخيــرة ،مــن مشــروع للتغيــر .كمــا رصــد الكاتــب ،اإلجــراءات
أيضــا ،دور عبــد الملــك الحوثــي فــي االحتجاجــات.
التــي قــام بهــا نظــام صالــح ضــد الثــورة ،وتنــاولً ،
ليتنــاول –بعــد ذلــك« -تفــكك الكتلــة التاريخيــة» مر ّكـ ًـزا علــى المبــادرة الســعودية «الخليجيــة» وعنوانهــا
«رحيــل صالــح عــن الســلطة دون إســقاط النظــام» )..( .هكــذا اســتطاعت الســعودية إقنــاع النخــب السياســية
واالجتماعيــة والعســكرية التــي أعلنــت دعمهــا للثــورة وحمايــة الثــوار ،بتبنــي مقاربتهــا للتعامــل مــع الثــورة
اليمنيــة ،ويبــدو أن اســتراتيجية المماطلــة والتهــرب التــي اتبعهــا صالــح فــي التعامــل مــع توقيــع المبــادرة
الخليجيــة ،كان وراءهــا الســعودية وليــس هــو فقــط ،وذلــك مــن أجــل ترتيــب أوضاعهــا ،ومــن أجــل البحــث
عــن بديــل مالئــم لليمــن».

عــد الكاتــب «أن التحــاق القــوى التقليديــة بالثــورة؛ قــد شــكل بــذرة تفــكك الكتلــة التاريخيــة للثــورة»،
وبــدأ مــع تلــك البــذرة ،االنقســام والتفتــت .ثــم ينتقــل الكاتــب إلــى تنــاول «مســتقبل الثــورة» وأهــم
التحديــات التــي تقــف أمــام إنجــاز أهــداف الثــورة الشــعبية اليمنيــة».

البحرين بين الكماشة وحلم الديمقراطية ،غنية عليوي
تتنــاول الكاتبــة فــي فصلهــا هــذا تاريخيــة االحتجــاج فــي مملكــة البحريــن ،فقــد عــدت الكاتبــة أن
«الحــركات المطلبيــة ظاهــرة مالزمــة للمجتمــع البحرينــي» منــذ  ،1919حيــث ثــورة الغواصيــن .وتمــر
الكاتبــة علــى تنــاول كل مــن :هيئــة االتحــاد الوطنــي عــام  ،1954ومطالبــه :انتخــاب برلمــان وطنــي ،وضــع
تعــرج الكاتبــة علــى انتفاضــة مــارس  1965التــي بــدأت بإضــراب
قانــون مدنــي وجنائــي موحــد .كمــا ّ
عمالــي.

وتنتقــل الكاتبــة إلــى مرحلــة انتهــاء الوجــود اإلنكليــزي فــي البحريــن لمصلحــة الوجــود األميركــي،
وترتيبــات المنطقــة «طالبــت إيــران بأحقيتهــا فــي حكــم البحريــن ،وجــرى اســتطالع آلراء المواطنيــن ،ســنة
 ،1970وكانــت أغلبيــة آراء المواطنيــن فــي البحريــن تميــل إلــى تأســيس دولــة مســتقلة ،واتضــح الح ًقــأ،
أن بريطانيــا وأمريــكا ،قــد أعطيتــا إيــران الجــزر العربيــة الثــاث (طمــب الكبــرى ،وطمــب الصغــرى ،وأبــو
ً
وصــول
موســى) مقابــل تخلــي إيــران عــن مطالبتهــا بالبحريــن» .لتســتكمل الكاتبــة ســردها التاريخــي
ً
وصــول
مــرورا «ببرلمــان  1974وقانــون أمــن الدولــة»
إلــى عهــد األميــر عيســى بــن ســلمان آل خليفــة،
ً
لـــ «سياســة االحتــواء واالختــراق» وهــي مــا انتهجتــه حكومــة البحريــن الحتــواء الحــركات الوطنيــة .كمــا
تناولــت الكاتبــة أحــداث الثمانينيــات ،والمتزامنــة ،وأحــد أســبابها ،انتصــار ثــورة الخمينــي .وانتقلــت الكاتبــة
إلــى الحركــة الشــعبية فــي التســعينيات «االنتفاضــة التســعينية» 2000-1994م التــي ضمــت قــوى يســارية
ّ
وتلخصــت مطالبهــا فــي إعــادة الديمقراطيــة مــن خــال إعــادة انتخــاب المجلــس
وليبراليــة وإســامية،
الوطنــي ،واإلفــراج عــن الســجناء السياســيين ،وإعــادة المنفييــن ،ومنــح المــرأة الحقــوق السياســية والمدنيــة.
ومــن مســارات االحتجــاج فــي البحريــن« ،حركــة  14شــباط» ومواكبــة الربيــع العربــي ،ومحاولــة الحركــة
محــاكاة آليــات ووســائل االحتجــاج التونســية والمصريــة .كمــا تشــير الكاتبــة بوضــوح إلــى اإلجــراءات
القمعيــة واالحتياليــة التــي قــام بهــا الملــك حمــد إلنهــاء الحــراك ضــده بالعنــف حينًــا ،وبمحاولــة شــراء
الشــارع حينًــا آخــر .كمــا تســرد الكاتبــة أهــم محطــات الحــراك ،االعتصــام فــي دوار اللؤلــؤة ،وموجــات
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العنــف التــي تعــرض لهــا المحتجــون .وصـ ً
ـول إلــى وثيقــة «المنامــة» وهــو مــا صاغتــه خمــس جمعيــات
سياســية معارضــة ،بعنــوان :طريــق البحريــن إلــى الحريــة والديمقراطيــة.

في الجذور االجتماعية والثقافية للفاشية السورية ،ياسين الحاج صالح
«ينظــر هــذا النــص فــي ثالثــة تكوينــات اجتماعيــة وثقافيــة ،غــذت هــذا العنــف المهــول ( )..وهــي
العروبــة أو الصيغــة البعثيــة مــن القوميــة العربيــة ،ثــم الطائفيــة ( )..ثــم البرجوازيــة الجديــدة ،وهــي الطبقــة
التــي تكونــت فــي كنــف النظــام األســدي» .المقصــود بالفاشــية –بحســب الكاتــب -العــدوان العنيــف علــى
العامــة ،واســترخاص حياتهــم وحريتهــم وكرامتهــم ،واســتخدام منهــج الحمــات التأديبيــة فــي التعامــل مــع
احتجاجاتهــم.

فــي تنــاول «الصيغــة البعثيــة مــن القوميــة العربيــة» يقــول الكاتــب :إن الوظيفــة األبــرز للعروبــة البعثيــة،
تتمثــل فــي فــرض مجانســة سياســية وفكريــة تامــة فــي الداخــل الســوري ،تتطلــع إلــى التطابــق التــام بيــن
ـهل تضييــق
الســوريين كلهــم وحــزب البعــث بوصفــه حقيقتهــم )..( ،لكــن التطابــق بيــن النظــام والوطنيــة سـ ّ
الشــق بيــن النشــاط المعــارض والتعامــل مــع العــدو ،فســورية فــي حالــة «حــرب» مــع العــدو الصهيونــي)..( ،
وكل معارضــة داخليــة هــي إضعــاف للوطــن أو تواطــؤ مــع العــدو».

وقواهــا حافــظ األســد،
عــن «الطائفيــة وبنــاء الكراهيــة» يتنــاول الكاتــب ،اآلليــات الطائفيــة التــي أسســها ّ
نظامــه وســلطته ،ومــن هــذه اآلليــات «إشــاعة االعتقــاد بأنهــم ســيقتلونا إن لــم نقتلهــم ،وهــذا خــوف يبــدو
أساســا واقع ًيــا لــه فــي تاريــخ ســورية الحديــث ،لكــن يبــدو أن الســند األقصــى للتماثــل الطائفــي
مســتغر ًبا وال ً
والتمييــز الحاســم بيــن «هــم» و «نحــن» أو هــو التأســيس األصلــب لضــرب مــن الطائفيــة المطلقــة التــي
تحاكــي العروبــة البعثيــة المطلقــة».
وعــن «البرجوازيــة الجديــدة وثقافتهــا» يقــول الكاتــب :مكونــة نواتهــا الصلبــة مــن أبنــاء المســؤولين
وأتباعهــم )..( ،رامــي مخلــوف ،هــو رمــز هــذه الطبقــة .ويســتكمل الكاتــب :وبالتناســب مــع ظهــور
البرجوازيــة الجديــدة وموقعهــا فــي الســلطة العموميــة ،تجــري اليــوم خصخصــة جزئيــة للعنــف المضــاد
للثــورة ،ليــس فقــط مــن حيــث القائمــون بــه «الشــبيحة» بــل كذلــك مــن حيــث ممولــوه.

مــن الخالصــات التــي أوردهــا الكاتــب« :القوميــة العربيــة المطلقــة ،هي القالــب الذهنــي األســاس والطبقة
األعمــق مــن تســويغات الفاشــية الســورية»« ،الطائفيــة هــي مصــدر التغذيــة االنفعالــي الــذي يشــحن الفاشــية
الســورية بالعاطفــة ويؤســس للتفاصــل بيــن الســكان»« ،أمــا االمتيــازات الطبقيــة للبرجوازيــة الجديــدة ،فهــي
المصلحــة التــي يجــري الدفــاع عنهــا».

المغرب :تحول في إطار االستمرارية ،عبد العزيز قراقي
يقــول الكاتــب :إن فهــم الحــراك السياســي فــي المغــرب ،يقتضــي فحصــه مــن خــال مســار حقــوق
اإلنســان ،ومنعطــف تــداول الســلطة ،ثــم مخرجــات الربيــع العربــي .ويضيــف :إن ظهــور المنظمــة المغربيــة
لحقــوق اإلنســان ،تؤشــر إلــى تحــول نوعــي علــى مســتوى عالقــة المجتمــع المدنــي بالســلطة السياســية.
ويع ّلــق :أصــدر المجلــس االستشــاري لحقــوق اإلنســان توصيــة تتعلــق باســتحداث لجنــة تســمى هيئــة
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مراجعات وعروض كتاب
اإلنصــاف والمصالحــة ،بقصــد الطــي النهائــي لملــف انتهــاكات حقــوق اإلنســان .حيــث يعــدد الكاتــب
هنــا مهمــات هــذه الهيئــة .لينتقــل إلــى مناقشــة «تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين» و«منعطــف التــداول علــى
الســلطة» والــذي انطلــق فــي المغــرب بنــا ًء علــى اتفــاق بيــن الملــك الراحــل الحســن الثانــي وعبــد الرحمــن
اليوســفي زعيــم االتحــاد االشــتراكي.

كمــا يتنــاول الكاتــب مســألة «القــوى السياســية اإلســامية» فــي المغــرب ،وحــول هــذا يقــول :عــرف
المغــرب لفتــرات طويلــة انســجا ًما تا ًمــا بيــن الديــن والسياســة ،وكـ ّـرس الدســتور المغربــي ذلــك ،باســتمرار
الفصــل التاســع عشــر ،والــذي عــد الملــك أميــر المؤمنيــن ،منــذ ســتور  1962إلــى دســتور .1969
حــول «مخرجــات الربيــع العربــي» يقــول الكاتــب :لــم يكــن مــن الممكــن أن يبقــى المغــرب العربــي فــي
منــأى عــن التحــوالت التــي أحدثتهــا ثــورة تونــس )..( ،حيــث أطلقــت الســلطة السياســية مبــادرة لتعديــل
الدســتور )..( ،وقــد ســمحت فتــرة إعــداد الدســتور لجميــع القــوى السياســية بالتعبيــر عــن مواقفهــا منــه،
وبــرزت مســألة الملكيــة البرلمانيــة علــى أنهــا اختيــار بديــل وضــع لــه البعــض مرتكــزات محــددة وكان علــى
رأســها :االعتــراف الصريــح بــأن الشــعب هــو صاحــب الســيادة والمنبــع األصلــي للشــرعية ومصــدر كل
الســلطات .ويختتــم الكاتــب بالقــول :لقــد أكــد الربيــع العربــي أن البــاد التــي كانــت فيهــا إمكانيــة الحــوار
منعدمــة أو تــكاد ،أدت إلــى ســقوط أولئــك الحــكام ،أمــا البــاد التــي توفــرت فيهــا إمكانــات الحــوار ،فقــد
كانــت الثمــرة ،هــي تحقيــق مكتســبات مهمــة علــى طريــق ترســيخ الديمقراطيــة.

الربيع العربي في طبعته المغربية ،أحمد الخمسي
يقــول الكاتــب فــي فصلــه هــذا ،بغــض النظــر عــن دور المخابــرات وردود أفعالهــا تجــاه االســتعدادات
الشــبابية ،منــذ أول دعــوة علــى صفحــات فيســبوك للنــزول إلــى الشــارع ،أســو ًة بتونــس ومصــر ،تميــز ســلوك
الدولــة بمســتويين :مســتوى التكيــف مــع االحتجاجــات ،ومســتوى تحريــك المؤسســات وخلــق أجهــزة أو
تعديــل مســميات قديمــة بأســماء جديــدة؛ الســتيعاب الــرأي العــام الناتــج عــن االحتجاجــات ،لتبقــى الدولــة
ســيدة المبــادرة السياســية )..( .تحولــت المؤسســة الملكيــة إلــى قيــادة سياســية فاعلــة فــي الجــزء المغربــي
مــن الربيــع العربــي ،عندمــا ســمحت بنــوع مــن النديــة لحركــة  20فبرايــر ،بوصفهــم فاعليــن سياســيين جــدد،
مــن صلــب الحركــة واالحتجــاج .ويضيــف الكاتــب :إن اكتشــاف منفــذ تفجيــر مقهــى األركانــة ألقــى الضــوء
تحســبت
علــى مدينــة أســفي ،وعلــى حضــور الحــركات الدينيــة ضمــن حركــة  20فبرايــر )..( ،وألن الدولــة ّ
نموذجــا لمــدن أخــرى،
لمــا قــد ينشــأ مــن تحــول خطــر فــي تجربــة الحركــة االحتجاجيــة بأســفي ،بكونهــا
ً
فقــد شــددت ســلطات البوليــس المعاملــة العنيفــة مــع المتظاهريــن هنــاك ،مــا أدى إلــى ســقوط أول قتيــل مــن
حركــة  20فبرايــر».
فــي نهايــة الســرد الــذي قدمــه الكاتــب ،ألهــم محطــات الحــراك االحتجاجــي فــي المغــرب؛ طــرح سـ ً
ـؤال
حــول :هــل يعيــش المغــرب تأســيس دولــة ديمقراطيــة جديــدة؟ وفــي معــرض إجابتــه يقــول :تعــد اإلجابــة
بنعــم ،تبن ًيــا لموقــف االتحــاد االشــتراكي )..( ،الــذي عايــن مــا كان يقتضــي الطعــن فــي الكيفيــة التي مارســتها
الدولــة للتعبئــة مــن أجــل التصويــت بنعــم علــى دســتور  )..( ،2011واتضــح أن المفاوضــات مــع الدولــة،
ورطــت االتحــاد االشــتراكي فــي مســاندة الدولــة فــي أن تشــرف وزارة الداخليــة ،علــى أنهــا ســلطة متبقيــة
مــن عهــد مــا قبــل الدســتور ومــا قبــل الربيــع العربــي ،علــى تنظيــم االنتخابــات» .ويختتــم الكاتــب بقولــه:
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انطلــق الموســم السياســي لمــا بعــد الربيــع العربــي ومــا بعــد تبنــي الدســتور الجديــد ،بإنشــاء تحالــف مــن
ثمانيــة أحــزاب ،التحقــوا بالمــواالة ،مــا ألقــى بظــال التراجــع المطلــق عــن التنزيــل الديمقراطــي للدســتور.

الحراك السياسي في األردن ،موسى شتيوي وسليمان صويص
فــي «المشــهد الخلفــي للحــراك السياســي» فــي األردن؛ يتناولــه الكاتبــان بــد ًءا مــن عــام  1967وإعــان
حالــة الطــوارئ ،إلــى احتجاجــات  1989فــي مدينــة معــان التــي امتــدت إلــى باقــي مــدن المملكــة ،نتيجــة
ـرورا بـــ «العنــف المجتمعــي» الــذي اندلــع فــي نهايــة  2008وامتــد ألكثــر مــن عاميــن.
األزمــة االقتصاديــة ،مـ ً
«ونتيجــة مجمــل األوضــاع االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية» بــدأت مظاهــر االحتجاجــات علــى
الحكومــة تأخــذ منحــى جماهير ًيــا فــي أواخــر  ،2010وانتشــرت االحتجاجــات المطلبيــة قبــل انــدالع
ثورتــي تونــس ومصــر ،ومــع اندالعهمــا؛ أخــذت المشــاركة الشــعبية فــي االحتجاجــات تمتــد وتأخــذ أبعــا ًدا
جديــدة» .ليتنــاول الكاتبــان مســائل عديــدة متعلقــة بالحــراك ،منهــا« :أنمــاط التعبيــر واالحتجــاج» و «قضايــا
ومطالــب الحــراك السياســي» و«اإلصــاح السياســي بيــن المطلــوب والممكــن».
فــي الفصــول األخيــرة مــن هــذا الكتــاب ،تتنــاول الكاتبــة مائــا بخــاش موضــوع «النســاء فــي الثــورات
العربيــة» ،إذ تناولــت :التنــوع الــذي صبــغ مشــاركة النســاء فــي كل بلــد خــال الثــورة :مواصفتهــا ،العالمــات
الفارقــة ،عناصــر القــوة ،وأهــم التحديــات فــي الفتــرة االنتقاليــة التــي تعيشــها كل مــن تونــس ومصــر وليبيــا
واليمــن ،ومــن ثــم إلقــاء الضــوء علــى أهــم القضايــا المشــتركة لنســاء بلــدان الربيــع العربــي.

كمــا يتنــاول نزيــه درويــش ،دور اإلعــام االجتماعــي فــي الربيــع العربــي ،ولينتهــي الكتــاب بمــا كتبــه
زيــاد ماجــد حــول «خالصــات أوليــة :أي تحديــات مــا بعــد الثــورات» .يقــول الكاتــب :يمكننــا الوقــوف
علــى مســتويات ثالثــة مــن االســتنتاجات بعــد مضــي عاميــن ونــص العــام علــى انطــاق الحــراك التغييــري
فــي بلــدان الربيــع العربــي )..( ،المســتوى األول ،مرتبــط ببعــض األوضــاع التــي تضافــرت لتجعــل الثــورات
ممكنــة ابتــدا ًء مــن أواخــر  .2010المســتوى الثانــي ،مرتبــط بمــا ُيعــد إنجــازات يصعــب علــى أي نظــام
عربــي االنقــاب عليهــا مسـ ً
ـتقبل .المســتوى الثالــث ،يتعلــق بالتحديــات القائمــة نتيجــة مــا يمكــن تســميته
بعــودة السياســة ،واالنتخابــات ،والخيــارات ،والمقايضــات.
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إعالن القاهرة حول حقوق اإلنسان في اإلسالم
القاهرة 5 ،آب /أغسطس 1990
اإلعالن معتمد من جانب مجلس وزراء خارجية منظمة مؤتمر العالم اإلسالمي.
الديباجة؛
تأكيــدً ا للــدور الحضــاري والتاريخــي لألمــة اإلســامية التــي جعلهــا اللــه خيــر أمــة أورثــت البشــرية
حضــارة عالميــة متوازنــة ربطــت الدنيــا باآلخــرة وجمعــت بيــن العلــم واإليمــان ،ومــا يرجــى أن تقــوم بــه
هــذه األمــة اليــوم لهدايــة البشــرية الحائــرة بيــن التيــارات والمذاهــب المتناقضــة وتقديــم الحلــول لمشــكالت
الحضــارة الماديــة المزمنــة.

ومســاهمة فــي الجهــود البشــرية المتعلقــة بحقــوق اإلنســان التــي تهــدف إلــى حمايتــه مــن االســتغالل
واالضطهــاد وتهــدف إلــى تأكيــد حريتــه وحقوقــه فــي الحيــاة الكريمــة التــي تتفــق مــع الشــريعة اإلســامية.

وثقــة منهــا بــأن البشــرية التــي بلغــت فــي مــدارج العلــم المــادي شــأنا بعيــدا ،ال تــزال ،وســتبقي فــي حاجــة
ماســة إلــى ســند إيمانــي لحضارتهــا وإلــى وازع ذاتــي يحــرس حقوقهــا.
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وإيما ًنــا بــأن الحقــوق األساســية والحريــات العامــة فــي اإلســام جــزء مــن ديــن المســلمين ال يملــك أحــد
بشــكل مبدئــي تعطيلهــا كل ًيــا أو جزئ ًيــا ،أو خرقهــا أو تجاهلهــا فــي أحــكام إلهيــة تكليفيــة أنــزل اللــه بهــا كتبــه،
وبعــث بهــا خاتــم رســله وتمــم بهــا مــا جــاءت بــه الرســاالت الســماوية وأصبحــت رعايتهــا عبــادة ،وإهمالهــا
أو العــدوان عليهــا منكــرا فــي الديــن وكل إنســان مســؤول عنهــا بمفــرده ،واألمــة مســؤولة عنهــا بالتضامــن،
تأسيســا علــى ذلــك تعلــن مــا يلــي:
وأن الــدول األعضــاء فــي منظمــة المؤتمــر اإلســامي
ً

المادة 1
أ -البشــر جميعــا أســرة واحــدة جمعــت بينهــم العبوديــة للــه والنبــوة آلدم وجميــع النــاس متســاوون فــي
أصــل الكرامــة اإلنســانية وفــي أصــل التكليــف والمســؤولية دون تمييــز بينهــم بســبب العــرق أو اللــون أو اللغة
أو الجنــس أو المعتقــد الدينــي أو االنتمــاء السياســي أو الوضــع االجتماعــي أو غيــر ذلــك مــن االعتبــارات.
وأن العقيــدة الصحيحــة هــي الضمــان لنمــو هــذه الكرامــة علــى طريــق تكامــل اإلنســان.
ب -أن الخلــق كلهــم عيــال اللــه وأن أحبهــم إليــه أنفعهــم لعيالــه وأنــه ال فضــل ألحــد منهــم علــى اآلخــر
إال بالتقــوى والعمــل الصالــح.

المادة 2
أ -الحيــاة هبــة اللــه وهــي مكفولــة لــكل إنســان ،وعلــى األفــراد والمجتمعــات والــدول حمايــة هــذا الحــق
مــن كل اعتــداء عليــه ،وال يجــوز إزهــاق روح دون مقتــض شــرعي.
ب -يحرم اللجوء إلى وسائل تفضي إلى إفناء الينبوع البشري.

ج -المحافظة على استمرار الحياة البشرية إلى ما شاء الله واجب شرعي.

ـوغ
د -ســامة جســد اإلنســان مصونــة ،وال يجــوز االعتــداء عليهــا ،كمــا ال يجــوز المســاس بهــا بغيــر مسـ ِّ
شــرعي ،وتكفــل الدولــة حمايــة ذلــك.

المادة 3
أ -فــي حالــة اســتخدام القــوة أو المنازعــات المســلحة ،ال يجــوز قتــل مــن ال مشــاركة لهــم فــي القتــال
كالشــيخ والمــرأة والطفــل ،وللجريــح والمريــض الحــق فــي أن يــداوي ولألســير أن يطعــم ويــؤوى ويكســى،
ويحــرم التمثيــل بالقتلــى ،ويجــب تبــادل األســري وتالقــي اجتمــاع األســر التــي فرقتهــا ظــروف القتــال.
ب -ال يجــوز قطــع الشــجر أو إتــاف الــزرع والضــرع أو تخريــب المبانــي والمنشــآت المدنيــة للعــدو
بقصــف أو نســف أو غيــر ذلــك.

المادة 4
لــكل إنســان حرمتــه والحفــاظ علــى ســمعته فــي حياتــه وبعــد موتــه وعلــى الــدول والمجتمــع حمايــة
جثمانــه ومدفنــه.
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المادة 5
أ -األســرة هــي األســاس فــي بنــاء المجتمــع ،والــزواج أســاس تكوينهــا وللرجــال والنســاء الحــق فــي
الــزواج وال تحــول دون تمتعهــم بهــذا الحــق قيــود منشــؤها العــرق أو اللــون أو الجنســية.
ب -على المجتمع والدولة إزالة العوائق أمام الزواج وتيسير سبله وحماية األسرة ورعايتها.

المادة 6
أ -المــرأة مســاوية للرجــل فــي الكرامــة اإلنســانية ،ولهــا مــن الحــق مثــل مــا عليهــا مــن الواجبــات ولهــا
شــخصيتها المدنيــة وذمتهــا الماليــة المســتقلة وحــق االحتفــاظ باســمها ونســبها.
ب -على الرجل عبء اإلنفاق على األسرة ومسؤولية رعايتها.

المادة 7
أ -لــكل طفــل عنــد والدتــه حــق علــى األبويــن والمجتمــع والدولــة فــي الحضانــة والتربيــة والرعايــة
الماديــة والصحيــة واألدبيــة كمــا تجــب حمايــة الجنيــن واألم وإعطاؤهمــا عنايــة خاصــة.
ب -لآلبــاء ومــن يحكمهــم ،الحــق فــي اختيــار نــوع التربيــة التــي يريــدون ألوالدهــم مــع وجــوب مراعــاة
مصلحتهــم ومســتقبلهم فــي ضــوء القيــم األخالقيــة واألحــكام الشــرعية.
لألبوين على األبناء حقوقهما ولألقارب حق على ذويهم وف ًقا ألحكام الشريعة.

المادة 8
لــكل إنســان التمتــع بأهليتــه الشــرعية مــن حيــث اإللــزام وااللتــزام وإذا فقــدت أهليتــه أو انتقصــت قــام
وليــه  -مقامــه.

المادة 9
أ -طلــب العلــم فريضــة والتعليــم واجــب علــى المجتمــع والدولــة وعليهــا تأميــن ســبله ووســائله وضمــان
تنوعــه بمــا يحقــق مصلحــة المجتمــع ويتيــح لإلنســان معرفــة ديــن اإلســام وحقائــق الكــون وتســخيرها
لخيــر البشــرية.
ب -مــن حــق كل إنســان علــى مؤسســات التربيــة والتوجيــه المختلفــة مــن األســرة والمدرســة وأجهــزة
اإلعــام وغيرهــا أن تعمــل علــى تربيــة اإلنســان دينيــا ودنيويــا تربيــة متكاملــة متوازنــة تنمــي شــخصيته وتعـ ِّـزز
إيمانــه باللــه واحترامــه للحقــوق والواجبــات وحمايتهــا.
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المادة 10
اإلســام هــو ديــن الفطــرة ،وال يجــوز ممارســة أي لــون مــن اإلكــراه علــى اإلنســان أو اســتغالل فقــره أو
جهلــه علــى تغييــر دينــه إلــى ديــن آخــر أو إلــى اإللحــاد.

المادة 11
أ -يولد اإلنسان حرا وليس ألحد أن يستعبده أو يذله أو يقهره أو يستغله وال عبودية لغير الله تعالى.

ب -االســتعمار بشــتى أنواعــه وباعتبــاره مــن أســوأ أنــواع االســتعباد محــرم تحريمــا مؤكــدا وللشــعوب
التــي تعانيــه الحــق الكامــل للتحــرر منــه وفــي تقريــر المصيــر ،وعلــى جميــع الــدول والشــعوب واجــب
النصــرة لهــا فــي كفاحهــا لتصفيــة كل أشــكال االســتعمار أو االحتــال ،ولجميــع الشــعوب الحــق فــي
االحتفــاظ بشــخصيتها المســتقلة والســيطرة علــى ثرواتهــا ومواردهــا الطبيعيــة.
حق على ذويهم وف ًقا ألحكام الشريعة.
ج -لألبوين على األبناء حقوقهما ولألقارب ّ

المادة 12
كل إنســان الحــق فــي إطــار الشــريعة فــي حريــة التنقــل ،واختيــار محــل إقامتــه داخــل بــاده أو خارجهــا
ولــه إذا اضطهــد حــق اللــجوء إلــى بلــد آخــر وعلــى البلــد الــذي لجــأ إليــه أن يجيــره حتــى يبلغــه مأمنــه مــا لــم يكــن ســبب

اللجــوء اقتــراف جريمــة فــي نظــر الشــرع.

المادة 13
العمــل حــق تكفلــه الدولــة والمجتمــع لــكل قــادر عليــه ،ولإلنســان حريــة اختيــار العمــل الالئــق بــه
ممــا تتحقــق بــه مصلحتــه ومصلحــة المجتمــع ،وللعامــل حقــه فــي األمــن والســامة وفــي كافــة الضمانــات
االجتماعيــة األخــرى .وال يجــوز تكليفــه بمــا ال يطيقــه ،أو إكراهــه ،أو اســتغالله ،أو اإلضــرار بــه ،ولــه -دون
تمييــز بيــن الذكــر واألنثــى -أن يتقاضــى أجـ ًـرا عـ ً
ـادل مقابــل عملــه دون تأخيــر ولــه اإليجــارات والعــاوات
والفروقــات التــي يســتحقها ،وهــو مطالــب باإلخــاص واإلتقــان ،وإذا اختلــف العمــال وأصحــاب العمــل
فعلــى الدولــة أن تتدخــل لفــض النــزاع ورفــع الظلــم وإقــرار الحــق واإللــزام بالعــدل دون تحيــز.

المادة 14
لإلنســان الحــق فــي الكســب المشــروع ،دون احتــكار ،أو غــش ،أو إضــرار بالنفــس ،أو بالغيــر ،والربــا
ممنــوع مؤكــدً ا.

المادة 15
أ -لــكل إنســان الحــق فــي التملــك بالطــرق الشــرعية ،والتمتــع بحقــوق الملكيــة بمــا ال يضــر بــه أو بغيــره
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مــن األفــراد أو المجتمــع ،وال يجــوز نــزع الملكيــة إال لضــرورات المنفعــة العامــة ومقابــل تعويــض فــوري
وعــادل.
ب -تحرم مصادرة األموال وحجزها إال بمقتضى شرعي.

المادة 16
لــكل إنســان الحــق فــي االنتفــاع بثمــرات إنتاجــه العلمــي أو األدبــي أو الفنــي أو التقنــي .ولــه الحــق فــي
حمايــة مصالحــه األدبيــة والماليــة العائــدة لــه علــى أن يكــون هــذا اإلنتــاج غيــر منــاف ألحــكام الشــريعة.

المادة 17
أ -لــكل إنســان الحــق فــي أن يعيــش بيئــة نظيفــة مــن المفاســد واألوبئــة األخالقيــة تمكنــه مــن بنــاء ذاتــه
معنويــا ،وعلــى المجتمــع والدولــة أن يوفــرا لــه هــذا الحــق.

ب -لــكل إنســان علــى مجتمعــه ودولتــه حــق الرعايــة الصحيــة واالجتماعيــة بتهيئــة جميــع المرافــق العامــة
التــي تحتــاج إليهــا فــي حــدود اإلمكانــات المتاحة.

ج -تكفــل الدولــة لــكل إنســان حقــه فــي عيــش كريــم يحقــق لــه تمــام كفايتــه وكفايــة مــن يعولــه ويشــمل
ذلــك المــأكل والملبــس والمســكن والتعليــم والعــاج وســائر الحاجــات األساســية.

المادة 18
أ -لكل إنسان الحق في أن يعيش آمنا على نفسه ودينه وأهله وعرضه وماله.

ب -لإلنســان الحــق فــي االســتقالل بشــؤون حياتــه الخاصــة فــي مســكنه وأســرته ومالــه واتصاالتــه ،وال
يجــوز التجســس أو الرقابــة عليــه أو اإلســاءة إلــى ســمعته وتجنــب حمايتــه مــن كل تدخــل تعســفي.

ج -للمســكن حرمتــه فــي كل األحــوال وال يجــوز دخولــه بغيــر إذن أهلــه أو بصــورة غيــر مشــروعة ،وال
يجــوز هدمــه أو مصادرتــه أو تشــريد أهلــه منــه.

المادة 19
أ -الناس سواسية أمام الشرع ،يستوي في ذلك الحاكم والمحكوم.
ب -حق اللجوء إلى القضاء مكفول للجميع.

ج -المسؤولية في أساسها شخصية.

د -ال جريمة وال عقوبة إال بموجب أحكام الشريعة.

هـ -المتهم برئ حتى تثبت إدانته بمحاكمة عادلة تؤمن له فيها كل الضمانات الكفيلة بالدفاع عنه.
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المادة 20
ال يجــوز القبــض علــى إنســان أو تقييــد حريتــه أو نفيــه أو عقابــه بغيــر موجــب شــرعي .وال يجــوز تعريضــه
للتعذيــب البدنــي أو النفســي أو ألي مــن أنــواع المعامــات المذلــة أو القاســية أو المنافيــة للكرامــة اإلنســانية،
كمــا ال يجــوز إخضــاع أي فــرد للتجــارب الطبيــة أو العلميــة إال برضــاه وبشــرط عــدم تعــرض صحتــه وحياتــه
للخطــر ،كمــا ال يجــوز ســن القوانيــن االســتثنائية التــي تخــول ذلــك للســلطات التنفيذيــة.

المادة 21
أخذ اإلنسان رهينة محرم بأي شكل من األشكال وألي هدف من األهداف.

المادة 22
أ -لكل إنسان الحق في التعبير بحرية عن رأيه بشكل ال يتعارض مع المبادئ الشرعية.

ب -لــكل إنســان الحــق فــي الدعــوة إلــى الخيــر واألمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر وفقــا لضوابــط
الشــريعة اإلســامية.
ج -اإلعــام ضــرورة حيويــة للمجتمــع ،ويحــرم اســتغالله وســوء اســتعماله والتعــرض للمقدســات
وكرامــة األنبيــاء فيــه ،وممارســة كل مــا مــن شــأنه اإلخــال بالقيــم أو إصابــة المجتمــع بالتفــكك أو االنحــال
أو الضــرر أو زعزعــة االعتقــاد.

د -ال يجــوز إثــارة الكراهيــة القوميــة والمذهبيــة وكل مــا يــؤدي إلــى التحريــض علــى التمييــز العنصــري
بكافــة أشــكاله.

المادة 23
أ -الواليــة أمانــة يحــرم االســتبداد فيهــا وســوء اســتغاللها تحريمــا مؤكــدا ضمانــا للحقــوق األساســية
لإلنســان.

ب -لــكل إنســان حــق االشــتراك فــي إدارة الشــؤون العامــة لبــاده بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة ،كمــا
أن لــه الحــق فــي تقلــد الوظائــف العامــة وفقــا ألحــكام الشــريعة.

المادة 24
كل الحقوق والحريات المقررة في هذا اإلعالن مقيدة بأحكام الشريعة اإلسالمية.

المادة 25
الشريعة اإلسالمية هي المرجع الوحيد لتفسير أو توضيح أي مادة من مواد هذه الوثيقة.
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التقرير السنوي العاشر لمركز القاهرة
أبعاد جديدة ألزمات حقوق اإلنسان بالعالم العربي
في زمن الجائحة  24آذار  /مارس 2021
حــول األبعــاد الجديــدة ألزمــات حقــوق اإلنســان فــي العالــم العربــي فــي ظــل جائحــة كوفيــد،-19
أصــدر مركــز القاهــرة لدراســات حقــوق اإلنســان فــي  24آذار /مــارس تقريــره الســنوي العاشــر حــول حالــة
ـتعرضا أهــم أنمــاط انتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي  11بلــدً ا عرب ًيــا ،فضـ ً
ا
حقــوق اإلنســان فــي  ،2020مسـ ً
عــن بلــدان دول مجلــس التعــاون الخليجــي ،فــي ســياقاتها السياســية المحليــة واإلقليميــة.

ســعت حكومــات عربيــة عديــدة للتغطيــة علــى انعــدام الشــفافية فــي البيانــات الخاصــة بتفشــي الوبــاء ،أو
تقييــد حــق المواطنيــن فــي تقييــم مــدى نجاعــة اإلجــراءات الرســمية المتخــذة لمواجهتــه ،وذلــك عبــر تعزيــز
اإلجــراءات األمنيــة والمالحقــات القضائيــة للنشــطاء والمدونيــن فــي مصــر والعــراق والمغــرب وتونــس
والجزائــر وبلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي .وقــد تجــاوزت هــذه التدابيــر مــا يمكــن فرضــه فــي الظــروف
االســتثنائية بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان .كمــا م ّثــل ســياق الجائحــة فرصــة لمعظــم حكومــات
المنطقــة لتمريــر سياســات وإجــراءات معاديــة للحقــوق والحريــات ،علــى النحــو المتبــع مثـ ً
ا فــي الجزائــر
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والمغــرب وتونــس ومصــر وليبيــا .وكان تغليــظ الرقابــة علــى اإلنترنــت ،وانتهــاك الخصوصيــة الرقميــة فــي
ســياق إجــراءات مواجهــة الجائحــة الملمــح األبــرز خــال عــام .2020

يقــول بهــي الديــن حســن ،مديــر مركــز القاهــرة لدراســات حقــوق اإلنســان ،فــي تقديمــه للتقريــر« :أيقظــت
الجائحــة انتبــاه مئــات المالييــن فــي العالــم العربــي علــى حقيقــة مــدى هشاشــة النظــم الصحيــة فــي بالدهــم.
وعندمــا بــادروا فــي بعــض الــدول العربيــة بانتقــاد ذلــك الوضــع البائــس ،لــم يجــدوا منبـ ًـرا مســمو ًعا ذا قيمــة
يخاطبــون مــن خاللــه الحكومــات والــرأي العــام ،باســتثناء وســائل التواصــل االجتماعــي ،التــي ترتــب علــى
لجوئهــم إليهــا أن وجــد بعضهــم طريقــه للســجن .وينــدرج ضمــن هــؤالء صحفيــون ،بــل وأطبــاء فــي الخــط
األمامــي فــي مواجهــة الجائحــة».
يؤكــد التقريــر الســنوي أن مســارات الصراعــات المســلحة المنتشــرة فــي المنطقــة العربيــة كشــفت عــن
تأثيــر القــوى اإلقليميــة والدوليــة ،وأثــر التفاهمــات أو االنقســامات فيمــا بينهــا علــى مســارات وتحــوالت
هــذه الصراعــات ،وعلــى حــدة تكلفتهــا اإلنســانية.

وبينمــا تمضــي عشــرة أعــوام علــى انــدالع ثــورات وانتفاضــات الربيــع العربــي ،والتــي شــكلت أحداثهــا
المســارات واألزمــات العميقــة التــي تعيشــها الحالــة السياســية والحقوقيــة فــي العالــم العربــي حتــى اليــوم،
يشــير تجــدد االحتجاجــات الشــعبية الواســعة والمســتمرة خــال العاميــن األخيريــن فــي عــدد مــن البلــدان
العربيــة مثــل؛ الجزائــر والســودان والعــراق ولبنــان ،وبشــكل محــدود فــي ليبيــا ومصــر ،لتجــدد اســتلهام
قيــم الربيــع العربــي واســتمرار رفــع مطالــب العدالــة االجتماعيــة واإلصــاح السياســي الجــذري ومحاربــة
الفســاد ،وذلــك فــي ظــل اســتمرار وتفاقــم المســببات واالختــاالت االجتماعيــة والسياســية التــي أدت إلــى
انفجــار الموجــة األولــى للربيــع العربــي .ويبــدو أن تأثيــر الجائحــة فــي إبطــاء هــذا الحــراك الشــعبي تأثيــر
قصيــر المــدى ،فقــد اســتمرت التعبئــة واالحتجاجــات فــي توقيتــات ومناســبات عــدة خــال العــام ومطلــع
العــام الجديــد فــي ســياق اجتماعــي واقتصــادي صعــب ،يفرضــه انتشــار الجائحــة
وفــي هــذا الســياق يؤكــد «حســن» أ ّنــه« :قــد يشــكل عــام  2021محطــة مهمــة أخــري فــي كفــاح الشــعوب
فــي العالــم العربــي مــن أجــل تقريــر مصيرهــا السياســي ،وبالتالــي مصيرهــا االقتصــادي والصحــي والتعليمي،
ليــس فــي مواجهــة احتــال أجنبــي ،ولكــن فــي مواجهــة نظــم حكــم ارتكبــت جرائــم بحــق مئــات المالييــن
مــن شــعوبها ،قــد يشــعر بعــض المســتعمرين الســابقين بالخجــل مــن بعضهــا .وال شــك أن أحــد المتغيــرات
دعمــا سياسـ ًيا غيــر
المهمــة هــو رحيــل إدارة دونالــد ترامــب فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة التــي قدمــت ً
محــدود لبعــض النظــم التســلطية وللمحــور الســعودي اإلماراتــي المضــاد للربيــع العربــي .لكــن االســتفادة
أيضــا علــى مــدى إدراك النخــب السياســية والثقافيــة لــدروس الماضــي
المثلــى مــن هــذا التطــور ،تتوقــف ً
القريــب ،ولمســؤولياتها التاريخيــة فــي هــذه اللحظــة».

لالطالع على التقرير ً
كامل:
https://cihrs.org/a-brief-reading-of-human-rights-trends-in-the-arabregion-2020/
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أبعاد جديدة ألزمات حقوق اإلنسان في زمن الجائحة
(((

قراءة موجزة في مؤشرات حقوق اإلنسان في العالم العربي

فاقــم تفشــي جائحــة كوفيــد -19مــن تدهــور أوضــاع حقــوق اإلنســان ،بمــا فيهــا الحقــوق االقتصاديــة
واالجتماعيــة واألوضــاع اإلنســانية المترديــة بالفعــل فــي العالــم العربــي منــذ ســنوات .وقــد كشــفت الجائحــة
عــن االختــاالت الهيكليــة فــي كفــاءة المؤسســات والمرافــق العموميــة خاصــة فــي القطــاع الصحــي فــي كثير
مــن البلــدان العربيــة ،وغيــاب العدالــة االجتماعيــة وتكافــؤ الفــرص بيــن المواطنيــن .كمــا كشــفت الجائحــة
عــن مــدى ضعــف وهشاشــة غطــاء األمــان االجتماعــي واالقتصــادي الــذي توفــره الدولــة لمواطنيهــا،
وضاعفــت مــن الضغــوط والمخاطــر علــى الفئــات األضعــف فــي المجتمعــات العربيــة بمــا فــي ذلــك؛
النســاء واألقليــات ،والعمالــة األجنبيــة ،والمهاجريــن غيــر النظامييــن ومالييــن مــن الالجئيــن والنازحيــن،
ونحــو  55مليــون شــخص يعيشــون علــى المســاعدات اإلنســانية((( .ويف ســياق اجلائحــة وتداعيتهــا تصاعــدت
أرقــام اهلجــرة غــر النظاميــة مــن جنــوب املتوســط ،حتــى بلغــت حســب املفوضيــة الســامية حلقــوق اإلنســان يف
يوليــو أكثــر مــن  11800شــخص ،بزيــادة ثــاث مــرات عــن بيانــات عــام (((.2019

لقــد أدى نقــص اإلنفــاق العــام علــى الصحــة منــذ ســنوات فــي المنطقــة العربيــة إلــى ترهــل هــذا القطــاع،
وإضعــاف قدراتــه علــى االســتجابة لالحتياجــات الصحيــة للمواطنيــن ،فضـ ً
ـا عــن التفــاوت الصــارخ فــي
تقديــم الخدمــات الصحيــة بيــن مختلــف المــدن والمناطــق فــي الدولــة الواحــدة .وتضــم المنطقــة العربيــة
ثمانــي دول يصنفهــم البنــك الدولــي باعتبارهــم مــن الــدول «الهشــة والمتأثــرة بالصراعــات» وهــم؛ العــراق،
لبنــان ،فلســطين ،ليبيــا ،اليمــن ،الســودان ،ســوريا ،والصومــال ،والتــي يعيــش فيهــا نحــو  56%ممــن يعانــون
الفقــر فــي المنطقــة العربيــة((( .وقــد ألقــت الجائحــة الضــوء علــى األثــار اإلنســانية الكارثيــة الســتمرار الصراعــات فــي
هــذه البلــدان فــي تخريــب القطاعــات الصحيــة ،وتقويــض المرافــق العموميــة .فلــم تكــن كثيــر مــن هــذه البلــدان فــي المنطقــة
(((
مســتعدة أو تملــك المــوارد والمعــدات والكــوادر الطبيــة لمجابهــة الجائحــة.

(((

يرصــد هــذا التقريــر الموجــز أهــم مؤشــرات حقــوق اإلنســان فــي المنطقــة العربيــة خــال عــام  .2020ال
يهــدف التقريــر إلــى تقديــم رصــد حصــري لالنتهــاكات الحقوقيــة لكــن يســعى لقــراءة أهــم أنمــاط هــذه
االنتهــاكات فــي ســياقاتها السياســية المحليــة واإلقليميــة.
مســعود الرمضانــي« ،كوفيــد :-19األزمــة التــي عمقــت هشاشــة منطقــة منهكــة» ،رواق عربــي 27 ،نوفمبــر
.2020

(((
(((

المرجع السابق.
بروكينغــز ،الحوكمــة فــي المنطقــة العربيــة :الخبــراء يناقشــون االســتجابات العامــة لفيــروس كورونــا
المســتجدّ  3 ،ســبتمبر .2020

(((

إريــك غولدســتين ،عندمــا تمـ ّـزق الحــرب الرعايــة الصحيــة :فيــروس كورونــا فــي الشــرق األوســط وشــمال

(((

https://rowaq.cihrs.org/covid-19-the-crisis-compounding-the-fragility-of-an-exhaustedregion/

https://www.brookings.edu/ar/opinions/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%88%d9%83%d
9%85%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%8
2%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d
9%84%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d9%8a%d9%86/
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عشــرة أعــوام مضــت علــى انــدالع ثــورات وانتفاضــات الربيــع العربــي ،والتــي شــكلت أحداثها المســارات
واألزمــات العميقــة التــي تعيشــها الحالــة السياســية والحقوقيــة فــي العالــم العربــي حتــى اليــوم .كمــا مثلــت
انتهــاكات حقــوق اإلنســان ،وال تــزال ،فــي مرحلــة تعثــر وانحســار ثــورات الربيــع العربــي ،مكو ًنــا رئيس ـ ًيا
الســتمرار واســتقرار منظومــات الحكــم والمســتفيدين منهــا ،وتصفيــة أي بدائــل ممكنــة لهــا .وتتمثــل أبــرز
هــذه األنمــاط فــي شــيوع االعتقــاالت التعســفية ،القتــل خــارج نطــاق القانــون ،اإلخفــاء القســري ،التعذيــب،
واعتقــال الخصــوم فــي ظــروف قاســية وغيــر إنســانية .باإلضافــة إلــى المحاكمــات ذات الطبيعــة السياســية،
والتضييــق علــى المدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان ،والمعارضــة السياســية الســلمية ،وحصــار مؤسســات
المجتمــع المدنــي واإلعــام ومنابــر التعبيــر علــى اإلنترنــت .وتبقــى كثيــر مــن انتهــاكات وجرائــم حقــوق
اإلنســان الجســيمة فــي المنطقــة مــن قتــل وتشــريد للمدنييــن نتيجــة مباشــرة لصراعــات مســلحة طويلــة
وممتــدة ،تراكمــت مســبباتها الداخليــة علــى مــدار عقــود كمــا هــو الحــال فــي اليمــن وليبيــا وســوريا ،حيــث
تتواصــل المعانــاة اإلنســانية لمالييــن مــن البشــر.

كشــفت مســارات هــذه الصراعــات عــن تأثير القــوى اإلقليميــة والدوليــة ،وآثــر التفاهمــات أو االنقســامات
فيمــا بينهــا علــى مســارات وتحــوالت هــذه الصراعــات ،وعلــى حــدة تكلفتهــا اإلنســانية .ففــي ليبيــا انتهــى
العــام بتجــدد بعــض اآلمــال فــي إمكانيــة تحقيــق تســوية مســتقبلية قريبــة بيــن األطــراف المتحاربــة ،فــي ضــوء
التوقيــع علــى اتفــاق وقــف إطــاق النــار ،ومواصلــة الحــوار حــول ترتيبــات الحــل السياســي .بينــا تســتمر
بــؤر الصــراع فــي اليمــن بأطرافهــا اإلقليميــن والدولييــن .وفــي ســوريا ،نجــح نظــام بشــار األســد ،المدعــوم
عســكر ًيا وسياسـ ًيا مــن حلفائــه فــي إيــران وروســيا ،وبعــد تحميــل الشــعب الســوري تكلفــة إنســانية باهظــة،
فــي فــرض أجندتــه السياســية محل ًيــا ودول ًيــا.

يشــير تجــدد االحتجاجــات الشــعبية الواســعة والمســتمرة خــال العاميــن األخيريــن فــي عــدد مــن البلــدان
العربيــة مثــل؛ الجزائــر والســودان والعــراق ولبنــان ،وبشــكل محــدود فــي ليبيــا ومصــر ،لتجــدد اســتلهام قيــم
الربيــع العربــي واســتمرار رفــع مطالــب العدالــة االجتماعيــة واإلصــاح السياســي الجــذري ومحاربة الفســاد،
وذلــك فــي ظــل اســتمرار وتفاقــم المســببات واالختــاالت االجتماعيــة والسياســية التــي أدت النفجــار
الموجــة األولــى للربيــع العربــي .الموجــة الجديــدة مــن االحتجاجــات تحظــى بمشــاركة قطاعــات واســعة
مــن المجتمعــات العربيــة خاصـ ًة الشــباب ،الذيــن عانــوا بشــكل أكبــر مــن قمــع موجــات الثــورات المضــادة،
ً
وتهميشــا مــن الســكان خــارج عواصــم المــدن الكبــرى.
أيضــا الفئــات األكثــر فقـ ًـرا
كمــا يشــارك فيهــا ً
ويبــدو أن تأثيــر الجائحــة فــي إبطــاء هــذا الحــراك الشــعبي تأثيــر قصيــر المــدى ،فقــد اســتمرت التعبئــة
واالحتجاجــات فــي توقيتــات ومناســبات عــدة خــال العــام ومطلــع العــام الجديــد فــي ســياق اجتماعــي
واقتصــادي صعــب ،يفرضــه انتشــار الجائحــة .كمــا اتضــح الخلــل الحــاد فــي إدارة الحكومــات للشــأن العام،
والمــوارد العامــة((( .فبحســب بيانــات األمــم املتحــدة لشــهر يوليــو تســببت اجلائحــة يف انكــاش االقتصاديــات
أفريقيا 16 ،أبريل .2020
(((

https://www.hrw.org/ar/news/2020/04/16/340807

بهــي الديــن حســن« ،فهــم المخاطــر واســتثمار الفــرص خــال الدفاع عــن حقــوق اإلنســان بزمن كوفيــد،»19
مجلــة رواق عربــي 22 ،يوليــو .2020

https://rowaq.cihrs.org/views-understanding-risks-and-investing-in-opportunities-whiledefending-human-rights-in-the-time-of-covid-19/
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العربيــة ألول مــرة منــذ مخســن عا ًمــا بنســب تــراوح بــن  5.7٪و 13٪يف الــدول التــي تشــهد نزاعات مســلحة،
وســقط ربــع ســكان املنطقــة يف الفقــر ،كــا فقــد أكثــر مــن  17مليــون شــخص وظائفهــم .باإلضافــة إىل الرتاجــع
احلــاد يف أســعار البــرول يف النصــف األول مــن عــام  2020بــا لــه مــن تداعيــات عــى االقتصاديــات املصــدرة
للطاقــة يف منطقــة اخلليــج والعــراق واجلزائــر ،أو املتلقيــة للمســاعدات وحتويــات العاملــة مــن البلــدان الغنيــة
بالنفــط(((.

فــي هــذا الســياق تواصلــت االحتجاجــات فــي العــراق وإقليــم كردســتان وســط تصاعــد جرائــم القتــل
واالغتيــاالت لصفــوف المحتجيــن والنشــطاء بواســطة جماعــات مســلحة ،وفــي غيــاب الســلطة المركزيــة
العاجــزة عــن المواجهــة .وفــي لبنــان عــادت االحتجاجــات بشــكل واســع أعقــاب االنفجــار الدامــي الــذي
شــهده مرفــأ بيــروت فــي  4آب /أغســطس .كمــا شــهدت مصــر فــي ســبتمبر موجــة مــن االحتجاجــات
ً
وتهميشــا .وشــهدت األردن
القصيــرة المتفرقــة تحــت شــعار المطالــب االجتماعيــة فــي المناطــق األكثــر فقـ ًـرا
تجــدد احتجاجــات المعلميــن للمطالبــة بزيــادة الرواتــب وتحســين األوضــاع المعيشــية ،بعــد تراجــع الحكومة
عــن اتفاقاتهــا مــع نقابــة المعلميــن فــي ســبتمبر  2019بســبب التداعيــات االقتصاديــة النتشــار الجائحــة(((.
كمــا انطلقــت سلســلة مــن االحتجاجــات االجتماعيــة والسياســية فــي الســودان مطالبــة باســتكمال أهــداف
الثــورة التــي أطاحــت بحكــم الرئيــس عمــر البشــير عــام  2019وتحســين األوضــاع المعيشــية للمواطنيــن.
فرغــم تحقــق بعــض اإلصالحــات السياســية والحقوقيــة النوعيــة التــي تبنتهــا الســلطات االنتقالية في الســودان
خــال العــام األخيــر ،إال أنــه مــا زالــت هنــاك تخوفــات متعــددة علــى مســار االنتقــال الديمقراطــي فــي البالد.
وفــي تونــس ،ورغــم نجــاح المؤسســات الديمقراطيــة فــي االســتمرار علــى مــدار عشــر ســنوات منــذ الثــورة
التــي أطاحــت بالرئيــس الســابق زيــن العابديــن بــن علــي ،إال أن انخفــاض مســتوى الرضــا العــام عــن أداء
الحكومــات المتعاقبــة فــي تحســين األوضــاع االجتماعيــة واالقتصاديــة ،واســتكمال اإلصالحــات المؤسســية
ـدرا لتجــدد عــدة احتجاجــات اجتماعيــة ،قابلتهــا الســلطة بالتضييــق األمنــي والتجاهــل لمطالبهــا.
كان مصـ ً

علــى صعيــد آخــر ،كان لصعــود حركــة «أرواح الســود مهمة» فــي الواليــات المتحــدة األمريكية ،وانتشــارها
ـورا
فــي عــدد آخــر مــن البلــدان الغربيــة أصــدا ٌء فــي المنطقــة العربيــة ،التــي تعــرف كثيــر مــن مجتمعاتهــا صـ ً
عميقــة للتمييــز المنهجــي والمؤسســي ضــد مجموعــات مــن مواطنيهــا أو ضــد العمالــة األجنبيــة والمهاجريــن
والالجئيــن علــى أســاس العــرق واللــون .فأثــارت هــذه الحمــات بشــكل خــاص بعــض النقاشــات العامــة
فــي لبنــان وتونــس ودول مجلــس التعــاون الخليجــي ومصــر(((.
United Nations, “The Impact of COVID-19 on the Arab Region”, July 2020

(((

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SG%20Policy%20brief%20
COVID-19%20and%20Arab%20States%2C%20English%20version%2C%20July%20
2020.pdf

)(7

الجزيرة« ،احتجاجات المعلمين متواصلة باألردن» 26 ،يوليو .2020

https://www.aljazeera.net/news/2020/7/26/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D
8%A7%D8%AC-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A
7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
Sarah Dadouch, “Black Lives Matter Protests Spark Debate over Racism in the Arab
World”, The Washington Post, 8 July 2020.
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اختتــم العــام بانتخــاب إدارة ديمقراطيــة أمريكيــة جديــدة مثلــت أمـ ً
ـال لتجــاوز سياســات دونالــد ترامــب
التــي ســاهمت فــي تكريــس ً
مناخــا عالم ًيــا معاد ًيــا لحقــوق اإلنســان .فعلــى مــدى أربــع ســنوات م ّثــل الرئيــس
ترامــب صمــام األمــان لحلفــاء الواليــات المتحــدة مــن المســتبدين فــي المنطقــة العربيــة ،وعلــى رأســهم عبــد
الفتــاح السيســي فــي مصــر .وقــد تعهــد الرئيــس األمريكــي الجديــد جــو بايــدن فــي مناســبات عــدة أن تشــكل
أجنــدة مقاومــة الســلطوية والدفــاع عــن حقــوق اإلنســان داخــل وخــارج الواليــات المتحــدة األمريكيــة
أولويــات عــودة أمريــكا للقيــادة الدوليــة ،كمــا تعهــد بتبنــي أجنــدة لمقاومــة الســلطوية والدفــاع عــن حقــوق
اإلنســان علــى المســتوى الدولــي ،وفــي أروقــة األمــم المتحــدة.

استثمار الجائحة لتمرير إجراءات قمعية

ســعت كثيــر مــن الحكومــات العربيــة للتغطيــة علــى انعــدام الشــفافية فــي البيانــات الخاصــة بتفشــي
الوبــاء ،أو تقييــد حــق المواطنيــن فــي تقييــم مــدى نجاعــة اإلجــراءات الرســمية المتخــذة لمواجهــة الوبــاء،
عبــر تعزيــز اإلجــراءات األمنيــة والمالحقــات القضائيــة للنشــطاء والمدونيــن فــي المغــرب وتونــس ومصــر
والعــراق والجزائــر وبلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي .وقــد تجــاوزت هــذه التدابيــر مــا يمكــن فرضــه فــي
الظــروف االســتثنائية بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان.

ففــي مــارس نشــرت ٌ
ـذارا يتوعــد أي شــخص ينشــر
كل مــن الكويــت وعمــان والســعودية واإلمــارات إنـ ً
(((1
بيانــات أو معلومــات مضللــة أو شــائعات بالمالحقــة القضائيــة  .ويف مــر أقدمــت الســلطات خــال
منتصــف العــام عــى اعتقــال عــد ًدا مــن األطبــاء والعاملــن يف القطــاع الصحــي عــى خلفيــة انتقادهــم ألداء
احلكومــة يف التعامــل مــع الوبــاء ،والشــكوى مــن نقــص املعــدات الطبيــة ،وتواجدهــم يف ظــروف غــر آمنــة.
وقــد تــم اهتــام معظمهــم «بنــر بيانــات وأخبــار كاذبــة» و«ســوء اســتغالل وســائل التواصــل االجتامعــي»
و«االنتــاء جلامعــة إرهابيــة»( .((1وخــال حالــة الطــوارئ يف األردن ،أصــدرت احلكومــة يف أبريــل مرســوم
ينــص عــى عقوبــة تصــل للســجن ثــاث ســنوات و/أو الغرامــة املاليــة عــى تــداول أي أخبــار عــن الوبــاء تثــر
اهللــع والرتويــع بــن النــاس يف وســائل اإلعــام أو مواقــع التواصــل االجتامعــي .وتــم اعتقــال عــدة أشــخاص
بينهــم إعالميــان وبرملــاين ســابق بموجــب املرســوم(.((1
وبشــكل عــام م ّثــل ســياق الجائحــة فرصــة لمعظــم حكومــات المنطقــة لتمريــر سياســات وإجــراءات
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/black-lives-matter-protests-sparkdebate-over-racism-in-the-arab-world/2020/07/07/83234c5e-b7ab-11ea-9a1d-d3db1cbe07ce_story.html
Amnesty International, “COVID-19 is New Pretext for Old Tactics of Repression in GCC”,
15 October 2020.
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE0431362020ENGLISH.pdf

( ((1العفــو الدوليــة «مصــر :العاملــون فــي المجــال الصحــي يواجهــون خيــارات مســتحيلة المــوت أو الســجن»،
 18يونيــو .2020
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2020/06/egypt-health-care-workers-forced-tomake-impossible-choice-between-death-or-jail/

( ((1هيومان رايتس ووتش« ،األردن :تهديد حرية الرأي والتعبير في االستجابة لكورونا» 5 ،مايو .2020

https://www.hrw.org/ar/news/2020/05/05/375162

490

)(10

وثائق :التقرير السنوي العاشر لمركز القاهرة
أبعاد جديدة ألزمات حقوق اإلنسان بالعالم العربي في زمن الجائحة  24آذار /مارس 2021

معاديــة للحقــوق والحريــات( ،((1فعــى ســبيل املثــال تبنــت الســلطات اجلزائريــة تعديــات لقانــون العقوبات يف
يونيــو تســتهدف تقييــد عمــل منظــات حقــوق اإلنســان والنشــطاء السياســيني .كــا جــرت حمــاوالت يف املغــرب
وتونــس لتبنــي ترشيعــات معاديــة للحريــات ،لكــن مقاومــة املجتمــع املــدين يف البلديــن متكنــت من إفشــاهلا .ويف
مــر أجــري تعديــل واســع يف أبريــل عــى قانــون الطــوارئ لتعزيــر صالحيــات رئيــس اجلمهوريــة والقــوات
املســلحة .ويف ليبيــا تبنــت فــروع مفوضيــة املجتمــع املــدين يف أكتوبــر إجــراءات مشــددة لعمــل وتســجيل
املنظــات غــر احلكوميــة املحليــة والدوليــة.

وقــد فرضــت الجائحــة تحديــات علــى مســار الحــركات االحتجاجيــة التــي اندلعــت منــذ فبرايــر  2019في
ٍّ
كل مــن العــراق ولبنــان والجزائــر ،واعتبرهــا بعــض المحلليــن موجــة ثانيــة النتفاضــات الربيــع العربــي .فعلى
ســبيل المثــال ع ّلــق المحتجــون فــي الجزائــر فــي منتصــف مــارس احتجاجاتهــم األســبوعية بشــكل مؤقــت
العتبــارات الســامة الصحيــة ،كمــا فرضــت الحكومــة حظـ ًـرا علــى األنشــطة والتجمعــات العامــة ،والتنقــل
والتجــول .لكــن فــي الوقــت نفســه اســتغلت الســلطات الجزائريــة فتــرة تفشــي الجائحة وتوســعت فــي اعتقال
ومحاكمــة أعضــاء وقيــادات الحــراك .وقــد أدان البرلمــان األوروبــي حمــات االعتقــاالت والمحاكمــات فــي
قــرار صــدر فــي نوفمبــر .وفــي ليبيــا ،فرضــت حكومــة الوفــاق الوطنــي برئاســة فايــز الســراج حظـ ًـرا كامـ ً
ـا
للتجــول مــدة أربعــة أيــام فــي نهايــة آب /أغســطس تحــت مبــرر مواجهــة الوبــاء وذلــك بالتزامــن مــع إعــان
حــركات شــبابية عــن تســيير احتجاجــات اجتماعيــة منــددة بتفاقــم الفســاد وتدهــور الظــروف المعيشــية .بينمــا
اســتغلت الســلطات األردنيــة ســياق مواجهــة الجائحــة للتنكيــل باحتجاجــات اجتماعيــة جديــدة للمعلميــن
فــي يوليــو وأغســطس باســتخدام القــوة لتفريــق المظاهــرات ،واعتقــال قيــادات االحتجاجــات ،ونقابييــن
ووقــف نقابــة المعلميــن عــن العمــل وإغــاق مقراتهــا لمــدة ســنتين(.((1

أوضاع السجون والسجناء وتفشي الوباء
مــع تفشــي الجائحــة تصاعــدت المخــاوف بشــأن أوضــاع الســجون والســجناء ،فــي ظــل المعــروف عــن
الســجون والمعتقــات فــي الــدول العربيــة ،بمــا فيهــا ســجون ســلطات االحتــال اإلســرائيلي ،مــن تكــدس
وأوضــاع غيــر إنســانية .ولــم تثــن الجائحــة الســلطات الحاكمــة فــي معظــم البلــدان العربيــة عــن مواصلــة
اعتقــال وحبــس مواطنيهــا فــي ظــروف إنســانية قاســية ،علــى خلفيــة قضايــا سياســية أو قضايــا رأي ،رغــم
النــداءات العالميــة اإلنســانية الصــادرة مــن المفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان( ((1وغريهــا مــن الــوكاالت
اإلنســانية بــرورة اإلفــراج عــن الســجناء واملعتقلــن خاصــة معتقــي الــرأي والســجناء السياســيني وكل مــن

(((1

Alexis Thiry, “Will COVID-19 Create a Human Rights Crisis in the Middle East and North
Africa? 1 October 2020. https://www.justsecurity.org/72643/will-covid-19-create-a-humanrights-crisis-in-the-middle-east-and-north-africa/

)(13

هيومان رايتس ووتش« ،األردن :إغالق نقابة المعلمين وتوقيف نقابيين» 30 ،يوليو .2020

https://www.hrw.org/ar/news/2020/07/30/375956

( ((1األمــم المتحــدة« ،باشــيليت تدعــو إلــى اتخــاذ إجــراءات عاجلــة تمنــع فيــروس كوفيــد مــن اجتيــاح أماكــن
االحتجــاز» 25 ،مــارس .2020
https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25745&LangID=A
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تــم احتجــازه دون ســند قانــوين كاف؛ لتخفيــف االزدحــام ،وتأمــن الســامة الصحيــة للمحتجزيــن .كــا مل
تصــدر الســلطات بيانــات دقيقــة للــرأي العــام ،وألهــايل املحتجزيــن بخصــوص تفــي اجلائحــة يف الســجون أو
اإلجــراءات التــي تتخذهــا إدارات الســجون وأماكــن االحتجــاز حلاميــة املحتجزيــن يف ظــل تقاريــر تفيــد بتفــي
الوبــاء يف بعــض الســجون العربيــة ،وانتقــال العــدوى يف أحيـ ٍ
ـان كثــرة عــن طريــق العاملــن يف الســجون.
ففــي مصــر تعــرض بعــض المعتقليــن السياســيين ،بينهــم صحفييــن ومفكريــن بارزيــن ومدافعيــن عــن
حقــوق اإلنســان ،لتدهــور أوضاعهــم الصحيــة أو الوفــاة نتيجــة ســوء أوضــاع الســجون ،أو الحرمــان مــن
الرعايــة الطبيــة بشــكل عــام .وجــدد بعــض المعتقليــن خــال العــام ،فــي مصــر والبحريــن واإلمــارات
والســعودية ولبنــان والجزائــر وإقليــم الصحــراء الغربيــة المتنــازع عليــه ،خــوض إضرابــات الجــوع للضغــط
علــى الســلطات لتحســين أوضاعهــم .وتضاعفــت المخاطــر والمعانــاة فــي ســجون ومعتقــات الــدول التــي
تشــهد نزاعــات مســلحة داخليــة ،مثــل اليمــن وليبيــا وســوريا والعــراق ،فــي غيــاب أي شــكل للرقابــة أو
التواصــل مــع المحتجزيــن ،والذيــن تعــرض بعضهــم إلخفــاء قســري طويــل أو اعتقــال بمعــزل عــن العالــم
الخارجــي .ومــن المثيــر لألســف أنــه حينمــا أقدمــت بعــض الســلطات ،كمــا جــرى فــي البحريــن واإلمــارات
ومصــر والجزائــر ،علــى العفــو عــن الســجناء أو اإلفــراج عــن بعــض المعتقليــن تــم اســتبعاد النشــطاء
السياســيين والمدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان واإلعالمييــن مــن نطــاق هــذه القــرارات(.((1

استهداف الحقوق الرقمية وحرية التعبير على اإلنترنت
م ّثــل تغليــظ الرقابــة علــى اإلنترنــت ،وانتهــاك الخصوصيــة الرقميــة فــي ســياق إجــراءات مواجهــة
الجائحــة الملمــح األبــرز خــال عــام 2020؛ إذ تقدمــت الســلطات الحاكمــة فــي ٍّ
كل مــن المغــرب والعــراق
بمشــروعات قوانيــن حــول الجريمــة اإلليكترونيــة اتســمت موادهــا بفــرض قيــود واســعة علــى حريــة الــرأي
والتعبيــر علــى اإلنترنــت ،وتغليــظ الرقابــة علــى المدونــات ومواقــع التواصــل االجتماعــي .وفــي لبنــان نشــط
مكتــب مكافحــة الجرائــم المعلوماتيــة التابــع لقــوى األمــن الداخلــي بشــكل بــارز فــي اســتدعاء المدونيــن
والصحفييــن والنشــطاء ومواطنيــن عادييــن ،والتحقيــق معهــم واعتقــال بعضهــم وتحويلهــم للمحاكمــة؛ علــى
خلفيــة تعليقاتهــم وتدويناتهــم النقديــة ،أو الحديــث عــن فســاد السياســيين ومســؤولي الدولــة علــى اإلنترنت.
وقــد أرغمــت الســلطات اللبنانيــة بعــض المدونيــن والنشــطاء علــى التوقيــع علــى تعهــدات بالتوقــف عــن
أنشــطتهم اإللكترونيــة فــي مقابــل إخــاء ســبيلهم .كمــا تعــرض نحــو  140ناشــ ًطا للتحقيــق فــي الفتــرة
بيــن  2015و ،2020وهــي الفتــرة التــي بــدأت فيهــا موجــة االحتجاجــات االجتماعيــة ضــد الفســاد وســوء
اســتخدام الســلطة(.((1
( ((1الجزيــرة« ،دعــوات إلطــاق ســراح معتقلــي الــرأي بالعالــم العربــي حشــية تفشــي كورونــا» 17 ،مــارس
.2020

(((1
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https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2020/3/17/%D8%AF%D8%B9%D9%
88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84
%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A

سجى مرتضى ونور مخدر« ،السلطات اللبنانية تالحق نشطاء السوشال ميديا» 30 ،نوفمبر .2020

https://daraj.com/60918/
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وفــي ســلطنة عمــان ،أصــدر الســلطان هيثــم بــن طــارق مرســو ًما فــي حزيــران /يونيــو لتأســيس مركــز
الدفــاع الســيبراني «لمكافحــة األنشــطة التــي تمــس أمــن واســتقرار الســلطنة» .وقــد منــح المرســوم األمــن
الداخلــي والمركــز صالحيــات واســعة للرقابــة علــى مســتخدمي اإلنترنــت ،وأجهــزة الهواتــف والحاســبات
فــي بلــد معــروف بالمالحقــات األمنيــة والقضائيــة للمدونيــن والحقوقييــن منــذ ســنوات بســبب نشــر
تعليقاتهــم علــى اإلنترنــت( .((1كمــا شــددت ٌّ
كل مــن الكويــت والبحريــن وعمــان واإلمــارات والســعودية
واألردن ومصــر والجزائــر ،منــذ آذار /مــارس  ،2020مــن الرقابــة علــى اإلنترنــت ووســائل التواصــل
االجتماعــي ،بالتزامــن مــع تهديــدات أطلقتهــا الســلطات ضــد نشــر أي بيانــات غيــر دقيقــة حــول الجائحــة.
وقــد أســفرت هــذه اإلجــراءات عــن عشــرات التحقيقــات والمالحقــات القضائيــة ضــد مدونيــن ومواطنيــن
ومواقــع إخباريــة ،خاصـ ًة فــي البحريــن والكويــت وعمــان( .((1وبالمثــل ،حجبــت الســلطات األردنيــة خدمــة
بــث الفيديوهــات علــى موقــع فيــس بــوك خــال احتجاجــات المعلميــن نهايــة يوليــو( .((2وتواصــل الســلطات
المصريــة اســتخدام قانــون الجرائــم اإلليكترونيــة العتقــال ومحاكمــة النشــطاء والمدونيــن والحقوقييــن ،مــع
تصاعــد التعقــب األمنــي والقضائــي تحــت ذريعــة حمايــة األخــاق واآلداب العامــة أو حمايــة «قيــم األســرة
المصريــة» لمدونيــن ويوتيوبــرز خاصـ ًة مــن النســاء( .((2وقــد وصــل عــدد المواقــع اإلليكترونيــة التــي حجبتها
الســلطات المصريــة منــذ مايــو  2017نحــو  600موقـ ٍع بينهــا مواقــع إعالميــة ،ومواقــع حقوقيــة وثقافيــة ،كما
منحــا قانونــي تنظيــم الصحافــة واإلعــام ،ومكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات الصــادران عــام  2018الغطــاء
القانونــي للتوســع فــي الرقابــة علــى اإلنترنــت(.((2

Gulf Centre for Human Rights, “Oman: Internal security Service Establishes New Mechanism of Control over the Internt”,13 July 2020. https://www.gc4hr.org/news/view/2428

)(18

Amnesty International, “COVID-19 is New Pretext for Old Tactics of Repression in GCC”,
15 October 2020.
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE0431362020ENGLISH.pdf

)(19

( ((2هيومــان رايتــس ووتــش« ،األردن :اعتقــاالت وتفريــق بالقــوة خــال احتجاجــات المعلميــن» 27 ،أغســطس
.2020
https://www.hrw.org/ar/news/2020/08/27/376216

Al Jazeera ‘Egypt’s rising digital Authoritarianism.
https://www.aljazeera.com/opinions/2020/9/24/egypts-rising-digital-authoritarianism/

)(21

وهيومن رايتس ووتش ،مصر :مالحقات لنساء بزعم حماية اآلداب:

https://www.hrw.org/ar/news/2020/08/17/376081

( ((2الشــبكة العربيــة لمعلومــات حقــوق اإلنســان وآخــرون« ،مصــر :منظمــات حقوقيــة تطالــب الســلطات
المصريــة بالتوقــف عــن ممارســة الرقابــة علــى اإلنترنــت وحجــب المواقــع» 4 ،نوفمبــر .2020
https://cihrs.org/government-called-on-to-end-internet-censorship-and-website-blocking/
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مراجعة كتاب
اعالن حقوق اإلنسان

والسياســية؛ مجلــة بحثيــة علميــة محكّمــة ،فصليــة،
تصــدر كل ثالثةمــة والنشــر ،ولهــا رقــم دولــي
) .وتُعنــى بنشــر الدراســات
معيــاري (:ISSN
ومراجعــات الكتــب ،ويتضمــن كل عــدد منهــا مل ًفــا
رئيســا ومجموعــة مــن األبــواب الثابتــة .وللمجلــة
ً
متخصصــة ،وهيئــة استشــارية تشــرف
تحريــر
هيئــة
ِّ
عليهــا ،وتســتند المجلــة إلــى أخالقيــات البحــث
ٍ
وإلــى
عالم ًيــا،
المعتمــدة
النشــر
العلمــي،
العلمي
للتقويم
إخضاعها
وقواعــدبعد
معايير محدّ دة،
دراسات وبحو ًثا وكت ًبا متنوعة وفق
تنشر مؤسسة ميسلون
نواظــم واضحــة فــي العالقــة مــع الباحثيــن ،وإلــى
األكاديمي.
الئحــة داخليــة تن ّظــم عمليــة التحكيــم.

سياسة ومعايير النشر
ميسلون للثقافة والترجمة والنشر

ً
أول :سياسة ومعايير النشر
.1

البحوث والدراسات

		 تعتمد مؤسسة ميسلون للثقافة والترجمة والنشر ،ومجلة «رواق ميسلون» ،في اختيار الدراسات
والبحوث القابلة للنشر ،على المعايير الدولية العامة المعتمدةً ،
شكل ومضمونًا ،وف ًقا لآلتي:
أصيلّ ،
ً
أي وسيلة نشر إلكترونية أو
أن يكون البحث
.1
وأل يكون قد نُشر جزئ ًيا أو كل ًيا في ّ
ورقية.
أن يشتمل البحث على العناصر اآلتية:
.2
البحث باللغتين العربية واإلنكليزية.
للدراسات الفكرية أ .عنوان
والسياسية
ب.
باللغة العربية ( 300 - 250كلمة) ،يقدم إشكالية البحث الرئيسة والطرق
ميسلونملخص
للثقافة
عن مؤسسة
توصل إليها البحث .والكلمات المفتاح ّية (Key
التي
والنتائج
بحثها،
في
المستخدمة
ّ
للدراسات الفكرية والسياسية
 )Wordsبعد الملخص.
الفكريــة
للدراســات
ميســلون»
مجلــة «رواق ج.
المفاهيمي
التصور
وأهدافه ،وأهميته ،وفرضية البحث ،ووضع
البحث،
تحديد مشكلة
ّ
ّ
علميــة ّ
فصليــة،
راتهكّمــة،
مؤشمح
والسياســية؛ مجلــة بحثيــة
ووصف منهجية البحث ،والتحليل والنتائج ،واالستنتاجات.
الرئيسة،
وتحديد
ميســلون
مؤسســة
تصــدر كل ثالثــة د.
تكون جميع العناوين الرئيسة والفرعية واضحة ومحدّ دة.
الشكل أن
عــنمن حيث
أشــهرينبغي
دولــي
يكونرقــم
ولهــا
والنشــر،
البحث ً
للثقافــة والترجمــة ه.
مذيَّل بقائمة تتضمن المراجع التي استند إليها الباحث إضاف ًة
ينبغي أن
الدراســات
المراجع بنشــر
معيــاري ( :ISSNإلى) .وتُعنــى
استفاد منها ولم ُيشر إليها في الهوامش ،وأن يتقيد البحث
األساسية التي
منهاــا مل ًف
بمواصفاتكل عـ
ومراجعــات الكتــب ،ويتضمــن
لنظامــااإلحاالت المرجعية المعتمد لدة مؤسسة ميسلون.
ـددوف ًق
التوثيق
وللمجلــة
الثابتــة.
األبــواب
المراجع األجنبية المشار إليها في الحواشي إلى العربية ،مع كتابة
عناوين
جميع
رئيســا ومجموعــة مــنو .تُترجم
ً
تشــرف
استشــارية
وهيئــة
صــة،
متخص
تحريــر
هيئــة
ِّ عنوان المرجع واسم صاحبه فقط باللغة األصلية.
البحــث
أخالقيــات
عليهــا ،وتســتند ز.
والرسومات والبيانات والصور الواردة في نص البحث مع
الجداول
إلــىوتصنيف
المجلــةترقيم
عالم ًيــا ،وإلــى
المعتمــدة
العلمــي ،وقواعــد النشــر
مصادرها.
تحديد
وإلــى
الباحثيــن،
إضافةمــع
العالقــة
نواظــم واضحــة فــي ح.
الموجودة على اإلنترنت في المراجع ،مع إضافة تاريخ آخر
المصادر
روابط
عمليــة
التحكيــم .وفي حال كون الرابط أطول من سطر واحد ،يتم تقصيره عن طريق
الولوج إليها.
الئحــة داخليــة تن ّظــممرة تم
الفكريــةأداة شبيهة ،ثم إضافته إلى المرجع المشار إليه.
 Googleأو أي
URL Shortener
للدراســات
مجلــة «رواق ميســلون»

رواق ميسلون
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.3

.4

.2

.5

ط .تجنب الكاتب اإلشارة إلى كتاباته السابقة قدر اإلمكان ،واإلشارة إليها فقط في حال
الضرورة القصوى إن لم يكن هناك بدائل مرجعية من كتاب آخرين.
أن يكون البحث بين  10000 - 6000كلمة ،بما في ذلك المراجع في اإلحاالت المرجعية
والهوامش اإليضاحية ،وقائمة المصادر والمراجع وكلمات الجداول والملحقات في حال
وجودهما ،ولمؤسسة ميسلون /أو المجلة أن تنشر ،بحسب تقديراتها وبصورة استثنائية،
أيضا المقاالت التي ال يزيد
بعض البحوث والدراسات التي ال تتوافق وهذا العدد ،وتنشر ً
حجمها على  3000كلمة ،وتط ّبق عليها المعايير سابقة الذكر.
على الكاتب مراجعة مادته لغو ًيا قبل إرسالها؛ فالبحوث والدراسات التي تكثر فيها
األخطاء اللغوية ،سواء أكانت إمالئية أو نحوية ،ستُرفض مباشرةً ،ولن تدخل في مرحلة
التقييم األولي.
أن ُيرفق البحث بالسيرة العلمية للباحث وصورته الشخصية.

مراجعات الكتب

تخضع مراجعات الكتب لقواعد التقويم ذاتها التي تخضع لها البحوث والدراسات ،وتتضمن
مراجعة الكتاب العناصر األساسية اآلتية:
أ .أن يث ِّبت كاتب المراجعة في أعلى مراجعته المعلومات اآلتية :اسم الكتاب (وإذا
ِ
المراجع عنوان الكتاب كما هو في
صادرا بلغة غير العربية يكتب
المراجع
كان الكتاب
َ
ً
اللغة األصلية إلى جانب العنوان في اللغة العربية) ،اسم مؤلف الكتاب (وإذا كان الكتاب
بلغة غير العربية ينبغي كتابة اسم المؤلف باللغة األخرى إلى جانب االسم بالعربية) ،اسم
دار النشر ،تاريخ النشر ،عدد الصفحات.
ب .التعريف بعنوان الكتاب وإبراز أهم ّيته.
ج .التعريف بمؤ ّلف الكتاب وسيرته العلم ّية (بحسب الحاجة).
د .الوقوف عند مقدّ مات الكتاب ،وأهدافه ،ومشروعه ،ومراجعه ،ومصادره ،وخ ّطته،
ومحتوياته.
ً
تحليل واف ًيا ،وإبراز أفكاره ومحاوره األساس ّية ،مع استخدام
ه .تحليل مضامين الكتاب
األدوات النقد ّية والمنهج المقارن بينه وبين المراجع التي تناولت الحقل أو الموضوع
سطحي ون ْقل ما ذكره المؤ ّلف في مقدّ مته.
نفسه ،وعدم االكتفاء بعرض
ّ
وتراعى في اختيار الكتب الشروط اآلتية:
ٍ
ألسس موضوع ّية ،انطال ًقا من أهم ّيته ،وأصالته ومدى إغنائه لحقل
أ .اختيار الكتاب وف ًقا
المعرفة الذي ينتمي إليه.
مر على صدور الكتاب أكثر من خمس سنوات.
بّ .أل يكون قد ّ
عدد كلمات المراجعة ما بين  1500و 4000كلمة.

ً
ً
 .3الكتب؛ تأليفا أو ترجمة

تنشر مؤسسة ميسلون كت ًبا مؤ ّلفة أو مترجمة ،في مجاالت متنوعة من المعرفة ،و ُيشترط في الكتب
المؤلفة االستناد إلى ٍ
البحثي العلمي ،بما في ذلك
بحثي أصيل ورصين ،متوافق مع أصول العمل
جهد
ّ
ّ
استخدام منهجيات البحث العلمي وأساليبه الكمية والنوعية ،والحرص على التوثيق العلمي األصيل،
المعرفي الذي ُيبحث فيهّ ،
وأل تكون قد نُشرت -من
ويشترط أن تشكّل إسها ًما جديدً ا وفريدً ا في المجال
ّ
قبل -جزئ ًيا أو ك ّل ًيا.

يجب أن ُيرفق الكتاب المرسل بملخص تنفيذي ،في نحو  1500كلمة ،يتضمن العناصر اآلتية:
أهميتها ،فرض ّية الدراسة،
الكلمات المفتاح ّية ،تحديد المشكلة المدروسة في الكتاب ،أهداف الدّ راسةّ ،
التصور المفهوماتي ،وصف منهج ّية البحث ،والتّحليل ،والنّتائج.
وضع
ّ

يجب أن يكون الكتاب ً
مذيَّل بقائمة تتضمن المصادر والمراجع التي استند إليها الكاتب .ويجب -من
حيث الشكل -أن تكون جميع العناوين الرئيسة والفرعية واضحة ومحدّ دة ،ويجب ّأل ّ
يقل عدد كلمات
الكتاب عن  20ألف كلمة.
بالنسبة إلى الكتب المترجمةُ ،يشترط حصول مؤسسة ميسلون على حقوق الترجمة والنشر من المؤسسة
األصلية ،وأن يحصل المترجم على موافقة أولية من مؤسسة ميسلون لترجمة الكتاب المختار ،و ُينظم ذلك
ثم تخضع الترجمة للتدقيق بعد االنتهاء منها.
ك ّله في عقد ترجمة واضح ،ومن ّ

أيضا كت ًبا في مجال اإلبداع الثقافي والفني واألدبي ،مثل الرواية والقصة
وتنشر مؤسسة ميسلون ً
والمسرح والشعر ،بشرط قبولها من أدباء وفنانين معروفين تعتمدهم المؤسسة ،ولهم دورهم المشهود في
أيضا -كت ًبا في مجال التوثيق والشهادات والمذكرات الشخصية.الثقافة والفن؛ وتنشر المؤسسة ً

ً
ثانيا :إجراءات النشر
.1

.2
.3

تتس ّلم مؤسسة ميسلون المادة المرسلة عبر البريد اإللكتروني  ،research@maysaloon.frبالنسبة
إلى المواد الخاصة بالنشر في موقع المؤسسة ،أو عبر البريد  ،rowaq@maysaloon.frبالنسبة إلى
المواد الخاصة بالنشر في مجلة «رواق ميسلون» ،و ُيع َلم الكاتب باالستالم في غضون أسبوع
كحد أقصى.
تنظر وحدة البحوث /أو هيئة التحرير في البحوث والدراسات الواردة ،و ُيرسل المنسجم منها مع
معايير النشر إلى المحكِّمين العلميين.
تنظر وحدة البحوث /أو هيئة التحرير في نتائج التقويم ،ثم يجري إعالم الباحثين بنتائج التقويم
خالل مدة ال تزيد على شهرين من تاريخ استالم البحث ،سواء بقبول المادة للنشر ،أو قبولها
المشروط بضرورة إدخال تعديالت ،أو رفض الورقة واالعتذار عن عدم نشرها .وفي حال
ٍ
يتم إعالم الباحث بها إلجراء التعديل
اشتراط إجراء تعديالت على ّ
أي ما ّدة أو ورقة لقبول نشرهاّ ،
المالئم.

.4

بعد إجراء الكاتب للتّعديالت ،ت ُب ّت وحدة البحوث /أو هيئة التحرير بشأن نشر المادة ،و ُيرسل
تدرجه
النص إلى وحدة التحرير والتدقيق ال ّلغوي،
َ
ّ
ليجري تحريره وتدقيقه بحسب جدولة ّ
الزمني ،ثم تُنشر الورقة بحسب خطة مؤسسة ميسلون /هيئة التحرير وبعض المقتضيات الفنية.
ّ
ال يعاد البحث إلى صاحبه سواء ُقبل للنشر أم لم يقبل.
ُيعدّ إرسال الباحث لبحثه إلى مؤسسة ميسلون /المجلة ً
قبول منه لشروط المؤسسة /المجلة،
ً
وتنازل عن حقه في النشر لمدة خمس سنوات في حال الموافقة على نشره.

.1

تلتزم مؤسسة ميسلون /مجلة «رواق ميسلون» ميثا ًقا أخالق ًيا يشتمل على احترام الخصوصية
ٍ
معلومات بخصوص
أي
والسرية وعدم إفصاح
المحررين والمراجعين وأعضاء هيئة التحرير عن ّ
ّ
ٍ
أي شخص آخر غير المؤ ّلف والمحكّمين وفريق التحرير.
البحث المحال إليهم إلى ّ
تلتزم ميسلون ومجلتها إعالم الباحث بالموافقة على نشر البحث من دون تعديل أو وفق تعديالت
معينة ً ،بناء على ما يرد في تقارير التقويم ،أو االعتذار عن عدم النشر ،مع بيان أسباب االعتذار.
تلتزم ميسلون ومجلتها جودة الخدمات التدقيقية والتحريرية والطباعية واإللكترونية التي تقدمها
للبحث.
المحررين المواد غير
أي من أعضاء هيئتها أو
تلتزم ميسلون ومجلتها بعدم جواز استخدام ٍّ
ِّ
المنشورة التي يتضمنها البحث المحال إلى المؤسسة /المجلة في بحوثهم الخاصة.
المحررة شبه النهائية من
النسخة النهائية للبحث والتعديالت :تعرض ميسلون ومجلتها النسخة
ّ
البحث بصيغة PDFعلى الباحث قبل النشر .وفي هذه المرحلة ال تقبل أي تعديالت مهمة أو
إضافات على البحث ،إال ما كان من تصحيحات أو تصويبات أو تعديالت طفيفة؛ وذلك ضمن
أمد زمني وجيز جدً ا تحدِّ ده رسالة المجلة إلى الباحث.
حقوق الملكية الفكرية :تملك مؤسسة ميسلون للثقافة والترجمة والنشر حقوق الملكية الفكرية
بالنسبة إلى البحوث المنشورة في موقعها ومجلتها ،وال يجوز إعادة نشرها جزئ ًيا أو كل ًيا ،في أي
وسيلة من وسائل النشر ،سواء باللغة العربية أو مترجمة إلى لغات أجنبية ،من دون ٍ
إذن خطي
صريح من المؤسسة أو هيئة تحرير المجلة.
تتقيد ميسلون ومجلتها في نشرها للبحوث المترجمة تقيدً ا ً
كامل بالحصول على إذن الدورية
األجنبية الناشرة ،وباحترام حقوق الملكية الفكرية.
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.6

ً
ثالثا :أخالقيات النشر
.2
.3
.4
.5

.6

.7

ً
رابعا :طريقة توثيق الهوامش والمراجع
.1

		

الكتب

المحرر ،ال ّطبعة( ،مكان النّشر ،الناشر ،تاريخ
اسم المؤ ّلف ،عنوان الكتاب ،اسم المترجم أو
ّ

.2

		
		

.3

		

.4

		

.5

		

النشر) ،رقم الصفحة .و ُيستشهد بالكتاب في الهامش الالحق ،غير الذي يليه مباشرةً ،بذكر
ثم رقم الصفحة ،ما لم يكن أكثر من مرجع واحد للمؤ ّلف نفسه ،ففي هذه الحال
اسم المؤلفّ ،
مختصرا بعد اسم المؤلف .أ ّما في قائمة المراجع ،فترد معلومات الكتاب ورو ًدا
ُيستخدَ م العنوان
ً
مفص ًل.
ّ

الدوريات

بالنسبة إلى المقالة المنشورة في دورية ما ،يكون التوثيق كما يلي :اسم المؤ ّلف« ،عنوان الدراسة
أو المقالة» ،اسم المجلة ،المجلد و/أو رقم العدد (سنة النّشر) ،رقم الصفحة.
ّ
بالخط العريض.
في الهوامش وقائمة المراجع العربية ،يجب أن يكون عنوان الكتاب ،أو المجلة،
بخط ٍ
أما إن كان بلغة أجنبية ،فيجب أن ُيكتب ّ
مائل.

مقاالت الجرائد

ال تُذكر ّإل في الهوامش (في قائمة المراجع ال تُذكر).

المنشورات اإللكترونية

ال تُذكر ّإل في الهوامش (في قائمة المراجع ال تُذكر).

المقابالت الشخصية

الشخص ،نوع المقابلة (شخص ّية ً
اسم ّ
مثل) ،اسم من أجرى المقابلة ،طريقة إجراء المقابلة (عبر
الهاتف /من خالل البريد اإللكتروني ... /إلخ ،).المكان ،والتاريخ.

ً
خامسا :معايير تقويم بحث علمي أو كتاب
ُيراعى اآلتي في التقويم العلمي للدراسات والبحوث والكتب:
 .1أهمية الموضوع المتناول؛ مدى أهمية البحث أو الكتاب المقدم استنا ًدا إلى اهتمامات مؤسسة
.2
.3
.4
.5
.6
.7

ميسلون.
وضوح الهدف؛ مدى تعبير عنوان البحث أو الكتاب عن الهدف الذي يسعى له ،وهل كان الكاتب
ملتز ًما هدفه أم كان هناك انحراف وإسهاب في تفاصيل غير ذات صلة بالهدف؟
التبويب الواضح؛ مدى وضوح وجودة تبويب البحث أو الكتاب وفهرسته.
جمال الصوغ واألسلوب وسالمة اللغة العربية؛ جودة اللغة وقدرة الكاتب على التعبير عن
أفكاره ،ومدى نجاح الكاتب في عرض األفكار كاملة ومفهومة وبلغة مقروءة علم ًيا.
االنسجام الداخلي بين األفكار؛ مدى انسجام أفكار البحث أو الكتاب وطريقة عرضها.
المنهج المتماسك؛ منطقية عرض األفكار والقدرة على اإلقناع ودعم وجهة النظر الشخصية
الجهد التوثيقي ودقة البيانات؛ المصادر والمراجع وأصالتها ،مدى صحة وجدية االقتباسات
والتحويالت ،وطريقة ضبطها في الهوامش أو في نهاية البحث أو الكتاب وف ًقا لشروط النشر
المعتمدة في مؤسسة ميسلون.

.8
.9
.10

األصالة (غير مترجمة أو منقولة)؛ مدى التجاء الباحث إلى أسلوب القص والنسخ إن وجد،
والتأكد من أن الورقة لم يسبق نشرها في مكان آخر ،باستعمال محركات البحث على اإلنترنت.
التجديد واالبتكار؛ مستوى حضور الجانب اإلبداعي في البحث أو الكتاب ،ودرجة حضور
األفكار الجديدة مقارنة بكتب أخرى تتناول الموضوع ذاته؛ أي هل يشكل البحث أو الكتاب
إضافة إلى المكتبة العربية أم ال؟
اإلحاطة؛ عمق المعرفة أو األفكار المطروحة في البحث أو الكتاب ،واإللمام بجوانب الموضوع
المطروح.

دعوة إلىالكتابة
«رواق ميســلون» األكاديميــن والباحثــن وســائر الكتــاب املهتمــن بالشــؤون
تدعــو دوريــة ُ
الثقافيــة والسياســية واألدبيــة والفنيــة للكتابــة عــى صفحاهتــا .تقبــل الدوريــة األبحــاث النظريــة
والتطبيقيــة املكتوبــة باللغــة العربيــة ،كــا تفتــح صفحاهتــا أيضــا ملراجعــات الكتــب ،وللحــوار
«رواق ميســلون»
اجلــاد حــول مــا ينــر فيهــا مــن موضوعــات .ختضــع كل املــواد التــي تصــل إىل ُ
للتقويــم مــن جانــب خمتصــن مــن األكاديميــن .ولذلــك تتوقــع هــذه الدوريــة ممــن يكتبــون إليهــا
االلتــزام بمعايريهــا ،وبــا يبديــه املحكمــون مــن مالحظــات.

اللوحات الداخلية في هذا العدد للفنانة التشكيلية السورية إنانا بركات
إنانــا بــركات فنانــة تشــكيلية ســورية ،ماجســتير
فــي الفلســفة (علــم الجمــال) ،عملــت فــي التدريس
فــي وقــت ســابق ،تدريــس الرســم والنحــت ســنوات
عديــدة فــي مدينــة  Örebroفــي الســويد لعــدة
ســنوات  ،شــاركت فــي معــارض عديــدة ،فرديــة
وجماعيــة فــي الســويد .المشــروع الفنــي الــذي
تعمــل عليــه هــو «الفــن أداة للتغييــر» ،وهــو
مســتمد مــن رســالة الماجســتير «الفــن أداة للتغييــر
عنــد فلتــر بنياميــن» .تنتمــي أعمالهــا إلــى المدرســة
التعبيريــة ،وتعالــج القضايــا التــي يعيشــها اإلنســان
فــي زمــن الصراعــات الحاليــة والتــي تنعكــس عليــه
ً
عمومــا ،وعلــى الطفــل والمــرأة بشــكل خــاص.

إنانا بركات

من إصدارات ميسلون للثقافة والترجمة والنشر

المشاركون
في هذا
العدد
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إنانا بركات
إيمان أنجيلة
أحمد الحاقي
أسامة هنيدي
إشراق المقطري
آالن خضركي
أنور جمعاوي
أيوب أبو ّ
دية
بهنان يامين
بهي الدين حسن
جمال الشوفي
جمال سعيد
جمال نصار
جنى ناصر
حازم نهار
خليل الحسين
راتب شعبو
ربا حبوش
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ربى حنا
رمضان بن رمضان
ريمون المعلولي
سعاد خبية
سعاد عباس
سلمى عبد العزيز
سماح هدايا
سمير ساسي
شادي شحادة
شوكت غرز الدين
عبد اإلله فرح
عبد الحسين شعبان
عماد العبار
عمر التاور
غدير ملكة
فاتن أبو فارس
فادي كحلوس
فاطمة لمحرحر
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لمى قنوت
ليث شبيالت
مازن الرفاعي
منصور أبو كريم
منى الجراري
منير شحود
مهند البعلي
ميسون شقير
ناصر الدين باقي
نصار يحيى
نور حريري
هنادي زحلوط
هوازن خداج
ورد العيسى
ياسر خنجر
يوسف فخر الدين

