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مكر التاريخ

كان 
هيغل اأول من لفت انتباهنا اإلى اأن 

طائر الحكمة ــ المنيرفا ــ ال يب�سط 

جناحيه اإاّل عند الغ�سق، اأي بعد اأن ين�سدل 

ال�ستار تمامًا على الحدث. ولذا، فاإن من 

ال�سعب تقويم الحدث وا�ستيعابه ونحن ال 

نزال في خ�سمه، فالتاريخ في هذا ال�سياق 

اأ�سبه بالجغرافيا، والزمان اأ�سبه بالمكان. 

واأحيانًا يكون علينا اأن نبتعد عن ال�سورة 

كي تكون وا�سحة وكي نتلم�س مالمحها، 

مثل الر�سام الذي يعود اإلى الوراء بعد اأن 

ي�سرب بري�سته على اللوحة اأمامه، كي 

يت�سنى له اأن يرى عن بعد ما يتعذر عليه 

روؤيته عن قرب. واالأمر كذلك مع الوقت، 

فالمرء اأحيانًا يحتاج اإلى اأن يبتعد قلياًل 

عن الحدث كي ي�ستطيع روؤيته كاماًل، 

وليرى اأطرافه ونقاط تما�سه مع اأحداث 

اأُخرى وتداعياته.

هذه هي الحال مع م�سهد الثورات 

العربية التي تحب�س االأنفا�س وتثير 

االإعجاب، والتي اأعادت الروح اإلى عالم 

عربي مغلوب على اأمره. ومن الوا�سح تمامًا 

اأنه من ال�سابق الأوانه التنبوؤ بما �ستوؤول 

اإليه هذه الثورات، وطبعًا �ستجري محاوالت 

عديدة لاللتفاف عليها واإجها�سها، و�ستقوم 

قوى خارجية بمحاولة الركوب على 

موجتها من اأجل تطويعها وواأدها، لكن هذه 

هي الحال مع االأحداث الكبيرة والمنعطفات 

الحادة. فالمخاطر كبيرة، اإاّل اإن االآمال 

ل اأاّل ياأخذ اأي مخاطرة في  ن يف�سّ
َ
اأكبر، وم

حياته فاإن في اإمكانه الجلو�س في بيته من 

دون اأن يفعل �سيئًا اأو يوؤذي اأحداً. وقد يكون 

ذلك هو الطريق الماأمونة والم�سمونة اإلى 

الجنة واإلى اإنقاذ المرء نف�سه، غير اأن من 

الم�سكوك فيه اأن ي�ستطيع المرء، بهذه 

الطريقة، اإنقاذ غيره والم�ساهمة في اإغناء 

ن يتوخَّ االأمان 
َ
حياته اأو حياة االآخرين. وم

المطلق والناأي عن كل خطر ومخاطرة 

يمكنه اأن يتحول اإلى حجر، وقد �سبقته 

العرب حين قالت ''ليت الفتى حجر''.

اأنا االآن اأكتب عن حدث في ذروته، واأريد 

له اأن ينجح، ولذا �ساأتخلى عن مقاعد 

الحكمة لم�سلحة ح�سان الحما�سة، 

و�ساأكتب عن الحدث كم�ساهمة في �سناعته.

للتاريخ م�سيئة، وهو كثيراً ما ي�سخر من 

اأبطاله، اأكانوا اأفراداً اأم �سعوبًا، ويجد طريقه 

الخا�سة من خلف ظهور االأبطال الذين 
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يحاولون �سناعته بح�سب اأهدافهم وقيمهم، فهذا 

هو مكر التاريخ. اإاّل اإن مكر التاريخ ال يمكن اأن 

يكون �سببًا للنكو�س واالإيغال في الك�سل الفكري 

واالأخالقي وال�سيا�سي، فالنجاح لي�س موؤكداً، 

في و�سف حالتنا

اللغة تف�سح اأحيانًا. وفي العربية فاإن كلمَتي 

لك م�ستقتان من الم�سدر اللغوي 
ُ
لك والم

َ
الم

لك رمز ال�سيادة وال�سيا�سة وال�سلطة 
َ
نف�سه: الم

والقوة، وهو الذي يملك، اأي اأنه �ساحب الثروة 

اأي�سًا، بينما المالك في القراآن الكريم هو من 

�سفات الخالق، الأن له الملك، كل الملك، وهو 

''مالك يوم الدين''، اأي االأر�س والجنة واالآخرة. 

رفع في �سورية �سعار 
ُ
وعليه، لي�س مفاجئًا اأن ي

''اللـه، الوطن، ب�سار''، كاأنه ثالوث مقد�س يمتلك 

المرتبة نف�سها؛ ِنعم التوا�سع!

اإن اجتماع ال�سلطان بالثروة هي اإحدى 

�سفات النظام العربي ال�سائد. ولي�س المق�سود 

هنا اأن الطبقات الغنية هي الوحيدة الموؤهلة 

للو�سول اإلى ال�سلطة في العالم العربي، علمًا 

باأن ال اأحد ''ي�سل'' اإلى ال�سلطة، اإذ ال يوجد اأي 

تداول لل�سلطة اأ�ساًل، واإنما المق�سود هو اأن 

ب من ال�سلطة 
ّ
�سبيل الغنى يكمن في التقر

وتمّلقها. فال اأحد ي�ستطيع تكدي�س الثروة اإاّل اإذا 

تقرب من ال�سلطة وتمّلقها واأ�سبح من رجاالتها، 

الأن ال�سلطة احتكرت، وال تزال تحتكر، لي�س 

ال�سلطة ال�سيا�سية فح�سب، بل ال�سلطة 

االقت�سادية اأي�سًا.

ومن �سمات هذا النظام العربي، انف�ساله عن 

�سعبه وا�ستعداوؤه له، ف�ساًل عن اإعالن عدم الثقة 

بموؤ�س�سات الدولة التي يحكمها هو نف�سه. وقد بدا 

االأمر جليًا من خالل عالقة النظام بموؤ�س�سة 

الجي�س، وخ�سو�سًا في تون�س وم�سر، واإن لم 

يقت�سر االأمر عليهما فقط. فالنظام العربي ال 

يركن اإلى الموؤ�س�سة االأمنية التابعة للدولة، ذلك 

باأن الحاكم العربي يغار من الدولة التي يرئ�سها، 

وهو ال يريد والء لها ولموؤ�س�ساتها، واإنما يريد 

والء �سخ�سيًا له، ولذا ين�سئ االأجهزة االأمنية 

الخا�سة به، التي تدين بالوالء المبا�سر له، والتي 

يجري تمويلها على االأغلب منه مبا�سرة. اإن 

تف�سير هذه الثروات الطائلة لدى الروؤ�ساء العرب، 

بالرغبة الج�سعة في التملك واالإنفاق والترف 

فقط لي�س �سحيحًا، ذلك باأن كل زعيم عربي اأقام 

موؤ�س�ساته الخا�سة وجهازه االأمني الخا�س، 

فاأ�سبحت مثل هذه الثروات الطائلة �سرورية 

لحمايته وحماية نظامه. اأي اأن النظام العربي لم 

ي�سادر الحيز الخا�س فقط، بل الحيز العام 

والموؤ�س�سات العامة اأي�سًا، ولذا جرى تفريغها 

تمامًا من م�سمونها كي تتحول الدول اإلى مجرد 

عزبة �سخ�سية للروؤ�ساء الزعماء العرب.

لقد جمع النظام العربي ب�سكل فريد وفذ بين 

م�ساوئ الراأ�سمالية ومنطق ال�سوق، وبين 

م�ساوئ النظام اال�ستراكي ال�سمولي 

التوتاليتاري. فلل�سوق م�ساوئ كثيرة نعرفها 

جميعًا، اأهمها اأنها ال تعرف الرحمة اأبداً، فتفقر 

الفقراء وُتغني االأغنياء، وتذهب مع منطقها 

الداخلي اإلى نهايته غير اآبهة بال�سحايا الذين 

تخلفهم وراءها. عالوة على ذلك، فاإن ال�سوق، 

ومع مرور الزمن، تقود اإلى نقي�سها، اإذ يجري 

الق�ساء على الطبقة الو�سطى التي ال ت�ستطيع 

مناف�سة ال�سركات العمالقة العابرة للقارات، 

االأمر الذي يوؤدي في النهاية اإلى بروز 

االحتكارات الكبيرة، وهذا يعني اختفاء التناف�س 

والق�ساء على اقت�ساد ال�سوق نف�سه.

واإذا نظرنا اإلى النظام الم�سري مثاًل لراأينا 

وانت�سار الثورات لي�س م�ساألة بديهية، لكن 

ال�سحيح واالأكيد اأن ال نجاح من دون المحاولة 

والمخاطرة.

II



مجلة الدرا�سات الفل�سطينية خريف 038882011

هو اأنها اأطلقت العنان لبع�س المقربين من بيت 

الرئي�س لال�ستفادة ماديًا عبر قربهم من ال�سلطة 

عن طريق اال�ستفراد بامتيازات عديدة يتعلق 

معظمها بوكاالت اال�ستيراد والت�سدير، وذلك 

بح�سب تقارير متعددة تاأكدت مع ما اأعلنه رجل 

االأعمال رامي مخلوف ابن خال الرئي�س ب�سار 

�سرت بهم، اأي 
ُ

االأ�سد. ولذا، فاإن ال�سوق الحرة ح

�سارت م�ساحة يتمكن فيها هوؤالء من التحرك 

ل�سنع الثراء الفاح�س ال�سريع، وليبدو راأ�سمالهم 

وغناهم الفاح�س كاأنهما من كّد عملهم ونتيجة 

مهاراتهم الخارقة ون�ساطهم الفذ. وفي هذا 

ال�سياق، جرى ا�ستح�سار منطق ال�سوق كي 

يجري تف�سير الغنى الفاح�س لمجموعة رجال 

االأعمال المرتبطين بالرئي�س من ناحية، وكي 

يبرر ''ف�سل'' الفئات ال�سعبية وفقرها من ناحية 

اأُخرى، الأنها ال تملك المهارات الكافية للنجاح 

في ال�سوق. وهكذا ح�سر منطق ال�سوق كي 

ت�ستطيع الدولة نف�س يديها والتهرب من 

ا اآلت اإليه االأحوال االقت�سادية 
ّ
م�سوؤولياتها عم

من بطالة وتدني الم�ستوى المعي�سي لدى معظم 

فئات ال�سعب من ناحية، وغنى فاح�س لدى قلة 

قليلة جداً من ناحية اأُخرى.

ف�ساًل عن ذلك، فاإن النظام تبّنى اأ�سواأ ما في 

التراث اال�ستراكي، وهو طابعه ال�سمولي 

التوتاليتاري وعداوؤه ال�سديد للحريات ال�سيا�سية 

جميعًا على اعتبار اأنها حقوق بورجوازية 

ن 
َ
و�سرب من الترف. وكان من الممكن لبع�س م

اآمن بحق الم�سروع اال�ستراكي وحقيقته اأن يغفر 

لهذه االأنظمة معاداتها الحقوق ال�سيا�سية 

والحريات الفردية �سرط تاأمين الحقوق 

االجتماعية واالقت�سادية، لكني لم اأتحم�س يومًا 

لهذه المقاي�سة بين الحريات ال�سيا�سية 

والحقوق االقت�سادية، فالنظام ال�سوري لم 

ن هذه االأخيرة، ولم يبَق من الفكر 
ّ
ي�ستطع اأن يوؤم

الم�ساواتي اال�ستراكي اأي �سيء �سوى معاداة 

الحريات الفردية وال�سيا�سية، ولم يبَق من 

الحقوق االقت�سادية واالجتماعية اإاّل كالم فارغ 

اأن ما قام به على مر ال�سنين، عبر ما ي�سمى 

''�سيا�سة االنفتاح''، لم يمثل في الواقع �سيا�سة 

ال�سوق قط، ذلك باأن منطق ال�سوق االأ�سا�سي 

يقت�سي الحد االأدنى من التناف�س الحر المفتوح 

اأمام الجميع، والذي يحتل فيه كل من الجدارة 

راً، اإاّل اإن 
ِّ
والكفاءة والمثابرة مكانًا مهمًا ومقر

االقت�ساد الم�سري بهذا المعنى لم يكن اقت�ساداً 

حراً، ولم يكن مفتوحًا اأمام الجميع، واإنما 

ا�ستاأثرت طبقة محدودة جداً، مقربة من ال�سلطة، 

بالخير العام، وح�سلت على وكاالت اال�ستيراد 

والت�سدير من دون اأن تثبت جدارتها عبر �سوق 

تناف�سية، ومن خالل المثابرة والن�ساط والخبرة. 

وعليه، فاإن الف�ساد المطلق، والثراء الفاح�س، 

لي�سا نتيجة اقت�ساد ال�سوق، واإنما نتيجة غيابه. 

وفي الواقع، فاإن م�سر اأخذت من ال�سوق اأ�سواأ 

اأ�سكالها، وورثت عنها اأب�سع اأمرا�سها: الطابع 

االحتكاري الذي ينفي ال�سوق اأ�ساًل، مع وجود 

فارق يتمثل في كون االحتكار الراأ�سمالي نابعًا 

من قوانين ال�سوق، بينما م�سدر االحتكار 

الم�سري هو ال�سلطة.

ا في �سورية فالو�سع م�سابه، اإن لم يكن 
ّ
اأم

اأكثر �سوءاً: فقد ورث النظام ال�سوري من اقت�ساد 

ال�سوق اأب�سع ما فيه، ومن النظام اال�ستراكي 

التوتاليتاري اأ�سواأ جوانبه. ففي مقابلة مع 

ئلت بثينة �سعبان الناطقة 
ُ

الـ ''بي.بي.�سي.'' �س

با�سم الحكومة ال�سورية عن راأيها في ازدياد 

االأ�سوات ال�سبابية المتذمرة من غياب فر�س 

العمل في �سورية، فجاء ردها مفاجئًا جداً، اإذ 

قالت بما معناه اإن النظام ال�سوري قرر اتباع 

�سيا�سة ال�سوق الحرة التناف�سية، ورفع يده عن 

التدخل في ال�سوق، بينما اعتاد هوؤالء ال�سباب 

اأن تقدم لهم الدولة جميع الخدمات، فلم يعتادوا 

بعد المنطَق الجديد الذي يتطلب منهم المبادرة 

والعمل والن�ساط واأخذ زمام االأمور باأيديهم. 

طبعًا �سورية لم تتحول اإلى نظام ليبرالي ال 

�سيا�سي وال اقت�سادي، ولم تتبنَّ اقت�ساد ال�سوق 

الحرة، واإنما جّل ما تعرفه عن اقت�ساد ال�سوق 
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واأجوف، و�سارت ي�سارية النظام الكالمية غطاء 

لتوتاليتاريته القامعة.

واالأمر نف�سه ين�سحب على الدور ''الممانع'' 

ل�سورية ب�سفتها دولة مواجهة. وهنا اأي�سًا لم 

اأكن قط متحم�سًا لذلك الخطاب الذي كان 

يفر�س على المواطن اأن يختار بين م�سروع 

وطني مقاوم وبين الحقوق ال�سيا�سية والحريات 

المدنية، وال اأعرف لماذا لم يكن من الممكن اأن 

يجمع النظام بين االثنين. اإاّل اإن حجة 

قومية عربية من دون م�سروع 

قومي عربي، ووطنية اأ�سا�سها 

المواطن

على الرغم من اأن الثوار في م�سر لم يرفعوا 

اأي �سعار يتعلق بالوحدة العربية، ولم ينّظروا 

لم�سروع قومي عربي من المحيط اإلى الخليج، 

دت العالم العربي ب�سكل 
ّ

فاإن الثورات العربية وح

لم ي�سبق له مثيل، فبدا ج�سداً واحداً وروحًا 

واحدة يوحدهما اإيقاع واحد، يتاأمل وياأمل، 

يفرح ويحزن، ي�سكو من الم�سكالت واالأمرا�س 

نف�سها، وي�سعى للو�سول اإلى حلول مت�سابهة. 

ومع اأن لكل بلد عربي خ�سو�سياته وتاريخه 

وت�سكيالته االقت�سادية واالجتماعية والطائفية، 

اإاّل اإن التوق اإلى الحرية والكرامة والعدالة هو 

�سعور م�سترك لدى الجميع، واإن كانت تجلياته 

مختلفة.

وبهذا المعنى، فاإن انت�سار الثورات هو 

انت�سار للفكر النا�سري وهزيمة له في اآن واحد، 

وكذلك االأمر بالن�سبة اإلى الفكر البعثي. هو 

انت�سار الأنه اأعاد اكت�ساف البعد القومي لجميع 

ين 
َ
الم�سكالت القطرية، لكنه يمثل هزيمة للفكر

النا�سري والبعثي الأن الحالة القومية العربية 

الحالية لي�ست حالة نظرية رمادية جاهزة 

ومعدة م�سبقًا تفر�س نف�سها على مختلف 

III

المتحم�سين لهذا الخطاب بهتت، و�سعف هام�س 

مناورتهم اإزاء غياب اأي دور مقاوم فعلي في 

�سورية �سد اإ�سرائيل، ف�ساًل عن انح�سار هذا 

الدور فيها اإلى ممار�سة لفظية اأ�سا�سًا. وفي 

الواقع فاإن النظام ورث اأ�سواأ ما في منطق 

المواجهة مع العدو ال�سهيوني، وهو منطق 

الطوارئ الذي ي�ستكثر على المواطن التعبير عن 

راأيه في اأي مو�سوع كان الأن من �ساأن ذلك 

اإ�سعاف روح االأمة!

االأقطار.

اإن القومية العربية التي تبرز على ال�سطح من 

ر عن تناغم في 
ّ
خالل الثورات العربية تعب

المزاج والحالة والحاجة هو اأقرب اإلى ارتجاالت 

من الجاز )jazz( يحافظ فيها كل عازف على 

تفرده وخ�سو�سيته و�سخ�سيته، في حين يظهر 

االن�سجام كحالة ناجمة عن التفاعل الحر 

والوجداني بين العازفين. لقد كان الم�سروع 

القومي ب�سّقيه النا�سري والبعثي اأقرب اإلى 

م�سروع اأورك�سترالي �سيمفوني، ن�سه مكتوب 

اأ�ساًل وما على العازفين اإاّل االمتثال لهذا الن�س 

المكتوب الذي يحظر الخروج عليه. وكي يجري 

التن�سيق بين مختلف االأدوات، فاإن ثمة حاجة 

اإلى �سخ�سية الماي�سترو الذي ين�سق بين جميع 

العازفين الذين ينتظرون حركة من ع�ساه، اأو 

اإيماءة من يده، كي يقوموا بدورهم المعّد �سلفًا.

وتمثل الثورات العربية نوعًا جديداً من الفكر 

القومي العربي الذي ال يهمل تف�سيالت حالة 

كل بلد من جهة، وال يتعامل مع الدولة الوطنية 

القطرية كحاجز اأو عبء على الم�سروع القومي 

الجاهز اأ�ساًل، فال يبقى للدولة، وفقًا لهذا 

المنطق، اإاّل االمتثال لم�سيئته من جهة اأُخرى. 

وهنا، تح�سر القومية العربية في الثورات، لي�س 

كاأيديولوجيا جاهزة، واإنما كاأفق للتن�سيق 

والت�ساور والتعا�سد. وبموجبها، فاإن م�سروع 
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تتجاوب مع رغبات �سعوبها، وعليه، فاإن 

الطريق اإلى المواقف الوطنية تمر عبر المواطن 

وكرامته الوطنية. واالنت�سار لفل�سطين �سيكون 

النتيجة الطبيعية ال الق�سرية النت�سار الثورات 

العربية، وبناء على ذلك، لي�س هناك ما هو 

مفاجئ في الدور الفاعل والن�سيط الذي قامت به 

م�سر من اأجل اإحقاق الم�سالحة الوطنية 

الفل�سطينية.

وبهذا المعنى، فاإن الثورات تعيد ترتيب 

ي الدور 
َ
االأوراق بحيث يجري ا�ستقاق مفهوم

الوطني والوطن من فكر المواطنة، كما يجري 

تطوير الفكر القومي اأخذاً في االعتبار الم�ساريع 

الوطنية القطرية.

وبناء على ذلك، اأعتقد اأن الثورات موؤهلة 

ي 
َ
الإعادة ترتيب المعاني بكل ما يتعلق بمفهوم

الم�سروعين: القومي والوطني، وهي تجعل من 

المواطن وكرامته وحريته بيت الق�سيد فيهما.

وبهذا المعنى، وكي تنت�سر الثورات، فاإن 

هناك حاجة اإلى اإجراء بع�س الم�سالحات، 

واأولها بين الم�سروعين: الوطني، والديمقراطي 

الليبرالي الذي ي�سمن الحريات االأ�سا�سية وحّداً 

 )autonomy /اأدنى من اال�ستقاللية )االأوتونوميا

الفردية، وهنا، يجب �سبط المعادلة بين الفردي 

والجمعي، وبين المواطن والوطن.

وفي الواقع، فاإن الفكر الليبرالي ــ وخ�سو�سًا 

االأوروبي ــ كثيراً ما اأغفل اأهمية ومركزية 

الدولة/ الجماعة، ذلك باأن هذا الفكر ن�ساأ في 

حقل الدولة الوطنية االأوروبية، فكاأن وجودها 

كان اأمراً مفروغًا منه. ولذلك، اأكثر هذا الفكر من 

نقد الدولة باعتبارها عدواً للفرد وم�سدر تهديد 

له ولحرياته االأ�سا�سية، ومن هنا اأتى عداوؤه 

للجماعة ولموؤ�س�سة الدولة. اإاّل اإن هذا الفكر اأغفل 

كون الدولة/ الجماعة هي ال�سرط االأ�سا�سي الذي 

من دونه ي�سعب اأن ين�ساأ خطاب الحقوق 

والحريات، اإذ خارج اإطار هذا الفكر االآتي من 

هناك، فاإن الفرد المواطن حين يطالب بالحرية، 

فهو اإنما يطالب بها في وطنه، ال من وطنه، اأي 

الوحدة العربية يبقى حلمًا �سرعيًا يكون فيه 

الم�ستقبل اأخًا للحا�سر ولي�س اأبًا له يوبخه متى 

يرغب. اإن الم�سروع القومي العربي الذي نراه 

يت�سكل اأمام اأعيننا نابع اأ�سا�سًا من حقيقة 

الهموم العربية الم�ستركة التي ت�ستوجب تن�سيقًا 

عربيًا ينبع من حاجة ملمو�سة وعينية.

وفي اعتقادي، فاإن االأمر نف�سه ين�سحب على 

المواقف من كل من الق�سية الفل�سطينية 

واإ�سرائيل والواليات المتحدة. ف�سعارات دعم 

ال�سعب الفل�سطيني لم ُترفع خالل الثورات، كما 

لم يتم حرق االأعالم االأميركية اأو االإ�سرائيلية، 

اإاّل اإن ذلك يجب اأاّل يعمي اأب�سارنا، فقد تركز 

هدف كل من الثورات على مهمة اأ�سا�سية 

مبا�سرة وواحدة هي اإ�سقاط النظام واإعادة بناء 

الدولة ب�سكل ُتحفظ فيه كرامة المواطن وت�سان 

، فاإن هذا 
ّ
حقوقه االأ�سا�سية. وبالن�سبة اإلي

التكتيك العفوي كان غاية في الذكاء الفطري.

واآجاًل اأم عاجاًل، فاإن النظام العربي الجديد 

�سي�سطدم بالواليات المتحدة واإ�سرائيل، لكن 

لي�س من ال�سروري اأن يتحول هذا ال�سدام اإلى 

اأيديولوجيا، ولذا، يجب عدم ا�ستعجاله. وهذا 

النظام �سي�سطدم بهما بقدر ما �سيقفان حجر 

عثرة اأمام خطط التنمية وتحرر فل�سطين 

و�سعبها، وعندها ال بد من المواجهة، وهي 

مرحلة اآتية حتمًا في فترة ما. ولهذا لي�س من 

ال�سروري مطالبة الثورات بمعاداة الجميع، بل 

اإن عليها اأن ترتب اأوراقها اأواًل، وتمنع محاوالت 

اختراقها بحيث ت�ستطيع اإقامة نظام ديمقراطي 

حقيقي ت�سان فيه كرامة المواطن وحرياته 

االأ�سا�سية وحقوقه االقت�سادية واالجتماعية 

اأي�سًا، فاأمام الثورات الئحة طويلة جداً من 

المهمات الملحة بدءاً من محو االأمية والتاأمين 

ال�سحي، و�سواًل اإلى التنمية االقت�سادية 

وتر�سيخ اأ�س�س النظام الديمقراطي الوطني.

اإن لفل�سطين مكانة خا�سة في قلب كل 

مواطن عربي، ولذلك، فاإن احترام اإرادة المواطن 

�ستقود الحكومات الجديدة اإلى تبّني مواقف 
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اأن األف باء الحقوق الفردية وحقوق المواطن 

هي حق الجماعة في تقرير م�سيرها على �سكل 

دولة )اأو باأي �سكل اآخر تراه مالئمًا(. وبهذا 

المعنى، فاإن حق ال�سعوب في تقرير م�سيرها 

هو المدخل وال�سرط االأ�سا�سي لحق االأفراد 

المواطنين في تقرير م�سائرهم. �سحيح اأن 

الدولة ربما تتحول اإلى م�سدر خطر على 

الحريات الفردية، اإاّل اإن الدولة اأي�سًا موؤهلة 

لحماية المواطنين و�سمان حريتهم، االأمر الذي 

يدفع اإلى القول اإنه ال توجد حرية خارج الدولة 

ومن دونها. وتجربة اأولئك الذين يعي�سون من 

دون االنتماء اإلى دولة، واإلى وطن، ال ت�سير اإلى 

اأنهم يعي�سون حالة من فائ�س الحقوق 

والحريات، واإنما يعي�سون من دون اأب�سط 

الحقوق والحريات، وعليه فهم يعي�سون حياة 

اللجوء والت�سرد. ولذلك، فاإن الحق االأول 

واالأ�سا�سي هو الحق في االنتماء اإلى دولة ووطن 

وجماعة، الأنه �سرط الحقوق االأُخرى.

كل هذا �سحيح، غير اأن المعادلة ال تنتهي 

هنا، واإنما تبداأ من هنا. ف�سحيح اأنه ال اإمكان 

الإنجاز حق تقرير الم�سير للفرد المواطن اإاّل في 

اإطار حق تقرير الم�سير للجماعة، و�سحيح اأنه 

ال يمكن اأن يكون االإن�سان حراً اإذا لم يكن الوطن 

حراً، و�سحيح اأي�سًا اأنه ال كرامة للمواطن اإذا 

كان الوطن م�ستباحًا ومحتاًل، اإاّل اإن هذا كله هو 

ن�سف الحقيقة، بينما الن�سف االآخر هو اأنه ال 

معنى وال مغزى وال فائدة ترجى من حق تقرير 

الم�سير لل�سعوب اإذا لم يكن ذلك مقدمة للو�سول 

اإلى حق تقرير الم�سير لالأفراد المواطنين. كما 

اأن حرية ال�سعوب، بتخل�سها من ال�سيادة 

االأجنبية واال�ستعمار، ال معنى لها اإن لم تكن 

مقدمة لحرية االأفراد اأنف�سهم كي ي�ستطيعوا اأن 

يقرروا حياتهم باأنف�سهم.

اإن حق تقرير الم�سير للجماعة/ لل�سعوب هو 

ما يجعل حق تقرير الم�سير لالأفراد ممكنًا، لكن 

حق تقرير الم�سير لالأفراد هو ما يجعل حق 

تقرير الم�سير لل�سعوب مبرراً وذا معنى. فالحق 

االأول هو ال�سرط ال�سروري من ناحية فعلية كي 

يتحقق الحق الثاني، في حين اأن الحق الثاني 

)الفردي( هو ال�سرط االأخالقي والمبرر المبدئي 

للحق االأول.

فمن ناحية اأولى، هناك �سرورة للم�سالحة 

بين الم�ساريع الجماعية والم�ساريع الفردية، 

الأن الم�ساريع والحقوق الجماعية اإذا لم يكن 

هدفها النهائي تحقيق حرية الفرد ورفاهيته 

فاإن م�سيرها هو اأن تتحول اإلى م�ساريع �سنمية 

متحجرة، واإلى �سكل اأجوف فارغ في اأح�سن 

االأحوال، واإلى م�ساريع قمعية بداًل من اأن تكون 

مقدمة لخدمة مواطنيها. من الناحية االأُخرى، 

فاإن من الوا�سح اأن الحديث عن الحريات 

وحقوق المواطن يفتر�س وجود الدولة القوية 

التي من دونها ي�سبح هذا الحديث مجرد 

اأ�سغاث اأحالم ونرج�سية فردية غير واعية 

ل�سرط وجودها.

ا الم�سالحة الثانية المطلوبة، والتي على 
ّ
اأم

الي�سار العربي اأن يقوم بها، فهي الم�سالحة بين 

الحريات ال�سيا�سية والمدنية وبين م�سروع 

العدالة االجتماعية بما يعنيه االأمر من �سمان 

الحد االأدنى من المعي�سة، وحقوق كل من العمال 

والعاطلين عن العمل والن�ساء، و�سمان م�ساريع 

التكافل والت�سامن االجتماعيين.

فالي�سار العربي لديه تراث ال ي�ستهان به 

يتعامل مع الحريات ال�سيا�سية باعتبارها ترفًا، 

الأن الحريات والحقوق االأ�سا�سية، في عرفه، هي 

الحقوق االقت�سادية واالجتماعية، ولذا، يجب 

و�سع حد لهذا الجفاء والفتور بين الحريات 

ال�سيا�سية وم�ساريع العدالة االجتماعية. هذا من 

ناحية، لكن من ناحية اأُخرى فكلنا ناأمل باأاّل 

تعتقد الحركة الثورية في العالم العربي اأن 

الحقوق ال�سيا�سية والحريات الفردية هي نهاية 

المطاف، واأن جل التغيير ينح�سر في تغيير 

النظام واإ�ساعة الحريات ال�سيا�سية، بل اإن 

مطالب العدالة االجتماعية ومو�سوعة توزيع 

الثروة يجب اأن تو�سعا على الطاولة اإلى جانب 
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العداء للحريات ال�سيا�سية، لكن، من ناحية 

اأُخرى، ال يمكن االكتفاء بذلك، فهناك �سرورة 

ي العدالة 
َ
ًا مع مو�سوع

ّ
ملحة للتعامل جدي

االجتماعية والتنمية االقت�سادية المجتمعية.

العالم العربي وحركات التحرر في العالم كلها 

من اإفريقيا اإلى اأميركا الالتينية. وعلى الرغم 

من ذلك، فاإن هذا الموقف يعاني طابعًا اختزاليًا 

ال ي�سمد منطقيًا وال �سيا�سيًا، اإذ لي�س ثمة 

�سرورة الأن يكون هناك م�ستفيد واحد من 

انهيار االأنظمة العربية، من �سورية اإلى تون�س 

وم�سر، بل ربما يكون هناك اأكثر من م�ستفيد، 

وربما يكون اأولئك الم�ستفيدون اأطرافًا متناق�سة 

ومت�سارعة.

لقد ا�ستفاد االتحاد ال�سوفياتي، كما ا�ستفادت 

الواليات المتحدة تمامًا، من �سقوط األمانيا 

النازية. واإذا اكتفينا بنظرية فت�س عن الم�ستفيد 

لكان من الممكن ل�سّناع القرار في االتحاد 

ال�سوفياتي اأن يقولوا اإن عدونا اللدود، الواليات 

المتحدة، �سي�ستفيد من �سقوط النظام النازي، 

وعليه فاإن اإ�سقاط األمانيا النازية هو موؤامرة 

اأميركية!

ف�ساًل عن ذلك، فاإن ال�سعب االألماني نف�سه 

ا�ستفاد من �سقوط األمانيا النازية، وكان له 

م�سلحة كبرى في هذا. وبناء على ذلك، ال يمكن 

بمجرد االإ�سارة اإلى اأن خ�سمًا لك ي�ستفيد من 

حادث معين، اأن يعني اأنه الم�ستفيد الوحيد، 

ن يقف وراء الحدث. طبعًا، اإن 
َ
وكي ن�ستنتج اأنه م

عّد �سببًا كافيًا للوقوف 
ُ
مثل هذه المبررات ال ي

�سد حدث الثورة و�سد اأهدافه المعلنة من طرف 

ال�سعوب التي تخو�س هذه الثورات.

لناأخذ مثااًل اآخر، عندما جرى توقيع اتفاق 

اأو�سلو، وقف فل�سطينيون كثيرون �سده، ومنهم 

كاتب هذه ال�سطور، وفي الوقت نف�سه، وقف 

اليمين االإ�سرائيلي �سده لكن الأ�سباب مغايرة 

تمامًا. اإن هذا التقاطع العر�سي في المواقف 

م�ساألة الحريات ال�سيا�سية. وبهذا المعنى، فلي�س 

من الممكن القفز عن االإنجازات التي حققتها 

الديمقراطية الليبرالية التي تمثلت في �سمان 

الحقوق والحريات، وال يوجد اأي مبرر لمثل ذاك 

نظرية الموؤامرة؟

قيل كثير خالل الثورات العربية عن وجود 

موؤامرة. وهذا الكالم ال يمكن اال�ستهانة به الأننا 

نعي�س في منطقة ح�سا�سة كان للقوى الغربية 

مطامع عديدة فيها. والطريق من وعد بلفور، 

مروراً باتفاق ''�سايك�س بيكو'' وقرار تق�سيم 

فل�سطين، و�سواًل اإلى غزو العراق واإلى الدعم 

االأميركي غير المحدود الإ�سرائيل، تثبت اأن للدول 

الغربية مطامع في هذه المنطقة، واأنها تن�سق 

فيما بينها، في كثير من االأحيان، كي تح�سل 

على مبتغاها. لكن هل يعقل اأن تكون هذه 

الثورات ''موؤامرة''؟ وما المق�سود بالموؤامرة؟

بداية، يجب لفت النظر اإلى ا�ستراتيجيا في 

التحليل تقوم على مبداأ فت�س عن الم�ستفيد! 

وبموجب هذا المنطق فاإن الم�ستفيد من الثورات 

ربما يكون هو الذي يقف وراءها وي�سعى 

لتاأجيجها. واإذا افتر�سنا مثاًل اأن �سورية دولة 

مواجهة تقف في مواجهة الخطط االإمبريالية 

تجاه المنطقة، فهل اإن ذلك يكفي للقول اإن 

هناك موؤامرة الإ�سقاط النظام في �سورية؟ وكي 

يكون االدعاء وجيهًا اأكثر، اأال يمكن فتح 

بروتوكوالت اأحد معاهد االأبحاث، اأو اأوراق 

�سرية في وزارة الخارجية االأميركية اأو        

للـ ''�سي.اآي. اإيه.'' كي نجد فيها الحديث عن 

�سرورة اإ�سقاط النظام في �سورية؟ عندها 

ي�سبح االأمر حقيقة دامغة ومثبتة...

وهنا، يجب التوقف عند هذا المنطق، الأنه 

منطق م�ست�سٍر ومتوغل في كثير من االأدبيات 

العربية، وربما ثمة مبرر لذلك نظراً اإلى تاريخ 

الواليات المتحدة القاتم تجاه جميع تطلعات 

IV
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خلخلة في المنطقة، واأنها تخ�سى، الأ�سباب 

اإقليمية، حدوث فراغ في �سورية، وذلك عماًل 

بالمبداأ القديم: ''عدوك العاقل اأف�سل من �سديقك 

الجاهل''. فالنظام ال�سوري هو نظام متوقع، 

يجيد الو�سول اإلى �سفقات مع الدول الغربية، 

ويلتزم بها، وعليه، فاإنه نظام، واإن كان 

م�ساغبًا في بع�س االأحيان، غير موؤهل الإحداث 

اأي تحول اأو خلل ا�ستراتيجي في المنطقة. اإن 

نظامًا يخ�سى �سعبه ويقمعه ويدو�س كرامته كل 

يوم لي�س موؤهاًل لقيادة اأي م�ساريع تحررية وال 

لمواجهة اإ�سرائيل والواليات المتحدة. ولذا، فاأنا 

اأعتقد اأن ال�سيا�سة االأميركية تقوم حاليًا على 

االإبقاء على نظام االأ�سد، �سابطًا للو�سع، لكن 

ل اأن يبقى �سعيفًا كي يكون من  من المف�سّ

الممكن ابتزازه في ق�سايا اإقليمية، وليبقى تحت 

اختبار ''ح�سن ال�سلوك'' لئال يثير كثيراً من 

الم�سكالت والمتاعب.

واإذا عدنا اإلى مقولة مكر التاريخ الهيغلية، 

فلربما يجد الثوار اأنف�سهم في و�سع يتناق�س مع 

اأهدافهم التحررية تمامًا. فاأحد ال�سيناريوهات 

الواردة في الح�سبان هي اأن يبقى النظام 

ال�سوري واأن ي�سمد اأمام الثورة، لكن اأن يخرج 

ل ابتزازه من طرف 
ّ
منها مه�سمًا �سعيفًا بما ي�سه

الواليات المتحدة، وهكذا، يجد الثوار اأنف�سهم 

قادون اإلى نقي�س ما اأرادوه. وال �سك في اأن هذا 
ُ
ي

ال�سيناريو وارد، ولهذا، فاإن اليقظة �سرورية، كما 

اأن قراءة التحركات الدولية الغربية ذات االأطماع 

�سرورية اأي�سًا. اإاّل اإن هذه وتلك يجب اأاّل تثنيا 

الثوار عن موا�سلة ثورتهم، فال يجوز لهذا ال�سبب 

وحده، الذي يتمثل في تقاطع م�سلحتين من 

دون اأن تن�سق اإحداهما مع االأُخرى، الت�سكيك في 

وطنية الثوار و�سدق نياتهم. فاالأمل هو اأن 

ُت�سقط مثل هذه الثورات خطاب الموؤامرة 

المتغلغل في الخطاب ال�سيا�سي العربي، من دون 

اأن يعني ذلك عدم وجود موؤامرات فعلية. وبذلك، 

تكون هذه الثورات قد اأ�سافت قيمة نحن باأم�س 

الحاجة اإليها اليوم.

يحدث كثيراً في ال�سيا�سة، وهو ال ي�سكل اأي دليل 

على وجود موؤامرة، وال يعني اأن الي�سار 

الفل�سطيني يخدم اليمين االإ�سرائيلي.

واإذا عدنا اإلى الحالة ال�سورية ح�سراً، فلربما 

تكون الواليات المتحدة معنية باإ�سقاط نظام 

االأ�سد كونه ال يتعاون بما فيه الكفاية مع 

الخطط االأميركية في المنطقة )وهو مو�سوع 

م�سكوك فيه �ساأعود اإليه الحقًا(. فاإذا قلنا اإن 

 اأي�سًا باإ�سقاط النظام الأنه 
ّ
ال�سعب ال�سوري معني

نظام ا�ستبدادي وقمعي للغاية، فهل اإن هذا 

يكون كافيًا كي نقول اإن ال�سعب ال�سوري، لمجرد 

اأنه تقدم بمطلب يتقاطع مع رغبة االإدارة 

االأميركية، يتاآمر مع الواليات المتحدة �سد 

نظام بلده، واإن الواليات المتحدة تقود ال�سعب 

وتقف وراء تظاهراته؟

اأعتقد اأن هذا تب�سيطًا لل�سيا�سة وا�ستخفافًا 

بالعقول، فلي�س ثمة و�سع يكون فيه العب 

�سيا�سي هو الالعب الوحيد في الملعب، واإنما 

هناك دائمًا العبون اآخرون. كما اأن االأهداف 

اأحيانًا تتقاطع في لحظة معينة، وربما ي�ستغل 

العب احتجاجًا معينًا اأو انتفا�سة اأو اأي موقف 

لالعب اآخر، فيكون هذا التقاطع عر�سيًا. ولهذا، 

من غير المعقول �سيا�سيًا، وال حتى اأخالقيًا، 

مطالبة ال�سعوب العربية بالقيام بنوع من 

الثورة يكون الم�ستفيد منها ال�سعوب العربية 

وحدها من دون اأن يكون الأي جهة اأُخرى اأي 

م�سلحة في هذا التغيير، واإاّل اأ�سبح الم�سروع 

عبارة عن موؤامرة، بح�سب خطاب الموؤامرة، كما 

اأن من غير الممكن القيام بثورة في اأو�ساع 

مختبرية يظهر فيها كل ما ال يروق لنا.

عالوة على ذلك، ال يوجد اأي دليل ي�سير اإلى 

اأن هناك رغبة غربية اأو اأميركية في تغيير 

النظام في �سورية، فقد مر على االأحداث هناك 

اأكثر من ثالثة اأ�سهر واللـهجة االأميركية اإزاء 

النظام ال�سوري ال تتعدى التوبيخ، ولم ت�سل اإلى 

حد االإدانة الجدية، بل اإن جميع الدالئل ي�سير 

اإلى اأن الواليات المتحدة غير معنية باإحداث 
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لعدم التدخل كي نعرف المنطق الكامن وراءه، 

وما هي القيم التي يمثلها هذا المبداأ، وما مدى 

�سالحياته، ومتى يجوز توظيفه، ومتى يكون 

توظيفه �سيئ النية وبطريقة ال تحترم القيم التي 

من اأجلها جرى تبّنيه، وذلك خوفًا من اأن 

يتحول المبداأ اإلى كلمة حق يراد بها باطل.

اإن مبداأ عدم التدخل هو، اأ�سا�سًا، مبداأ لعدم 

التدخل في العالقات بين االأفراد فيما بينهم، 

ولعدم تدخل الدولة في �سوؤون الفرد، اأي اأن كل 

فرد يمتلك م�ساحة خا�سة به من اال�ستقاللية 

يتحرك فيها كما ي�ساء، فيخطئ بحق نف�سه، 

ويبذر اأمواله، ويرتكب الرذيلة، اأو حتى يكفر 

بالباري تعالى... كل ذلك من دون اأن يكون الأي 

فرد اأو �سلطة الحق في التدخل في حياته 

وفر�س قيم ومعتقدات معينة عليه، ما دامت 

ت�سرفاته ال توؤذي اأحداً. لقد كان المبرر 

التاريخي االأول ل�سرورة اإيجاد م�ساحة من 

الحرية ال�سخ�سية هو مبرر عملي قبل اأن يكون 

اأخالقيًا، وهو يعود اإلى زمن الحروب الدينية 

التي خا�ستها قوى اأوروبا في القرون الو�سطى 

وبداية ع�سر الحداثة. فلقرون طويلة جرى 

االعتقاد، والعمل بموجب هذا االعتقاد، اأن 

ق�سايا الخال�س الديني واالآخرة لي�ست ق�سايا 

فردية يواجه فيها كل فرد ذاته اأمام ربه، واإنما 

هي تخ�س جميع اأفراد المجتمع. وعليه، فاإن 

هناك فر�سًا دينيًا على الموؤمن بموجبه اأن 

ينهى الكافر )والكافر لي�س الذي ال دين له، 

ن يدين بدين اآخر( واأن ير�سده اإلى 
َ
واإنما كل م

الطريق القويمة. واإذا لم يعد الكافر اإلى الطريق 

ال�سوية، فاإن اإرغامه عنوة على ذلك ي�سبح 

مبرراً. لقد دفعت اأوروبا ثمنًا باهظًا لحروبها 

الدينية تلك اإلى اأن انتهت اإلى �سرورة ''فردنة'' 

الخال�س الديني، واإلى اأن هناك �سرورة الأن 

ترك للمرء م�ساحة خا�سة به، يقرر فيها 
ُ
ي

وجهته الدينية واالأخالقية. وطبعًا، هذه كانت 

ب�ساأن مقولة التدخل

يكتب كثيرون ب�ساأن �سرورة ا�ستبعاد عامل 

التدخل االأجنبي في ال�سوؤون الداخلية، وهذه 

حجة ي�سوقها غيورون على الم�سروعين الوطني 

والقومي، كما ي�سوقها اأولئك الذين اأجهدوا 

الم�سروعين كليًا. ولذا، يرفع بع�س القوميين 

العرب هذا ال�سعار دفاعًا عن �سورية، لكن مبارك 

واأعوانه رفعوا ال�سعار نف�سه، االأمر الذي يعني اأن 

من الممكن توظيفه بطرق متعددة والأهداف 

متنوعة. ففي بع�س االأحيان، يرفع وطنيون 

غيورون هذا ال�سعار، بينما يرفعه في اأحيان 

اأُخرى نفعيون انتهازيون بهدف الحفاظ على 

موا�سعهم وكرا�سيهم. واأكاد اأجزم اأن ال اأحد من 

القوميين العرب الذين ا�ستب�سروا خيراً برحيل 

الرئي�س مبارك، وانتظروا التخل�س منه بفارغ 

ال�سبر، اكترث ب�سدة بخطابات مبارك وبياناته 

التي ادعت اأن الثورة هي عبارة عن م�سروع 

تدخل خارجي. وال اأعتقد اأنهم دانوا الرئي�س 

ر عن ت�سامنه الوا�سح مع الثوار 
ّ
اأوباما حين عب

في ميدان التحرير وقال اأنه يتفهم مطالبهم، وال 

رت االأ�سرة الدولية عن �سرورة اإنهاء 
ّ
عندما عب

ن بعده.
َ
حقبة مبارك وانتقال ال�سلطة اإلى م

وهنا اأي�سًا، فاإن مقولة رف�س التدخل 

االأجنبي لها ما يبررها، اإذ اإن التدخل الماثل 

اأمامنا هو التدخل االأميركي على �سكل غزو 

دموي للعراق، وكان ذلك بحجة اأ�سلحة الدمار 

ال�سامل تارة، واإ�ساعة الديمقراطية وحقوق 

االإن�سان تارة اأُخرى. وعليه، فاإننا ال نتجنى على 

الواليات المتحدة اإذا قلنا اإن تاريخها ال يوحي 

بالخير للمنطقة، فتدخالتها كانت اإلى جانب 

اأنظمة الطغيان، ال اإلى جانب ال�سعوب التواقة 

اإلى الحرية والكرامة.

ولي�س كافيًا التوقف في التحليل عند هذه 

النقطة من دون الخو�س في المبداأ االأ�سا�سي 

V
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خا�سة بحيث يجب عدم تركه للقرارات الفردية 

)مثل و�سع حزام االأمان اأو قبعة الراأ�س لدى 

قيادة ال�سيارة اأو الدراجة النارية(، اأو اأن 

اعتبارات الفرد ربما تكون م�سو�سة )مثل حالَتي 

تعاطي الكحول اأو التدخين(. ومن اإنجازات 

التراث المارك�سي في هذا ال�سياق اأنه اأثبت اأنه 

كي يكون هناك حد اأدنى من ''االأوتونوميا'' 

)اال�ستقاللية( الحقيقية، فاإنه ال يكفي اأن يمتلك 

المرء حقوقًا �سيا�سية، بل عليه اأن يتمتع ببع�س 

الحقوق االقت�سادية التي توفر له الحد االأدنى 

من العي�س الكريم، ولذا، فاإن هناك �سرورة 

لم�سروع ي�سمن التاأمين ال�سحي، و�سندوق 

التقاعد، اإلخ... وذلك من دون الرجوع اإلى الفرد 

وا�ست�سارته في هذه المو�سوعات، اأي اأن هناك 

�سرورة اأحيانًا لخرق مبداأ ''االأوتونوميا'' الفردية 

ال�سكلية، وذلك من اأجل تحقيقها و�سمانها 

فعليًا وجوهريًا.

وتوؤ�س�س فكرُة عدم التدخل في الم�ستوى 

ال�سخ�سي الفردي مبداأَ عدم التدخل في �سوؤون 

الدول االأُخرى. فالمبداأ االأ�سا�سي هنا هو اأنه 

يحق لكل �سعب اأن يختار الطريق التي يراها 

مالئمة الإدارة دولته واقت�ساده ونظامه 

الق�سائي، ذلك باأن ال�سعب، في نهاية االأمر، هو 

الم�ستفيد من هذه االإجراءات ومن هذا النظام، 

وهو الذي �سيدفع ثمن اأخطائه، فال يحق ل�سعب 

اأن يفر�س على �سعب اآخر طريقته في الحياة 

وفي اإدارة االقت�ساد والدولة، مثلما ال يحق لفرد 

اأن يملي على فرد اآخر اآراءه ومعتقداته في الدين 

واالأخالق وال�سيا�سة واالقت�ساد. هذا هو المنطق 

الذي يقف وراءه حق تقرير الم�سير وعدم 

التدخل اأكان فرديًا اأم جماعيًا، ووراء مبداأ 

الحرية و''االأوتونوميا'' الفردية في حالة االأفراد، 

ومبداأ الحرية و''االأوتونوميا'' الجماعية في حالة 

الجماعات وال�سعوب، ففي الحالتين، الحرية هي 

المرجع واالأ�سل.

وفي حين ي�ستطيع االأفراد اإعالن رغباتهم 

وخياراتهم، فاإن االأمر يبدو ع�سيراً ومعقداً اأكثر 

البداية التاريخية، اإاّل اإن الم�ساحة الحرة اأخذت 

في التو�سع على مر القرون كي ت�سمل لي�س حرية 

المعتقد الديني فح�سب، بل الحريات عامة اأي�سًا، 

بحيث تتوفر لكل مواطن م�ساحة خا�سة به 

تمّكنه من �سوغ حياته وتخطيطها وبرمجتها 

بح�سب رغباته واأولوياته ولي�س بموجب رغبات 

واأولويات واأخالقيات المجتمع/ الدولة/ 

الجماعة الدينية. وعليه، فاإن مبداأ عدم التدخل، 

تاريخيًا ونظريًا، هو مبداأ ليبرالي �سرف، 

يوؤ�س�س نف�سه على مبداأ اال�ستقاللية الفردية وحق 

الفرد في تقرير م�سيره بذاته. وعلى اأ�سا�س هذا 

النموذج النظري للفرد، ككائن متما�سك اأخالقيًا 

ونظريًا، وقادر على اتخاذ قراراته بنف�سه وعلى 

اإدارة �سوؤونه بنف�سه، وباعتباره كائنًا عقالنيًا 

موؤهاًل التخاذ القرارات ال�سليمة، فاإنه م�سوؤول 

ا �ستوؤول اإليه حياته من 
ّ
في نهاية المطاف عم

�سعادة اأو �سقاء. وعلى اأ�سا�س هذا النموذج 

النظري للفرد جرى بناء االأ�سا�س الفكري 

للراأ�سمالية واقت�ساد ال�سوق، والذي يقر باأن 

َكم االأخير في جميع �سوؤونه، واأنه 
َ
الفرد هو الح

لي�س بحاجة اإلى الرعاية من طرف االآخرين اأو 

من جانب الدولة. ووفقًا لهذا المنطق، فاإن 

االأغنياء اإذا اغتنوا، فاإن ذلك يكون ب�سبب 

جدارتهم، واأن الفقراء اإذا افتقروا فذلك لك�سلهم، 

''وليقّلع كلٌّ �سوكه بيديه''، اأي اأن الوجه االآخر 

لمبداأ عدم التدخل هو عدم االكتراث.

�س مبداأ ''عدم التدخل'' 
ّ
بناء على ذلك، تعر

لبع�س النقد، واأ�سا�سًا من مفكرين جاءوا من 

الي�سار. ويّدعي المنتقدون اأنه كي نترك االأفراد 

يقررون م�سيرهم باأنف�سهم، فاإن علينا التاأكد 

من اأن لديهم القدرة على الت�سرف كم�ستقلين، 

وعلى اتخاذ القرارات باأنف�سهم. وعليه، فنحن 

مثاًل ال نعمل بمبداأ عدم التدخل عندما يدور 

الحديث حول القا�سرين، اأو المعوقين عقليًا، 

ففي مثل هذه الحاالت تتدخل الدولة لحمايتهم. 

وعدا ذلك، فاإن ثمة كثيراً من الحاالت التي 

تعتقد فيها الدولة اأن بع�س االأمور يمتلك اأهمية 
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قمعي اأن يقف خلف مقولة عدم التدخل وحق 

تقرير الم�سير ما دام �سعبه لي�س �سريكًا في 

تقرير م�سيره وم�ساركًا في �سوغ �سكل الدولة 

وموؤ�س�ساتها.

ثاني االدعاءات هو اأنه في اأو�ساع معينة 

ربما يكون هناك واجب ــ ولي�س حق ــ لدول 

اأُخرى للقيام بنوع من التدخل. وكي يكون االأمر 

كذلك يجب اأن ت�ساف �سروط عّدة، اأولها اأن 

يكون النظام مرتكبًا جرائم وح�سية �سد �سعبه، 

وثانيها هو اأن يكون هناك ج�سم تمثيلي يطلب 

مثل هذا التدخل، وثالثها هو اأاّل يكون هذا 

التدخل ع�سكريًا، واإنما اأن يكون اأ�سا�سًا تدخاًل 

اإن�سانيًا بهدف م�ساعدة ال�سحايا.

اإن الثورات العربية تفتح نقا�سًا ب�ساأن مثل 

هذه القيم، فنحن لم ن�سمع اأحداً في المعار�سة 

ال�سورية اأو الم�سرية يدعو اإلى غزو م�سر اأو 

�سورية، واإن كنا �سمعنا مطالبة باإر�سال بعثات 

تق�سي حقائق كي تقدم لالأمم المتحدة تقارير 

ب�ساأن خروقات حقوق االإن�سان وممار�سات 

دموية �سد المحتجين وقوى المعار�سة ــ فهل 

يبقى هذا �سمن المعقول؟

اأعتقد اأن موقف المعار�سة ال�سورية حتى 

االآن مثير لالإعجاب برف�سه اأي تدخل ع�سكري 

خارجي، واإن كان من الم�سروع تمامًا اأن يطالب 

�سفك دمه في ال�سوارع 
ُ
المجتمع ال�سوري الذي ي

يوميًا بمراقبين دوليين وبلجان تق�سي حقائق 

تن�سر التقارير ب�ساأن ممار�سات النظام. اإن هذا 

هو الحد االأدنى، وهو م�سروع تمامًا. فاأولئك 

الذين يتلفظون بكلمات مثل �سرورة اإجراء 

تعديالت وتغييرات اإ�سالحية، والذين يوؤيدون 

مطالب الثوار لكنهم يعيبون عليهم مطلب اإر�سال 

بعثات تق�سي حقائق، وف�سح المجال اأمام 

ال�سحافيين االأجانب لتغطية االأحداث، ال 

يقولون لنا كيف يمكن، في اعتقادهم، محا�سرة 

النظام واإجباره على تقديم تنازالت )واإن كان 

وقت التنازالت فات( من دون اأن يكون هناك 

اأي �سغط دولي في هذا ال�ساأن. عالوة على ذلك، 

في حالة الجماعات وال�سعوب. كيف نعرف ما 

هي خيارات ال�سعوب؟ كيف يمكن ت�سخي�سها؟ 

هل من الممكن معرفة خيارات ال�سعوب من دون 

اأن يكون هناك فر�سة حقيقية لل�سعوب كي 

تختار، اأي اأن تنتخب وتمار�س حقوقها في 

تقرير م�سيرها؟ بكلمات اأُخرى، ما هي ال�سروط 

ال�سرورية كي يكون من الممكن الحديث عن 

مبداأ حق تقرير الم�سير و�سرورة عدم التدخل؟ 

األي�س من ال�سروري اأن يكون ال�سعب نف�سه 

موؤهاًل بو�سائل ديمقراطية كي ي�سارك في �سوغ 

�سكل وجوهر موؤ�س�سات الدولة وحكومتها 

واقت�سادها، ك�سرط ال بديل منه، وكمقدمة 

�سرورية كي يقف مبداأ تقرير الم�سير على 

قدميه؟

ال�سوؤال لي�س ب�سيطًا واإن كنت اأعتقد اأن هناك 

�سرورة الأن يكون ال�سعب �سريكًا في الحد االأدنى 

في موؤ�س�سات الدولة وفي �سوغ قراراتها 

الم�سيرية كي يكون من الممكن الحديث عن 

مبداأ عدم التدخل. وقد ال يكون مبداأ عدم التدخل 

�سرطًا �سروريًا الأن تدار الدولة ب�سكل ديمقراطي 

كما تدار دولة مثل ال�سويد اأو فنلندا، لكن من 

ناحية اأُخرى، فاإن من الوا�سح اأن االأمر ي�سبح 

مثيراً لل�سخرية عندما ياأتي ادعاء عدم التدخل 

من طرف نظام دموي ال يكترث ب�سعبه، واإنما 

يقمعه وال يحترمه اأ�ساًل. اإن حق عدم التدخل 

هو حق لل�سعب ال للنظام بعينه، وي�ستطيع 

النظام اأن يّدعي ادعاء ال�سعب ما دام يمثل الحد 

ا اإذا افتقد هذا 
ّ
االأدنى من االإرادة ال�سعبية، اأم

البعد تمامًا فلي�س من الوا�سح ما هو االأ�سا�س 

االأخالقي الذي يتبقى له كي يقف وراء مبداأ عدم 

التدخل.

في هذا ال�سياق يجب اأن نفرق بين ادعاءات 

عدة، اأولها، اأن ما قلته اأعاله ال يهدف اإلى 

تاأ�سي�س حق اأي دولة في التدخل في اأمور دولة 

اأُخرى حتى في حالة وجود نظام غير 

ديمقراطي، بل اإن المقولة التي رغبُت في 

تاأكيدها تقوم اأ�سا�سًا على النفي: ال يحق لنظام 
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من اإعالم واأ�سلحة وتمويل؟ وهل يحق للنظام ما 

ال يحق لل�سعب؟

موؤكداً، والطريق طويلة، اإاّل اإن علينا اأن نقوم 

بدورنا كي نجعل الطريق اأق�سر والنجاح ممكنًا، 

وكي نوفر دم اأبناء اأمتنا، ولنحلم بم�ستقبل 

n .رمنا من الحلم به طوياًل
ُ

ح

اأال يمكن القول اإن النظام نف�سه ي�ستفيد من 

عوامل خارجية ويوظفها في معركته الداخلية، 

خاتمة

لقد األقت الثورات حجراً كبيراً في مياه ال�سرق 

العربي االآ�سنة، وبعثت االأمل في النفو�س، 

واأعطتنا، وال تزال تعطينا، مادة ثمينة للتفكير 

واالجتهاد، و�سببًا للتفاوؤل. ومع اأن النجاح لي�س 
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الطريق اإلى خريطة الطريق 

2006 - 2000

 اأحمد قريع )اأبو عالء(

522 �سفحات           15 دوالراً )تجليد عادي(

20 دوالراً )تجليد فني(                            

.............................................


