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الثورات العربية والقيم اجلديدة

رائف زريق

حجر كبير في مياه �آ�سنة
I

مكر التاريخ
هيغل �أول من لفت انتباهنا �إلى �أن
طائر الحكمة ــ المنيرفا ــ ال يب�سط
جناحيه �إ ّال عند الغ�سق� ،أي بعد �أن ين�سدل
ال�ستار تمام ًا على الحدث .ولذا ،ف�إن من
ال�صعب تقويم الحدث وا�ستيعابه ونحن ال
نزال في خ�ضمه ،فالتاريخ في هذا ال�سياق
�أ�شبه بالجغرافيا ،والزمان �أ�شبه بالمكان.
و�أحيان ًا يكون علينا �أن نبتعد عن ال�صورة
كي تكون وا�ضحة وكي نتلم�س مالمحها،
مثل الر�سام الذي يعود �إلى الوراء بعد �أن
ي�ضرب بري�شته على اللوحة �أمامه ،كي
يت�سنى له �أن يرى عن بعد ما يتعذر عليه
ر�ؤيته عن قرب .والأمر كذلك مع الوقت،
فالمرء �أحيان ًا يحتاج �إلى �أن يبتعد قلي ًال
عن الحدث كي ي�ستطيع ر�ؤيته كام ًال،
وليرى �أطرافه ونقاط تما�سه مع �أحداث
�أُخرى وتداعياته.
هذه هي الحال مع م�شهد الثورات
العربية التي تحب�س الأنفا�س وتثير
الإعجاب ،والتي �أعادت الروح �إلى عالم
عربي مغلوب على �أمره .ومن الوا�ضح تمام ًا

كان

( ) كاتب و�أكاديمي فل�سطيني.

*

�أنه من ال�سابق لأوانه التنب�ؤ بما �ست�ؤول
�إليه هذه الثورات ،وطبع ًا �ستجري محاوالت
عديدة لاللتفاف عليها و�إجها�ضها ،و�ستقوم
قوى خارجية بمحاولة الركوب على
موجتها من �أجل تطويعها وو�أدها ،لكن هذه
هي الحال مع الأحداث الكبيرة والمنعطفات
الحادة .فالمخاطر كبيرة� ،إ ّال �إن الآمال
يف�ضل �أ ّال ي�أخذ �أي مخاطرة في
ومن ّ
�أكبرَ ،
حياته ف�إن في �إمكانه الجلو�س في بيته من
دون �أن يفعل �شيئ ًا �أو ي�ؤذي �أحداً .وقد يكون
ذلك هو الطريق الم�أمونة والم�ضمونة �إلى
الجنة و�إلى �إنقاذ المرء نف�سه ،غير �أن من
الم�شكوك فيه �أن ي�ستطيع المرء ،بهذه
الطريقة� ،إنقاذ غيره والم�ساهمة في �إغناء
يتوخ الأمان
ومن َّ
حياته �أو حياة الآخرينَ .
المطلق والن�أي عن كل خطر ومخاطرة
يمكنه �أن يتحول �إلى حجر ،وقد �سبقته
العرب حين قالت ''ليت الفتى حجر''.
�أنا الآن �أكتب عن حدث في ذروته ،و�أريد
له �أن ينجح ،ولذا �س�أتخلى عن مقاعد
الحكمة لم�صلحة ح�صان الحما�سة،
و�س�أكتب عن الحدث كم�ساهمة في �صناعته.
للتاريخ م�شيئة ،وهو كثيراً ما ي�سخر من
�أبطاله� ،أكانوا �أفراداً �أم �شعوب ًا ،ويجد طريقه
الخا�صة من خلف ظهور الأبطال الذين

الملف
وانت�صار الثورات لي�س م�س�ألة بديهية ،لكن
ال�صحيح والأكيد �أن ال نجاح من دون المحاولة
والمخاطرة.

يحاولون �صناعته بح�سب �أهدافهم وقيمهم ،فهذا
هو مكر التاريخ� .إ ّال �إن مكر التاريخ ال يمكن �أن
يكون �سبب ًا للنكو�ص والإيغال في الك�سل الفكري
والأخالقي وال�سيا�سي ،فالنجاح لي�س م�ؤكداً،

II

في و�صف حالتنا
اللغة تف�ضح �أحيان ًا .وفي العربية ف�إن كلم َتي
والملك م�شتقتان من الم�صدر اللغوي
الملك ُ
َ
الملك رمز ال�سيادة وال�سيا�سة وال�سلطة
نف�سه:
َ
والقوة ،وهو الذي يملك� ،أي �أنه �صاحب الثروة
�أي�ض ًا ،بينما المالك في القر�آن الكريم هو من
�صفات الخالق ،لأن له الملك ،كل الملك ،وهو
''مالك يوم الدين''� ،أي الأر�ض والجنة والآخرة.
وعليه ،لي�س مفاجئ ًا �أن ُيرفع في �سورية �شعار
''اللـه ،الوطن ،ب�شار'' ،ك�أنه ثالوث مقد�س يمتلك
المرتبة نف�سها؛ ِنعم التوا�ضع!
�إن اجتماع ال�سلطان بالثروة هي �إحدى
�صفات النظام العربي ال�سائد .ولي�س المق�صود
هنا �أن الطبقات الغنية هي الوحيدة الم�ؤهلة
للو�صول �إلى ال�سلطة في العالم العربي ،علم ًا
ب�أن ال �أحد ''ي�صل'' �إلى ال�سلطة� ،إذ ال يوجد �أي
تداول لل�سلطة �أ�ص ًال ،و�إنما المق�صود هو �أن
التقرب من ال�سلطة
�سبيل الغنى يكمن في ّ
وتم ّلقها .فال �أحد ي�ستطيع تكدي�س الثروة �إ ّال �إذا
تقرب من ال�سلطة وتم ّلقها و�أ�صبح من رجاالتها،
لأن ال�سلطة احتكرت ،وال تزال تحتكر ،لي�س
ال�سلطة ال�سيا�سية فح�سب ،بل ال�سلطة
االقت�صادية �أي�ض ًا.
ومن �سمات هذا النظام العربي ،انف�صاله عن
�شعبه وا�ستعدا�ؤه له ،ف�ض ًال عن �إعالن عدم الثقة
بم�ؤ�س�سات الدولة التي يحكمها هو نف�سه .وقد بدا
الأمر جلي ًا من خالل عالقة النظام بم�ؤ�س�سة
الجي�ش ،وخ�صو�ص ًا في تون�س وم�صر ،و�إن لم
يقت�صر الأمر عليهما فقط .فالنظام العربي ال
يركن �إلى الم�ؤ�س�سة الأمنية التابعة للدولة ،ذلك

ب�أن الحاكم العربي يغار من الدولة التي يرئ�سها،
وهو ال يريد والء لها ولم�ؤ�س�ساتها ،و�إنما يريد
والء �شخ�صي ًا له ،ولذا ين�شئ الأجهزة الأمنية
الخا�صة به ،التي تدين بالوالء المبا�شر له ،والتي
يجري تمويلها على الأغلب منه مبا�شرة� .إن
تف�سير هذه الثروات الطائلة لدى الر�ؤ�ساء العرب،
بالرغبة الج�شعة في التملك والإنفاق والترف
فقط لي�س �صحيحاً ،ذلك ب�أن كل زعيم عربي �أقام
م�ؤ�س�ساته الخا�صة وجهازه الأمني الخا�ص،
ف�أ�صبحت مثل هذه الثروات الطائلة �ضرورية
لحمايته وحماية نظامه� .أي �أن النظام العربي لم
ي�صادر الحيز الخا�ص فقط ،بل الحيز العام
والم�ؤ�س�سات العامة �أي�ضاً ،ولذا جرى تفريغها
تمام ًا من م�ضمونها كي تتحول الدول �إلى مجرد
عزبة �شخ�صية للر�ؤ�ساء الزعماء العرب.
لقد جمع النظام العربي ب�شكل فريد وفذ بين
م�ساوئ الر�أ�سمالية ومنطق ال�سوق ،وبين
م�ساوئ النظام اال�شتراكي ال�شمولي
التوتاليتاري .فلل�سوق م�ساوئ كثيرة نعرفها
جميع ًا� ،أهمها �أنها ال تعرف الرحمة �أبداً ،فتفقر
الفقراء و ُتغني الأغنياء ،وتذهب مع منطقها
الداخلي �إلى نهايته غير �آبهة بال�ضحايا الذين
تخلفهم وراءها .عالوة على ذلك ،ف�إن ال�سوق،
ومع مرور الزمن ،تقود �إلى نقي�ضها� ،إذ يجري
الق�ضاء على الطبقة الو�سطى التي ال ت�ستطيع
مناف�سة ال�شركات العمالقة العابرة للقارات،
الأمر الذي ي�ؤدي في النهاية �إلى بروز
االحتكارات الكبيرة ،وهذا يعني اختفاء التناف�س
والق�ضاء على اقت�صاد ال�سوق نف�سه.
و�إذا نظرنا �إلى النظام الم�صري مث ًال لر�أينا
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�أن ما قام به على مر ال�سنين ،عبر ما ي�سمى
''�سيا�سة االنفتاح'' ،لم يمثل في الواقع �سيا�سة
ال�سوق قط ،ذلك ب�أن منطق ال�سوق الأ�سا�سي
يقت�ضي الحد الأدنى من التناف�س الحر المفتوح
�أمام الجميع ،والذي يحتل فيه كل من الجدارة
ومقرراً� ،إ ّال �إن
والكفاءة والمثابرة مكان ًا مهم ًا
ِّ
االقت�صاد الم�صري بهذا المعنى لم يكن اقت�صاداً
حراً ،ولم يكن مفتوح ًا �أمام الجميع ،و�إنما
ا�ست�أثرت طبقة محدودة جداً ،مقربة من ال�سلطة،
بالخير العام ،وح�صلت على وكاالت اال�ستيراد
والت�صدير من دون �أن تثبت جدارتها عبر �سوق
تناف�سية ،ومن خالل المثابرة والن�شاط والخبرة.
وعليه ،ف�إن الف�ساد المطلق ،والثراء الفاح�ش،
لي�سا نتيجة اقت�صاد ال�سوق ،و�إنما نتيجة غيابه.
وفي الواقع ،ف�إن م�صر �أخذت من ال�سوق �أ�سو�أ
�أ�شكالها ،وورثت عنها �أب�شع �أمرا�ضها :الطابع
االحتكاري الذي ينفي ال�سوق �أ�ص ًال ،مع وجود
فارق يتمثل في كون االحتكار الر�أ�سمالي نابع ًا
من قوانين ال�سوق ،بينما م�صدر االحتكار
الم�صري هو ال�سلطة.
� ّأما في �سورية فالو�ضع م�شابه� ،إن لم يكن
�أكثر �سوءاً :فقد ورث النظام ال�سوري من اقت�صاد
ال�سوق �أب�شع ما فيه ،ومن النظام اال�شتراكي
التوتاليتاري �أ�سو�أ جوانبه .ففي مقابلة مع
الـ ''بي.بي�.سي�ُ ''.سئلت بثينة �شعبان الناطقة
با�سم الحكومة ال�سورية عن ر�أيها في ازدياد
الأ�صوات ال�شبابية المتذمرة من غياب فر�ص
العمل في �سورية ،فجاء ردها مفاجئ ًا جداً� ،إذ
قالت بما معناه �إن النظام ال�سوري قرر اتباع
�سيا�سة ال�سوق الحرة التناف�سية ،ورفع يده عن
التدخل في ال�سوق ،بينما اعتاد ه�ؤالء ال�شباب
�أن تقدم لهم الدولة جميع الخدمات ،فلم يعتادوا
المنطق الجديد الذي يتطلب منهم المبادرة
بعد
َ
والعمل والن�شاط و�أخذ زمام الأمور ب�أيديهم.
طبع ًا �سورية لم تتحول �إلى نظام ليبرالي ال
تتبن اقت�صاد ال�سوق
�سيا�سي وال اقت�صادي ،ولم َّ
الحرة ،و�إنما ج ّل ما تعرفه عن اقت�صاد ال�سوق

هو �أنها �أطلقت العنان لبع�ض المقربين من بيت
الرئي�س لال�ستفادة مادي ًا عبر قربهم من ال�سلطة
عن طريق اال�ستفراد بامتيازات عديدة يتعلق
معظمها بوكاالت اال�ستيراد والت�صدير ،وذلك
بح�سب تقارير متعددة ت�أكدت مع ما �أعلنه رجل
الأعمال رامي مخلوف ابن خال الرئي�س ب�شار
الأ�سد .ولذا ،ف�إن ال�سوق الحرة ُح�صرت بهم� ،أي
�صارت م�ساحة يتمكن فيها ه�ؤالء من التحرك
ل�صنع الثراء الفاح�ش ال�سريع ،وليبدو ر�أ�سمالهم
كد عملهم ونتيجة
وغناهم الفاح�ش ك�أنهما من ّ
مهاراتهم الخارقة ون�شاطهم الفذ .وفي هذا
ال�سياق ،جرى ا�ستح�ضار منطق ال�سوق كي
يجري تف�سير الغنى الفاح�ش لمجموعة رجال
الأعمال المرتبطين بالرئي�س من ناحية ،وكي
يبرر ''ف�شل'' الفئات ال�شعبية وفقرها من ناحية
�أُخرى ،لأنها ال تملك المهارات الكافية للنجاح
في ال�سوق .وهكذا ح�ضر منطق ال�سوق كي
ت�ستطيع الدولة نف�ض يديها والتهرب من
عما �آلت �إليه الأحوال االقت�صادية
م�س�ؤولياتها ّ
من بطالة وتدني الم�ستوى المعي�شي لدى معظم
فئات ال�شعب من ناحية ،وغنى فاح�ش لدى قلة
قليلة جداً من ناحية �أُخرى.
ف�ض ًال عن ذلك ،ف�إن النظام تب ّنى �أ�سو�أ ما في
التراث اال�شتراكي ،وهو طابعه ال�شمولي
التوتاليتاري وعدا�ؤه ال�شديد للحريات ال�سيا�سية
جميع ًا على اعتبار �أنها حقوق بورجوازية
و�ضرب من الترف .وكان من الممكن لبع�ض َمن
�آمن بحق الم�شروع اال�شتراكي وحقيقته �أن يغفر
لهذه الأنظمة معاداتها الحقوق ال�سيا�سية
والحريات الفردية �شرط ت�أمين الحقوق
االجتماعية واالقت�صادية ،لكني لم �أتحم�س يوم ًا
لهذه المقاي�ضة بين الحريات ال�سيا�سية
والحقوق االقت�صادية ،فالنظام ال�سوري لم
يبق من الفكر
ي�ستطع �أن ي� ّؤمن هذه الأخيرة ،ولم َ
الم�ساواتي اال�شتراكي �أي �شيء �سوى معاداة
يبق من
الحريات الفردية وال�سيا�سية ،ولم َ
الحقوق االقت�صادية واالجتماعية �إ ّال كالم فارغ
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الملف

المتحم�سين لهذا الخطاب بهتت ،و�ضعف هام�ش
مناورتهم �إزاء غياب �أي دور مقاوم فعلي في
�سورية �ضد �إ�سرائيل ،ف�ض ًال عن انح�سار هذا
الدور فيها �إلى ممار�سة لفظية �أ�سا�س ًا .وفي
الواقع ف�إن النظام ورث �أ�سو�أ ما في منطق
المواجهة مع العدو ال�صهيوني ،وهو منطق
الطوارئ الذي ي�ستكثر على المواطن التعبير عن
ر�أيه في �أي مو�ضوع كان لأن من �ش�أن ذلك
�إ�ضعاف روح الأمة!

و�أجوف ،و�صارت ي�سارية النظام الكالمية غطاء
لتوتاليتاريته القامعة.
والأمر نف�سه ين�سحب على الدور ''الممانع''
ل�سورية ب�صفتها دولة مواجهة .وهنا �أي�ض ًا لم
�أكن قط متحم�س ًا لذلك الخطاب الذي كان
يفر�ض على المواطن �أن يختار بين م�شروع
وطني مقاوم وبين الحقوق ال�سيا�سية والحريات
المدنية ،وال �أعرف لماذا لم يكن من الممكن �أن
يجمع النظام بين االثنين� .إ ّال �إن حجة

III

قومية عربية من دون م�شروع
قومي عربي ،ووطنية �أ�سا�سها
المواطن
على الرغم من �أن الثوار في م�صر لم يرفعوا
ينظروا
�أي �شعار يتعلق بالوحدة العربية ،ولم ّ
لم�شروع قومي عربي من المحيط �إلى الخليج،
وحدت العالم العربي ب�شكل
ف�إن الثورات العربية ّ
لم ي�سبق له مثيل ،فبدا ج�سداً واحداً وروح ًا
واحدة يوحدهما �إيقاع واحد ،يت�أمل وي�أمل،
يفرح ويحزن ،ي�شكو من الم�شكالت والأمرا�ض
نف�سها ،وي�سعى للو�صول �إلى حلول مت�شابهة.
ومع �أن لكل بلد عربي خ�صو�صياته وتاريخه
وت�شكيالته االقت�صادية واالجتماعية والطائفية،
�إ ّال �إن التوق �إلى الحرية والكرامة والعدالة هو
�شعور م�شترك لدى الجميع ،و�إن كانت تجلياته
مختلفة.
وبهذا المعنى ،ف�إن انت�صار الثورات هو
انت�صار للفكر النا�صري وهزيمة له في �آن واحد،
وكذلك الأمر بالن�سبة �إلى الفكر البعثي .هو
انت�صار لأنه �أعاد اكت�شاف البعد القومي لجميع
للفكرين
الم�شكالت القطرية ،لكنه يمثل هزيمة
َ
النا�صري والبعثي لأن الحالة القومية العربية
الحالية لي�ست حالة نظرية رمادية جاهزة
ومعدة م�سبق ًا تفر�ض نف�سها على مختلف

الأقطار.
�إن القومية العربية التي تبرز على ال�سطح من
تعبر عن تناغم في
خالل الثورات العربية ّ
المزاج والحالة والحاجة هو �أقرب �إلى ارتجاالت
من الجاز ( )jazzيحافظ فيها كل عازف على
تفرده وخ�صو�صيته و�شخ�صيته ،في حين يظهر
االن�سجام كحالة ناجمة عن التفاعل الحر
والوجداني بين العازفين .لقد كان الم�شروع
القومي ب�ش ّقيه النا�صري والبعثي �أقرب �إلى
م�شروع �أورك�سترالي �سيمفوني ،ن�صه مكتوب
�أ�ص ًال وما على العازفين �إ ّال االمتثال لهذا الن�ص
المكتوب الذي يحظر الخروج عليه .وكي يجري
التن�سيق بين مختلف الأدوات ،ف�إن ثمة حاجة
�إلى �شخ�صية الماي�سترو الذي ين�سق بين جميع
العازفين الذين ينتظرون حركة من ع�صاه� ،أو
المعد �سلف ًا.
�إيماءة من يده ،كي يقوموا بدورهم
ّ
وتمثل الثورات العربية نوع ًا جديداً من الفكر
القومي العربي الذي ال يهمل تف�صيالت حالة
كل بلد من جهة ،وال يتعامل مع الدولة الوطنية
القطرية كحاجز �أو عبء على الم�شروع القومي
الجاهز �أ�ص ًال ،فال يبقى للدولة ،وفق ًا لهذا
المنطق� ،إ ّال االمتثال لم�شيئته من جهة �أُخرى.
وهنا ،تح�ضر القومية العربية في الثورات ،لي�س
ك�أيديولوجيا جاهزة ،و�إنما ك�أفق للتن�سيق
والت�شاور والتعا�ضد .وبموجبها ،ف�إن م�شروع
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الوحدة العربية يبقى حلم ًا �شرعي ًا يكون فيه
الم�ستقبل �أخ ًا للحا�ضر ولي�س �أب ًا له يوبخه متى
يرغب� .إن الم�شروع القومي العربي الذي نراه
يت�شكل �أمام �أعيننا نابع �أ�سا�س ًا من حقيقة
الهموم العربية الم�شتركة التي ت�ستوجب تن�سيق ًا
عربي ًا ينبع من حاجة ملمو�سة وعينية.
وفي اعتقادي ،ف�إن الأمر نف�سه ين�سحب على
المواقف من كل من الق�ضية الفل�سطينية
و�إ�سرائيل والواليات المتحدة .ف�شعارات دعم
ال�شعب الفل�سطيني لم ُترفع خالل الثورات ،كما
لم يتم حرق الأعالم الأميركية �أو الإ�سرائيلية،
�إ ّال �إن ذلك يجب �أ ّال يعمي �أب�صارنا ،فقد تركز
هدف كل من الثورات على مهمة �أ�سا�سية
مبا�شرة وواحدة هي �إ�سقاط النظام و�إعادة بناء
الدولة ب�شكل ُتحفظ فيه كرامة المواطن وت�صان
إلي ،ف�إن هذا
حقوقه الأ�سا�سية .وبالن�سبة � ّ
التكتيك العفوي كان غاية في الذكاء الفطري.
و�آج ًال �أم عاج ًال ،ف�إن النظام العربي الجديد
�سي�صطدم بالواليات المتحدة و�إ�سرائيل ،لكن
لي�س من ال�ضروري �أن يتحول هذا ال�صدام �إلى
�أيديولوجيا ،ولذا ،يجب عدم ا�ستعجاله .وهذا
النظام �سي�صطدم بهما بقدر ما �سيقفان حجر
عثرة �أمام خطط التنمية وتحرر فل�سطين
و�شعبها ،وعندها ال بد من المواجهة ،وهي
مرحلة �آتية حتم ًا في فترة ما .ولهذا لي�س من
ال�ضروري مطالبة الثورات بمعاداة الجميع ،بل
�إن عليها �أن ترتب �أوراقها �أوالً ،وتمنع محاوالت
اختراقها بحيث ت�ستطيع �إقامة نظام ديمقراطي
حقيقي ت�صان فيه كرامة المواطن وحرياته
الأ�سا�سية وحقوقه االقت�صادية واالجتماعية
�أي�ض ًا ،ف�أمام الثورات الئحة طويلة جداً من
المهمات الملحة بدءاً من محو الأمية والت�أمين
ال�صحي ،و�صو ًال �إلى التنمية االقت�صادية
وتر�سيخ �أ�س�س النظام الديمقراطي الوطني.
�إن لفل�سطين مكانة خا�صة في قلب كل
مواطن عربي ،ولذلك ،ف�إن احترام �إرادة المواطن
�ستقود الحكومات الجديدة �إلى تب ّني مواقف

تتجاوب مع رغبات �شعوبها ،وعليه ،ف�إن
الطريق �إلى المواقف الوطنية تمر عبر المواطن
وكرامته الوطنية .واالنت�صار لفل�سطين �سيكون
النتيجة الطبيعية ال الق�سرية النت�صار الثورات
العربية ،وبناء على ذلك ،لي�س هناك ما هو
مفاجئ في الدور الفاعل والن�شيط الذي قامت به
م�صر من �أجل �إحقاق الم�صالحة الوطنية
الفل�سطينية.
وبهذا المعنى ،ف�إن الثورات تعيد ترتيب
مفهومي الدور
الأوراق بحيث يجري ا�شتقاق
َ
الوطني والوطن من فكر المواطنة ،كما يجري
تطوير الفكر القومي �أخذاً في االعتبار الم�شاريع
الوطنية القطرية.
وبناء على ذلك� ،أعتقد �أن الثورات م�ؤهلة
بمفهومي
لإعادة ترتيب المعاني بكل ما يتعلق
َ
الم�شروعين :القومي والوطني ،وهي تجعل من
المواطن وكرامته وحريته بيت الق�صيد فيهما.
وبهذا المعنى ،وكي تنت�صر الثورات ،ف�إن
هناك حاجة �إلى �إجراء بع�ض الم�صالحات،
و�أولها بين الم�شروعين :الوطني ،والديمقراطي
وحد ًا
الليبرالي الذي ي�ضمن الحريات الأ�سا�سية ّ
�أدنى من اال�ستقاللية (الأوتونوميا)autonomy /
الفردية ،وهنا ،يجب �ضبط المعادلة بين الفردي
والجمعي ،وبين المواطن والوطن.
وفي الواقع ،ف�إن الفكر الليبرالي ــ وخ�صو�ص ًا
الأوروبي ــ كثيراً ما �أغفل �أهمية ومركزية
الدولة /الجماعة ،ذلك ب�أن هذا الفكر ن�ش�أ في
حقل الدولة الوطنية الأوروبية ،فك�أن وجودها
كان �أمراً مفروغ ًا منه .ولذلك� ،أكثر هذا الفكر من
نقد الدولة باعتبارها عدواً للفرد وم�صدر تهديد
له ولحرياته الأ�سا�سية ،ومن هنا �أتى عدا�ؤه
للجماعة ولم�ؤ�س�سة الدولة� .إ ّال �إن هذا الفكر �أغفل
كون الدولة /الجماعة هي ال�شرط الأ�سا�سي الذي
من دونه ي�صعب �أن ين�ش�أ خطاب الحقوق
والحريات� ،إذ خارج �إطار هذا الفكر الآتي من
هناك ،ف�إن الفرد المواطن حين يطالب بالحرية،
فهو �إنما يطالب بها في وطنه ،ال من وطنه� ،أي
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�أن �ألف باء الحقوق الفردية وحقوق المواطن
هي حق الجماعة في تقرير م�صيرها على �شكل
دولة (�أو ب�أي �شكل �آخر تراه مالئم ًا) .وبهذا
المعنى ،ف�إن حق ال�شعوب في تقرير م�صيرها
هو المدخل وال�شرط الأ�سا�سي لحق الأفراد
المواطنين في تقرير م�صائرهم� .صحيح �أن
الدولة ربما تتحول �إلى م�صدر خطر على
الحريات الفردية� ،إ ّال �إن الدولة �أي�ض ًا م�ؤهلة
لحماية المواطنين و�ضمان حريتهم ،الأمر الذي
يدفع �إلى القول �إنه ال توجد حرية خارج الدولة
ومن دونها .وتجربة �أولئك الذين يعي�شون من
دون االنتماء �إلى دولة ،و�إلى وطن ،ال ت�شير �إلى
�أنهم يعي�شون حالة من فائ�ض الحقوق
والحريات ،و�إنما يعي�شون من دون �أب�سط
الحقوق والحريات ،وعليه فهم يعي�شون حياة
اللجوء والت�شرد .ولذلك ،ف�إن الحق الأول
والأ�سا�سي هو الحق في االنتماء �إلى دولة ووطن
وجماعة ،لأنه �شرط الحقوق الأُخرى.
كل هذا �صحيح ،غير �أن المعادلة ال تنتهي
هنا ،و�إنما تبد�أ من هنا .ف�صحيح �أنه ال �إمكان
لإنجاز حق تقرير الم�صير للفرد المواطن �إ ّال في
�إطار حق تقرير الم�صير للجماعة ،و�صحيح �أنه
ال يمكن �أن يكون الإن�سان حراً �إذا لم يكن الوطن
حراً ،و�صحيح �أي�ض ًا �أنه ال كرامة للمواطن �إذا
كان الوطن م�ستباح ًا ومحت ًال� ،إ ّال �إن هذا كله هو
ن�صف الحقيقة ،بينما الن�صف الآخر هو �أنه ال
معنى وال مغزى وال فائدة ترجى من حق تقرير
الم�صير لل�شعوب �إذا لم يكن ذلك مقدمة للو�صول
�إلى حق تقرير الم�صير للأفراد المواطنين .كما
�أن حرية ال�شعوب ،بتخل�صها من ال�سيادة
الأجنبية واال�ستعمار ،ال معنى لها �إن لم تكن
مقدمة لحرية الأفراد �أنف�سهم كي ي�ستطيعوا �أن
يقرروا حياتهم ب�أنف�سهم.
�إن حق تقرير الم�صير للجماعة /لل�شعوب هو
ما يجعل حق تقرير الم�صير للأفراد ممكن ًا ،لكن
حق تقرير الم�صير للأفراد هو ما يجعل حق
تقرير الم�صير لل�شعوب مبرراً وذا معنى .فالحق

الملف

الأول هو ال�شرط ال�ضروري من ناحية فعلية كي
يتحقق الحق الثاني ،في حين �أن الحق الثاني
(الفردي) هو ال�شرط الأخالقي والمبرر المبدئي
للحق الأول.
فمن ناحية �أولى ،هناك �ضرورة للم�صالحة
بين الم�شاريع الجماعية والم�شاريع الفردية،
لأن الم�شاريع والحقوق الجماعية �إذا لم يكن
هدفها النهائي تحقيق حرية الفرد ورفاهيته
ف�إن م�صيرها هو �أن تتحول �إلى م�شاريع �صنمية
متحجرة ،و�إلى �شكل �أجوف فارغ في �أح�سن
الأحوال ،و�إلى م�شاريع قمعية بد ًال من �أن تكون
مقدمة لخدمة مواطنيها .من الناحية الأُخرى،
ف�إن من الوا�ضح �أن الحديث عن الحريات
وحقوق المواطن يفتر�ض وجود الدولة القوية
التي من دونها ي�صبح هذا الحديث مجرد
�أ�ضغاث �أحالم ونرج�سية فردية غير واعية
ل�شرط وجودها.
� ّأما الم�صالحة الثانية المطلوبة ،والتي على
الي�سار العربي �أن يقوم بها ،فهي الم�صالحة بين
الحريات ال�سيا�سية والمدنية وبين م�شروع
العدالة االجتماعية بما يعنيه الأمر من �ضمان
الحد الأدنى من المعي�شة ،وحقوق كل من العمال
والعاطلين عن العمل والن�ساء ،و�ضمان م�شاريع
التكافل والت�ضامن االجتماعيين.
فالي�سار العربي لديه تراث ال ي�ستهان به
يتعامل مع الحريات ال�سيا�سية باعتبارها ترف ًا،
لأن الحريات والحقوق الأ�سا�سية ،في عرفه ،هي
الحقوق االقت�صادية واالجتماعية ،ولذا ،يجب
و�ضع حد لهذا الجفاء والفتور بين الحريات
ال�سيا�سية وم�شاريع العدالة االجتماعية .هذا من
ناحية ،لكن من ناحية �أُخرى فكلنا ن�أمل ب�أ ّال
تعتقد الحركة الثورية في العالم العربي �أن
الحقوق ال�سيا�سية والحريات الفردية هي نهاية
المطاف ،و�أن جل التغيير ينح�صر في تغيير
النظام و�إ�شاعة الحريات ال�سيا�سية ،بل �إن
مطالب العدالة االجتماعية ومو�ضوعة توزيع
الثروة يجب �أن تو�ضعا على الطاولة �إلى جانب
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م�س�ألة الحريات ال�سيا�سية .وبهذا المعنى ،فلي�س
من الممكن القفز عن الإنجازات التي حققتها
الديمقراطية الليبرالية التي تمثلت في �ضمان
الحقوق والحريات ،وال يوجد �أي مبرر لمثل ذاك

العداء للحريات ال�سيا�سية ،لكن ،من ناحية
�أُخرى ،ال يمكن االكتفاء بذلك ،فهناك �ضرورة
مو�ضوعي العدالة
جدي ًا مع
َ
ملحة للتعامل ّ
االجتماعية والتنمية االقت�صادية المجتمعية.

IV

نظرية الم�ؤامرة؟
قيل كثير خالل الثورات العربية عن وجود
م�ؤامرة .وهذا الكالم ال يمكن اال�ستهانة به لأننا
نعي�ش 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�صو ًال �إلى غزو العراق و�إلى الدعم
الأميركي غير المحدود لإ�سرائيل ،تثبت �أن للدول
الغربية مطامع في هذه المنطقة ،و�أنها تن�سق
فيما بينها ،في كثير من الأحيان ،كي تح�صل
على مبتغاها .لكن هل يعقل �أن تكون هذه
الثورات ''م�ؤامرة''؟ وما المق�صود بالم�ؤامرة؟
بداية ،يجب لفت النظر �إلى ا�ستراتيجيا في
التحليل تقوم على مبد�أ فت�ش عن الم�ستفيد!
وبموجب هذا المنطق ف�إن الم�ستفيد من الثورات
ربما يكون هو الذي يقف وراءها وي�سعى
لت�أجيجها .و�إذا افتر�ضنا مث ًال �أن �سورية دولة
مواجهة تقف في مواجهة الخطط الإمبريالية
تجاه المنطقة ،فهل �إن ذلك يكفي للقول �إن
هناك م�ؤامرة لإ�سقاط النظام في �سورية؟ وكي
يكون االدعاء وجيه ًا �أكثر� ،أال يمكن فتح
بروتوكوالت �أحد معاهد الأبحاث� ،أو �أوراق
�سرية في وزارة الخارجية الأميركية �أو
للـ ''�سي�.آي� .إيه ''.كي نجد فيها الحديث عن
�ضرورة �إ�سقاط النظام في �سورية؟ عندها
ي�صبح الأمر حقيقة دامغة ومثبتة...
وهنا ،يجب التوقف عند هذا المنطق ،لأنه
منطق م�ست�ش ٍر ومتوغل في كثير من الأدبيات
العربية ،وربما ثمة مبرر لذلك نظراً �إلى تاريخ
الواليات المتحدة القاتم تجاه جميع تطلعات

العالم العربي وحركات التحرر في العالم كلها
من �إفريقيا �إلى �أميركا الالتينية .وعلى الرغم
من ذلك ،ف�إن هذا الموقف يعاني طابع ًا اختزالي ًا
ال ي�صمد منطقي ًا وال �سيا�سي ًا� ،إذ لي�س ثمة
�ضرورة لأن يكون هناك م�ستفيد واحد من
انهيار الأنظمة العربية ،من �سورية �إلى تون�س
وم�صر ،بل ربما يكون هناك �أكثر من م�ستفيد،
وربما يكون �أولئك الم�ستفيدون �أطراف ًا متناق�ضة
ومت�صارعة.
لقد ا�ستفاد االتحاد ال�سوفياتي ،كما ا�ستفادت
الواليات المتحدة تمام ًا ،من �سقوط �ألمانيا
النازية .و�إذا اكتفينا بنظرية فت�ش عن الم�ستفيد
لكان من الممكن ل�ص ّناع القرار في االتحاد
ال�سوفياتي �أن يقولوا �إن عدونا اللدود ،الواليات
المتحدة� ،سي�ستفيد من �سقوط النظام النازي،
وعليه ف�إن �إ�سقاط �ألمانيا النازية هو م�ؤامرة
�أميركية!
ف�ض ًال عن ذلك ،ف�إن ال�شعب الألماني نف�سه
ا�ستفاد من �سقوط �ألمانيا النازية ،وكان له
م�صلحة كبرى في هذا .وبناء على ذلك ،ال يمكن
بمجرد الإ�شارة �إلى �أن خ�صم ًا لك ي�ستفيد من
حادث معين� ،أن يعني �أنه الم�ستفيد الوحيد،
وكي ن�ستنتج �أنه َمن يقف وراء الحدث .طبع ًا� ،إن
عد �سبب ًا كافي ًا للوقوف
مثل هذه المبررات ال ُي ّ
�ضد حدث الثورة و�ضد �أهدافه المعلنة من طرف
ال�شعوب التي تخو�ض هذه الثورات.
لن�أخذ مثا ًال �آخر ،عندما جرى توقيع اتفاق
�أو�سلو ،وقف فل�سطينيون كثيرون �ضده ،ومنهم
كاتب هذه ال�سطور ،وفي الوقت نف�سه ،وقف
اليمين الإ�سرائيلي �ضده لكن لأ�سباب مغايرة
تمام ًا� .إن هذا التقاطع العر�ضي في المواقف
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يحدث كثيراً في ال�سيا�سة ،وهو ال ي�شكل �أي دليل
على وجود م�ؤامرة ،وال يعني �أن الي�سار
الفل�سطيني يخدم اليمين الإ�سرائيلي.
و�إذا عدنا �إلى الحالة ال�سورية ح�صراً ،فلربما
تكون الواليات المتحدة معنية ب�إ�سقاط نظام
الأ�سد كونه ال يتعاون بما فيه الكفاية مع
الخطط الأميركية في المنطقة (وهو مو�ضوع
م�شكوك فيه �س�أعود �إليه الحق ًا) .ف�إذا قلنا �إن
معني �أي�ض ًا ب�إ�سقاط النظام لأنه
ال�شعب ال�سوري
ّ
نظام ا�ستبدادي وقمعي للغاية ،فهل �إن هذا
يكون كافي ًا كي نقول �إن ال�شعب ال�سوري ،لمجرد
�أنه تقدم بمطلب يتقاطع مع رغبة الإدارة
الأميركية ،يت�آمر مع الواليات المتحدة �ضد
نظام بلده ،و�إن الواليات المتحدة تقود ال�شعب
وتقف وراء تظاهراته؟
�أعتقد �أن هذا تب�سيط ًا لل�سيا�سة وا�ستخفاف ًا
بالعقول ،فلي�س ثمة و�ضع يكون فيه العب
�سيا�سي هو الالعب الوحيد في الملعب ،و�إنما
هناك دائم ًا العبون �آخرون .كما �أن الأهداف
�أحيان ًا تتقاطع في لحظة معينة ،وربما ي�ستغل
العب احتجاج ًا معين ًا �أو انتفا�ضة �أو �أي موقف
لالعب �آخر ،فيكون هذا التقاطع عر�ضي ًا .ولهذا،
من غير المعقول �سيا�سي ًا ،وال حتى �أخالقي ًا،
مطالبة ال�شعوب العربية بالقيام بنوع من
الثورة يكون الم�ستفيد منها ال�شعوب العربية
وحدها من دون �أن يكون لأي جهة �أُخرى �أي
م�صلحة في هذا التغيير ،و�إ ّال �أ�صبح الم�شروع
عبارة عن م�ؤامرة ،بح�سب خطاب الم�ؤامرة ،كما
�أن من غير الممكن القيام بثورة في �أو�ضاع
مختبرية يظهر فيها كل ما ال يروق لنا.
عالوة على ذلك ،ال يوجد �أي دليل ي�شير �إلى
�أن هناك رغبة غربية �أو �أميركية في تغيير
النظام في �سورية ،فقد مر على الأحداث هناك
�أكثر من ثالثة �أ�شهر واللـهجة الأميركية �إزاء
النظام ال�سوري ال تتعدى التوبيخ ،ولم ت�صل �إلى
حد الإدانة الجدية ،بل �إن جميع الدالئل ي�شير
�إلى �أن الواليات المتحدة غير معنية ب�إحداث
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خلخلة في المنطقة ،و�أنها تخ�شى ،لأ�سباب
�إقليمية ،حدوث فراغ في �سورية ،وذلك عم ًال
بالمبد�أ القديم'' :عدوك العاقل �أف�ضل من �صديقك
الجاهل'' .فالنظام ال�سوري هو نظام متوقع،
يجيد الو�صول �إلى �صفقات مع الدول الغربية،
ويلتزم بها ،وعليه ،ف�إنه نظام ،و�إن كان
م�شاغب ًا في بع�ض الأحيان ،غير م�ؤهل لإحداث
�أي تحول �أو خلل ا�ستراتيجي في المنطقة� .إن
نظام ًا يخ�شى �شعبه ويقمعه ويدو�س كرامته كل
يوم لي�س م�ؤه ًال لقيادة �أي م�شاريع تحررية وال
لمواجهة �إ�سرائيل والواليات المتحدة .ولذا ،ف�أنا
�أعتقد �أن ال�سيا�سة الأميركية تقوم حالي ًا على
الإبقاء على نظام الأ�سد� ،ضابط ًا للو�ضع ،لكن
المف�ضل �أن يبقى �ضعيف ًا كي يكون من
من
ّ
الممكن ابتزازه في ق�ضايا �إقليمية ،وليبقى تحت
اختبار ''ح�سن ال�سلوك'' لئال يثير كثيراً من
الم�شكالت والمتاعب.
و�إذا عدنا �إلى مقولة مكر التاريخ الهيغلية،
فلربما يجد الثوار �أنف�سهم في و�ضع يتناق�ض مع
�أهدافهم التحررية تماماً .ف�أحد ال�سيناريوهات
الواردة في الح�سبان هي �أن يبقى النظام
ال�سوري و�أن ي�صمد �أمام الثورة ،لكن �أن يخرج
ي�سهل ابتزازه من طرف
منها مه�شم ًا �ضعيف ًا بما ّ
الواليات المتحدة ،وهكذا ،يجد الثوار �أنف�سهم
ُيقادون �إلى نقي�ض ما �أرادوه .وال �شك في �أن هذا
ال�سيناريو وارد ،ولهذا ،ف�إن اليقظة �ضرورية ،كما
�أن قراءة التحركات الدولية الغربية ذات الأطماع
�ضرورية �أي�ضاً� .إ ّال �إن هذه وتلك يجب �أ ّال تثنيا
الثوار عن موا�صلة ثورتهم ،فال يجوز لهذا ال�سبب
وحده ،الذي يتمثل في تقاطع م�صلحتين من
دون �أن تن�سق �إحداهما مع الأُخرى ،الت�شكيك في
وطنية الثوار و�صدق نياتهم .فالأمل هو �أن
ُت�سقط مثل هذه الثورات خطاب الم�ؤامرة
المتغلغل في الخطاب ال�سيا�سي العربي ،من دون
�أن يعني ذلك عدم وجود م�ؤامرات فعلية .وبذلك،
تكون هذه الثورات قد �أ�ضافت قيمة نحن ب�أم�س
الحاجة �إليها اليوم.
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V

ب�ش�أن مقولة التدخل
يكتب كثيرون ب�ش�أن �ضرورة ا�ستبعاد عامل
التدخل الأجنبي في ال�ش�ؤون الداخلية ،وهذه
حجة ي�سوقها غيورون على الم�شروعين الوطني
والقومي ،كما ي�سوقها �أولئك الذين �أجهدوا
الم�شروعين كلي ًا .ولذا ،يرفع بع�ض القوميين
العرب هذا ال�شعار دفاع ًا عن �سورية ،لكن مبارك
و�أعوانه رفعوا ال�شعار نف�سه ،الأمر الذي يعني �أن
من الممكن توظيفه بطرق متعددة ولأهداف
متنوعة .ففي بع�ض الأحيان ،يرفع وطنيون
غيورون هذا ال�شعار ،بينما يرفعه في �أحيان
�أُخرى نفعيون انتهازيون بهدف الحفاظ على
موا�ضعهم وكرا�سيهم .و�أكاد �أجزم �أن ال �أحد من
القوميين العرب الذين ا�ستب�شروا خيراً برحيل
الرئي�س مبارك ،وانتظروا التخل�ص منه بفارغ
ال�صبر ،اكترث ب�شدة بخطابات مبارك وبياناته
التي ادعت �أن الثورة هي عبارة عن م�شروع
تدخل خارجي .وال �أعتقد �أنهم دانوا الرئي�س
عبر عن ت�ضامنه الوا�ضح مع الثوار
�أوباما حين ّ
في ميدان التحرير وقال �أنه يتفهم مطالبهم ،وال
عبرت الأ�سرة الدولية عن �ضرورة �إنهاء
عندما ّ
حقبة مبارك وانتقال ال�سلطة �إلى َمن بعده.
وهنا �أي�ض ًا ،ف�إن مقولة رف�ض التدخل
الأجنبي لها ما يبررها� ،إذ �إن التدخل الماثل
�أمامنا هو التدخل الأميركي على �شكل غزو
دموي للعراق ،وكان ذلك بحجة �أ�سلحة الدمار
ال�شامل تارة ،و�إ�شاعة الديمقراطية وحقوق
الإن�سان تارة �أُخرى .وعليه ،ف�إننا ال نتجنى على
الواليات المتحدة �إذا قلنا �إن تاريخها ال يوحي
بالخير للمنطقة ،فتدخالتها كانت �إلى جانب
�أنظمة الطغيان ،ال �إلى جانب ال�شعوب التواقة
�إلى الحرية والكرامة.
ولي�س كافي ًا التوقف في التحليل عند هذه
النقطة من دون الخو�ض في المبد�أ الأ�سا�سي

لعدم التدخل كي نعرف المنطق الكامن وراءه،
وما هي القيم التي يمثلها هذا المبد�أ ،وما مدى
�صالحياته ،ومتى يجوز توظيفه ،ومتى يكون
توظيفه �سيئ النية وبطريقة ال تحترم القيم التي
من �أجلها جرى تب ّنيه ،وذلك خوف ًا من �أن
يتحول المبد�أ �إلى كلمة حق يراد بها باطل.
�إن مبد�أ عدم التدخل هو� ،أ�سا�س ًا ،مبد�أ لعدم
التدخل في العالقات بين الأفراد فيما بينهم،
ولعدم تدخل الدولة في �ش�ؤون الفرد� ،أي �أن كل
فرد يمتلك م�ساحة خا�صة به من اال�ستقاللية
يتحرك فيها كما ي�شاء ،فيخطئ بحق نف�سه،
ويبذر �أمواله ،ويرتكب الرذيلة� ،أو حتى يكفر
بالباري تعالى ...كل ذلك من دون �أن يكون لأي
فرد �أو �سلطة الحق في التدخل في حياته
وفر�ض قيم ومعتقدات معينة عليه ،ما دامت
ت�صرفاته ال ت�ؤذي �أحداً .لقد كان المبرر
التاريخي الأول ل�ضرورة �إيجاد م�ساحة من
الحرية ال�شخ�صية هو مبرر عملي قبل �أن يكون
�أخالقي ًا ،وهو يعود �إلى زمن الحروب الدينية
التي خا�ضتها قوى �أوروبا في القرون الو�سطى
وبداية ع�صر الحداثة .فلقرون طويلة جرى
االعتقاد ،والعمل بموجب هذا االعتقاد� ،أن
ق�ضايا الخال�ص الديني والآخرة لي�ست ق�ضايا
فردية يواجه فيها كل فرد ذاته �أمام ربه ،و�إنما
هي تخ�ص جميع �أفراد المجتمع .وعليه ،ف�إن
هناك فر�ض ًا ديني ًا على الم�ؤمن بموجبه �أن
ينهى الكافر (والكافر لي�س الذي ال دين له،
و�إنما كل َمن يدين بدين �آخر) و�أن ير�شده �إلى
الطريق القويمة .و�إذا لم يعد الكافر �إلى الطريق
ال�سوية ،ف�إن �إرغامه عنوة على ذلك ي�صبح
مبرراً .لقد دفعت �أوروبا ثمن ًا باهظ ًا لحروبها
الدينية تلك �إلى �أن انتهت �إلى �ضرورة ''فردنة''
الخال�ص الديني ،و�إلى �أن هناك �ضرورة لأن
ُيترك للمرء م�ساحة خا�صة به ،يقرر فيها
وجهته الدينية والأخالقية .وطبع ًا ،هذه كانت

حجر كبير في مياه �آ�سنة

البداية التاريخية� ،إ ّال �إن الم�ساحة الحرة �أخذت
في التو�سع على مر القرون كي ت�شمل لي�س حرية
المعتقد الديني فح�سب ،بل الحريات عامة �أي�ض ًا،
بحيث تتوفر لكل مواطن م�ساحة خا�صة به
تم ّكنه من �صوغ حياته وتخطيطها وبرمجتها
بح�سب رغباته و�أولوياته ولي�س بموجب رغبات
و�أولويات و�أخالقيات المجتمع /الدولة/
الجماعة الدينية .وعليه ،ف�إن مبد�أ عدم التدخل،
تاريخي ًا ونظري ًا ،هو مبد�أ ليبرالي �صرف،
ي�ؤ�س�س نف�سه على مبد�أ اال�ستقاللية الفردية وحق
الفرد في تقرير م�صيره بذاته .وعلى �أ�سا�س هذا
النموذج النظري للفرد ،ككائن متما�سك �أخالقي ًا
ونظري ًا ،وقادر على اتخاذ قراراته بنف�سه وعلى
�إدارة �ش�ؤونه بنف�سه ،وباعتباره كائن ًا عقالني ًا
م�ؤه ًال التخاذ القرارات ال�سليمة ،ف�إنه م�س�ؤول
عما �ست�ؤول �إليه حياته من
في نهاية المطاف ّ
�سعادة �أو �شقاء .وعلى �أ�سا�س هذا النموذج
النظري للفرد جرى بناء الأ�سا�س الفكري
للر�أ�سمالية واقت�صاد ال�سوق ،والذي يقر ب�أن
الح َكم الأخير في جميع �ش�ؤونه ،و�أنه
الفرد هو َ
لي�س بحاجة �إلى الرعاية من طرف الآخرين �أو
من جانب الدولة .ووفق ًا لهذا المنطق ،ف�إن
الأغنياء �إذا اغتنوا ،ف�إن ذلك يكون ب�سبب
جدارتهم ،و�أن الفقراء �إذا افتقروا فذلك لك�سلهم،
''وليق ّلع ك ٌّل �شوكه بيديه''� ،أي �أن الوجه الآخر
لمبد�أ عدم التدخل هو عدم االكتراث.
تعر�ض مبد�أ ''عدم التدخل''
بناء على ذلكّ ،
لبع�ض النقد ،و�أ�سا�س ًا من مفكرين جاءوا من
ويدعي المنتقدون �أنه كي نترك الأفراد
الي�سارّ .
يقررون م�صيرهم ب�أنف�سهم ،ف�إن علينا الت�أكد
من �أن لديهم القدرة على الت�صرف كم�ستقلين،
وعلى اتخاذ القرارات ب�أنف�سهم .وعليه ،فنحن
مث ًال ال نعمل بمبد�أ عدم التدخل عندما يدور
الحديث حول القا�صرين� ،أو المعوقين عقلي ًا،
ففي مثل هذه الحاالت تتدخل الدولة لحمايتهم.
وعدا ذلك ،ف�إن ثمة كثيراً من الحاالت التي
تعتقد فيها الدولة �أن بع�ض الأمور يمتلك �أهمية
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خا�صة بحيث يجب عدم تركه للقرارات الفردية
(مثل و�ضع حزام الأمان �أو قبعة الر�أ�س لدى
قيادة ال�سيارة �أو الدراجة النارية)� ،أو �أن
اعتبارات الفرد ربما تكون م�شو�شة (مثل حال َتي
تعاطي الكحول �أو التدخين) .ومن �إنجازات
التراث المارك�سي في هذا ال�سياق �أنه �أثبت �أنه
كي يكون هناك حد �أدنى من ''الأوتونوميا''
(اال�ستقاللية) الحقيقية ،ف�إنه ال يكفي �أن يمتلك
المرء حقوق ًا �سيا�سية ،بل عليه �أن يتمتع ببع�ض
الحقوق االقت�صادية التي توفر له الحد الأدنى
من العي�ش الكريم ،ولذا ،ف�إن هناك �ضرورة
لم�شروع ي�ضمن الت�أمين ال�صحي ،و�صندوق
التقاعد� ،إلخ ...وذلك من دون الرجوع �إلى الفرد
وا�ست�شارته في هذه المو�ضوعات� ،أي �أن هناك
�ضرورة �أحيان ًا لخرق مبد�أ ''الأوتونوميا'' الفردية
ال�شكلية ،وذلك من �أجل تحقيقها و�ضمانها
فعلي ًا وجوهري ًا.
وت�ؤ�س�س فكر ُة عدم التدخل في الم�ستوى
ال�شخ�صي الفردي مبد�أَ عدم التدخل في �ش�ؤون
الدول الأُخرى .فالمبد�أ الأ�سا�سي هنا هو �أنه
يحق لكل �شعب �أن يختار الطريق التي يراها
مالئمة لإدارة دولته واقت�صاده ونظامه
الق�ضائي ،ذلك ب�أن ال�شعب ،في نهاية الأمر ،هو
الم�ستفيد من هذه الإجراءات ومن هذا النظام،
وهو الذي �سيدفع ثمن �أخطائه ،فال يحق ل�شعب
�أن يفر�ض على �شعب �آخر طريقته في الحياة
وفي �إدارة االقت�صاد والدولة ،مثلما ال يحق لفرد
�أن يملي على فرد �آخر �آراءه ومعتقداته في الدين
والأخالق وال�سيا�سة واالقت�صاد .هذا هو المنطق
الذي يقف وراءه حق تقرير الم�صير وعدم
التدخل �أكان فردي ًا �أم جماعي ًا ،ووراء مبد�أ
الحرية و''الأوتونوميا'' الفردية في حالة الأفراد،
ومبد�أ الحرية و''الأوتونوميا'' الجماعية في حالة
الجماعات وال�شعوب ،ففي الحالتين ،الحرية هي
المرجع والأ�صل.
وفي حين ي�ستطيع الأفراد �إعالن رغباتهم
وخياراتهم ،ف�إن الأمر يبدو ع�سيراً ومعقداً �أكثر
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في حالة الجماعات وال�شعوب .كيف نعرف ما
هي خيارات ال�شعوب؟ كيف يمكن ت�شخي�صها؟
هل من الممكن معرفة خيارات ال�شعوب من دون
�أن يكون هناك فر�صة حقيقية لل�شعوب كي
تختار� ،أي �أن تنتخب وتمار�س حقوقها في
تقرير م�صيرها؟ بكلمات �أُخرى ،ما هي ال�شروط
ال�ضرورية كي يكون من الممكن الحديث عن
مبد�أ حق تقرير الم�صير و�ضرورة عدم التدخل؟
�ألي�س من ال�ضروري �أن يكون ال�شعب نف�سه
م�ؤه ًال بو�سائل ديمقراطية كي ي�شارك في �صوغ
�شكل وجوهر م�ؤ�س�سات الدولة وحكومتها
واقت�صادها ،ك�شرط ال بديل منه ،وكمقدمة
�ضرورية كي يقف مبد�أ تقرير الم�صير على
قدميه؟
ال�س�ؤال لي�س ب�سيط ًا و�إن كنت �أعتقد �أن هناك
�ضرورة لأن يكون ال�شعب �شريك ًا في الحد الأدنى
في م�ؤ�س�سات الدولة وفي �صوغ قراراتها
الم�صيرية كي يكون من الممكن الحديث عن
مبد�أ عدم التدخل .وقد ال يكون مبد�أ عدم التدخل
�شرط ًا �ضروري ًا لأن تدار الدولة ب�شكل ديمقراطي
كما تدار دولة مثل ال�سويد �أو فنلندا ،لكن من
ناحية �أُخرى ،ف�إن من الوا�ضح �أن الأمر ي�صبح
مثيراً لل�سخرية عندما ي�أتي ادعاء عدم التدخل
من طرف نظام دموي ال يكترث ب�شعبه ،و�إنما
يقمعه وال يحترمه �أ�ص ًال� .إن حق عدم التدخل
هو حق لل�شعب ال للنظام بعينه ،وي�ستطيع
يدعي ادعاء ال�شعب ما دام يمثل الحد
النظام �أن ّ
الأدنى من الإرادة ال�شعبيةّ � ،أما �إذا افتقد هذا
البعد تمام ًا فلي�س من الوا�ضح ما هو الأ�سا�س
الأخالقي الذي يتبقى له كي يقف وراء مبد�أ عدم
التدخل.
في هذا ال�سياق يجب �أن نفرق بين ادعاءات
عدة� ،أولها� ،أن ما قلته �أعاله ال يهدف �إلى
ت�أ�سي�س حق �أي دولة في التدخل في �أمور دولة
�أُخرى حتى في حالة وجود نظام غير
رغبت في
ديمقراطي ،بل �إن المقولة التي
ُ
ت�أكيدها تقوم �أ�سا�س ًا على النفي :ال يحق لنظام

قمعي �أن يقف خلف مقولة عدم التدخل وحق
تقرير الم�صير ما دام �شعبه لي�س �شريك ًا في
تقرير م�صيره وم�شارك ًا في �صوغ �شكل الدولة
وم�ؤ�س�ساتها.
ثاني االدعاءات هو �أنه في �أو�ضاع معينة
ربما يكون هناك واجب ــ ولي�س حق ــ لدول
�أُخرى للقيام بنوع من التدخل .وكي يكون الأمر
عدة� ،أولها �أن
كذلك يجب �أن ت�ضاف �شروط ّ
يكون النظام مرتكب ًا جرائم وح�شية �ضد �شعبه،
وثانيها هو �أن يكون هناك ج�سم تمثيلي يطلب
مثل هذا التدخل ،وثالثها هو �أ ّال يكون هذا
التدخل ع�سكري ًا ،و�إنما �أن يكون �أ�سا�س ًا تدخ ًال
�إن�ساني ًا بهدف م�ساعدة ال�ضحايا.
�إن الثورات العربية تفتح نقا�ش ًا ب�ش�أن مثل
هذه القيم ،فنحن لم ن�سمع �أحداً في المعار�ضة
ال�سورية �أو الم�صرية يدعو �إلى غزو م�صر �أو
�سورية ،و�إن كنا �سمعنا مطالبة ب�إر�سال بعثات
تق�صي حقائق كي تقدم للأمم المتحدة تقارير
ب�ش�أن خروقات حقوق الإن�سان وممار�سات
دموية �ضد المحتجين وقوى المعار�ضة ــ فهل
يبقى هذا �ضمن المعقول؟
�أعتقد �أن موقف المعار�ضة ال�سورية حتى
الآن مثير للإعجاب برف�ضه �أي تدخل ع�سكري
خارجي ،و�إن كان من الم�شروع تمام ًا �أن يطالب
المجتمع ال�سوري الذي ُي�سفك دمه في ال�شوارع
يومي ًا بمراقبين دوليين وبلجان تق�صي حقائق
تن�شر التقارير ب�ش�أن ممار�سات النظام� .إن هذا
هو الحد الأدنى ،وهو م�شروع تمام ًا .ف�أولئك
الذين يتلفظون بكلمات مثل �ضرورة �إجراء
تعديالت وتغييرات �إ�صالحية ،والذين ي�ؤيدون
مطالب الثوار لكنهم يعيبون عليهم مطلب �إر�سال
بعثات تق�صي حقائق ،وف�سح المجال �أمام
ال�صحافيين الأجانب لتغطية الأحداث ،ال
يقولون لنا كيف يمكن ،في اعتقادهم ،محا�صرة
النظام و�إجباره على تقديم تنازالت (و�إن كان
وقت التنازالت فات) من دون �أن يكون هناك
�أي �ضغط دولي في هذا ال�ش�أن .عالوة على ذلك،

حجر كبير في مياه �آ�سنة

الملف

047

من �إعالم و�أ�سلحة وتمويل؟ وهل يحق للنظام ما
ال يحق لل�شعب؟

�أال يمكن القول �إن النظام نف�سه ي�ستفيد من
عوامل خارجية ويوظفها في معركته الداخلية،

VI

خاتمة
لقد �ألقت الثورات حجراً كبيراً في مياه ال�شرق
العربي الآ�سنة ،وبعثت الأمل في النفو�س،
و�أعطتنا ،وال تزال تعطينا ،مادة ثمينة للتفكير
واالجتهاد ،و�سبب ًا للتفا�ؤل .ومع �أن النجاح لي�س

م�ؤكداً ،والطريق طويلة� ،إ ّال �إن علينا �أن نقوم
بدورنا كي نجعل الطريق �أق�صر والنجاح ممكن ًا،
وكي نوفر دم �أبناء �أمتنا ،ولنحلم بم�ستقبل
الn .
ُحرمنا من الحلم به طوي ً
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