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التضامن املدني مدخلنا إلى الديمقراطية

راتب شعبو)1)

مقدمة

نكتشف	اليوم،	بعد	عقد	من	اندالع	الثورات	العربية،	أن	فشلنا	في	ترسيخ	نظام	سيا�سي	ديمقراطي	
طوال	تاريخنا	ما	بعد	االستقالل،	لم	يكن	سببه	أن	الجيش	واالنقالبات	العسكرية	كانت	أداة	التغيير	
بمعزل	عن	الفعل	واملشاركة	الشعبية.	ولعل	االنقالبات	كانت	نتيجة	أكثر	مما	كانت	سبًبا.	أمامنا	اليوم	
تجربة	جديدة	تقول	إن	الثورات	الشعبية،	السلمية	وغير	السلمية،	فشلت	في	تحقيق	ما	تصبو	إليه	
من	انتقال	سيا�سي	ديمقراطي،	بما	فيها	املجتمعات	التي	لم	تصل	فيها	الثورة	إلى	العسكرة،	واستطاعت	
أن	تسقط	طاغيتها	سلمًيا،	مثل	مصر،	وأن	تجري	انتخابات	رئاسية	فعلية،	ولكن	من	دون	أن	تستطيع	

-مع	ذلك-	حماية	هذا	التحول	وترسيخه،	وارتدت	إلى	حال	أسوأ	من	الحال	الذي	انطلقت	منه.

نذهب	في	تفسير	هذا	الفشل	إلى	التراجع	املزمن	لعموم	الناس	عن	االنخراط	في	املجال	العام،	بفعل	
السيا�سي	 بالهم	 النخب	 انشغال	 وبفعل	 الشعبي،	 الوعي	 عن	 العام	 الشأن	 في	 املشاركة	 فكرة	 غياب	
بمعناه	املباشر	)السعي	إلى	السلطة	السياسية(.	سنحاول	الدفاع	عن	فكرة	تقول	إن	السبيل	الوحيد	
املشاركة	 في	 بل	 سياسية)2(،	 نخب	 بين	 اتفاق	 أو	 تسوية	 في	 يكون	 ال	 مجتمعاتنا	 في	 الديمقراطية	 إلى	
املباشرة	للناس	أصحاب	املصلحة،	وتنظيم	حضورهم	في	املجال	العام	بشكل	يحقق	توازًنا	دائًما	بين	
إلى	الطغيان،	ومصلحة	الناس	في	حماية	مصالحهم	الحياتية	اليومية	 ميل	نخب	الدولة	)السلطات(	
	عن	مصلحتهم	في	حماية	شروط	الحياة	العامة،	الشروط	التي	غالًبا	ما	تدوسها	أقدام	

ً
واملباشرة،	فضال

مصالح	النخب	املسيطرة	واألنانية.

)1(		طبيب	وكاتب	سوري.

)2(		ال	نستخدم	املفردة	هنا	بمعنى	تفضيلي	كما	يرد	تعريفها	في	املعاجم	على	أنها	مجموعة	األشخاص	الذين	يعدون	األكثر	تميًزا	وبروًزا،	بحسب	
.	)Larousse	Libraire	Larousse.	Encyclopidique	Dictionaire(،	نقصد	بها	هنا	مجموعة	أشخاص	يجمعهم	االهتمام	

ً
معجم	الروس	الفرن�سي	مثال

بالشأن	العام	ويندبون	أنفسهم	لهذا	االهتمام،	أكانوا	في	محل	مسيطر	)سلطة(	أو	في	محل	مهمش	أو	مقموع	)معارضة(.	
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تاريخ شعبي نزق

املجال	 من	 الناس	 طرد	 على	 باملحكومين،	 عالقتها	 طبيعة	 في	 املتشابهة	 املتتالية	 السلطات	 دأبت	
أي	 العام	هو	مجال	سيا�سي	حصًرا،	 املجال	 إن	 يقول	 الطغيان،	 يالزم	 ثابت	 تقليد	 على	 العام،	جرًيا	
الطبيعية.	 الحال	 بوصفها	 الوعي	 في	 الحال	 هذه	 كرست	 أن	 إلى	 السياسية،	 السلطة	 اشتغال	 مجال	
أصبح	ابتعاد	املحكومين	عن	الشأن	العام	-شأنهم	املباشر-	عنصًرا	ثابًتا	في	تاريخنا،	األمر	الذي	يدفع	
إلى	افتراض	أن	هذا	العنصر	مسؤول	عن	الحلقة	املفرغة	التي	تدور	فيها	مجتمعاتنا	بين	استبداد	وآخر.

إذا	تأملنا	تاريخنا	منذ	االستقالل،	سوف	نجد	أن	مشاركة	الشعب	في	تغيير	السلطة	السياسية	كانت	
محدودة.	البارز	في	تاريخنا،	قبل	الثورات	العربية	التي	مألت	العقد	الثاني	من	القرن	الواحد	والعشرين،	
هو	الترحيب	بالسلطات	أكثر	من	االحتجاج	عليها)3(.	يجري	حسم	الصراع	على	السلطة	بين	النخب،	
بعيًدا	من	الفاعلية	الشعبية،	ثم	يرحب	الشعب	بالسلطة	الجديدة	وكأنه	في	هذا	الترحيب	يستجلب	
بأن	 أنها	قضاء	وقدر.	هناك	إذن	ما	يسوغ	االنطباع	 لو	 خير	السلطة	املنتصرة	ويستبعد	شرها،	كما	
تاريخ	السلطات	 في	 تأثير	الشعوب	 تاريخ	الشعوب،	وكأن	 لدينا	مستقل	عن	 تاريخ	السلطات	والنخب	

وتعاقبها	يقترب	من	الصفر.

الذي	 األمر	 العامة،	 الحياة	 في	 املشاركة	 تجاه	 وعًيا	سلبًيا	 الناس	 لدى	 تاريخ	سيا�سي	طويل	كرس	
استقبلته	النخب	بترحيب	ألن	هذه	الحال	توكل	إلى	النخب	أهمية	وشأًنا	على	حساب	املشاركة	العامة،	
تطمح	 -التي	 الحديثة	 السياسية	 النخب	 تجد	 ال	 ثانية،	 جهة	 من	 ولكن	 للتاريخ)4(.	 صانعة	 وتجعلها	
الحركة	 على	 االعتماد	 السياسية	سوى	 السيطرة	 إلى	 	

ً
سبيال القائمة-	 السلطة	 وتعارض	 السلطة	 إلى	

غلقْت	سبل	االنقالبات	العسكرية.	هكذا	ينشأ	توتر	غير	مجد،	بين	علو	
ُ
الشعبية،	وال	سيما	بعد	أن	أ

إلى	مصدر	قوة	من	خارجها	 )السياسية(،	وعجزها	وحاجتها	 وُبعد	مقاصدها	 للنخب	 الذاتي	 االعتبار	
)الجمهور(	أو	مصدر	قوة	خارجي	)أجنبي(.	

أو	 الهوياتي،	أي	احتجاج	إسالمي	ضد	نظام	غير	إسالمي	 الطابع	 فيها	 يغلب	 في	سورية	بعد	االستقالل	كان	 السلطات	 		حاالت	االحتجاج	ضد	 	)3(
ضد	دستور	ال	يحدد	دين	رئيس	الدولة	أو	ضد	نظام	منظوًرا	له	على	أنه	نظام	أقلية	مذهبية.	أما	الترحيب	بالسلطات	فكان	حضوره	أوسع	وقد	وصل	
ذرو	ته	مع	جمال	عبد	الناصر	ودولة	الوحدة،	وهو	تعبير	عن	شعور	برد	االعتبار	القومي	من	دون	أن	يكون	له	صلة	مباشرة	بشروط	حياة	الناس	
املباشرة.	ترحيب	الناس	أو	احتجاجها	تركز	على	مستوى	عال،	مستوى	سيا�سي	مستقل	إلى	حد	كبير	عن	حياة	الناس	ومستوى	معيشتهم.	مع	اندالع	
الثورة	السورية،	وفي	أول	تظاهرة	في	الساحل	في	بانياس	في	18	آذار/	مارس	2011،	رفع	املتظاهرون	حوالى	عشرة	مطالب	ظهر	من	بينها	مطالب	حياتية	
غير	سياسية	مثل	)مراقبة	فواتير	الكهرباء	وخفضها(	وكان	املطلب	الثاني،	إضافة	إلى	توفير	فرص	عمل	وإقالة	رئيس	املوانئ	والسماح	بعودة	املغتربين	
املمنوعين.	مع	الوقت	وتعميم	القمع	ووحشيته	وغياب	تمثيل	كاف	للثورة	تصدر	املطلب	السيا�سي	األق�سى	)إسقاط	النظام(	وابتلع	كل	ما	دونه.	
يمكن	العودة	إلى:	بشير	زين	الدين،	الجيش	والسياسة	في	سورية	)1918-2000(،	)لندن:	دار	الجابية،	2008(	الحتوائه	على	تفاصيل	كثيرة	حول	هذه	

املوضوعات	وما	يتصل	بدور	الجيش	السوري	في	الحياة	السياسية.

	إلى	حلول	األمين	العام	محل	
ً
)4(		في	الفكر	السيا�سي	اللينيني	تحل	الطليعة	الثورية	محل	البروليتاريا،	األمر	الذي	كرسته	األحزاب	الشيوعية	وصوال

الحزب،	سواء	في	األحزاب	التي	حكمت	أم	تلك	التي	لم	تصل	إلى	الحكم.
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كان	 إذا	 أما	 ومصالحها،	 رؤيتها	 مع	 يتوافق	 حين	 )الشعب(	 من	شأن	 تعلي	 النخب	 أن	 نجد	 سوف	
مضاًدا	لها	ولتوجهاتها،	فإنها	تحط	من	شأنه	حد	الشتم،	حين	ال	يكون	لدى	النخب	سوى	القول،	وإلى	
حد	القصف	والحصار	واإلبادة،	حين	تكون	النخبة	معززة	بجهاز	دولة	وجيش.	على	الشعب	إذن	أن	
تقول	 كانت	 النخب	 كأن	 معارضة)5(.	 أم	 حاكمة	 النخب	 أكانت	 العكس،	 وليس	 للنخب	 خادًما	 يكون	
طوال	هذا	التاريخ	ما	قاله	محمود	درويش	في	)خطاب	الديكتاتور(:	»سأختار	شعبي	سياًجا	ململكتي،	

ورصيًفا	لدربي«.

الحالة	الناٍتجة	هي	أن	ينتظر	الناس،	مهما	شقت	ظروفهم،	انقالًبا	إنقاذًيا	)االنقالبات	العسكرية	
تحمل	في	األغلب	تسميات	خالصية	وإنقاذية	وتصحيحية(،	يكنس	انقالًبا	سابًقا	ليعيد	العالقة	نفسها	
مع	الشعب.	نخبة	سياسية	تطيح	نخبة	أخرى.	وفي	لحظات	نادرة	يقتحم	الناس	املجال	العام	من	بابه	
األق�سى،	نقصد	الباب	السيا�سي،	للمطالبة	بتغيير	السلطة.	ثم	يعودون	بعدئذ	إلى	مجالهم	الخاص	
بال	 تبدو	 التي	 األولى	 إلى	دورته	 لتعيد	االستبداد	 الجديدة(	 أو	 )القديمة	 للسلطة	 العام	 املجال	 تاركين	

نهاية.	

النشاط	العام	للناس	يقتصر	-والحال	هذه-	على	أعلى	أشكاله	وهو	الثورة	الهادفة	إلى	تغيير	نظام	
الحكم.	هكذا	تنوس	الفاعلية	الشعبية	بين	انسحاب	طويل	وكامل	من	الشأن	العام،	تاركين	هذا	الشأن	
حتى	أدق	تفاصيله	للنخبة	الحاكمة،	ولحظات	من	ملء	املجال	العام	باالنتفاض	ضد	النخبة	السياسية	
الحاكمة	مباشرة.	بين	االنسحاب	التام	واالنتفاض	السيا�سي	يبقى	املجال	العام	محل	شغل	حصري	
للسلطة	السياسية	القائمة،	شاغًرا	من	الفاعلية	االجتماعية	املدنية،	أي	من	الحضور	الشعبي	املؤثر	
املقصودة	 املدنية	 الفاعلية	 بين	 التمييز	 اليومية.	سوف	نوضح	الحًقا	 التي	تمس	حياتهم	 املجاالت	 في	

وأعمال	اإلغاثة	والدعم،	ونشاط	الجمعيات	أو	املنظمات	التي	تسمى	منظمات	غير	حكومية.

هذا	التاريخ	الشعبي	النزق	كان	دائًما	وعاء	لبؤس	مديد	مستقر،	حين	تكون	السلطة	طاغية	والشعب	
الناس	الذين	تركوا	استسالمهم	فجأة	 مستسلم،	أو	ملجازر	رهيبة	حين	ترتد	السلطة	بكل	ثقلها	على	
وخرجوا	ضدها.	تفسيرنا	لهذه	الظاهرة	هو	عدم	اهتمام	النخب	بالنضاالت	في	مستويات	متدنية،	أو	
أدنى	من	السياسة،	األمر	الذي	كرس	انسحاب	املحكومين	الدائم	من	الشأن	العام	واستسالمهم	املديد	
أمام	النخب	الحاكمة،	بناء	على	تشكل	وعي	يظهر	فيه	الشعب	محض	أداة	في	صراع	النخب،	وأن	هذا	

الصراع	ال	ينجم	عنه	فوائد	ملموسة	للناس،	بصرف	النظر	عن	لون	النخبة	املنتصرة.

)5(			خلدون	النقيب،	الدولة	التسلطية	في	املشرق	العربي	املعاصر،	دراسة	بنائية	مقارنة،	ط2،	)بيروت:	مركز	دراسات	الوحدة	العربية،	1996(.	
السيما	الفصل	الثامن.	حضارة	الطبقة	الوسطى	ومستقبل	التنمية.
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ث  دولة حديثة ملجتمع غير محدَّ

كانت	 للمجتمع،	 الداخلي	 التطور	 سياق	 خارج	 من	 مجتمعاتنا	 في	 توضعت	 التي	 الحديثة	 الدولة	
حديث	 جهاز	 حداثة)6(.	 أكثر	 أدوات	 اكتسب	 الذي	 لالستبداد	 بل	 للمجتمع،	 ليس	 ثميًنا،	 مكسًبا	
يمنح	من	يستولي	عليه	قدرة	هائلة	على	إخضاع	املجتمع	الذي	بوغت	بالحداثة	ولم	يطور	ما	يكفي	من	
الحماية	في	وجه	جهاز	دولة	حديث	تحركه	أيديولوجيات	حديثة	أيًضا	تحتقر	الروابط	األهلية	وتفككها	
بوصفها	متخلفة،	وتمنع	نشوء	روابط	مدنية	حديثة	عوًضا	عنها،	فيبقى	األفراد	عراة	وفريسة	سهلة	

للجهاز	)الدولة(	الذي	له	سلًفا	في	الوعي	العام	منزلة	شبه	إلهية.	

بين	 الحديثة،	 واأليديولوجيات	 الحديثة	 الدولة	 بين	 تكامل	 وجود	 الحديث،	 تاريخنا	 من	 يظهر	
الدولة	الحديثة	بقدراتها	الهائلة،	واأليديولوجيات	الحديثة	التي	اجتمعت	على	عبادة	الدولة	وشرعت	
لها	االنقضاض	على	الروابط	األهلية،	وقمع	نشوء	بدائل	مدنية	لها.	تكامل	انتهى	في	الواقع	إلى	صلب	
املجتمع	على	خشبة	السلطة	السياسية.	على	هذه	الحال،	كانت	األيديولوجيات	الحديثة	)القومية	منها	
رك	الفرد	األعزل	عارًيا	مما	يمكن	أن	يحميه	من	بطش	جهاز	الدولة	

ُ
واألممية(،	عدائية	ضد	املجتمع،	وت

الحديث	الذي	قمع	بثبات	أي	محاولة	لنشوء	وسائل	حماية	مدنية	يدافع	بها	املحكومون	عن	مصالحهم	
املباشرة	في	وجه	الدولة)7(.

على	هذا،	فإن	األيديولوجيات	الحديثة	التي	غذت	أحزاًبا	وانقالبات	عسكرية،	أنتجت	حين	نجحت	
في	االستيالء	على	الدولة،	بيئة	مالئمة	لالستبداد،	تمثلت	في	تغليب	الدولة	على	املجتمع،	بوصفها	األداة	
ث،	أفسح	 في	يد	)الطليعة(	التي	سوف	تحدث	املجتمع.	الحداثة	املباغتة	وتهميش	املجتمع	غير	املحدَّ
في	صفوف	 كلها	 الحداثية	 غير	 والعصبيات	 التسلط	 نزوعات	 وتنمو	 تتغذى	 ألن	 الواقع،	 في	 املجال،	
،	ظاهرة	التوريث	داخل	

ً
)الطليعة(	)التي	صارت	طغمة	حكم(	داخل	أغلفة	حديثة)8(.	هكذا	نمت،	مثال

الغالف	الجمهوري،	وكذا	الحال	في	ما	يخص	العصبيات	العشائرية	والطائفية	التي	نمت	ضمن	أغلفة	
حديثة	أكانت	قومية	أم	وطنية	أم	أممية..	إلخ.	ويمكننا	تلمس	هذه	الظاهرة	)نمو	العالقات	األهلية	في	
أغلفة	حديثة(	حتى	في	األحزاب	السياسية	التي	قضت	حياتها	في	معارضة	االستبداد	السيا�سي.	كانت	
الحداثة	عندنا	إذن	محض	غالف	للتخلف،	وكانت	مركًبا	لغير	ما	يفترض	أنها	مركب	له،	فلم	تكن	مركًبا	

)6(	 	 Christopher	W.	Morris,	 The	modern	 state:	 https://www.law.upenn.edu/live/files/1750-morris-the-modern-state-in-the-
handbook-on

دراسات	 )بيروت:	مركز	 مقارنة،	ط2،	 بنائية	 دراسة	 املعاصر،	 العربي	 املشرق	 في	 التسلطية	 الدولة	 النقيب،	 كتاب	خلدون	 إلى	 العودة	 تفيد	 	 	 	)7(
الوحدة	العربية،	1996(.	ال	سيما	الفصل	الثامن.	حضارة	الطبقة	الوسطى	ومستقبل	التنمية.

2003(.	وإلى	النصوص	 إلى	عبد	الوهاب	املسيري	وفتحي	التريكي،	الحداثة	وما	بعد	الحداثة.	)بيروت:	دار	الفكر	املعاصر،	 		من	املفيد	العودة	 	)8(
	،310-309 إلى	العوملة(،	سمر	الشيشكلي	)مترجمة(.	)الكويت:	عالم	املعرفة	رقم	 التي	حررها	روبيرتس	تيمونز	وإيمي	هايت	في	كتاب	)من	الحداثة	

	.)2004

https://www.law.upenn.edu/live/files/1750-morris-the-modern-state-in-the-handbook-on
https://www.law.upenn.edu/live/files/1750-morris-the-modern-state-in-the-handbook-on
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للعقالنية	و)نزع	السحر	عن	العالم(،	بل	باألحرى	مركًبا	لالستبداد.

حداثة	الدولة	لم	تواكبها	حداثة	في	مستوى	املجتمع)9(	الذي	بقي	موضوًعا	سلبًيا	للسياسة،	وبقيت	
العالقة	بين	الدولة	واملجتمع	وحيدة	الجانب،	قائمة	على	عالقة	اإلخضاع	والخضوع	التي	تنطوي	على	
العام،	وهكذا	بقي	 الخير	 الدولة	بصفتها	مؤسسة	عامة	تحرص	على	 انعدام	ثقة	متبادل.	ولم	تظهر	

املحكومون	على	مسافة	اغتراب	دائمة	عن	دولتهم.	

إلى	 ودعت	 مسيطرة	 طبقة	 يد	 في	 جهاًزا	 بوصفها	 الدولة	 إلى	 نظرت	 الرئيسية	 السياسية	 التيارات	
الربط	 أهل	 يد	 في	 يكون	 أن	 ينبغي	 جهاًزا	 بوصفها	 أو	 )السليم(،	 املجتمع	 بناء	 إلعادة	 بداية	 تحطيمه	
والحل،	أو	في	يد	الطليعة.	وفي	كل	حال	ظل	الشعور	باغتراب	املجتمع	عن	الدولة	حاضًرا،	وظلت	عتبة	

الشعور	بعمومية	الدولة	عالية.

هذا	الواقع	غير	املتوازن،	حيث	املجتمع	منسحب	وال	يعكس	وزنه	داخل	جهاز	الدولة،	وحيث	للدولة	
الوزن	الساحق	واألثر	األهم،	نقول	إن	هذا	الواقع	دفع	طالبي	التغيير	وأنصاره	إلى	التفكير	في	االستيالء	
على	الدولة	ملا	لها	من	قدرة.	وعليه	تركز	الصراع	دائًما	في	املستوى	السيا�سي	وحول	الدولة،	األمر	الذي	
زاد	من	تهميش	املجتمع.	ما	سبق	يفترض	النظر	بعين	جديدة	للبحث	عن	مقاربة	نضالية	تعيد	التوازن	

بين	املجتمع	والدولة	وتفكك	االستبداد	الراسخ	واملزمن	فيه	أو	تضعف	قيوده.	

التضامن املدني، االشتباك مع الطغيان في مستويات منخفضة

تقول	نظرية	التحديث	إن	تحديث	البلد	وتطويره	في	مستوى	التعليم	وزيادة	دخل	الفرد،	ونمو	وسائل	
االتصال	والصناعة..	الخ،	يقود	إلى	االنتقال	الديمقراطي	أو	يشكل	أساس	التحول	إلى	الديمقراطية)10(.	
وتقول	نظرية	االنتقال	الديمقراطي	إن	األساس	في	االنتقال	هو	الخيار	السيا�سي	للنخب	السياسية،	
األمران	 األولى)11(.	 النظرية	 توحي	 التحديث،	كما	 لعملية	 )حتمية(	 نتيجة	 ليست	 الديمقراطية	 إن	 أي	
إلى	أهمية	 لنا،	إضافة	 كالهما	مهم	في	االنتقال	الديمقراطي،	وال	يمكن	إغفال	أي	منهما،	ولكن	يبدو	
في	 ديمقراطي	 نظام	 نشوء	 في	 الحاسم	 العامل	 أن	 السابقتان،	 النظريتان	 عليها	 تركز	 التي	 العناصر	

 The	passing	of	Traditional	Society;	Modernizing	the	األوسط	الشرق	تحديث	التقليدي،	املجتمع	تجاوز	كتابه،	في	ليرنر	دانيال	يتناول			9((
East	Middle،	تعقيد	عملية	التحديث	التي	تحاول	أن	تحقق	في	فترة	وجيزة	ما	تحقق	في	الغرب	عبر	قرون.	»إنهم	يريدون	السلطة	الحديثة	من	دون	
أهدافها،	والثروة	الحديثة،	ولكن	ليس	الحكمة	الحديثة،	والبضائع	الحديثة،	ولكن	ليس	النزعات	وامليول	الحديثة«.	نقال	عن:	عزمي	بشارة،	االنتقال	

الديموقراطي	وإشكالياته	)دراسة	نظرية	وتطبيقية	مقارنة(،	ط1،	)الدوحة	وبيروت:	املركز	العربي	لألبحاث	ودراسة	السياسات،	2020(

)10(			من	أبرز	ممثليها	سيمور	مارتن	ليبسيت	في	دراسته،	بعض	الشروط	االجتماعية	للديمقراطية،	التنمية	االقتصادية	والشرعية	السياسية.	

)11(			عزمي	بشارة،	االنتقال	الديموقراطي	وإشكالياته،	مرجع	سابق.	السيما	القسم	األول	والثاني.
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مجتمعاتنا	واستمراره	هو	املشاركة	املباشرة	للناس	في	مختلف	مستويات	حياتهم	اليومية،	صعوًدا	إلى	
قضايا	تهم	مجتمعاتهم	املحلية	بصورة	مباشرة.	

)تضامن	 األهلي	 التضامن	 أن	 على	 )التضامن(،	 مفردة	 الطاغية	 السلطة	 أذن	 على	 يقع	 ما	 أسوأ	
العائلة	أو	العشيرة	مع	أحد	أبنائها(	أقل	سوًءا	على	أذن	الطغيان	من	)التضامن	املدني(،	أي	التضامن	
التي	 والقوة	 املوارد	 الرغم	من	كل	 -على	 الطغيان	 يريد	 املتضامنين.	 بين	 املرهون	بعالقة	عضوية	 غير	
تحيل	 أن	 يمكن	 التي	 الروابط	 تحطيم	 إلى	 ويسعى	 معزولين،	 أفراًدا	 املحكومين	 يواجه	 أن	 يحتكرها-	
األفراد	إلى	شعب	ذي	حضور	وثقل	يحد	من	حضور	الطغيان	وثقله.	وقد	يدفع	الخوف	من	التضامن	
املدني	االستبداد	-أحياًنا-	إلى	تعزيز	التضامن	األهلي	الذي	ينتهي	إلى	تفكيك	املجتمع،	في	وجه	التضامن	

املدني	الذي	من	الطبيعي	أن	يوحده.

نرى	أن	بناء	الفرد	الحر	أو	املواطن	هو	عملية	تبدأ	من	النشاط	املدني	)بما	هو	نشاط	نضالي	ينافس	
القانوني	 في	املستوى	 تنتهي	 العام	ويحد	من	سيطرتها	عليه(	قبل	أن	 السلطة	السياسية	على	املجال	
والسيا�سي.	العملية	هي	االنتقال	بالفرد	من	املجتمع	األهلي	حيث	يتعرف	إلى	نفسه	على	أنه	ينتمي	إلى	
عائلة	أو	عشيرة	أو	طائفة..	إلخ،	إلى	مجتمع	مدني	يتعرف	إلى	نفسه	مواطًنا	وينظر	إلى	اآلخرين	بوصفهم	
مواطنين	متساوين	ومساوين	له	في	املواطنة.	هذا	التحول	األسا�سي	يحتاج	-بالدرجة	األولى-	إلى	تأسيس	
الفرد	من	 لحماية	 	

ً
تنشأ	أصال لم	 التي	 األهلية	 الحماية	 الفرد	عن	شبكات	 تغني	 شبكة	حماية	مدنية	

بطش	الدولة	الحديثة،	بل	لحمايته	من	تعدي	جماعات	أهلية	أخرى.	

بين	أسباب	عدم	 النظر	عن	األسباب،	كان	من	 تكوين	شبكات	حماية	مدنية،	بصرف	 في	 الفشل	
ضمور	الروابط	األهلية	واحتفاظها	بوظيفة	الحماية	في	أيامنا،	ولكن	من	دون	أي	تناسب	في	القوى،	
ألنها	وظيفة	حماية	في	وجه	دولة	حديثة	هذه	املرة.	الحماية	األهلية،	والحال	هذه	من	عدم	التوازن،	
	آخر	غير	املواجهة،	فهي	تتخذ	شكل	الوساطة	أو	املقايضة	بالخدمات	أو	التواطؤ	ملصلحة	

ً
تتخذ	شكال

لدى	 يخلق	 وهذا	 للسلطة،	 الخضوع	 من	 بمزيد	 أفراده	 حقوق	 يشتري	 األهلي	 الكيان	 الخ.	 السلطة..	
االجتماعي	 التضامن	 على	حساب	 بدورها	 تتقوى	 التي	 األهلية	 الجماعة	 إلى	 بالحاجة	 الشعور	 األفراد	

املدني.	

هذه	التدخالت	الحمائية	من	موقع	الضعيف	واملغلوب	هي	شكل	حضور	املجتمع	األهلي	في	الدولة،	
	عن	حقيقة	أن	

ً
وهو	شكل	ال	يتناسب	مع	ما	يفترض	أن	يكون	للمجتمع	من	قوة	في	الدولة.	هذا	فضال

هذه	التدخالت	قد	تنفع	في	رفع	الغبن	عن	الفرد،	ولكن	هذا	غير	متاح	للجميع،	بل	ألقلية	باألحرى،	ذلك	
أن	أغلب	السوريين	ال	ينضوون	في	عشائر	متماسكة	يمكن	أن	تتدخل	لدى	الدولة	لحماية	أفرادها،	
وال	يرتبطون	مع	أصحاب	الشأن	في	الدولة	بروابط	دينية	أو	مذهبية	أو	قرابات،	وال	ينتمون	إلى	عائالت	
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كبيرة	لها	وزن	اقتصادي	أو	ديني.	أغلب	السوريين	يعيشون	في	ظل	الدولة	الحديثة،	عارين	من	الحماية	
تحت	رحمة	هذا	الوحش	الذي	ال	يرتوي	من	ابتزازهم	وإذاللهم	ونهبهم.	وفوق	ذلك،	فإن	الحماية	األهلية	
تخلق	تمايزات	بين	األفراد	والجماعات،	وتضر	بالروابط	املدنية	وبنشوء	الفرد	الحر،	أي	تضرب	أساس	
نشوء	ديمقراطية	تمثيلية،	وتجعل	ثقل	الدولة	حاضًرا	في	املجتمع	أكثر	من	حضور	املجتمع	في	الدولة.

انتهكتها	الدولة	ألحد	 لذلك	ال	تستاء	السلطة	الطاغية	من	تدخل	زعيم	عشيرة	للمطالبة	بحقوق	
أفراد	عشيرته،	أو	من	تدخل	رجل	دين	له	اعتبار،	للمطالبة	بحقوق	أحد	أفراد	جماعته	الدينية،	في	
حين	إن	السلطة	نفسها	سوف	ترتد	بكل	عنف	ضد	رئيس	منظمة	مدنية	يحاول	استرداد	حقوق	فرد	
ما.	السلطة	الطاغية	تشعر	كما	لو	بالغريزة،	أن	املطالبة	املدنية	خطر	على	سيطرتها	املطلقة،	ومقدمة	
تعزيز	 -غالًبا-	 شأنها	 من	 التي	 األهلية	 املطالبة	 بخالف	 فأكثر،	 أكثر	 العام	 الشأن	 في	 املشاركة	 النتزاع	
سلطة	الطاغية.	نقول	)غالًبا(	ألن	العالقة	األهلية	يمكن	أن	تشكل	أحياًنا	قادًحا	لتضامن	مدني	أوسع،	
بدأ	 2010،	حين	 نهاية	 في	 التونسية	 الثورة	 في	شرارة	 الحال	تضامًنا	عفوًيا،	كما	حدث	 في	هذه	 يكون	
املدني	 التضامن	 نار	 تشتعل	 أن	 قبل	 عائلته	وعشيرته،	 من	 البوعزيزي	 على	حادثة	محمد	 االحتجاج	

الواسع	التي	أشعلت	الثورة)12(.

بناء	شبكة	حماية	مدنية	تطال	كل	جوانب	التعدي	املمكنة	على	شروط	حياة	األفراد	هو	النشاط	
إليها	 تلتفت	 التي	 املباشرة	 الديمقراطية	 فكرة	 من	 يقترب	 الذي	 املجال	 وهو	 مجتمعنا،	 يتطلبه	 الذي	
املشاركة	 سبل	 عن	 وتبحث	 التمثيلية	 الديمقراطية	 حدود	 تتلمس	 وهي	 اليوم	 األوروبية	 الشعوب	

املباشرة.	

من	املفيد	هنا،	في	سياق	الكالم	عن	الديمقراطية،	اإلشارة	إلى	أن	صاحب	كتاب	)العقد	االجتماعي(	
دافع	عن	أن	املجتمع	هو	)األمير(	وهو	)العاهل(	وليست	الحكومة	سوى	أداة	في	يد	)األمير	الجماعي(.	
وأكد	أن	سيادة	الكائن	الجماعي	تتناقض	مع	منطق	التمثيل،	فالناخب	ال	يكون	حًرا	إال	في	أثناء	عملية	
االنتخاب،	وبعد	ذلك	يصبح	عبًدا	ملن	انتخبهم	ويفقد	حريته.	وينتهي	إلى	القول	إن	سيادة	املجتمع	ال	
ناب	إلى	أي	سلطة.	»تقوم	السيادة،	جوهًرا،	على	اإلرادة	العامة،	واإلرادة	مما	ال	

ُ
ض	أو	ت يمكن	أن	تفوَّ

يمثل	مطلًقا،	واإلرادة	إما	أن	تكون	عين	ال�سيء	أو	غيره،	وال	وسط،	وليس	نواب	الشعب	ممثليه	إذن،	
وال	يمكن	أن	يكونوا	ممثليه،	وهم	ليسوا	غير	وكالئه،	وهم	ال	يستطيعون	تقرير	�سيء	نهائًيا،	وكل	قانون	

ال	يوافق	الشعب	عليه	شخصًيا	باطل،	وهو	ليس	قانوًنا	مطلًقا«)13(.

)12(			سوف	يكتشف	املجتمع	محدودية	الحماية	التي	توفرها	البنى	األهلية،	وفي	كل	مواجهة	مع	الدولة	التي	تستعمرها	طغمة	حاكمة،	سوف	يلوح	
التضامن	املدني	بوصفه	السبيل	الوحيد	ملواجهة	ثقل	الدولة.	يمكن	أن	يشكل	قياس	التضامن	املدني	مؤشًرا	على	نجاح	الثورة،	حتى	لو	تحطمت	
بفعل	القمع،	والعكس	بالعكس.	أي	إن	حضور	الروابط	األهلية	واشتغالها	في	سياق	أي	ثورة	هو	تعبير	عن	إخفاق،	حتى	لو	نجحت	في	إسقاط	النظام.

	،)1995 )13(		جان	جاك	روسو،	العقد	االجتماعي،	أو	مبادئ	حقوق	اإلنسان،	عادل	زعيتر	)مترجًما(،	ط2،	)بيروت:	مؤسسة	األبحاث	العربية،	
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فكرة	 عن	 بعيًدا	 يكن	 ولم	 التمثيلية،	 للديمقراطية	 متحمًسا	 روسو	 جاك	 جان	 إذن	 يكن	 لم	
التعددية	 طريق	 عن	 ليس	 الدولة،	 وسلطة	 املجتمع	 بين	 التوازن	 تحقق	 التي	 املباشرة	 الديمقراطية	
في	تقرير	 للناس	 املباشرة	 إلخ،	بل	باألحرى	عن	طريق	املشاركة	 الحزبية	واالنتخابات	وحرية	اإلعالم..	

شؤونهم	الحياتية،	هذه	الشؤون	التي	ال	تفوض	أو	تناب	إلى	أي	سلطة.

هل	يمكن	بناء	شبكة	حماية	مدنية	في	ظل	نظام	يمنع	أي	نشاط	مستقل؟	وكيف	ومن	أين	يمكن	
البدء؟	وما	عالقة	هذا	النوع	من	النشاط	بالنشاط	السيا�سي	املعارض؟	

ومواجه	 مستقل	 مدني	 نشاط	 بناء	 يتطلب	 واملجتمع	 الدولة	 بين	 مجتمعاتنا	 في	 التوازن	 تحقيق	
للدولة،	إلى	جوار	النشاط	السيا�سي	املعارض	ومستقل	عنه	أيًضا.	النشاط	السيا�سي	املعارض	يوسع	
العمل	 بالفائدة	على	 العام-	 في	املجال	 الدولة	 الذي	يعود	-حين	يحد	من	سلطة	 املدني	 العمل	 مجال	

السيا�سي	املعارض.	استقالل	هذين	النشاطين	عن	بعضهما	يجعلهما	متساندين.	

النشاط	املدني	الذي	يخلق	شبكة	حماية	لألفراد	في	وجه	الدولة،	هو	نشاط	مواجهة	مع	السلطة	
يستهدف	 نشاط	ال	 ولكنه	 وإرادات.	 تعبير	صريح	عن	صراع	مصالح	 األصل	 في	 ألنه	 الضرورة،	 بحكم	
الوصول	إلى	السلطة،	وال	تعنيه	أيديولوجيا	السلطة	وال	لونها	وال	من	يشغلها،	ما	يعنيه	هو	صد	مسعى	
السلطة	للتضييق	على	حياة	األفراد	املادية	واملعنوية.	ال	يطالب	النشاط	املدني	بالتعددية	السياسية	
،	وال	ينشغل	بشرعية	أو	نقص	شرعية	السلطة	السياسية	القائمة،	بل	يهتم	أكثر	بفساد	السلطة	

ً
مثال

أكانت	شرعية	أم	ال،	نظًرا	إلى	أن	الفساد	يؤثر	في	حياة	األفراد	باملجمل.	وتبقى	عين	النشاط	املدني	على	
هذا	املستوى	املنخفض	)على	افتراض	أن	السياسية	تمثل	املستوى	املرتفع(	الذي	يعني	الحياة	املباشرة	

للناس)14(.	

أيديولوجية.	 تباينات	 ألي	 الحياتية	 صعوباتهم	 عن	 الناجمة	 وآالمهم	 الناس	 حاجات	 تخضع	 ال	
املباشرة.	 الحاجات	 مستوى	 في	 له	 محل	 ال	 األيديولوجية	 التباينات	 تولده	 الذي	 والصراع	 التباعد	
األفكار	والتصورات	تباعد	بين	الناس	بينما	توحدهم	الحاجات،	ويمكن	التأسيس	على	هذا	لبناء	شبكة	
السلطات	 في	ظل	 الناس	 )فارغة(	ألن	 نقول	 الفارغة.	 الذهنية	 النزاعات	 حماية	موحدة	مستقلة	عن	
الطاغية	يعيشون	البؤس	نفسه،	بصرف	النظر	عن	ذهنية	السلطة	أكانت	إلى	اليسار	أم	إلى	اليمين.	
ومن	األجدى	واألقرب	إلى	الحس	السليم	أن	يوحدهم	بؤسهم	)العمل	لتحسين	شروط	حياتهم	املباشرة	
مادًيا	ومعنوًيا(	على	أن	تفرقهم	االتجاهات	الفكرية	للنخب	)األفكار	الكبرى	واألهداف	غير	املنظورة(.

.158

)14(		عن	تطور	فكرة	املجتمع	املدني	وتبدل	مضمونها	والشروط	التاريخية	لظهورها	وانفصال	املجتمع	املدني	عن	الدولة،	يمكن	العودة	إلى	كتاب	
عزمي	بشارة	)املجتمع	املدني،	دراسة	نقدية(،	ط2،	)الدوحة،	بيروت:	املركز	العربي	لألبحاث	ودراسة	السياسات،	2012(.
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حقوق	 عن	 الدفاع	 لجان	 مثل	 مدنية،	 تنظيمات	 إنشاء	 إلى	 املعارضة	 السياسية	 األحزاب	 سعي	
اإلنسان	أو	منظمات	اإلغاثة	واملنظمات	الخدمية..	الخ،	ليس	هو	ما	نقصده	في	بناء	شبكة	الحماية	
املدنية.	مع	إدراكنا	الفارق	بين	لجان	الدفاع	عن	حقوق	اإلنسان	)وهي	جزء	أسا�سي	في	شبكة	الحماية	
بالكامل	عن	تدخل	األحزاب	السياسية(	واملنظمات	الخدمية.	 كما	نقصدها،	على	أن	تكون	مستقلة	
غير	أننا	نجمعها	مًعا	هنا	حين	تكون	تابعة	ألحزاب	سياسية	أو	ناشئة	بمبادرة	من	أحزاب	سياسية.	إن	

ل	األحزاب	السياسية	في	النشاط	املدني	ينقل	انقسامات	السياسة	إلى	هذا	النشاط	ويفسده.
ّ
تدخ

ما	تدرج	تسميته	باملجتمع	املدني	اليوم	مثل	املنظمات	غير	الحكومية	أكانت	في	اإلغاثة،	أم	التدريب	
أم	محو	األمية	أم	تنظيم	األسرة	أم	حماية	األطفال	أم	مكافحة	جرائم	الشرف..	الخ،	ال	صلة	له	بشبكة	
مع	 بالتفاهم	 وتعمل	 العامة،	 املؤسسات	 فها	 ِ

ّ
خل

ُ
ت ثغرات	 تغطي	 املنظمات	 فهذه	 املذكورة.	 الحماية	

السلطات	القائمة	وضمن	شروط	هذه	السلطات.	أي	إنها	إما	ترمم	ما	تخربه	السلطات	أو	تمأل	الفراغ	
الخدمي	الذي	ال	تغطيه	السلطات،	من	دون	أن	تكون	في	أي	لحظة	في	صراع	مع	هذه	السلطات	للحد	

من	طغيانها.	

	من	تركيز	نشاطها	كله	
ً
إليها،	بدال تلتفت	 أن	 النخب	 ينبغي	على	 التي	 املدنية	 الفاعلية	 أو	 النشاط	

املادية	 الحياة	 بشؤون	 تتعلق	 منخفضة	 مستويات	 في	 السلطة	 مواجهة	 هي	 السيا�سي،	 املستوى	 في	
واملعنوية.	يحتاج	النشاط	املدني	إلى	نخب	مدنية	ترى	أهمية	هذا	النشاط	وأهمية	ابتعاده	عن	االرتباط	
السيا�سي،	سواء	من	ناحية	الصلة	باألحزاب	أم	التشكيالت	السياسية	القائمة،	أم	من	حيث	التلوث	

بامليل	الحزبي	الذي	يعني	السعي	إلى	السلطة.

التسييس املفرط أو حلولية السلطة السياسية

يربط	الوعي	السائد	عندنا	كل	تعٍد	أو	خلل	في	إطار	الحياة	العامة،	مهما	كان،	بالسلطة	السياسية،	
ليس	بمعنى	املسؤولية	العامة	التي	تستوجب	معالجة	الخلل،	بل	بمعنى	تالزم	الخلل	مع	السلطة	القائمة،	
السلطة	 تغيير	 إلى	 التحرك	 كان	 وملا	 القائمة.	 السلطة	 تغيير	 عبر	 إال	 يمر	 ال	 الخلل	 إصالح	 أن	 فيبدو	
القائمة	مهمة	عسيرة	ومحفوفة	بالخطر،	فإن	النتيجة	املتوقعة	هي	السكوت	عن	الخلل	واالستكانة،	

،	وإال	فال	سبيل	سوى	الرجاء	وطلب	)الرحمة()15(.	
ً

أو	توسل	)الوساطة(	ملن	يستطيع	سبيال

ة(	في	تفاصيل	الحياة	كلها،	وكأن	
َّ
	في	هذا	الوعي	ذي	الطابع	الديني،	تبدو	السلطة	السياسية	)حال

معلول	 بأنه	 اإلنسان	 اعتراف	 النفسية	هو	 الناحية	 »الصبر	من	 فيه:	 يقول	 )الصبر(	 بعنوان	 له	 مقالة	 في	 إلى	يوسف	سالمة	 العودة	 يمكن	 	 	 	)15(
 shorturl.at/zIPQ0		.»مطلق
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وجودها	في	التفاصيل	واملمارسات	إنما	هو	وجود	كامل	وتام،	كما	تقول	نظرية	الحلول	الصوفية)16(.	إذا	
مضينا	خطوة	إضافية	في	هذا	التشبيه،	يترتب	علينا	القول	إذن	إن	الوجود	الفعلي	الحق	هو	للسلطة	
وليس	للمجتمع	وجود	قائم	بذاته،	ألن	وجوده	ال	يتحقق	إال	بحلول	السلطة	)اإلله(	فيه.	والحق	أن	هذا	
الوعي	ناجم	عن	سلبية	تامة	ومزمنة	للمجتمع	تجاه	سلطة	الدولة،	وأن	الوعي	الحلولي	يعود	ليكرس	

هذه	السلبية	في	إعالئه	من	سلطة	الدولة	وجعلها	املبتدأ	واملنتهى	في	تغيير	أحوال	الناس.

الوعي	املذكور	مسيطر،	فهو	مقيم	لدى	العامة	كما	لدى	النخبة،	ومقيم	لدى	املعارضة	كما	لدى	
-	بأشخاص	عبروا	عن	تذمرهم	من	أشياء	فرعية،	

ً
السلطة.	كانت	سجون	نظام	األسد	تمتلئ	دائًما	-مثال

من	ارتفاع	األسعار	أو	من	الفساد	أو	من	التشبيح.	فالسلطة	ترى	في	أي	رفض	فردي	أو	أي	تذمر	من	
تجاوز	أو	خلل	أو	صعوبة	ما	في	الحياة	اليومية،	رفًضا	لها	وتذمًرا	منها،	وتعالج	األمر	على	أنه	كذلك،	
وتزج	باملتذمرين	في	السجون.	وباملقابل	تشير	النخب	املعارضة	إلى	معاناة	الناس	في	كل	املستويات،	من	
صغيرها	إلى	كبيرها،	على	أنها	النتيجة	)الحتمية(	لبقاء	السلطة	القائمة	في	الحكم،	وتستوعب	إشارتها	
إلى	معاناة	الناس	على	أنها	سبيل	لفضح	السلطة	القائمة	وخطوة	على	طريق	إسقاطها.	أي	إن	النخب	
املعارضة،	حين	تشير	إلى	مصاعب	الناس	وحاجاتهم	ومعاناتهم،	فإنها	تتوسل	ذلك	لغاية	سياسية،	أي	
إنها	ال	تفعل	ذلك	إلرغام	السلطة	على	تذليل	الصعوبات	وتلبية	الحاجات	ورفع	املعاناة،	ولعلها	ال	تريد	

لذلك	أن	يحدث	فتسقط	من	يدها	وسيلة	تحريض	)سيا�سي(.

ينعكس	هذا	الوعي	لدى	عامة	الناس	بصورة	تقول	إن	القبول	بالسلطة	القائمة،	يعني	أن	تقبل	بكل	
�سيء	يتعلق	بالحياة	العامة	في	ظلها	)األسعار،	القدرة	الشرائية،	توافر	املواد،	الرشوة،	حالة	الطرقات،	
وهذا	 القائمة	 للسلطة	 يعني	رفضك	 ذلك	 من	 �سيء	 تعبيرك	عن	رفض	 الخ(،	ألن	 	.. التشبيح	 صنوف	
يترتب	عليه	تبعات	مواجهة	مع	هذه	السلطة،	فما	بالك	إذا	طالبت	أو	سعيت	إلى	تغيير	ما	ال	تقبل	به.	
على	هذا،	ال	يوجد	في	املجتمع	أي	نشاط	أو	أي	محاولة	أو	تصور	للعمل	ضد	األحوال	البائسة	للناس	
باستقالل	عن	العمل	ضد	السلطة	السياسية،	أي	باستقالل	عن	السياسة.	واملالحظ	أنه	إذا	تحرك	

املجتمع	في	وجه	السلطة	السياسية،	فإنه	ال	يتحرك	إال	لكي	يطالب	بتغييرها.	

هذا	الوعي	الشعبي	يقابله	وعي	مشابه	ومعكوس	لدى	السلطة	الطاغية،	يصور	كل	مطالبة	شعبية	
مستقلة	على	أنها	موقف	سيا�سي	رافض	للسلطة.	النتيجة	املنطقية	لهذا	التسييس	املفرط	هي	السلبية	
الشعبية	املزمنة.	والحقيقة	أن	السلبية	الشعبية	أو	غياب	النشاط	املدني	ال	يشجع	فقط	نزوع	السلطة	
إلى	التحكم	التام	في	املجتمع،	بل	يشجع	أيًضا	الفساد	وسوء	اإلدارة	وهدر	املال	العام	وكل	ما	يعوق	

2017(	ص43-44.	وانظر	أيضا	في	شرح	معنى	 العربية	لألبحاث	والنشر	 )بيروت:	الشبكة	 	عبد	الوهاب	املسيري،	الحلولية	ووحدة	الوجود،	 	)16(
2012(،	ص	 )القاهرة:	مؤسسة	هنداوي	 هـ(،	 	309-244( التصوف	اإلسالمي	 الحالج	شهيد	 بن	منصور	 الحسين	 الباقي	سرور،	 الحلولية:	طه	عبد	

.163-153
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التنمية	االقتصادية	والبشرية.	وتفسير	ذلك	أن	االستسالم	أمام	تراجع	شروط	الحياة،	يريح	السلطات	
في	 الفساد،	 الخ،	وال	سيما	أن	 الفساد	والهدر..	 العمل	على	تحسين	األداء	االقتصادي	ومكافحة	 من	
إلى	سد	 النظام	 يميل	 	

ّ
أال الطبيعي	 النظام،	ومن	 بين	أهم	عناصر	تماسك	 الطغيان،	يعد	من	 أنظمة	

قنوات	الفساد	وتحويل	ما	يذهب	فيها	إلى	املصلحة	العامة،	ما	دام	ال	يتعرض	إلى	ضغوط	شعبية	تطالب	
بتحسين	شروط	حياة	الناس.	وهذا	ينطبق،	وفق	املنطق	نفسه،	على	بقية	العوامل	التي	تعّوق	التنمية.

األهداف غير املنظورة تربة االستبداد املمتازة

االستبداد.	 لصنوف	 	
ً

مدخال للقياس	 القابلة	 وغير	 املنظورة	 غير	 الكبيرة	 األهداف	 دائًما	 كانت	
ا	محدًدا	وجامًعا	للسوريين،	بدأت	

ً
بعد	االنتهاء	من	االستعمار	الفرن�سي	الذي	شكل	التحرر	منه	هدف

التباينات	السياسية	بالظهور	بين	النخب	السورية.	كان	هذا	من	طبيعة	األمور،	غير	أن	املشكلة	بدأت	
حين	استقل	التباين	السيا�سي	عن	األهداف	امللموسة	للناس	وتحول	إلى	صراعات	نخبوية	على	األحالف	
والتيارات	واألفكار	الكبرى.	االنقالبات	والصراعات	السياسية	واالغتياالت	كانت	تحركها	طاقة	تنشأ	من	
التصورات	واألفكار	أكثر	مما	تنشأ	من	واقع	الناس	ومعايشهم	وشروط	حياتهم.	هكذا	نشأت	غربة	بين	

الناس	والصراعات	السياسية.	

فلسطين	 وتحرير	 اإلمبريالية،	 ومعاداة	 واالشتراكية،	 العربية،	 الوحدة	 حول	 الصراعات	 دارت	
واستعادة	األمجاد	ونصرة	اإلسالم..	الخ،	باستقالل	عن	معنى	هذه	الصراعات	في	شروط	حياة	الناس.	
	
ً
صارت	الصورة	معكوسة،	إذ	ترتب	على	الناس	أن	ينسوا	شروط	حياتهم	وأن	ينسوا	حرياتهم،	خدمة
ينتهي	 ال	 ويشكل	مصدًرا	 املدرسية،	 والكتب	 والراديو	 الصحف	 يمأل	 ولكنه	 منظور	 غير	 كبير	 لهدف	
الحرية،	 باسم	 أبنائهم	 سجن	 وقبلوا	 االشتراكية،	 باسم	 الجوع	 الناس	 قبل	 والتصريحات.	 للخطب	
وشردوا	باسم	العداء	لإلمبريالية..	الخ.	كانت	الصراعات	مموهة	ومنزاحة	دائًما	عن	املضمون	الحقيقي	
لها،	أي	عن	حقيقة	أن	الصراع	كان	في	أصله	من	أجل	مزيد	من	السيطرة	للنخب	الحاكمة،	وأن	الهدف	
الناس	 أن	 هو	 األسوأ	 الهدف(.	 )خدمة	 في	 �سيء	 أي	 بفعل	 للسلطة	 ترخيص	 ليس	سوى	 املنظور	 غير	

ارتضوا	-بتأثير	النخب	التي	في	السلطة	وفي	املعارضة	مًعا-	بتحمل	ضيق	الحال	ملصلحة	)الهدف(.	

هذا	هو	تعريفنا	لأليديولوجيا	التي	ينبغي	التخلص	منها.	ستر	الواقع	بغطاء	فكري	يعطي	السلطة	
البطش	 صنوف	 وعلى	 القمعية،	 ترسانتها	 تعزيز	 على	 )أخالقية(	 مصادقة	 وحتى	 مطلقة	 صالحية	

	في	خدمة	الهدف	النبيل.	
ً

والتحكم.	يصبح	تجويع	الناس	وحتى	سجنهم	وقتلهم،	عمال
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امللموسة	 باملصالح	 العام	 النشاط	 يقت�سي	ربط	 النحو،	 	على	هذا	
ً
رفض	األيديولوجيا)17(	مفهومة

للقياس	ملصلحة	 القابلة	 وغير	 املنظورة	 غير	 األهداف	 من	 السيا�سي	 املجال	 تحرير	 ويقت�سي	 للناس،	
أهداف	محددة	وملموسة	ويمكن	قياسها.	

هذه	هي	املقدمة	الضرورية	لنشوء	روابط	أو	تشكيالت	للنضال	املدني	الذي	يقيس	نتائج	السياسات	
مفقودة	 ثقافة	 املباشرة.	هذه	 أحوالهم	 للناس	تخص	 ثقافة	 ليخلق	 العموم	 على	 وينشرها	 ويرصدها	
لدينا،	ليس	فقط	بسبب	التعمية	التي	تمارسها	السلطات،	بل	أيًضا	بسبب	إهمال	النخب	املعارضة	

	إصالحًيا	وغير	الئق	و)أقل	من	املستوى(.	
ً
لهذا	املستوى	من	النضال	بوصفه	نضاال

مقارنة	ببلد	ديمقراطي	راسخ	مثل	فرنسا،	تجد	السيا�سي	الفرن�سي،	أكان	في	السلطة	أم	خارجها،	
ذا	اطالع	جيد	على	واقع	بلده،	ويتكلم	بإسهاب	على	التفاصيل	الحياتية	للناس	وباألرقام،	فيما	يسهب	
بنقل	 ينشغل	 مما	 أكثر	 بإدانة	خصومه	 وينشغل	 الكبرى	 واألفكار	 العمومي	 بالكالم	 عندنا	 السيا�سي	

حقائق	مفيدة	للناس.	هذا	مؤشر	على	ما	ذهبنا	إليه.

قد	يقول	أحد	إن	املقارنة	باطلة	بين	مجتمع	ديمقراطي	مستقر	وغني،	وآخر	فقير	ويحكمه	استبداد	
دائًما،	وإن	بشدات	مختلفة،	 السوريون	 يعيشها	 التي	كان	 الصعبة	 الحياتية	 مديد،	ولكن	املشكالت	
سورية	 في	 الفساد	 ومستوى	 فرنسا.	 في	 الحياتية	 الظروف	 من	 أكثر	 نضالًيا	 منطلًقا	 جعلها	 إلى	 تدفع	
-وهو	السبب	األسا�سي	لضيق	حال	السوريين	والكابح	األسا�سي	لكل	تنمية	في	البلد-	من	الطبيعي	أن	
يدفع	النخب	إلى	جعله	موضوع	نضال	مستقل،	من	دون	تأجيله	بدعوى	ارتباطه	)العضوي(	بالنظام	
التي	 )النبيلة(	 الغاية	 وعن	 املنظور	 غير	 الهدف	 عن	 النظر	 -بصرف	 سيا�سي	 نظام	 أي	 إن	 السيا�سي.	
األحزاب	 فقط.	 سيا�سي	 وليس	 مدني	 رادع	 هناك	 يكن	 لم	 ما	 للفساد	 منشئة	 تربة	 سيكون	 يرفعها-	
لو	توفرت	شروط	 أيًضا،	حتى	 تمادي	بعضها،	ولكنها	يمكن	 املتنافسة	يمكن	أن	تحد	من	 السياسية	

ديمقراطية	معقولة،	أن	تتقاسم	الفساد	على	حساب	الناس.

من	جهة	أخرى،	قد	يقول	أحد	إن	شروطنا	الوطنية،	أي	احتالل	جزء	من	أرضنا،	ووجود	إسرائيل،	
يفرض	على	النخب	تكريس	همها	للنضال	الوطني	الذي	يمكن	أن	يثقل	على	أحوال	الناس	ومعايشهم.	
من	املفهوم	أنه	ال	يمكن	التساهل	في	احتالل	جزء	من	األرض	الوطنية،	ويتحتم	إعطاء	هذا	األمر	حقه	
	في	السياسة	الوطنية،	لكن	ال	يمكن	أن	يتما�سى	هذا	الهم	الوطني	مع	الفساد	املستشري،	وال	مع	

ً
كامال

القمع	املعمم،	وال	مع	التضييق	على	أحوال	الناس.	ما	يعني	أن	النضال	ضد	الفساد	والقمع	والفقر	هو	
نضال	من	أجل	القضية	الوطنية	مباشرة.	

املكتبات	 شركة	 )الكويت:	 )مترجًما(،	ط1،	 الديريني	 رجا	 محمد	 املعرفة،	 سوسيولوجيا	 في	 مقدمة	 واليوتوبيا،	 األيديولوجيا	 مانهايم،	 كارل	 	 	)17(
الكويتية،	1980(	الفصل	الثاني،	ص-129ص173.
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في	ثورات	الربيع	العربي	كافة	لم	يكن	الهم	الوطني	هو	املحرك)18(،	بخالف	ما	كان	الوضع	عليه	من	
بدافع	 العربية	 الثورات	 تحركت	 االجتماعي.	 الهم	 املجال	وسيطر	على	 الوطني	 الهم	 احتل	 قبل،	حين	
اجتماعي،	كان	هذا	تحول	مهم	في	طبيعة	الصراع	مع	السلطات	القائمة.	غير	أن	ثورات	الربيع	العربي	
التي	فرضها	االستبداد	املديد-	رفعت	 بالشروط	السياسية	 -وال	سيما	املوجة	األولى،	وألسباب	تتعلق	

ا	غير	محددة	وغير	منظورة:	حرية،	كرامة.
ً
بدورها	أهداف

هل الديمقراطية هي الحل؟

هل	يكون	انعدام	شرعية	السلطة	السياسية	في	مجتمعاتنا	هو	مصدر	التشنج	األمني	الدائم	لديها	
وخشيتها	من	أي	نقد	وارتدادها	العنيف	ضد	أي	نشاط	مستقل،	حتى	لو	كان	مطلبًيا؟	وهل	يبدأ	حل	

أزمة	العالقة	بين	السلطة	واملجتمع	بحل	مشكلة	الشرعية؟	هل	تكون	الديمقراطية	هي	الحل؟

تدور	فكرة	الديمقراطية،	كما	يبدو	في	املشهد	السيا�سي	الحالي،	حول	االنتخابات	وصناديق	االقتراع.	
ويمني	الديمقراطيون	أنفسهم	بأن	اعتماد	االنتخابات	إلنتاج	السلطة	السياسية،	سوف	يكون	بداية	
في	 ديمقراطية	 تجربة	 شهدنا	 املعنى	 بهذا	 املجتمع.	 مفاصل	 في	 الديمقراطي	 واملبدأ	 املشاركة	 لتعميق	
الدكتاتورية	العسكرية	بأسوأ	مما	كانت	 إلى	عودة	 انتهت	 	،2011 يناير	 الثاني/	 مصر	بعد	ثورة	كانون	
عليه	قبل	الثورة.	وهي	تجربة	جعلتنا	نشهد	خروًجا	شعبًيا	واسًعا	)تجاوز	في	حجمه	الخروج	الشعبي	على	
مبارك(	ضد	أول	رئيس	منتخب	في	تاريخ	مصر،	بعد	أقل	من	عام	واحد	من	واليته.	ونشهد	منذ	سنين	
تجربة	ديمقراطية	انتخابية	في	لبنان	والعراق.	في	البلدين	كليهما	تقوم	الديمقراطية	على	تقاسم	طائفي	
تعززه	أحزاب	طائفية،	وعليه	يقوم	النظام	على	ركائز	متعددة	وال	يحتاج	إلى	دكتاتور	فرد،	ويستطيع	
السلطة	 وتداول	 التمثيلية	 الديمقراطية	 املسيطرة.	 النخب	 دائرة	 ضمن	 السلطة	 تبادل	 استيعاب	
	إلى	تحرير	املجتمع	من	الفساد	والقمع،	وال	إلى	تعزيز	االجتماع	

ً
وغياب	الدكتاتور	الفرد،	لم	يكن	سبيال

ولبنان(	بسبب	 )العراق	 البلدين	 العربي	هذين	 الربيع	 ثورات	 الثانية	من	 املوجة	 الوطني.	وقد	شملت	
البؤس	السيا�سي	واالقتصادي	البالغ	فيهما.	ومن	الالفت	أن	هذين	النظامين	)الديمقراطيين(	أكثر	ثباًتا	

في	وجه	التغيير	من	األنظمة	املستبدة	التي	تقوم	على	مركزية	الزعيم	أو	الدكتاتور.

بسبب	 ولبنان-	 العراق	 في	 الحال	 -بخالف	 جاءت	 األمد	 قصيرة	 املصرية	 الديمقراطية	 هشاشة	

)18(			يمكن	االستدالل	على	ذلك	من	أسماء	الجمع	خالل	التظاهرات	في	الثورة	السورية،	
https://www.facebook.com/103744474616107/posts/105262164464338/ 
في	ضياع	حقوقنا	 تعد	سبًبا	 التي	 األطراف	 من	 بمعونة	خارجية	 ولو	 السيا�سي	 االستبداد	 من	 والخالص	 الداخلي	 الوضع	 على	 فيها	صريح	 فالتركيز	

الوطنية	)السورية(	والقومية	)العربية(	مثل	الواليات	املتحدة.	
في	مصر	أيًضا	لم	تكن	اتفاقيات	كامب	ديفيد	حاضرة	في	هتافات	املتظاهرين	واملعتصمين	املصريين	ومطالبهم.

https://www.facebook.com/103744474616107/posts/105262164464338/


ملف العددالعدد الخامس عشر- نيسان/ أبريل 2021

202

ارتكازها	إلى	حد	كبير	على	خيار	الفرد	الحر،	وعدم	ارتكازها	على	أساس	طائفي،	أي	إن	هشاشتها	جاءت	
من	كونها	كانت	أقرب	إلى	املعنى	الفعلي	للديمقراطية.

تكرار	القول	إننا	بحاجة	إلى	-أو	إن	خالصنا	يكمن	في-	صوغ	عقد	اجتماعي	جديد	)كناية	عن	دستور	
جديد،	ذلك	أنه	ال	معنى	آخر	للعقد	االجتماعي	بعيًدا	من	التفكير	في	نشوء	الدولة(،	يغفل	حقيقة	أن	
أي	عقد	يحتاج	إلى	توازن	قوة	يحميه.	كل	قانون	يحتاج	إلى	قوة	لفرض	القانون.	وقوة	فرض	القانون	
تابًعا	 الفعلي	 القانون	 إلى	حبر	على	ورق،	ويصبح	 القانون	 تبقى	حاضرة	دائًما،	وإال	يتحول	 ينبغي	أن	
ا.	االستبداد	

ً
مليزان	القوى	القائم.	ال	بد	من	التفكير	بالقوة	التي	تجعل	العقد	االجتماعي	)الدستور(	نافذ
في	حقيقته	خيانة	لكل	التوافقات	والدساتير	والعقود	التي	ال	يستطيع	املجتمع	حمايتها.	

خاتمة

كلما	سيطر	الهدف	البعيد	غير	املنظور	وغير	املحدد،	كان	الباب	إلى	االستبداد	واسًعا	أكثر.	االنطالق	
هو	شد	 األول	 أساسيين،	 غرضين	 يحقق	 املدني	 النشاط	 من	خالل	 واملباشرة	 القريبة	 األهداف	 من	
الناس	إلى	املشاركة	في	ما	يخص	حياتهم	اليومية	وامللموسة،	األمر	الذي	ال	يمكن	من	دونه	أن	نتخلص	
من	الطغيان	السيا�سي،	والثاني	هو	أن	النشاط	املدني	يطور	معرفة	دقيقة	في	أحوال	الناس،	وال	سيما	
بعد	هذا	التطور	الكبير	في	وسائل	التواصل	والتق�سي،	وهذا	يسمح	بقياس	جدارة	السلطة	السياسية	
من	خالل	معايير	تحسن	أحوال	الناس	املادية	)مستوى	املعيشة(	واملعنوية	)مستوى	الكرامة	وسيادة	

القانون(.	

ا	نضالًيا	ضد	شمولية	السلطة	السياسية(	
ً
سوف	يصطدم	النشاط	املدني	)مفهوًما	بوصفه	نشاط

مدني	 نشاط	 أي	 وتمنع	 العام	 املجال	 تحتكر	 التي	 الطاغية	 السلطة	 هي	 األولى	 أساسيتين،	 بعقبتين	
مستقل.	والثانية	هي	الوعي	العام	الذي	يرى	أن	الشأن	العام	هو	شأن	السلطة	السياسية،	ووعي	النخب	

التي	تحتقر	العمل	املدني.	

غير	 أي	 منخفضة	 مستويات	 في	 االستبداد	 يواجه	 ميدانًيا	 ا	
ً
نشاط -إذن-	 يتطلب	 املدني	 العمل	

النشاط	 ويميزه	عن	 الصحيح،	 إطاره	 في	 النضال	ويضعه	 أهمية	هذا	 ثقافي	يشرح	 سياسية،	ونشاط	
اآلخر	املنسوب	إلى	املجتمع	املدني.



203

العدد الخامس عشر- نيسان/ أبريل 2021ملف العدد

املصادر واملراجع

باللغة العربية

ط1،	. 	 مقارنة(،	 وتطبيقية	 نظرية	 )دراسة	 وإشكالياته	 الديمقراطي	 االنتقال	 عزمي،	 بشارة،	
)الدوحة	وبيروت:	املركز	العربي	لألبحاث	ودراسة	السياسات،	2020(.

بشارة،	عزمي،	املجتمع	املدني،	دراسة	نقدية،	ط2،	)الدوحة،	بيروت:	املركز	العربي	لألبحاث	. 	
ودراسة	السياسات،	2012(.

)مترجمة(.	. 	 الشيشكلي	 سمر	 العوملة«،	 إلى	 الحداثة	 »من	 وإيمي،	 هايت،	 روبيرتس،	 تيمونز،	
)الكويت:	عالم	املعرفة	رقم	310-309،	2004(.	

روسو،	جان	جاك،	العقد	االجتماعي،	أو	مبادئ	حقوق	اإلنسان،	عادل	زعيتر	)مترجًما(،	ط2،	. 	
)بيروت:	مؤسسة	األبحاث	العربية،	1995(.

زين	الدين،	بشير،	الجيش	والسياسة	في	سورية	)1918-2000(،	)لندن:	دار	الجابية،	2008(	. 	

سرور،	طه	عبد	الباقي،	الحسين	بن	منصور	الحالج	شهيد	التصوف	اإلسالمي	)244-309	هـ(،	. 	
)القاهرة:	مؤسسة	هنداوي	2012(.

مانهايم،	كارل،	األيديولوجيا	واليوتوبيا،	مقدمة	في	سوسيولوجيا	املعرفة،	محمد	رجا	الديريني	. 7
)مترجًما(،	ط1،	)الكويت:	شركة	املكتبات	الكويتية،	1980(.	

املعاصر،	. 8 الفكر	 دار	 )بيروت:	 الحداثة.	 بعد	 وما	 الحداثة	 فتحي،	 التريكي،	 الوهاب،	 املسيري	
	.)2003

املسيري،	عبد	الوهاب،	الحلولية	ووحدة	الوجود،	)بيروت:	الشبكة	العربية	لألبحاث	والنشر	. 9
	)2017

النقيب،	خلدون،	الدولة	التسلطية	في	املشرق	العربي	املعاصر،	دراسة	بنائية	مقارنة،	)بيروت:	. 0	
مركز	دراسات	الوحدة	العربية،	1996(.




