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. أنشر هنا مقاالت كتبت فً العقد األول من هذا القرن، وهو العقد الذي أصبح فٌه بشار األسد ربٌسا  

وآلٌات وهً تعالج التحّوالت التً جرت فً االقتصاد والسٌاسة، وتنطلق من تقٌٌم عام لطبٌعة السلطة 

 .تشكلها منذ تسلّم العسكر البعثٌون السلطة

وبالتالً فهً تشمل التكوٌن العام للسلطة واألسس التً جعلتها كذلك، ثم التحوالت التً طالتها خالل 

وبالتالً التحوالت االقتصادٌة التً حدثت وأفضت إلى . العقود األربعة إلى حٌن وفاة حافظ األسد

مارس سنة / آذار 05نت فً أساس انفجار االنتفاضة الشعبٌة التً بدأت فً انتصار اللٌبرالٌة، التً كا

5100. 

 

ومن ثم تناول البٌبة السٌاسٌة التً تشكلت خالل هذا العقد، والتً كانت تدفع نحو تحقٌق التؽٌٌر فً 

 .سورٌة عبر ضؽط دولً فشل فً النهاٌة

كته، والذي كان ٌفضً إلى تهمٌشها وبالتالً تناول وضع المعارضة، وأزماتها، والمسار الذي سل

 .وهامشٌتها

لكن ال بد من مالحظة متحولٌن حدثا خالل السنوات األخٌرة، المتحّول األول داخلً، وٌتعلق بالوضع 

، حٌث تحقق االنفتاح الكامل وباتت 2007 /5116االقتصادي، حٌث انتصرت اللبرلة نهابٌا  سنة 

اعٌة والزراعٌة لوضع أفضى إلى انهٌار كبٌر فٌها، كما األسعار عالمٌة، وتعّرضت القطاعات الصن

انتهى الدعم الذي كانت تحققه الدولة عن كل السلع األساسٌة، فٌما عدا الخبز، وتراجع دعم التعلٌم 

وأصبح االقتصاد متحكما  فٌه من  .وتمركزت الثروة بٌد أقلٌة ضبٌلة بٌنما أفقرت كتل كبٌرة. والصحة

وهو . سلٌلً موظفً الدولة الفاسدٌن والذٌن نشطوا مع المافٌات الدولٌة" ددرجال األعمال الج"قبل 

من أجل )وهذا ما عالجته فً كراس مستقل . األمر الذي جعل االنتفاضة الشعبٌة أمرا  ال بدٌل عنه

 .(حزب للعمال والفالحٌن الفقراء فً سورٌة، الواقع الراهن ومهماتنا

اإلمبرٌالٌة التً عالجت أسسها فً المقاالت التً نشرتها " لهجمةا"والمتحّول الثانً عالمً، حٌث أن 

، وتفاقمها 5118، والمنشورة هنا، تراجعت بفعل األزمة المالٌة العالمٌة سنة 5117إلى  5110سنوات 

" القبضة"والتً أفضت إلى تؽٌر مهم فً الوضع الدولً ٌقوم على ضعؾ . بعد إذ، والى اآلن

هزال أوروبا، وبدء تقدم روسٌا والصٌن كقوى عالمٌة تحاول أن تؤخذ حصتها اإلمبرٌالٌة األمٌركٌة، و

وهو األمر الذي أفضى إلى تراجع وضع أمٌركا العسكري فً المنطقة، . فً إطار تقاسم األسواق

هو حماٌة مصالحها النفطٌة، دون " الشرق األوسط"وانتقال تركٌزها على الباسٌفٌك، وجعل دورها فً 

وبهذا سقط مشروع الشرق األوسط الموّسع، ". ملا الفراغ( "والحلؾ األطلسً)با أن تستطٌع أورو

 .بتراجع التؤثٌر الخارجً اإلمبرٌالً

كال العاملٌن فرضا انفجار االنتفاضة، وجعال الوضع الداخلً هو األساس فً كل عملٌة التحّول التً 



 .تجري

 .د فتحت على مرحلة جدٌدةوبهذا فق. اآلن، انفجرت االنتفاضة الشعبٌة، وهً مستمرة

 

 

 

 

 :الفصل األول

 

 

 مقدمات الشمولٌة

 األساس االجتماعً للتحوالت السٌاسٌة

 

(1) 

إن تناول التكوٌن الراهن للسلطة السٌاسٌة ٌفرض البحث فً أساسها االقتصادي االجتماعً، ألن 

، وربما كانت دراسة التحّوالت التً (0)وفق رأي لٌنٌن" السٌاسة هً التعبٌر المكثؾ عن االقتصاد"

، توضح عمق هذه (وربما فً مواقع أخرى من العالم الثالث)أحدثها الجٌش فً عدد من البلدان العربٌة 

، وكذلك التعبٌر عن (5)الفكرة األساسٌة، حٌث ستبدو حركة الجٌش كتعبٌر عن تململ الرٌؾ وأزمته

من جهة، وبٌن المالكٌن  (3)بٌن ا لرٌؾ والمدٌنة" لعالقةا"مٌله لتؽٌٌر مٌزان القوى، بما ٌعٌد ترتٌب 

ولهذا ستبدو هذه الحركة مختلفة عن كل التحوالت التً . والفالحٌن من جهة أخرى( مالك األرض)

حدثت فً القرنٌن التاسع عشر والعشرٌن، ألنها حركة رٌؾ بامتٌاز، وهدفت باألساس إلعادة صٌاؼة 

تحقٌق نهوض شامل، ٌستند إلى تطوٌر الصناعة، وٌإسس لبناء " حلم"وضع الرٌؾ، رؼم أنها حملت 

 .مجمع صناعً حدٌث

فلقد لعبت البرجوازٌة الناهضة دور تحقٌق التحّوالت، وأسست لنشوء النمط الرأسمالً الحدٌث، الذي 

فرض أن تصبح الرأسمالٌة التابعة هً الشكل الوحٌد للرأسمالٌة فً األطراؾ، فً إطار سوق اقتصادٌة 

 .(4)هشام شرابً. المٌة ٌسٌطر علٌها الؽرب الرأسمالً، حسب ما ٌعتقد دع

وبذلك استمر التكوٌن الرٌفً لهذه المجتمعات وتعمق، وكذلك تداخل ومصلحة الرأسمال فً المراكز، 

، وٌبدو كذلك أن التناقض فً الرٌؾ هو الذي ٌحكم مجمل التناقض (5)لٌبدو التطور الصناعً محتجزا  

حٌث ٌشتد تمركز الملكٌة العقارٌة، وٌتعمق اضطهاد الفالحٌن وإمالقهم، ولتكون  فً المجتمع،

الدولة هً سلطة كبار المالّك باألساس، المتشابكٌن مع الرأسمالٌة التابعة، رأسمالٌة التجارة /السلطة

 .والمصارؾ والمضاربات

هو ( اعٌة وهٌمنتهاوأقصد الترسمل عبر تشكل رأسمالٌة صن" )التطور الطبٌعً"كان البدٌل عن 

الثورات التً تقودها أحزاب ماركسٌة، والتً أفضت ـ باالستثناء إلى الرٌؾ ـ إلى فتح أفق التصنٌع 

، وبالتالً أعادت تشكٌل (وإن كانت قد حققت كل ذلك تحت إدعاء تحقٌق االشتراكٌة)والتحدٌث، 

وبهذا فقد (. وفً شكلها)ما  فٌها المجتمع على أسس جدٌدة، لعبت الفبات ذات األصول الرٌفٌة دورا  مه

 .(وإن كان قد أثر فٌها بصٌؽة ما)كان الرٌؾ منقادا  لفبات مدٌنٌة، وألفكار حدٌثة 



دور الجٌش جاء فً المسافة بٌن احتجاز التطور الرأسمالً، والعجز الواقعً عن أن تلعب األحزاب 

ٌؾ هً التً حكمت مجمل العملٌة، الماركسٌة دور المحقق آللٌات التطور، لٌبدو وكؤن تناقضات الر

وأقصد بدا وكؤن الفالحٌن الفقراء هم من ٌحدد مسار التطور وطبٌعته، وشكله كذلك، ولٌتحّولوا إلى 

إن تناول األنظمة التً حكمتها الحركة القومٌة العربٌة (. 6")طبقة مهٌمنة فً أواسط القرن العشرٌن"

، وطابعها الرٌفً ثانٌا ، وهما أساس تكوٌنها الشمولً، بالدراسة ٌفترض أن نلحظ طابعها العسكري أوال  

إنهما فً جذر ذلك، وستبدو مصالح الفبات التً لعبت هذا الدور من جهة، . وسلطتها االستبدادٌة

وطبٌعة وعٌها ومستوى االٌدٌولوجٌا التً تنحكم لها من جهة ثانٌة، ستبدوان فً أساس هذا الشكل من 

، المنحكم لسلطة بطركٌة (7)م شرابً المجتمع البطركً الملقح بالحداثةهشا. السلطة، الذي أسماه د

، هذا ما نالحظه فً الثورات فً مصر، سورٌة، العراق، والسودان، والٌمن الشمالً، رؼم (8)محدثة

 .االختالفات الممكنة بٌنها

 8ت التؽٌٌر منذ هذا ٌعنً ـ ونحن نتناول وضع سورٌا ـ العودة إلى الجذور الطبقٌة للفبات التً أحدث

، وٌعنً، بالتالً، أن نبحث فً المشكالت األساسٌة التً كان ٌعٌشها المجتمع، والتً )*(0963آذار 

 .قادت إلى أن تلعب هذه الفبات دورا  محورٌا  فً المرحلة التالٌة

(2) 

باط عبر تحرك ض) 0963آذار  8فبعد انقالبات متعددة لم تدم طوٌال ، سٌطر الجٌش على السلطة فً 

بعد تصفٌة الناصرٌٌن فً تموز )ورؼم أن حزب البعث هو الذي أصبح الحاكم (. من رتب عسكرٌة دنٌا

، وأتى 0963آذار  8، إال أن السلطة بدت أنها فً قبضة الجٌش، لقد صنع الجٌش انقالب (0963

مصر، على مذبح الوحدة مع  0958بالحزب إلى الحكم، لٌعاد تشكٌل الحزب بعد أن حّل نفسه سنة 

الجٌش أسبق " بعثًٌ"، لهذا كان تحّرك 0960وكان آنبذ فً مرحلة تجمٌع قواه بعد االنفصال فً أٌلول 

ـ  63ولقد كانت مرحلة . من تحرك الحزب، ولهذا جاء إلى السلطة بقوة الجٌش، ولٌس بقوته كحزب

نت فً الجوهر هً مرحلة الصراع بٌن الحزب والجٌش، أو هكذا كا( 0966أي إلى انقالب شباط ) 66

، ما لبثت أن انتهت بالتخلص من سٌطرة (أي اللجنة العسكرٌة من جهة وقٌادة الحزب من جهة أخرى)

وربما أٌضا  منذ ) 0971ـ  0966لكن مرحلة . إلى واجهة 0971الحزب تدرٌجٌا ، لٌتحول منذ سنة 

فً الجٌش ذاته، هً مرحلة الصراع بٌن مراكز قوى ( 0963تصفٌة الناصرٌٌن فً الجٌش فً تموز 

 .0971تشرٌن الثانً سنة  06حسمت فً 

ؼسان سالمه إلى أن الجٌش المشكل من قبل االستعمار الفرنسً استند ـ وفق خطة االستعمار . ٌشٌر د

على تنوعها، لهذا ورثت دولة )**( الفرنسً ذاته ـ إلى قوة نظامٌة قوامها البشري من األقلٌات

ٌات، وإن كان ٌقاد من ضباط اختٌروا من أبناء كبار مالّك األرض االستقالل جٌشا  قوامه من األقل

وستقود االنقالبات المتوالٌة إلى تراجع دور العدٌد منها، حٌث أصبح دور األكراد . وأعٌان المدن

دور الضباط الدروز، أو ذوي "هامشٌا ، وضعؾ دور الضباط السنة ذوي األصول المدٌنٌة، ثم تراجع 

قلٌمٌا ، بٌنما بقً دور الضباط المسٌحٌٌن محصورا  باألمور التقنٌة وؼٌر األصول الحورانٌة إ

، فسؤناقش (01)وإذا كانت الدراسات المختلفة تولً البعد الطابفً جّل اهتمامها(. 9")…السٌاسٌة،

" البعد الطابفً"المسؤلة من زاوٌة أخرى، ألننً أراها أكثر عمقا ، وتعّبر عن الواقع بشكل أدق، لٌبدو 

لهذا ستبدو الصراعات، ومن ثم التصفٌات كنتٌجة . ها، كمدخل له، أو كتعبٌر عن مستوى آخرفٌ

لتناقضات واقعٌة، وكتعبٌر عن صراع بٌن فبات اجتماعٌة مختلفة ومتخالفة، ما دمنا ننطلق من أنه لٌس 



بٌر عن كتع( أو األحزاب)من قوة أو سلطة بال أساس طبقً، وما دامت تبدو السلطة أو ٌبدو الجٌش 

 .منها" قطاع"طبقة، أو 

وفق ذلك سٌبدو انتقال مركز الهٌمنة من الحزب إلى الجٌش كتعبٌر عن االنتقال من هٌمنة الفبات 

، التً دخلت كذلك (00)إلى هٌمنة الفبات الرٌفٌة( التً كانت قوام قٌادة الحزب وكادره النشط)المدٌنٌة 

. ركز محدد، حكم البالد طٌلة السنوات الثالثٌن الماضٌةفً عملٌة تصفٌة فٌما بٌنها أفضت إلى هٌمنة تم

لكن إذا كان الجٌش قد لعب الدور األساسً فً استالم السلطة، فقد فرض ـ فً النهاٌة ـ مصالح فبات 

إن تدخل "اجتماعٌة محددة، وستبدو مالحظة فإاد شحادة الخوري على قدر من الدقة، حٌث ٌشٌر إلى 

على مقدرات الحكم، قد حصل فً البلدان العربٌة التً تتسم بالنظام  العسكر فً السٌاسة وسٌطرته

التً "، حصل فً البلدان (05")الفالحً ـ الزراعً، كسورٌة ومصر والجزابر والسودان والعراق

. لهذا ٌالحظ د(. 03..")تتصؾ مجتمعاتها بالتنظٌمات الفالحٌة ـ الزراعٌة المنبثقة من خلفٌة إقطاعٌة

ولم ٌؤتوا من المراكز "ب بؤن معظم الضباط جاءوا من المدن الصؽٌرة والرٌؾ خلدون حسن النقٌ

إن الؽالبٌة العظمى من هإالء الضباط جاءت من الفبات الفقٌرة والمسحوقة "،، و "الحضرٌة الربٌسٌة

 .(04")من الطبقة الوسطى الرٌفٌة والحضرٌة الهامشٌة

حاول تناول األساس االجتماعً للفبات التً من ( وربما أّول)والشك فً أن حنا بطاطو هو أكثر 

حكمت عبر الجٌش، لهذا اعتبر بؤن الثورات التً تحققت فً مصر وسورٌا والعراق، تحققت عبر 

وٌإكد (. 05)تحالؾ جماعات مختلفة، تتقاسم جذورا  رٌفٌة متشابهة، وتوجهات رٌفٌة متشابهة كذلك

فقد كانوا كما ٌجدر بالمرء أن ٌتذكر أناسا  من "، (06")تؽلفل الرٌفٌٌن عمٌقا  فً الجٌش السوري"على 

أصول رٌفٌة ومتواضعة، وسلكوا مسلكهم على هذا النحو، أي حسب ما أماله وضعهم البنٌوي من 

وال شك فً أن دراسة نسبة الجنود والضباط من أصول رٌفٌة فً (. 07")نوازع ؼرٌزٌة ومٌول طبٌعٌة

 .سٌوضح تكوٌن األنظمة التً أسسها هذا الطابع كذلكمجمل الجٌش توضح الطابع الرٌفً له، و

واالنقالبات السابقة ٌتحدد فً أنه تحّول إلى صٌؽة  0963آذار 8أوضح هنا بؤن الفارق بٌن انقالب 

وإذا (. ربما انقالب حسنً الزعٌم حاول شٌبا  من ذلك)لتؽٌٌر التكوٌن االقتصادي االجتماعً بمجمله 

قت مع الوحدة المصرٌة السورٌة، فإن كل التكوٌن التالً جاء نتٌجة كانت بداٌة التحوالت قد تحق

والسإال الذي ٌطرح هنا ٌتعلق (. …إكمال اإلصالح الزراعً، والتؤمٌم)السٌاسات التً اتبعت بعد ذلك 

 .بالظروؾ التً فرضت أن ٌتكّون الجٌش من فبات رٌفٌة؟ ولماذا لعب هذا الدور وعّما عّبر؟

لفرنسً قد استند إلى األقلٌات وهو ٌإسس الجٌش الذي ٌخدم مصالحه، فقد تطابق إذا كان االستعمار ا

، 0946هذا االختٌار ووضع هإالء الرٌفً، لكن سنالحظ بؤن الجٌش تؤسس فعلٌا  بعد االستقالل سنة 

حٌث لم ٌكن قبل ذلك سوى قوة صؽٌرة، ولهذا ٌجب أن ندرس أسباب االنخراط فً الجٌش بعٌدا  عن 

 .ستعمار الفرنسً اإلفادة من بعض مجندي األقلٌات فً تنفٌذ سٌاساتهمحاولة اال

وسٌلة لالرتقاء "المسؤلة هنا تتعلق بؤن الجٌش فً التكوٌن الفالحً ـ الزراعً ٌوفر للرٌفٌٌن 

حٌث تصبح الوظٌفة فً الجندٌة أو فً (. 08")سواء كان الحكم للعسكرٌٌن أو المدنٌٌن" االجتماعً

، فً وضع "هدفا  ٌصبو إلٌه العامة بشؽؾ مرموق"عنها من ضمانات صحٌة وعابلٌة الدولة وما ٌتؤتى 

(. 09)ٌكسب الفالحون لقمة العٌش بالمشقة وبااللتزام واالرتهان إلى صاحب األرض والرأسمال

، حٌث أن الجٌش أول من إتبع سٌاسة الضمانات فً العمل "جنة الوظابؾ"وبالتالً ستعتبر الوظٌفة هنا 

إضافة لكونه . الصحً والتعوٌضات العابلٌة والتؤمٌن وقواعد التقاعد والترقً والمكافباتكالضمان 



بمعنى أن وضعا  رٌفٌا  (. 51")فٌصبح إذاك مثاال  لإلنعاش االجتماعً"ٌوفر الملبس والمؤكل والمسكن، 

جاهل هنا أن فً الجٌش كً ٌصبح ممكنا  لهم العٌش، دون أن أت" العمل"مزرٌا  سوؾ ٌدفع الفالحٌن لـ 

، ومن ثم 0948هذا االندفاع نحو التجنٌد فً الجٌش تزاٌد بعد االستقالل، وبعد هزٌمة فلسطٌن سنة 

تصاعد المّد القومً، وبالتالً أنا ال أتجاهل هنا أثر المسؤلة الوطنٌة وبالتالً انعكاس الوضع المزري 

الرٌفٌٌن إلى حزب البعث العربً  وهذا هو سبب انتماء الضباط)فً الطموح لتحقٌق الوحدة والتقدم 

، وهو ما سٌلمس حٌن تناول مطامح الرٌؾ، لكن سؤالحظ بؤن مشكلة وضع الرٌؾ ستبقى (االشتراكً

أساسٌة هنا، خصوصا  فٌما ٌتعلق بما جرى فٌما بعد، أي بعد استالم هإالء السلطة، حٌث نشؤت 

أي مسؤلة االرتقاء )طموح الفردي ، وال(أي مشروع الوحدة والتقدم" )المشروع العام"ازدواجٌة 

، "الوحدة والتقدم"بمعنى أنه إذا كان الوضع المزري فً الرٌؾ قد أسس لنشوء المٌل لتحقٌق (. الطبقً

فقد فتح استالم السلطة الباب أمام تجاوز الوضع المزري ذاته، وهنا تؽلب الفردي على العام، وبالتالً 

 .التدرٌجً ألهداؾ الوحدة والتصنٌع والتحدٌث، عبر السقوط "شعارات"تحّول العام إلى 

(3) 

ما أقوله هنا هو أن دراسة طبٌعة السلطة تفرض دراسة األساس االجتماعً للفبات التً أصبحت هً 

هذا ٌقودنا . السلطة، ولقد أشرت إلى أن الفبات الرٌفٌة الفقٌرة هً التً ؼدت مهٌمنة، ؼدت هً السلطة

تبدو التناقضات التً حكمته فً أساس كل السٌاسات االقتصادٌة إلى البحث فً وضع الرٌؾ، حٌث س

التً إتبعت، والتً كان لها هدؾ محدد، هو إعادة توزٌع الثروة فً المجتمع، سواء بهدؾ تعدٌل العالقة 

الذي عاشه الرٌؾ من جهة، أو لكً تتؤسس " الظلم التارٌخً"بٌن الرٌؾ والمدٌنة، وبالتالً تجاوز 

 .من جذور رٌفٌة، إنطالقا  من مٌزة الهٌمنة تلك من جهة أخرى طبقة مالكة جدٌدة

رؼم أنها كانت " هوامش"سنالحظ هنا أوال  بؤن الطابع الرٌفً هو الذي كان سابدا ، أما المدن فقد كانت 

مالّك " مركز استقرار"، وتتحكم بوضعه، عبر كونها (50)تهٌمن على الرٌؾ وتمتّص الفابض منه

، بمعنى أن النمط الزراعً ـ الفالحً هو الذي (55)مركز الدولة التً هً دولتهم، و(اإلقطاع)األرض 

، بٌنما بدت المدن وكؤنها (53)لقد كان سكان الرٌؾ ٌشكلون أؼلبٌة السكان. كان ٌطبع المجتمع

وبالتالً فنحن إزاء تكوٌن (. 54")مستوطنات ؼرباء ٌعٌشون على حساب سكان الرٌؾ الفقراء"

ض البحث فً تناقضاته ألنها فً أساس التحوالت التً حدثت فٌما بعد، وال شك فً فالحً، وهذا ٌفر

أن المعلومات واسعة حول توّزع ملكٌة األرض وبالتالً االنقسام الطبقً الحاد، حٌث عانت الملكٌة من 

من % 31من األرض المروٌة صناعٌا ، و% 45من السكان % 5ر5، لٌمتلك (55")التركٌز الشدٌد"

ال ٌملكون أي أرض " 0958من سكان الرٌؾ قبل سنة % 85مروٌة بالمطر، بٌنما كان األرض ال

ال ٌملكون أي عقار % "71، منهم حوالً "هكتارات 01زراعٌة، أو ٌملكون أرضا  مساحتها دون 

من السكان % 0ر4وٌشٌر بو علً ٌاسٌن إلى أن األسر اإلقطاعٌة التً كانت تمثل  .(56")زراعً

بلؽت % 1و3رض، وأن ملكٌة المالّك الكبار والذٌن كانت نسبتهم من السكان من األ% 68ر5ملكت 

من مجموع % 30ر5والذٌن نسبتهم )من األرض، بٌنما بلؽت ملكٌة األسر الفالحٌة المالكة % 9ر0

لهذا إختل توزٌع (. 57)من السكان، أسر معدمة % 66ر8من األرض، وظلت نسبة % 55ر7( السكان

من مجموع % 61بـ %( 05ونسبتهم )ال  واسعا ، حٌث حظً المالّك الكبار الدخل فً الرٌؾ اختال

من مجموع الدخل الزراعً، بٌنما لم ٌحظ % 01بـ %( 01ونسبتهم )الدخل الزراعً، والمتوسطون 

من مجموع الدخل % 31سوى بـ ( من مجموع سكان الرٌؾ% 75ونسبتهم )صؽار المالّك والمعدمون 



 .(58)الزراعً

دهللا حنا إلى أن دخل الفالحٌن، وخصوصا  الفقراء منهم، كان منخفضا  إلى درجة رهٌبة عب. ٌشٌر د

بحٌث لم ٌكن بامكانهم تجدٌد قوة عملهم إلى المستوى الضروري من أجل العمل بنشاط فً األرض 

ونلمس هنا أن وضع الفالحٌن كان ٌنحكم لمسؤلتٌن، األولى تتعلق بـ (. 59)وإنتاج الخٌرات المادٌة

وهذا ٌتعلق بالفالحٌن الذٌن ٌعملون فً أرض اإلقطاعٌٌن، والثانٌة تتعلق " االضطهاد اإلقطاعً"

 .بالملكٌات الصؽٌرة والتً ؼالبا  ما كانت ال تفً بإعالة الفالح

إن الملكٌات الصؽٌرة تنتشر بالدرجة األولى فً محافظات حوران وجبل الدروز "ٌقول بو علً ٌاسٌن 

فً حٌن أن الملكٌات الكبٌرة وأراضً أمالك الدولة تهٌمن فً محافظتً حمص ثم الالذقٌة ودمشق، 

وهذا الوضع كان ٌإسس إلشكالٌتٌن، (. 31")وحماة وكذلك فً محافظات الفرات والجزٌرة وحلب

، واالستؽالل (جبال الساحل)التملك المحدود مع الفقر المدقع، خصوصا  فً األرض الجبلٌة القاحلة 

ٌث بدا أن األؼلبٌة الساحقة من الفالحٌن، إما فالحون فقراء، أو ٌعملون فً أراضً ح. الطبقً الوحشً

، من جهة، (وكبار مالّك األرض)كبار مالّك األرض، مما ٌجعلهم ٌشعرون فً تناقض عنٌؾ وهإالء 

 .التً هً عنصر نهبهم واستؽاللهم واضطهادهم من جهة أخرى" الدولة/المدٌنة"و 

وبالوحدة والتصنٌع والتحدٌث )ٌن ٌسعون لتؽٌٌر هذا الواقع، وٌحلمون بالمساواة وإذا كان هإالء الفالح

، فإن التطورات أوضحت بؤن المناطق (كما سترتبط عبر فعل بعض األحزاب، أو عبر إحساس عفوي

األخرى، سواء المدٌنٌة منها " الكتل العسكرٌة"األكثر فقرا  هً التً سٌطرت أخٌرا ، حٌث إنهزمت كل 

 .(..حوران، السوٌداء)، أو الرٌفٌة (حلب دمشق،)

من أكثر المناطق السورٌة حرمانا  وتؤخرا ، بل كانت متخلفة عن بقٌة "حٌث أن جبال الساحل هً 

وكان أكثر الفالحٌن من سكان السهول ؼربً جبال "، (30")مناطق الدولة فً كثٌر من الحاالت

، ٌعملون فً فالحة أراضً "لعلوٌٌن بال رٌبالعلوٌٌن وجنوبها وشرقها عددا  وأشدهم فقرا  من ا

فً " فضال  عن خدمتهم فً أراضً كبار المالكٌن"المالكٌن األوسع ثراء  فً الالذقٌة وجبلة وبانٌاس، 

وحنا بطاطو الذي ٌخرج بهذا االستنتاج ٌإكد مسؤلة هامة تتعلق بالتوافق بٌن التقسٌمات . حماة وعكار

وسنلحظ هنا عملٌة (. 33)، وهو ما سٌصبح أساس دراسات الحقة(35)الطابفٌة والتقسٌمات الطبقٌة

، (34")االسترقاق"اضطهاد مزدوج، كانت تقود إلى تعمٌق االستؽالل الطبقً، وٌإسس لنشوء حالة من 

ففً زمن العثمانٌٌن كانوا هدفا  الضطهاد السلطنة، والتً أثقلتهم كذلك بالضرابب والسخرة، ولم ٌكن 

صٌب المرابع، حٌثما كانوا ٌعملون فً السهول والقرى، التً كانت باألساس جزءا  ٌتاح لهم أكثر من ن

ولم ٌتحسن الوضع زمن  .حٌنما كانت أرضا  مشاعا ، انتقلت ملكٌته إلى التجار واألعٌان" أمالكهم"من 

نا االستعمار الفرنسً، وهو األمر الذي دفعهم إلى دخول قوات الدولة بؤعداد كبٌرة حسب ما ٌستنتج ح

 .(35)بطاطو

واألخٌر كان )إذن سنالحظ تزاوج الفقر والتخلؾ، وكذلك االضطهاد الطبقً واالضطهاد الطابفً 

وهذا الوضع كان ٌإسس لمسؤلتٌن، األولى (. مدخال  لتوحش االضطهاد الطبقً وهو الهدؾ األساس

ة، تتعلق بؤسالٌب اقتصادٌة، وتتعلق بالطموح لحل أزمة الفقر واالضطهاد الطبقً، والثانٌة سٌاسٌ

السٌطرة، والتً ستلمس بعد أن أصبحت هً القوة المهٌمنة، حٌث سٌإسس الفقر والتخلؾ وطبٌعة 

، وستبدو المسؤلة وكؤنها مسؤلة "مذاقها الخاص"التكوٌن االجتماعً عموما ، آللٌات من السٌطرة لها 

بمعنى أن شكل ". فظة"ة عن فقر مزمن واضطهاد فظٌع، ٌتحقق عبر آلٌات قهرٌة وفً صٌؽ" تعوٌض"



 .السلطة كان ٌجب أن ٌخدم عملٌة التحول الطبقً

ٌالحظ حنا بطاطو، استنادا  إلى الدلٌل اإلحصابً، بؤن الجزء األكبر من المكون الربٌسً للطبقة 

وهذا ما ٌالحظه (. 36")ذو أصل رٌفً حدٌث نسبٌا  "الوسطى فً الجهاز الحكومً والقطاع العام هو 

وسنلمس تحقق هذه (. 37)سالمه حٌث ٌشٌر إلى أن النخبة الحاكمة أصولها فالحٌةؼسان . كذلك د

المسؤلة عبر عملٌة واسعة من التحّوالت، ابتدأت بقانون اإلصالح الزراعً، ولكنها تشعبت إلى مختلؾ 

فإذا كان قانون اإلصالح الزراعً قد حرّر الفالح من أسر العالقات اإلقطاعٌة، فقد أدى . المناحً

 .وٌل السٌاسات االقتصادٌة إلى نشوء مجاالت عمل جدٌدة، لم تكن متوفرة فً السابقتح

ٌمكن هنا رصد ثالثة متحّوالت هامة، ٌتعلق األول منها بتؤمٌم الصناعة والسٌاسات الصناعٌة التً 

ً ، فلقد أصبح التصنٌع هدفا  مركزٌا  ف"جٌش العمل االحتٌاطً"إتبعت، والتً كانت مدخال  الستٌعاب 

والمتحّول الثانً ٌتعلق . التكوٌن الجدٌد، وبالتالً أصبح مجاال  الستٌعاب الفالحٌن المتدفقٌن إلى المدٌنة

وظٌفة "بإقرار مجانٌة التعلٌم وبالتالً انفتاح األفق أمام أبناء الرٌؾ للتعلٌم ومن ثم الحصول على 

ارتقاء "، ألنها كانت تإسس لعملٌة وال شك فً أن هذه المسؤلة كانت حلما  رٌفٌا  بامتٌاز". مناسبة

( 38)والمتحّول الثالث ٌتعلق بتضخم أجهزة الدولة، وخصوصا  الجٌش. ، كان الرٌؾ ٌحتاجها"طبقً

بؽض النظر عن السبب هنا، وهو على كل حال سبب سٌاسً ٌتعلق بالصراع مع الكٌان الصهٌونً )

 .(39)خم من مجمل مٌزانٌة الدولة، وستصبح مٌزانٌة الجٌش هً الكتلة األض(ومع اإلمبرٌالٌة

، لكننً أشٌر 1963أشٌر هنا إلى تالشً عالقة رٌؾ ـ مدٌنة، التً كانت قابمة قبل الثامن من آذار 

، حٌث بدأ التؽٌر فً التكوٌن العام للمجتمع ولمصلحة "حٌاة مدنٌة جدٌدة"كذلك إلى اندراج الرٌؾ فً 

قد حدثت فً الواقع، وتتمثل فً أن " مفارقة"لكن ٌجب أن نالحظ بؤن (. 41)التركز فً المدن

التً إتبعت كانت تقوم على تعمٌم ملكٌة األرض فً الرٌؾ من جهة، والتؤمٌم وسٌطرة " السٌاسة"

 .الدولة، على الصناعة والتجارة من جهة أخرى

، حوالً 31/05/0969إلى  0958لعام  060فقد بلؽت المساحات المستولى علٌها منذ القانون رقم 

ازدٌاد نسبة الحٌازات "، مما أفضى إلى (45)، وزع معظمها على الفالحٌن(40)ملٌون هكتار 0ر5

هكتار حوالً  55ـ  5من مجموع المساحة الزراعٌة، ولتمثل الملكٌات بٌن % 76الصؽٌرة إلى حوالً 

نة بٌن ومقار. فً الرٌؾ( 43")القاعدة األوسع"من إجمالً المساحة الزراعٌة، مما جعلها تشكل % 93

من % 31توضح ذلك، حٌث كانت تبلػ حوالً  0971ما كان سابدا  فً األربعٌنات والخمسٌنات وسنة 

فً الوقت الذي تراجعت فٌه الملكٌات الكبٌرة من % 87إلى حوالً  1970مجمل الملكٌة قفزت سنة 

 .(44)فً األعوام ذاتها% 0من مجموع الملكٌة إلى حوالً % 49

جمٌع المإسسات الصناعٌة الكبٌرة والمتوسطة  0967ى ٌد الدولة فً بداٌة عام انتقلت إل"فً المقابل 

لٌبدو أن تركز  .، وكذلك وضعت الدولة ٌدها على المصارؾ والتجارة الخارجٌة(45")فً البالد

الرأسمال الصناعً والمصرفً وإلى حد كبٌر التجاري قد أصبح بٌد الدولة بٌنما تعممت الملكٌة 

هناك، ولقد ترافقت هذه العملٌة وهٌمنة الضباط  "القانون الحاكم"، وأصبحت هً الخاصة فً الرٌؾ

ذوي األصول الرٌفٌة على السلطة، وكذلك تضخم حجم الفبات من أصل رٌفً فً أجهزة الدولة 

آللٌات  .(مما أسس ألن تخضع ملكٌة الدولة التً أسمٌت القطاع العام(. وخصوصا  الجٌش والمخابرات)

، لٌبدو التؤمٌم وكؤنه ٌهدؾ إلى إعادة "نهب الدولة"مل التً كان الرٌؾ فً أساسها، عبر إعادة الترس

، (أي كان ٌعتقد بؤنه اشتراكً" )اشتراكٌا  "تشكٌل الطبقة المالكة، رؼم أن الوعً الذي حكم صانعٌه كان 



ٌن األرض وهو الوعً ذاته الذي إعتبر أن االشتراكٌة هً تحقٌق اإلصالح الزراعً وتملٌك الفالح

" المموه"وهذا الوعً  .(وهذه هً االشتراكٌة الفالحٌة التً ٌكمن جوهرها فً التملك ولٌس فً نفٌه)

لٌس لقمع مقاومة المالّك السابقٌن فقط، بل  "حاجبة"كان ٌفرض تؤسٌس سلطة ( كذلك" المموه"وربما )

منذ الوحدة المصرٌة وكبت احتجاجات المتضررٌن كذلك، لهذا ستختصر كل التحوالت التً تحققت 

، فإذا كانت "فبة قلٌلة"، فً إفادة 0963، وخصوصا  بعد الثامن من آذار سنة 0958السورٌة سنة 

الرٌفً المعنً " مثالٌة"من " الفبة المسٌطرة"هً المسٌطرة فً البدء، فسنلحظ تحّول " أحالم المساواة"

لمعنً بؤن ٌصبح هو المالك، لتصبح الرٌفً ا "واقعٌة"إلى ( 0971-0966مرحلة )بتحقٌق المساواة 

نهب مإسسات القطاع العام، القومسٌون على المشترٌات، ؼض النظر عن تطبٌق )الدولة وسٌلة نهب 

وهنا تنقلب المساواة إلى ال مساواة، وٌنتصر طموح الفالح بؤن ٌصبح ..(. …بعض القوانٌن، التهرٌب

والصناعً )للشعب عموما ، وٌدخل القطاع العام رأسمالٌا ، وعبر ذلك ٌنحدر الوضع المعٌشً للرٌؾ، و

 .، وتعود للتشكل طبقة جدٌدة"الموت السرٌري"نفق ( منه بالتحدٌد

(5) 

العام والمبهم بالملكٌة الخاصة، ٌتحّول عبر صٌرورة الهٌمنة " حلم الرٌفً"سٌبدو من كل هذا السٌاق أن 

ة، بؤن تمتلك الرأسمال، فتبدأ بنهب الدولة، على الدولة، إلى حلم واقعً، من قبل فبات أصبحت هً الدول

، الذي "اآلخر"وهذه العملٌة تفترض شكال  محددا  للسلطة، ٌقوم على المركزة الشدٌدة، كما على كبت 

 .هو الشعب عموما

 

* * * 

 :الهوامش

 :هذا القول للٌنٌن، انظر لٌنٌن (1)

حنا بطاطو، خلدون حسن النقٌب،  هذه الفكرة تبدو واضحة فً دراسات عدد من الكتاب، مثال   (2)

الخ، وسوؾ ترد فً الهوامش التالٌة … ؼسان سالمة، فإاد اسحق الخوري، وؼٌورؼً مٌرسكً

 .المراجع التً جرى االستناد علٌها لهإالء

مركز دراسات الوحدة العربٌة ” المجتمع والدولة فً المشرق العربً“ؼسان سالمة . د: انظر مثال   (3)

 .(090ص) 0/0987ط( بٌروت)

، دار الطلٌعة ”البنٌة البطركٌة، بحث فً المجتمع العربً المعاصر“هشام شرابً . د: انظر (4)

 .(50ص) 0/0987ط( بٌروت)

 :هذه إشكالٌة خصت العالم المتخلؾ عموما  حول مصر انظر مثال   (5)

 0/0971ط( بٌروت)دار الطلٌعة ” 0971إلى  0945الصراع الطبقً فً مصر من “أ ـ محمود حسٌن 

 .(38ص)

 4السنة  45مجلة الوحدة، الرباط العدد ” أٌة تنمٌة تلؽً التبعٌة فً الوطن العربً“ب ـ سالمة كٌلة 

 .(77ـ  65الصفحات ) 0988حزٌران 

وإن كان ال ٌربطها بالرٌؾ تحدٌدا ، (. 50ص)سبق ذكره ” البنٌة البطركٌة“هشام شرابً . د: انظر (6)

ٌت البرجوازٌة الصؽٌرة، وٌلّمح فً أكثر من موقع إلى طابعها بل ٌتحدث عن طبقة وسطى، أسم



 .المدٌنً ولٌس الرٌفً، وأعتقد أن فً ذلك خطؤ

 .(09ص)نفس المصدر  (7)

 :هشام شرابً ٌحدد سماتها بالتالً. د (8)

حٌث إرادة األب هً اإلرادة المطلقة، ٌعّبر عنها عبر . سٌطرة األب فً العابلة، شؤنه فً المجتمع

إن أكثر العناصر تقدما  وفعالٌة فً الدولة ”و. اع القسري الصامت، المبنً على الطاعة والقمعاإلجم

، ”ازدواجٌة الدولة“، وٌشٌر إلى ”أي ما ٌدعى المخابرات. هو جهاز أمنها الداخلً… البطركٌة الحدٌثة

اة الٌومٌة إلى جانب تنظٌم بولٌسً سري ٌهٌمن على الحٌ“حٌث ٌتجاور تنظٌم عسكري ـ بٌروقراطً 

 .(55ص)المصدر السابق ” وٌشكل أداة الضبط النهابٌة فً الحٌاة المدنٌة والسٌاسٌة

 .(065ص)سبق ذكره ” المجتمع والدولة فً المشرق العربً“ؼسان سالمة . د (9)

الصراع على السلطة فً سورٌا، “نٌقوالوس فان دام . د: حول هذا التناول ٌمكن مالحظته فً (10)

 .0995ٌونٌو  5مكتبة مدبولً القاهرة ط” 0995ـ  0960قلٌمٌة والعشابرٌة فً السٌاسة الطابفٌة واإل

 .(064ص)سبق ذكره ” المجتمع والدولة فً المشرق العربً“ؼسان سالمة . د (11)

 0/0991ط( لندن)دار الساقً ” العسكر والحكم فً البلدان العربٌة“فإاد إسحق الخوري  (12)

 .(35ص)

 .(58ص)نفس المصدر  (13)

” الدولة التسلطٌة فً المشرق العربً المعاصر، دراسة بنابٌة مقارنة“خلدون حسن النقٌب . د (14)

 .(035ص) 0996/ 5ط( بٌروت)مركز دراسات الوحدة العربٌة 

 60العدد / 07/5110حنا بطاطو، الثورات المصرٌة والسورٌة والعراقٌة، مجلة النهج السنة  (15)

 .(97ص)م 5110شتاء ( 55إصدار جدٌد )

حنا بطاطو، مالحظات حول الجذور االجتماعٌة للمجموعة العسكرٌة الحاكمة فً سورٌا وأسباب  (16)

الدور “، ونشرت بالعربٌة كملحق لكراسة 0981هٌمنتها، نشرت فً مجلة مٌدل إٌست جورنال آب 

 .(01ص( )صداردون إشارة لجهة اإل)ماكلورٌن،  .المحرر د” السٌاسً لألقلٌات فً الشرق األوسط

 .(07ص)نفس المصدر  (17)

 .(95و 56ص)سبق ذكره ” العسكر والحكم“فإاد اسحق الخوري  (18)

 .(56ص)نفس المصدر  (19)

 .(31ص)نفس المصدر  (20)

 .(56ص)سبق ذكره، ” الصراع على السلطة فً سورٌا“نٌقوالوس فان دام . د (21)

 .(71ص)ره سبق ذك” العسكر والحكم“فإاد اسحق الخوري  (22)

القضٌة “عبدهللا حنا  .د: من مجموع السكان، انظر% 65عبد هللا حنا إلى أنهم ٌشكلون . ٌشٌر د (23)

( بٌروت)القسم الثانً، دار الفارابً “ (0945ـ  0951)الزراعٌة والحركات الفالحٌة فً سورٌا ولبنان 

 .(60ص) 0/0978ط

 .(56ص)ذكره سبق ” الصراع على السلطة فً سورٌا“فان دام  (24)

 .(011وكذلك ص 95ص)سبق ذكره ” الدولة التسلطٌة“خلدون حسن النقٌب . د (25)

والمعلومة األولى ( 085ص)سبق ذكره، ” المجتمع والدولة فً المشرق العربً“ؼسان سالمة، . د (26)



 .ٌحٌلها إلى سمٌر مقدسً

( بٌروت)دار الحقابق ” 0979ـ  0858حكاٌة األرض والفالح السوري “بوعلً ٌاسٌن  (27)

 .34فً الصفحة  0955وٌمكن مالحظة التوزٌع فً سنة (. 37ص) 0/0979ط

 .(39ص)نفس المصدر  (28)

 .(48ص)سبق ذكره ” القضٌة الزراعٌة“عبدهللا حنا . د (29)

 .(33ص)سبق ذكره ” حكاٌة األرض والفالح السوري“بوعلً ٌاسٌن  (30)

 .(58ص)سبق ذكره ” الصراع على السلطة فً سورٌا“فان دام  (31)

 .(4ص)حنا بطاطو، مالحظات حول الجذور االجتماعٌة، سبق ذكره  (32)

، حٌث ٌشٌر إلى أن البعد الطابفً (35ص)سبق ذكره ” الصراع على السلطة فً سورٌا“فان دام  (33)

ً فً سورٌا لجدٌر بالمالحظة، فبٌنما تتركز األقلٌات الدٌنٌة المتماسكة لالنقسام الثنابً الرٌفً المدٌن

أساسا  فً المناطق الرٌفٌة الفقٌرة المحرومة، نجد أن المناطق األكثر ثراء والمدن األكبر ٌهٌمن علٌها 

، مع أخذ هذه المسؤلة كمالحظة عامة، ألن جزء من األرٌاؾ لٌس من األقلٌات من جهة، وألن ”سنٌون

 .مدن ذاتها تنقسم إلى مستوٌات فً التكوٌن االجتماعً من جهة أخرىال

، وكذلك، حنا (6وص 5ص)حنا بطاطو، مالحظات حول الجذور االجتماعٌة، سبق ذكره  (34)

 .(98ص)بطاطو، الثورات المصرٌة والسورٌة والعراقٌة، سبق ذكره 

، وكذلك حنا بطاطو، (5ص)حنا بطاطو، مالحظات حول الجذور االجتماعٌة، سبق ذكره  (35)

 .(98ص)الثورات المصرٌة والسورٌة والعراقٌة، سبق ذكره 

 .(015ص)حنا بطاطو، الثورات المصرٌة والسورٌة والعراقٌة، سبق ذكره  (36)

 .(090ص)سبق ذكره ” المجتمع والدولة فً المشرق العربً“ؼسان سالمة . د (37)

 .(83ص)كره سبق ذ” العسكر والحلم“فإاد اسحق الخوري  (38)

من المٌزانٌة، المصدر % 71ٌشٌر فإاد اسحق الخوري إلى أن مٌزانٌة الجٌش تستحوذ على  (39)

فٌكتوروؾ . ب.، انظر، ؾ%61و  55فٌكتوروؾ إلى أنها بٌن . ب.، وٌشٌر ؾ(010ص)نفسه 

( ت.د)دار البعث للصحافة والطباعة والنشر والتوزٌع ” اقتصادٌات سورٌة الحدٌثة، مشكالته وآفاقه“

 .(88ص)

 .(34ص) 0/0983ط( دمشق)دار الجلٌل ” تطور االقتصاد السوري الحدٌث“منٌر الحمش  (40)

، (58ص) (ت.د)دار الشبٌبة للنشر ” تحوالت االقتصاد الزراعً فً سورٌة“محمد كفا . د (41)

 0/0987ط( دمشق)دار الجمهورٌة للطباعة ” صعوبات الزراعة السورٌة الحدٌثة“فٌلونٌك . وكذلك، أ

 .(34ص)

 .(39ـ  38ص)سبق ذكره ” صعوبات الزراعة السورٌة الحدٌثة“فٌلونٌك . أ (42)

 .(61ص)سبق ذكره ” تحوالت االقتصاد الزراعً فً سورٌا“محمد كفا . د (43)

سبق ذكره، حٌث ٌمكن مقارنة الجداول فً ” صعوبات الزراعة السورٌة الحدٌثة“فٌلونٌك . أ (44)

 . 46و  44الصفحات 

 .(67ص)سبق ذكره ” اقتصاد سورٌة الحدٌثة“فٌكتوروؾ  (45)

حٌث ستبدو . وستوضح التحوالت التً أحدثها التؽٌٌر هذا األسس التً جعلت تعبٌر ثورة مرافقا  لها (*)



 .أنها زعزعت النظام االقتصادي االجتماعً والسٌاسً القدٌم

 . لدٌنٌة تحدٌداتعبٌر األقلٌات حٌث ٌرد فً النص ٌقصد به األقلٌات ا (**)

 

 

 

 

 إطاللة على التؽٌٌر المحتمل: رحٌل األسد

 

والشك فً أن  .رحٌل الربٌس حافظ األسد وتسلم بشار األسد السلطة فً سورٌا بدٌا كحدث استثنابً

موقع سورٌا ودورها اإلقلٌمً، وكذلك سٌاستها فٌما ٌتعلق بمفاوضات السالم، هو ما أعطى كل هذه 

وهذا السٌل من المقاالت والدراسات والتعلٌقات والتصرٌحات التً . للحدث ذاكاألهمٌة االستثنابٌة 

إننا إزاء لحظة . تمجد حٌنا ، وتنتقد بقسوة حٌنا  آخر، ٌلخص كل ذلك، وٌوضح أهمٌة اللحظة تلك

تفجرت فٌها المواقؾ لتنشر فٌضا  من اآلراء المتناقضة وتطرح وضع سورٌا على بساط البحث، كما 

 .على ما ٌراد من سورٌا ولها تفتح األفق

فمن جهة تكّثفت لحظة التمجٌد وتوّسع التوكٌد على الخسارة الكبٌرة، محددة للربٌس األسد صورة زاهٌة 

وإطارا  واسعا ، ملّخصة فٌه مشروع نهضة مجهض، وُمكبرة مواقفه الصلبة والمبدبٌة فً إطار عملٌة 

هو قومً عموما ، انطالقا مما آل إلٌه الوضع العربً،  ولقد تؤسست هذه الثورة الزاهٌة على ما. السالم

ومما أفضت إلٌه مفاوضات السالم من اندفاع محموم نحو عقد اتفاقات تنهً الصراع المستمر منذ مابة 

انطالقا  من قناعة بؤن هذا الكٌان الذي ألؽى فلسطٌن وتؤسس على « التطبٌع»وكذلك من مٌل نحو . عام

ا  من الشرق األوسط، ومن الحكمة التعامل معه انطالقا  من هذه الحقٌقة جّثتها، بات جزءا  عضوٌ

، واالستثنابً، لكً ٌصبح كذلك، ٌإسس على التضخٌم، «كاستثناء»لٌبدو ما هو طبٌعً . البسٌطة

والشك فً أن هذه المواقؾ القومٌة أثارت اإلعجاب، وأثرت ـ فً حدود . فٌكون التمجٌد هنا ضرورٌا  

ضع العربً العام، لكن من الضروري أن نلحظ أن آلٌات التمجٌد الداخلٌة طالت كل معٌنة ـ فً الو

 .شًء وانطلقت من كل شًء

من جهة أخرى، كان ؼٌاب األسد مناسبة إلعالء صوت وتؤكٌد موقؾ ونقد سٌاسات، كان بعضها ٌتعلق 

لمقابل، من العدو ، لكن عال الصوت هذه المرة من الطرؾ ا«عملٌة السالم»بموقؾ الربٌس األسد من 

للتؤكٌد على التشدد وعدم المرونة والتصلب، وهو ما كان ٌعطً األسد مصداقٌة ما، وٌإكد تلك الصورة 

لكن معظمها انطلق من الوضع السوري الداخلً، مشٌرا  إلى ما آل إلٌه االقتصاد، وما وصل . الزاهٌة

عة النظام الذي أسسه الربٌس حافظ المالحظات حول طبٌ« انفجرت»وبشكل أوسع . إلٌه الوضع الشعبً

وهنا كانت الدٌمقراطٌة فً .. األسد، حول الطابق الشمولً للسلطة، وحول الشخصنة التً حكمتها

وكانت مسؤلة التورٌث فً نظام جمهوري مدعاة للرفض واالنتقاد، واعتبرت  .أساس كل هذا االنتقاد

ولقد جاء هذا النقد ـ باألساس ـ من . الملكً النتٌجة المنطقٌة لشخصنة السلطة، وعودة ألشكال الحكم

 .المتضررٌن المباشرٌن من طابع السلطة ذاك

إننا، بالتالً، إزاء مستوٌٌن من تناول الحدث، و إنطالقا  من موقفٌن متناقضٌن، رؼم التداخل بٌنهما 

ٌّز، فً رإٌة األسد، بٌن المستوٌٌن الخارجً و. أحٌانا   الداخلً، لٌإكد وإذا كان الربٌس الجدٌد قد م



ربما إلى أفراد السلطة اآلخرٌن، الذٌن لم ٌطبقوا استراتٌجٌة »صحة األول وخلل الثانً، عازٌا  ذلك 

داخلٌة مطابقة الستراتٌجٌة األسد الخارجٌة، فسنالحظ أن رابطا  ٌقوم بٌن المستوٌٌن، وفً االتجاهٌن؛ 

التالً كان هو المحدد لالستراتٌجٌٌن فهو بمعنى أن األسد كان هو المركز، وكان هو ذاته الرابط، وب

إنه بالتالً، . الذي صاغ هذا النظام المشخصن، وأسس ذلك الطابع الشمولً، واختار هإالء األفراد

وإذا كنا نرى أن فً ذلك الموقؾ القومً من إٌجابٌة، ونشٌر إلى ما فً الوضع الداخلً . نظامه بامتٌاز

االستراتٌجٌتٌن؟ وبالتالً هل ٌمكن لسلطة كهذه أن تحقق من مشكالت، فهل من منطقٌة تربط بٌن 

 استراتٌجٌتها الخارجٌة؟

لفهم ذلك من الضروري الدخول فً العمق، عبر دراسة التكوٌن كله، حٌث ال ٌمكن تلخٌص نظام فً 

فرد، رؼم كل الشخصنة التً تحققت، ورؼم كل الفردٌة التً كانت بادٌة للعٌان؛ ألن لكل ذلك أساس 

والن كل ذلك ال ٌمكن أن ٌتحقق إال فً إطار تكوٌن اقتصادي اجتماعً مهٌىء، حٌث أن  واقعً،

سؤبدي بعض . المٌول الفردٌة ال تلعب هنا سوى دور معٌٍن ٌملٌه هذا التكوٌن انطالقا  من هذا األساس

 .المالحظات العامة كمدخل ضروري، ربما ٌمثل أرضٌة تساعد على الفهم

سد ال ٌمكن أن تكون خارج سٌاق تارٌخً، وال خارج صٌرورة واقع محدد، إن تناول لحظة حافظ األ

والسٌاق هو سٌاق تشكل الحركة القومٌة العربٌة، ومن ثم استالمها السلطة فً عدد من البلدان العربٌة، 

(: فشلت فً توحٌدها على األقل)وسنلمس هنا، بالتالً، أوجه التشابه بٌن دول حكمتها أحزاب قومٌة 

السٌطرة االستعمارٌة على : كلت الحركة القومٌة العربٌة فً ظرؾ ٌحمل سمات ثالث، أولهافلقد تش

تبلور مٌول مدٌنٌة تهدؾ إلى تحقٌق التحدٌث : سٌادة تكوٌنات إقطاعٌة، وثالثها: الوطن العربً، وثانٌها

جهة االستعمار لهذا هدفت الحركة القومٌة العربٌة إلى موا. والتقدم، إضافة إلى تفاقم مشكالت الرٌؾ

، وتحقٌق التحدٌث والتقدم (اإلصالح الزراعً)وتصفٌة اإلقطاع ( وبالتالً السعً إلى تحقٌق االستقالل)

، مما جعلها تستقطب قطاعات رٌفٌة و مدٌنٌة تطمح ـ بهذا القدر أو ذاك ـ (التصنٌع والوحدة العربٌة)

لحزب قد استقطب فبات مدٌنٌة ورٌفٌة، فإن وإذا كان ا.. إلى تحقٌق ذلك، انطالقا  من مواقعها الطبقٌة

، وربما كان فقر الرٌؾ وأزماته فً أساس هذه (فً الؽالب)الجٌش كان مجال استقطاب فبات رٌفٌة 

الظاهرة، التً سٌكون لها دور فاعل، وتكون فً أساس تكوٌن تشّكل منذ استالم الجٌش للسلطة، هذه 

خضعت السٌاسٌة، وعبرها حل الرٌؾ ذلك التناقض القوة المنظمة والفاعلة التً همشت الحزب وأ

 .العمٌق الذي ٌسكنه منذ عقود، ولم ٌتحقق ذلك إال بعد تصفٌات داخلٌة متتالٌة

وإذا كان هدؾ تحقٌق الوحدة العربٌة أولوٌة حاسمة مع نشوء الحركة القومٌة العربٌة، فقد تراجع إلى 

ت السلطة وسٌلة حل هذه التناقضات، لٌتحول الخلؾ حٌن طؽت مسؤلة حل التناقضات الداخلٌة وأصبح

بمعنى أن السلطة  .وؼطاء مفَقر، ولٌتحول العمل القومً إلى ملحق.. فارغ« شعار»هذا الهدؾ إلى 

ٌّفت»  .الشعار والعمل القومٌٌن وأخضعتهما لشروط داخلٌة« ك

المتعلق بحل التناقض ٌتعلق بالرٌؾ، وهو المٌل : وٌمكن لنا أن نحدد هذا التناقض فً مستوٌٌن، األول

د فً حل مسؤلة األرض، عبر إعادة توزٌع الملكٌة الرٌفٌة بٌن الفالحٌن  بٌن الفالحٌن واإلقطاع، والمحدَّ

مدٌنً، ٌتعلق بإنهاء االستؽالل : ، والمستوى الثانً(وهو ما تحقق عبر ما اسمً باإلصالح الزراعً)

كان حل التناقض فً الرٌؾ ٌسهم فً تحقٌق و.. الرأسمالً، وكذلك بالمٌل نحو التحدٌث والتصنٌع

التحدٌث والتصنٌع، ألنه كان ٌفتح األفق لتدفق األٌدي العاملة من جهة، ولتشكٌل سوق للصناعة من 

. جهة أخرى، كما كان المٌل نحو التصنٌع ٌفتح األفق إلعادة توزٌع الثروة عبر دور الدولة االقتصادي

الرٌؾ ٌتحدد فً إعادة توزٌع « هم»لفتح أفق التطور، بٌنما كان  بمعنى، أن الفبات المدٌنٌة كانت تسعى



وبالتالً، كان مقصد الفبات الرٌفٌة التً ستؽدو هً السلطة تحقٌق (. ولٌس األرض فقط)الثروة العامة 

ٌفضً إلى هذه النتٌجة؛ فكانت سٌطرة الفبات الرٌفٌة هذه على ( التصنٌع والتحدٌث)مستوى من التطور 

عبر توزٌع األرض، وهو ما تحقق فً مرحلة )االنتقال من حل التناقض فً الرٌؾ  السلطة مجال

، إلى تجاوز القهر التارٌخً، الذي كان ٌتمثل فً نهب التراكم المتحقق فً الرٌؾ، وتحوٌله إلى (أولى

 المدٌنة، تجاوزه عبر إعادة توزٌع الثروة فً المجتمع ككل، وكان ذلك ٌفترض قهر المدٌنة، وبالتالً

إننً أتحدث هنا عن الفبات الرٌفٌة، التً تحّكمت بالسلطة بعد انقالبات متتابعة، . قهر المجتمع عموما  

وعن مٌلها إلعادة توزٌع الثروة، وهنا نلمس أن آلٌات التوزٌع هذه قادت من جهة إلى تحقٌق فابدة عامة 

ً المناطق الرٌفٌة، وفتح عبر مجانٌة التعلٌم، وتوظٌؾ الرأسمال ف)للمجتمع ككل وللرٌؾ خصوصا  

عن طرٌق تخصٌص كتلة أكبر من ..( مجال العمل فً الدولة و فً مشارٌعها، وتقدٌم الخدمات العامة

 .الرأسمال للرٌؾ

خاصة، ابتدأت باإلمتٌازات لتصل إلى تحقٌق التراكم « إفادة»لكنها قادت، من جهة أخرى، إلى تحقٌق 

ة، وما توفره السلطة من امتٌاز ٌفتح مجاال  للسمسرة الرأسمالً الخاص، عبر نهب مإسسات الدول

قد دخلت فً مرحلة التخثر، ( والمجتمع باألساس)فً هذه اللحظة تكون الدولة . «السرقة»والتهرٌب و

حٌث ٌكون التطور قد توقؾ، وأصبحت مإسسات القطاع العام مجال نهب واع ومنظم، وٌستمر 

تكنز الرأسمال دون أن توّظفه « رأسمالٌة»نهب، لتتشكل فبة تكوٌنها هذا ما دامت تحقق استمرارٌة ال

لكن استمرار النهب . فً الداخل، بل تسعى لتصدٌره إلى المراكز الرأسمالٌة( أو ٌمكن أن توظفه جزبٌا  )

وإلى « االنفتاح االقتصادي»ٌوصل الدولة ذاتها إلى مؤزق عام، مما ٌإسس لنشوء مٌل نحو 

القطاع الخاص، و إلى االلتزام بسٌاسات صندوق النقد الدولً، الخصخصة وحرٌة السوق ودور 

وباألساس تحّول الفبة المسٌطرة إلى جزء من طبقة برجوازٌة، تجمع شتات الطبقة القدٌمة واألثرٌاء 

 .الجدد

تقوم « مفاهٌم تقلٌدٌة»، ٌنطلق من «أبوي»وهذا التكوٌن، من أساسه، ٌفترض تؤسٌس نظام سٌاسً 

مها بآلٌات المجتمع، وبالتالً سٌادة وحدانٌة الرأي والتعامل مع الشعب  على أساس شمولٌة السلطة وتحكُّ

وبالتالً انتشار ظاهرة القمع )ـ من درجة أدنى ـ وتعمٌم التنكٌل باآلراء واألحزاب األخرى « رعاٌا»ك

ً مجتمع مخلّؾ وإذا كان تحقٌق التطور ف .(..واالعتقال وتدخل األجهزة األمنٌة بكل تفاصٌل حٌاة البشر

.. وأن تلعب الدولة دورا  اقتصادٌا  محورٌا  .. «مركز التراكم»كما ٌفترض « مركزة السلطة»ٌفترض 

وأعتقد أن  .فإن هذه الفبات أعطت للسلطة بعدها األكثر فظاظة، صبؽتها بشكل من الحكم استبدادي

ـ لمصلحة هذه الفبات الحاكمة، كان أولوٌة إعادة توزٌع الثروة لمصلحة الرٌؾ ابتداء، ومن ثم ـ وأساسا  

من هنا تراكب تحقٌق التطور ـ فً مرحلة أولى ـ وتكوٌن )ٌفترض هذا الشكل من النظام السٌاسً 

، لكً ٌتحقق النهب دون مقاومة أو «مرحلة التخّثر»ولقد أصبح ٌفترضه أكثر فً (. «تقلٌدي»سٌاسً 

باالستناد )و الشخصنة المعطاة لها، عبر القوة والقهر « استقرار السلطة»فضمان . حتى دون مالحظة

، (ابفٌة والقبلٌةالط)كل البنى التقلٌدٌة ( أو اإلتكاء على)، وباإلفادة من (أمنٌة موالٌة/ إلى قوة عسكرٌة

، (ومزورة بالضرورة)وبإلؽاء حرٌة الرأي والصحافة واألحزاب، وكذلك عبر انتخابات شكلٌة جدا  

لهذا أصبح القهر أشد ضراوة فً مرحلة النهب المنظم، للتؽطٌة على . كلها أمر ضروري لتحقٌق ذلك

لى انهٌار الوضع المعٌشً النهب، ولكبت ردود الفعل ومفاعٌله شعبٌا ، فهو ٌقود ـ بالضرورة ـ إ

 .وتضرر قطاعات واسعة



لكن كل ذلك ٌعّمق فً أزمة السلطة وأزمة المجتمع عموما ، مما ٌطرح على السلطة ذاتها، ضرورة 

التؽٌٌر فً اآللٌات، آلٌات االقتصاد وآلٌات السٌاسة، وعادة ال ٌتحقق ذلك إال بموت الربٌس، وبالتالً 

ٌّر موازٌن القوى فً السلطة  ذاتها، واالحتمال الممكن هنا ـ فً سورٌا اآلن كما فً تجارب سابقة ـ تؽ

هو العودة إلى حرٌة السوق والخصخصة، وبالتالً إرتكاس التطور وإعادة ربط الدولة بآلٌات النمط 

على مقاس رأسمالٌتنا، أي ( دٌمقراطٌة)، وفً الوقت نفسه تحقٌق (العولمة الٌوم)الرأسمالً العالمً 

 .دٌمقراطٌةكارٌكاتور 

، والتخلص من «االقتصاد الحر»لهذا سنالحظ بؤن الخٌارات المطروحة الٌوم، تتحدد فً المٌل نحو 

التً تعمل فً التجارة )القطاع العام ومن دور الدولة االقتصادي، وهو ما تعّبر عنه الفبات البرجوازٌة 

تصبح جزءا  عضوٌا  من هذه ولكن أٌضا  فبات فً السلطة تحلم بؤن ( والسمسرة والخدمات ؼالبا  

 ..البرجوازٌة بعدما راكمت الرأسمال عبر النهب، وهذا ٌستلزم ـ كما أشرت ـ كارٌكاتور دٌمقراطٌة

والخٌار اآلخر ٌتحدد فً الدٌمقراطٌة وتفكٌك آلٌات النظام الشمولً لمصلحة آلٌة دٌمقراطٌة، وأعتقد أن 

ن، لتبدو الدٌمقراطٌة وكؤنها الصنو لحرٌة السوق حرٌة السوق تسكن هنا كذلك، وهنا ٌتوافق الخٌارا

، وأقصد توافق دور الدولة االقتصادي والدٌمقراطٌة، (ُمْؽَفل)لٌبدو أن الحل ٌتحدد فٌما هو ؼٌر مطروح 

 .والدٌمقراطٌة« مركزة الدولة»بؤنه وهمً، انطالقا من تناقض « ٌشاع»وهو الحل الذي 
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ٌُنهض مفهوم . حدٌث الدٌمقراطٌة مثٌر، فهو ٌستدعً استحضار التراث، تراثنا والفكر " االستٌراد"و

إن لوثة تصٌب السلطات، ورعبا  . المستورد، وكؤننا ال نتذكر االستٌراد إال حٌنما تحضر الدٌمقراطٌة



، "العزة القومٌة"ٌتملكها، حٌن ُتطرح مسؤلة الدٌمقراطٌة، فتإدي كل الصلوات وتزٌد، وتستحضر 

تفعل كل ذلك وهً تلهج . ، وتكتشؾ أن لنا خصوصٌتنا المحّددة فً تارٌخنا وتراثنا"التارٌخ المجٌد"و

تفعله وهً . بالعولمة وبالتكٌؾ والعصر، واالندماج... بالعلم الحدٌث والحضارة الحدٌثة والثقافة الحدٌثة

تستخدم كل منتجات الحضارة الحدٌثة، من وسابل النقل واالتصال إلى المالبس والروابح واألطعمة 

" خلٌفة هللا على األرض"و" ظل هللا على األرض"وتراثنا ٌستحضر االستبداد، نظام الخالفة . الخ... و

الرعٌة، الحاكم الممتلك كل  «الحاكم الممتلك كل أسمابه الحسنى، والممارس نصفها، ٌستحضر مفهوم

وبالتالً فمن المنطقً أن ٌفضً استحضار . الحقوق والرعٌة المنقادة، المطٌعة والمنّفذة ما ٌقرره الحاكم

السرمدٌة، الجوهر " خصوصٌتنا"التراث إلى استحضار مفهوم البٌعة والترمٌز والتؤلٌه، فهذه هً 

 ."عابلٌة"ن تصبح السلطة الثابت فً تارٌخنا، وكذلك من المنطقً أ

إن سلطاتنا، إذن، تواجه صٌؽة لنظام سٌاسً نشؤ بعد انتصار الرأسمالٌة، وكان نتاج فكر تنوٌري هام، 

عّبر عن حالة من االنتقال النوعً فً الفكر البشري، ومّثل إنجازا  عالمٌا  استند إلى كل التطور الفكري 

، وبنمط اقتصادي (أقصد أوربا)محددة " منطقة"ارتبط بـ السابق له ونجاوزه إلى األرقى، وإن كان قد 

ٌّن  وال ٌعنً ذلك أنها أعرق " )أقدم"إن سلطاتنا تواجه هذه الصٌؽة بصٌؽة (. أي الرأسمالٌة)مع

، صٌؽة نشؤت فً الشرق (وأفضل، ألن التراكم متتاٍل ومتصاعد، وبالتالً فإن األقدم سٌكون متخلفا  

، وتشّكل الدولة االستبدادٌة، وكانت نتاج هذا المستوى من التطور وارتبطت بنشوء النمط الزراعً

وإننا إزاء صٌؽة من النظام . وبالتالً من التكوٌن الفكري( ومن الضرورة االقتصادٌة)االقتصادي 

لها سادت فً (. وأقصد الشرق)من البشر محددٌن " نمط"السٌاسً أوجدتها الضرورة، ولم ترتبط بـ 

لذلك سٌبدو هذا االستحضار كتعبٌر عن أصولٌة سٌاسٌة، ألنها (. ومنه أوربا كذلك) المجتمع القدٌم كله

تتمسك بإعادة إنتاج صٌؽة لنظام سٌاسً متقادم، وتتعامل معه كمعطى سرمدي، وهً تعٌش فً 

ٌّؾ معه، تعٌش العولمة وتنخرط فٌها" العصر الحدٌث" إن سلطاتنا، بالتالً، تتكٌؾ مع نمط . وتتك

وهذا . الصٌؽة السٌاسٌة التً أسستها الرأسمالٌة" ترفض"ض ارتباطها بالرأسمالٌة، واقتصادي ٌفر

وسنكتشؾ بؤن هذا االرتباط الواقعً هو ما ٌملً علٌها ذاك الرفض، . ٌطرح التساإل حول أسباب ذلك

السٌاسة " منافذ"لهذا ٌبدو استحضار التراث وممارسته كضرورة لسلطة ترى أن علٌها أن تمسك بكل 

 .حقٌق ما هو اقتصاديلت

إذن، إن مصلحة طبقٌة تكمن خلؾ هذا االستحضار للتراث، لخصوصٌة، فٌجري التعامل مع تصورات 

( كل)سالفة على أنها جوهر ثابت خاص بنا، لهذا ال ٌلتفت أحد حٌن استذكار الستٌراد إلى أننا نستورد 

ألسلحة إلى أحدث منتجات التكنولوجٌا، سلعنا وكلها على االطالق، من القمح إلى المالبس والسٌارات وا

حٌث )رؼم أن الخطر ٌكمن فً ذلك، ألنه أساس تبعٌتنا وبالتالً أساس تخلفنا وفقرنا وحتى دمارنا 

وهنا تتجدد المصلحة ( ٌهرب كل التراكم األولً إلى المراكز، لتبقى دون أساس اقتصادي صناعً

ولهذا . سمسرة والمضاربات والتجارة، وكذلك فً النهبالطبقٌة، وتتجدد طبٌعة رأسمالٌتنا العاملة فً ال

( وهو نمط تابع بالتالً)ترفض الدٌمقراطٌة، ألن الحفاظ على هذا النمط االقتصادي ( لهذا بالتجدد)

ٌفترض التحكم بالسلطة، تحوٌلها لى سلطة مطلقة، لٌكون استحضار التراث مهما وضرورٌا لها، 

 .باعتباره ؼطاء أٌدٌلوجً ومقدس

ما كانت مجتمعاتنا لم ترتق إلى مستوى ٌطابق تحقق الدٌممقراطٌة، حٌث مفهوم المواطنة هالمً رب

ومرتبط ببنى قبلٌة وطابفٌة ودٌنٌة، ومفهوم الحق مشوش والعلمانٌة مختلطة بااللحاد، والتكوٌنات القبلٌة 



لى الفردٌة إلى األنا التً إلخ تحكم اختٌارات األفراد ألنهم لم ٌصلوا بعد إ ...والمناطقٌة والطابفٌة و

حٌن  -تشكل الكل استنادا على أساس نوعً جدٌد ٌرتبط بمفهوم األمة، وهذا ما ٌجعل إختٌارات األفراد 

ال تحقق مصالحهم وٌجعل الحوار والنقاش أقرب إلى التناحر الشخصً  -ٌصبح ممكنا لهم االختٌار 

كن رأسمالٌتنا تخاؾ حتى مما ٌمكن أن تنتجه هذه إلخ مما ٌشكل أساسا إلعادة إنتاج بنى تقلٌدٌة ل... و

ٌّش الكتبة فً طابور طوٌل  التكوٌنات لهذا تهرب من إعطابها حق االختٌار لتكرس سلطة أبوٌة وتج

ٌّش  ٌحملون أطنانا من خطابات المدٌح، المدٌح الذي بات قاموسنا عاجزا  عن استٌعاب مفرداته وتج

جهزة المخابرات هً السلطة الفعلٌة تتخفى خلؾ واجهة من البشر لترداد ما ٌملى علٌهم وتكون أ

 ...وٌفرض الرأي األوحد والزعٌم األوحد و. المإسسات الشكلٌة، الشكلٌة جدا  

وحٌن تفرض ظروؾ واقعٌة المٌل نحو تحقٌق الدٌمقراطٌة، وأقصد حٌن تتفاقم األزمات الشؽبٌة نتٌجة 

عجز عن االستمرار وفق آلٌاتها تلك، أو نتٌجة إحساسها سٌاستها االقتصادٌة، ومن ثم نتٌجة شعورها بال

بحالة االحتقان العام نتٌجة تلك السٌاسات، فتعمل السلطة على إعادة صٌاؼة ذاتها، تتؤسس دٌمقراطٌة 

ستبدو شكلٌة، وإن سمحت بحرٌة ما للصحافة والرأي، وقبلت وجود أحزاب معارضة، ألن فاصال  

، فهً تصٌػ قانون االنتخاب "اإلنتخاب"ة إنتاج السلطة، وأقصد حق سٌقوم بٌن كل ذلك، وآلٌات إعاد

، "عبء المخابرات"، هذا إضافة إلى آلٌات التزوٌر الفظة وكذلك "حزب السلطة"بما ٌرجع كلؽة 

ودورها فً التخوٌؾ، ودور اإلعالم األقوى، إعالم السلطة ذاتها، وهً هنا تستؽل ذاك التكوٌن 

والصحافة، ولٌبدو نشاط األحزاب األخرى، وكؤنها هامش لٌس أكثر، تتوه  المخلؾ، لتبدو حرٌة الرأي

م للمعارضة، تعٌد إنتاج . بٌن بنى مخلَّفة ودور مقزم فاالنتخابات، عبر التزوٌر والتخوٌؾ، والدور المقزِّ

ٌّعة للسلطة التً تحدد هً بالذات ( أو مجلس الشعب)السلطة ذاتها، وبالتالً ٌبقى البرلمان  أداة ط

ولتبدو المعارضة ـ كذلك ـ كهامش فٌه، هامش . أعضابه، والذٌن ٌسعون إلى تحقٌق مصالح ضٌقة

وأساسا  حٌنما تفرض  -فحٌن تكون المعارضة محاصرة ومهمَّشة . صؽٌر تحدد السلطة ذاتها حجمها

قوٌا ، ( الضؽط األمنً)وٌكون  - ، عبر تحدٌد ما تطرح وماال تطرح(اللعبة الدٌمقراطٌة) علٌها شروط 

وحٌنما تسود بنى مخلَّفة ترفض المشاركة السٌاسٌة، أو تقبل ضؽوط . واإلعالم القوي مسٌطر علٌه

، (ربما، ولكن بشكل ؼٌر مرٌح تماما  )السلطة، ستعٌد السلطة إنتاج ذاتها بالضرورة، حتى دون تزوٌر 

وهً )ة من الناخبٌن هذا وكذلك الضؽط والتخوٌؾ سوؾ ٌجعل النسبة المشارك" الفراغ السٌاسً"ألن 

وبالتالً ٌتراكب هنا، التخلؾ وإرهاب السلطة  .، أقرب إلى انتخاب فبات تقلٌدٌة وسلطوٌة(قلٌلة عادة

 …وحاكمة إلى ما شاء( مستقرة)معا  فً نسٌج ٌجعل السلطة 

هذه دٌمقراطٌة رأسمالٌتنا؟ المشكلة هنا تتمثل فً أن تجاوز النظام الشمولً، ٌقود إلى : هل نقول

ٌمقراطٌة كهذه مما ٌبقى حلم الدٌمقراطٌة رهنا، فالسلطة التً تسعى إلى تكرٌس نمط اقتصادي محدد، د

ٌقوم على النهب والسمسرة، تتمسك بمواقع بسبل شتى، االستبداد إذا كان ممكنا ، وهو ممكن فً أؼلب 

حققا  إعادة إنتاج ذاتها، األحٌان، لكنها حٌنما تضطر إلى تؽٌٌر آلٌاتها، تتمسك بؤن ٌكون الشكل الجدٌد م

، شكل فقط رؼم قٌمة هذا الشكل من زاوٌة الوضع االستبدادي، وأهمٌته (دٌمقراطً)لهذا تإسس لشكل 

وبالتالً الٌمكن للسلطة أن تتحول إلى . كونه ٌعطً حٌزا  أكبر لحرٌة الفرد، وضرورته لبعض الفبات

ٌفضً إلى ذلك، وهو السٌاق الذي أشرت  الدٌمقراطٌة إال إذا ضمنت أن تبقى سلطة، فتضع فً سٌاق

لكن هل من سلطة ال تهدؾ إلى إعادة إنتاج ذاتها؟ الدٌمقراطٌة األوربٌة لم تتحقق فً الصٌؽة . إلٌه سابقا

التً نعرفها والتً ؼدت مثال لنا، إال حٌنما أصبحت أساس إعادة إنتاج السلطة ذاتها، فً اللحظة التً 



المساومة )الذي ٌسمح للبدٌل أن ٌصبح قوة، أي فً لحظة تحقق انتفى فٌها األساس االجتماعً 

موحد فٌما ٌتعلق بؤسس النظام، أي الرأسمالٌة، ولقد لعبت االٌدٌولوجٌا ( رأي عام)وتشُّكل ( التارٌخٌة

وبالتالً . المسٌطرة عبر اإلعالم والتعلٌم، دورا  مهما  فً صٌاؼته، انطالقا  من تحقق المساومة تلك

السلطة ٌنطلق من الحفاظ على األسس تلك، على طبٌعته ومإسساته وقانونه، ولم ٌتحقق  أصبح تداول

بمعنى أن الدٌمقراطٌة . سوى لألحزاب المتمسكة بؤسس النمط االقتصادي القابم، وبقانون السلطة ذاتها

ل البدٌل قوة انتخابٌة تإهله الوصول إلى السلطة سلٌما ،  أصبحت ممكنة حٌنما انتفت إمكانٌة أن ٌشكِّ

س لكً تكون  وهنا تتعٌن حدود الدٌمقراطٌة، وٌتحدد طابعها ؼٌر الحٌادي، بمعنى أن الدٌمقراطٌة التإسَّ

بل أنها وسٌلة حل التعارضات فً إطار الطبقة المسٌطرة ذاتها، وعلى )طرٌقا  لحل التناقض بٌن ضدٌن 

( قٌمة)مام، ولقد أصبحت رؼم ذلك، فهً ضرورة، وهً خطوة مهمة إلى األ(. أرضٌة مصالحها ككل

عالمٌة ؼدت المثال الذي ٌطمح إلٌه كل ( قٌمة)عالمٌة توصل إلٌها الفكر البشري، وألنها أصبحت 

 .(حاجة)معنً بتحقٌق التقدم، وبالتالً فقد ؼدت 

لكن الفارق بٌننا وبٌن أوربا ٌتحدد فً أن إعادة إنتاج السلطة هناك، هً إعادة إنتاج لسٌاسات، وأقصد 

ة إنتاج لسٌادة طبقة ولقانونها ومإسساتها، أما عندنا فهً إعادة إنتاج ألشخاص، ألشخاص بعٌنهم، إعاد

أو تشوٌهها، ألن أحد مهمات السلطة هً فتح ( االستبداد)وهذه الشخصٌة تفرض تؽٌٌب الدٌمقراطٌة 

وتعارضات ) بمعنى أن الدولة األوربٌة ذات استقالل نسبً عن الطبقة. آفاق النهب من أجل اإلثراء

لكنها عندنا مندمجة بالطبقة، كونها وسٌلة نهب، وهنا لٌس من حاجة الستقاللٌتها ( الطبقة تسهم فً ذلك

النسبٌة، وبالتالً ال تكون بحاجة لمؤسسة الدولة وقوننتها، بل تفرض الحاجة تؤسٌس القوة القاهرة 

ٌتنا، فً تكوٌنها االقتصادي إن المشكلة، إذن، تكمن فً رأسمال(. المخابرات والجٌش والشرطة)

 .وبالتالً فً نظامها السٌاسً، الشمولً فً كل األحوال

وإذا كان تخلؾ التكوٌن االقتصادي، وشكلٌة الدٌمقراطٌة، هما مدخل إعطاء األولوٌة لتحقٌق التطور 

 فسنالحظ هنا أن(. استبدادي)االقتصادي، لدى كل الذٌن عملوا على تؽٌٌر الواقع فً إطار شمولً 

ألن حلم الدٌمقراطٌة ( شرعٌة ما)تطورا  قد تحقق، وهو ما كان ٌعطً شرعٌة ما للسلطة هذه، وأقول 

لكن الدٌمقراطٌة لم . ٌبقى كشبح، كما ألن الدٌمقراطٌة ستبدو، فً لحظة، ضرورٌة الستمرار التطور

ن ذاته الذي تحضر، والتطور توقؾ، ومن ثم تهاوى وتعممت اللٌبرالٌة االقتصادٌة، وهٌمن التكوٌ

أقصد هنا اإلشارة إلى العالقة بٌن التطور والدٌمقراطٌة فً تكوٌن متخلؾ، والفصل . أشرت إلٌه سابقا  

. العمٌق الذي تحقق بٌنهما، ومتاهة األولوٌات التً نتجت عن ذلك، وباألساس تشكِّل نظام شمولً

هو الخلط بٌن الدور المركزي  فالتطور ٌفترض المركزة، لكن المركزة ال تساوي االستبداد، وما جرى

للدولة، وفاعلٌتها االقتصادٌة، والطابع الشمولً للسلطة، رؼم الشرعٌة التً أشرت إلٌها ( المحوري)

وهذا ما أفضى إلى الربط بٌن الدٌمقراطٌة واللبرلة االقتصادٌة وكؤنهما صنوان، لٌتشكل التكوٌن . للتو

لهذا ضاع التطور، وتشوهت . ً الموصوؾ أعالهاالقتصادي آنؾ الذكر، وٌتكون النظام السٌاس

 .الدٌمقراطٌة

إننا، إذا ، إزاء ضرورة آلٌات جدٌدة لدولة ممركزة، تقوم على الدٌمقراطٌة، التً تتضمن حرٌة الرأي 

والمعتقد والصحافة، والتعددٌة السٌاسٌة، كما تتضمن استقالل القضاء، وحق االنتخاب الحر، ولكن 

عندها ٌمكن أن ننشد دٌمقراطٌة حقه، وربما (. جهزة األمنٌة فٌما هو سٌاسًتحرٌم تدخل األ)أٌضا  

 .تسهم آلٌاتها فً تحقٌق التقدم
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بل وفاة ق" خارجٌة"مطالب اساسٌة تتكرر فً سورٌا، بدأت بسٌل من المقاالت نشرت فً صحؾ 

بٌان الـ "ثم تبلورت فً بٌان المثقفٌن الذي سّمً . الربٌس حافظ االسد واستمرت بعد ذلك بكثافة أعلى

ولقد تلخصت فً ضرورة إنهاء حال الطوارئ . ، واكدتها وثٌقة لجان إحٌاء المجتمع المدنً"99

، (ً خانة االستثناءرؼم انها موضوعة ف)واالحكام العرفٌة المستمرة منذ ما ٌقرب من اربعة عقود 

واطالق سراح المعتقلٌن السٌاسٌٌن والعفو عن المنفٌٌن واالقرار بالتعددٌة السٌاسٌة وبحرٌة الرأي 

وهً مطالب تلخص وجهات نظر مختلفة ومتخالفة عّبرت عن نفسها قبل وفاة . الخ... والصحافة

اج دٌموقراطً ٌعٌد الى المجتمع الربٌس االسد، حٌن كانت قد بدأت ترتفع االصوات مطالبة بتحقٌق إنفر

 .السوري لٌاقته وٌعٌد ربطه بالسٌاسة بعد عقود من االقصاء والتهمٌش واالعتقال

وفاته بدت اذا  كؤنها اللحظة المناسبة لتوسٌع المطالبة باالنفراج الدٌموقراطً، وتكون هً ذاتها لحظة 

مجتمع وٌعطً الدولة طابعا  آخر ٌوّحد البحث عن شكل جدٌد ٌعٌد بناء السلطة وفق ما ٌحقق مشاركة ال

المطامح الوطنٌة العامة والمطامح الخاصة للطبقات والفبات االجتماعٌة، وٌإسس لفاعلٌة جدٌدة 

لهذا توسع الحوار واتسعت المطالبة بالدٌموقراطٌة، وصار تعبٌر . تستوعب عناصر المجتمع كافة

وبدا الوضع وكؤنه اعالن حٌاة لمجتمع كان ٌبدو . ذا سحر لم ٌكن له ربما منذ ُوجد" المجتمع المدنً"

كجثة امام أخطبوط السلطة، او بدا كحال من حاالت كسر الرهبة، او هً عودة الروح ربما، او محاولة 

المجتمع الن ٌستعٌد لٌاقته وٌإكد حضوره فً مواجهة الحضور الطاؼً للسلطة، لكً تعود الدولة الى 

 .جتمع وكمقونن لهاموقعها الصحٌح كناظم لحركة الم

التعبٌر "كما تبدو وثٌقة لجان إحٌاء المجتمع المدنً كؤنهما استكمال لحال من " 99بٌان الـ "وبهذا ٌبدو 

، وكتوحٌد لمجهود قطاع هو األكثر حٌوٌة فً هذا المجال، شمل الكّتاب والمحامٌن والفنانٌن "الفردي

وال شك فً أنها تعّبر عن قطاعات . علٌتهاوممثلً قطاعات اقتصادٌة، وضم أسماء لها موقعها وفا

أوسع من المثقفٌن، وما ٌسّمى الفبات الوسطى عموما ، التً باتت تشعر بؤن علٌها العمل من اجل إعادة 

التوازن بٌن السلطة والمجتمع، وأن وضعها االعتباري ٌفرض علٌها أن تعلن موقفها بعدما أفضت 

ولهذا باتت ترى أن استعادة دورها تفترض إنهاء . عقود طبٌعة السلطة إلى تهمٌشها وإقصابها منذ

األحادٌة المفروضة على المجتمع، بإنهاء كل أسسها ؼٌر القانونٌة والقانونٌة، وتكرٌس القوانٌن المقررة 

والمالحظ أن المطالب تعرضت للمستوى السٌاسً فقط، . للتعددٌة، وفً األساس تكرٌس سلطة القانون

. القتصاد، ألنها تإكد أولوٌة السٌاسة فً معالجة األزمة فً مختلؾ زواٌاهامن دون أن تشٌر إلى ا

وتالٌا  هً تهدؾ فً األساس إلى تؽٌٌر آلٌات السٌطرة التً تفرضها السلطة ولٌس إلؽاء الدولة كما فهم 

وهدؾ تؽٌٌر اآللٌات هنا ٌفرض تحّول آلٌات السٌطرة من . البعض أو حاول ذلك نتٌجة مصلحة ما

ة األمنٌة إلى المإسسات السٌاسٌة فً إطار تعددٌة مقّررة وآلٌات محددة النتخاب هذه األجهز



وعدم التمٌٌز بٌن أشكال السلطة المختلفة المتحققة فً إطار الدولة، وتالٌا  اعتبار أن تؽٌٌر . المإسسات

لتمسك فً شكل هذه األشكال ٌمضً إلى إلؽاء الدولة ذاتها، ٌعّبر عن جهل بؤلؾ باء السٌاسة، لٌجري ا

 .محّدد للحكم باعتباره هو الدولة ولتتؤسس هنا شخصنة الدولة

إن تؽٌٌر آلٌات السٌطرة هو هدؾ كل هذه المطالب إذا ، بعد عقود من سٌطرة آلٌات محددة، ربما كانت 

. الؽطاء لحال الفساد التً استشرت وصارت فً حاجة إلى عالج نتٌجة تؤثٌرها على مجمل االقتصاد

سٌطرة تلك اآللٌات كانت األساس لحال إنهاك تعّرض لها المجتمع، وأدت إلى تؽٌٌب السٌاسة كما أن 

، وهذا أخطر ما فً األمر، حٌث كانت الدولة ُتنهب وتالٌا  ٌقاد "قْبلً"فٌه، وتالٌا  إلى انكفاء نحو ما هو 

أزمة معٌشٌة  وتسٌر نحو" خواء"دورها االقتصادي إلى أزمة عمٌقة، وكانت الجماهٌر تعٌش حال 

كبٌرة، هذا الوضع كان ٌفرض حلوال  جادة، كما ٌفرض أن ٌصٌر الحوار ممكنا  عبر إقرار التعددٌة 

لقد صار السإال االقتصادي ٌفرض حلوال  . واالعتراؾ بالرأي اآلخر، الرأي المختلؾ وربما المضاد

. التً تسكن السلطة والمجتمعلٌست سهلة، نتٌجة األزمة التً ٌعٌشها االقتصاد والخٌارات المتناقضة 

التً تعزز خٌارات محددة، لكنها تستثٌر مواقؾ معادٌة " استحقاقات العولمة"كما نتٌجة ما بات ٌسّمى 

 .كذلك

هل االقتصاد أم السٌاسة؟ وال شك فً أن : فً هذا الوضع بدت المسؤلة كؤنها تتعلق بتحدٌد األولوٌات

ٌفرض األولوٌة لدى األطراؾ المختلفٌن حٌث أكدت  اإلحساس بزاوٌة من زواٌا األزمة هو الذي

تحكم دور الدولة " أزمة تكوٌنٌة"وهذا ما ٌشٌر إلى أن . السلطة أنها تعطً األولوٌة لالقتصاد

االقتصادي باتت تحتاج إلى حلول ملحة، بٌنما إنصّب اهتمام المثقفٌن على السٌاسة عبر الدعوة إلى 

مع مالحظة أن الوضع المعٌشً الذي ٌعٌشه . المجتمع المدنً: السحر /الدٌموقراطٌة، تحت التعبٌر

ٌّز الذي ٌسمح  ؼالبٌة السورٌٌن ٌبدو خارج اهتمام الطرفٌن، حٌث ٌسعى المثقفون إلى الحصول على الح

، بٌنما تسعى السلطة إلى إٌجاد الحلول التً تسمح باستقرارها عبر معالجة "ذواتهم"لهم التعبٌر عن 

هذا التحدٌد ال ٌعنً الهرب من تحدٌد األولوٌات لمعالجة وضع ربما كان ٌحتاج . ٌةالمشكلة االقتصاد

حٌث ٌبدو المدخل السٌاسً عبر الدٌموقراطٌة هو الذي ٌحظى باالولوٌة من اجل . الى اعادة هٌكلة

 فاذا كانت السلطة تحاول القول ان اولوٌاتها تتحدد. معالجة مجمل المشكالت بما فٌها الوضع المعٌشً

آلٌات "فً معالجة الوضع االقتصادي، فال شك فً ان معالجة الوضع االقتصادي تفرض تؽٌٌر 

من اجل إفساح مجال أوسع لفبات اجتماعٌة مختلفة ومتنوعة للبحث فً آلٌات اقتصادٌة جدٌدة "السٌطرة

حدٌد تسمح بتجاوز مشكالت معقدة، وخصوصا  لتحدٌد الخٌار بٌن التمسك بالقطاع العام، لكن عبر ت

الصٌػ التً تتجاوز مشكالته العمٌقة، وبٌن خٌار الخصخصة واقتصاد السوق وهو الخٌار الذي قاد فً 

لهذا فإن إعادة هٌكلة االقتصاد . مختلؾ البلدان التً ُطّبق فٌها، الى دمار اقتصادي وإفقار شعبً شامل

تحدٌد اآللٌات  من دون اللجوء الى الخصخصة واقتصاد السوق تفرض حوارا  جادا ، من اجل

الضرورٌة لتطوٌر االقتصاد عموما ، والقطاع العام خصوصا ، حٌث تتحقق الرقابة الضرورٌة لكً 

ٌّره  .ٌُكشؾ النهب الذي ٌتعرض له، وتتوضح اآللٌات السٌبة التً تس

بات اذا  تجاوز البنٌة الشمولٌة السابقة ضرورة من أجل اعادة هٌكلة المجتمع ككل، وصارت 

مع مالحظة أن . ٌة تالٌا  هً المدخل، مما ٌفرض تؤكٌد المطالب نفسها التً طرحها المثقفونالدٌموقراط

واذا كان . من الضروري أن ٌكون الوضع المعٌشً، ودور الدولة االقتصادي فً صلب االهتمام كذلك

ٌاسٌة التفكٌر ٌنصب على أن تحقق الدٌموقراطٌة ٌفترض سٌادة اقتصاد السوق، اي بمعادلة الحرٌة الس

بالحرٌة االقتصادٌة، فإن أخذ الوضع المعٌشً فً االعتبار وتؤكٌد ضرورة تحقٌق التقدم ٌفرضان ربط 



فالدٌموقراطٌة مدخل اعادة . دور الدولة االقتصادي بتؽٌٌر آلٌات السلطة لُتبنى على اساس دٌموقراطً

 .بناء آلٌات االقتصاد بما ٌحقق وضعا  افضل لمجموع الشعب
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والذي ٌنتج تصورا ٌعتبر بؤن , سوؾ المس هنا ما هو كامن فً الحركة المعارضة فً سورٌا تحدٌدا

على العكس اعتبر , وأنا ال ارفض أولوٌة الدٌموقراطٌة: ألنها أول, األهداؾ" كل " الدٌموقراطٌة هً 

ألنها فً هذه اللحظة , " كل " ارفض تحوٌلها إلى  لكنً, أنها المدخل الضروري لصٌرورة مجتمعٌة

فالمطلق ٌنفٌها  , حٌث لٌس من الممكن أن تنشؤ الدٌموقراطٌة إال إطالقا من النسبً, تنتفً هً ذاتها 

 . تتحول إال مطلق" كل " وحٌن تتحول إلى , حتما 

ناول مختلؾ المشكالت تت, هذا األمر ٌفرض لمس المشكالت الواقعٌة و بالتالً بلورة رإٌة متكاملة

والوضع المعٌشً للطبقات الشعبٌة بات مشكلة , فمثال أزمة االقتصاد مشكلة ومشكلة عمٌقة, القابمة

وٌترك لكً ) ٌُمات "والقطاع العام , والزراعة فً مؤزق, والبطالة فً اتساع و التعلٌم ٌدمر, مستعصٌة

وبالتالً إلحاق , األمنٌة فً كل مفاصل المجتمع هذا إضافة الستبداد وتحكم السلطة  ,( ٌموت بهدوء

وهو األمر , وصوال إلى نزع السٌاسة  , وتدمٌر األحزاب أو تدحٌنها, النقابات بالسلطة بالهٌمنة علٌها 

والشك فً انه ( . فً ظرؾ ؼدا عصٌا )تعٌش حٌاتها البٌولوجٌة , الذي حول المواطنٌن إلى رعاٌا 

  .ات المشكالت االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة والسٌاسٌة كذلكٌمكن التوسع فً اإلشارة لعشر

 فما هً الرإٌة حول هذه المسابل كلها ؟ 

ومن ثم الدٌموقراطٌة , هو الشمولٌة واالستبداد , فً محور واحد  2000الخطاب الذي انتشر منذ سنة 

لهذا أصبح , عتباره ذو أولوٌةولقد جرى ا, وبدا أن هذا المحور هو الذي ٌحظى بكل االهتمام . كمقابل

التً هً , حٌث ؼاب االهتمام بكل المشكالت األخرى , " كل " مما حوله إلى " التداول الٌومً " مدار 

ولم ٌحظ ... ( مسؤلة البطالة , مسؤلة األجور مثال )وتمس قطاعات واسعة من الشعب , هامة وخطرة 

بضرورة " السرٌع " سوى االستنتاج  بؤي بحث" القطاع العام " الوضع االقتصادي ومصٌر 

لكن ما عالقة  , ألن الشمولٌة تتؽذى من تملكها القطاع العام, الخصخصة و االنتقال إلى اقتصاد السوق 

بتزاٌد أعداد العاطلٌن عن العمل ؟ وما عالقة اقتصاد السوق بتزاٌد حالة " القطاع العام " خصخصة 

هو السابد ؟ وبالتالً هل ٌقود ذلك إلى تحسٌن األوضاع اإلفقار ؟ ومن ٌمتلك السوق حٌنما ٌصبح 

وسٌزٌد من القطاعات التً ترمى تحت , المعٌشٌة للطبقات الفقٌرة ؟ أو سٌدمر من الطبقات المتوسطة 

حدث فً كل البلدان التً خصخصت والتزمت القتصاد السوق ؟ ثم كان ٌتوضح منذ " خط الفقر " 

الرأسمالٌة بدأت هجوما شامال من اجل صٌاؼة العالم فً اإلطار الذي انهٌار المنظومة االشتراكٌة بؤن 

ولقد هدؾ الهجوم إلى , وٌخرج االقتصاد األمرٌكً خصوصا من أزماته , " ٌحقق مصالحها " 

والى الحرب , أي مفتوح إلى أقصى مدى من جهة , " منفلش " خصخصة العالم وفرض اقتصاد سوق 

وبالتالً فهً من  , تلطخ العولمة" التً " الفجوات " ا تقع ضمن وسورٌ, واالحتالل من جهة أخرى 

فكٌؾ ٌمكن أن نربط , " التؽٌٌر األمرٌكً  " األمر الذي ٌعنً أنها مهددة بالحرب و, "المارقة " الدول 



 هذا بالدٌموقراطٌة واألزمة المجتمعٌة ؟ 

العكس فهً األولى فً سلسلة  على , إن أولوٌة الدٌموقراطٌة ال تفرض تجاهل كل المشكالت األخرى

وضمان االستقالل واإلسهام فً , ومسؤلة التطور المجتمعً  , منها مصالح الطبقات الفقٌرة, مسابل 

وتسمح للتعبٌرات االجتماعٌة أن تمارس , وإذا كانت تلمس شكل النظام السٌاسً  , المشروع القومً

تسمح للكل االجتماعً أن ٌمارس دوره فً و, أدوارها فً الدفاع أو لتحقٌق مصالح وأهداؾ معٌنة 

أي أن . مواجهة المشروع اإلمبرٌالً الصهٌونً فؤن هذه األهداؾ و المصالح ٌجب أن تكون حاضرة 

تحدد بوضوح فً إطار مشروع دٌموقراطً شامل ٌمكن وحده أن ٌنظم طبقات اجتماعٌة وأحزاب 

تماعٌة وازنة وبالتالً فؤن مسالة وبالتالً أن ٌإسس لقوة اج . وهٌبات مجتمع مدنً ونقابات

وأي فصل بٌن هذه المسابل سوؾ ٌقود . الدٌموقراطٌة ترتبط باختٌار اقتصادي وكذلك بؤساس وطنً 

 . وٌوقع فً مطبات جدٌة, إلى سٌاسات خاطبة 

رؼم كل التجارب التً , " مٌكانٌكً " وإذا كان اربط بٌن الدٌموقراطٌة واقتصاد السوق ٌبدو كربط 

بؤن اقتصاد السوق ٌفرض االستبداد ألنه ٌزٌد من إفقار البشر وبالتالً ٌفرض ضبط أوضحت 

ورؼم أن الخطاب العولمً الذي ٌإكد على اقتصاد السوق ٌمارس اشد أنواع االستبداد , احتجاجاتهم 

 فهل أن اقتصاد السوق سوؾ ٌحقق مصالح األؼلبٌة الشعبٌة ؟ . عبر الحرب واالحتالل 

ال ٌفعل سوى تدمٌر , االقتصاد هً ضعؾ اإلنتاجٌة فؤن االنفتاح واالندماج بالعولمة إذا كانت مشكلة 

وان التخلً عن دور الدولة االستثماري . اإلنتاجٌة نتٌجة الال تكافإ المرٌع الذي بات ٌحكم العالم 

ال ٌقود حتما إلى وجود مستثمرٌن خاصٌن ألن طابع االستثمار الخاص فً اإلطراؾ , والتخطٌطً

تمثل فً التوظٌؾ فً القطاعات الهامشٌة وأٌضا التسرب إلى المراكز و السبب واضح اآلن أكثر من ٌ

التً باتت توظؾ فً كل , و اقصد هٌمنة االحتكارات اإلمبرٌالٌة متعدٌة القومٌة , أي وقت مضى 

وهذه , ة والراكد , وباتت قادرة على إلحاق الهزٌمة بكل االقتصادٌات الناشبة, قطاعات االقتصاد 

النظرة لٌست نظرة إٌدٌولوجٌة ألنها تكررت فً كل التجارب التً سبقتنا الخصخصة و اقتصاد السوق 

وألنها أٌضا تستند إلى فهم ألبسط قوانٌن االقتصاد ,وال اعتقد بؤن لنا مٌزات تجعلنا نختلؾ عن اآلخرٌن 

فكٌؾ إذا كان االحتكار الذي تضخم , تقود إلى االحتكار( عبر اقتاد السوق )الرأسمالً حٌث المنافسة 

وبالتالً ٌجتاح , وٌهمش الدولة فٌها, أكثر مما ٌجب هو الذي ٌفرض على األمم فتح أسواقها 

وبالتالً ستكون قطاعات اجتماعٌة , إذا ستكون قطاعات اقتصادٌة هامة معرضة للدمار. اقتصادٌاتها 

و تحكم نهب الرأسمال الخاص سوؾ ٌزٌد من كما إن االنفتاح وتدفق السلع . عدٌدة معرضة للبطالة 

 . وهذه مسابل توضحت فً أكثر من مكان وقادت إلى أزمات عمٌقة, إفقار قطاعات واسعة وتهمٌشها 

ونصوب دور الدولة  " القطاع العام" كٌؾ نعالج وضع : لهذا سٌكون السإال الضروري هو 

حٌث أنها , ى أولوٌة الدٌموقراطٌة هنا ٌتوضح معن. االقتصادي ؟ ولٌس كٌؾ نتخلى عن كل ذلك 

" المدخل للرقابة الشعبٌة على دور الدولة االقتصادي وبالتالً كشؾ كل أشكال النهب التً ٌتعرض لها 

وتؤكٌد المحاسبة الحقٌقٌة وأٌضا تصوٌب السٌاسات االقتصادٌة بما ٌجعلها توسع من  , " القطاع العام

عن حق التعلٌم والضمان االجتماعً واألجر العادل وحق دور اإلنتاج وكذلك تكون المدخل للدفاع 

إن الدٌموقراطٌة هً األساس لكً تدافع الطبقات الشعبٌة عن . واإلنتاج ذي الجودة العالٌة , العمل 

و لهذا من الضروري إن تتحدد أسس هذا التطور وتلك .مصالحها و عن الحاجة عن التطور المجتمعً 

دور الدولة االقتصادي قد نشؤ نتٌجة عجز اقتاد السوق عن تحقٌق  وإذا كان. المصالح واألهداؾ 



رؼم , فؤن العولمة الراهنة تجعله أكثر ضرورة , ( خصوصا فً األمم المخلفة )التطور المجتمعً 

  . مٌزان القوة العالمً المختل

أي انتقاد ه , ٌمٌنودور الدولة االقتصادي من الٌسار ولٌس من ال" القطاع العام " لهذا ٌجب انتقاد وضع 

مصرفٌة  –التً هً رأسمالٌة تجاري )لمصلحة الطبقات الشعبٌة ولٌس لمصلحة الرأسمالٌة القدٌمة 

وتحقٌق التطور المجتمعً ولٌس , انتقاده لكً ٌسهم اكثر فً تحقٌق مصالح الطبقات الشعبٌة ( . وتابعة 

 , ( ى كل حال بدأت بها الفبة المسٌطرةالتً عل)المرحلة الماضٌة " اٌجابٌات  " لسلب هذه الطبقات كل

  . الذي تحقق( الجزبً و المحدود)ولٌس لتدمٌر التطور , وافقارها وتهمٌشها 

وتجاوز . ولٌس شمولٌة السلطة فقط, أقول إذا أن التطور المجتمعً هو الذي ٌفترض الدٌموقراطٌة

تمعً وتشطب أحالم ومحاوالت بل تدمر التكوٌن المج, الشمولٌة ضروري ألنها باتت لٌس عابقا فقط

أي أنها باتت عابقا فً صٌرورة االرتقاء المجتمعً  .التطور بسبب النهب وسوء التخطٌط واالستبداد

بل ٌفترض ضرورة دور الدولة االقتصادي فً مواجهة , الذي ال ٌتحقق انطالقا من اقتصاد السوق

  .سة واقتصاد العالمعملقة الشركات االحتكارٌة اإلمبرٌالٌة التً باتت ترسم سٌا

, إن مواجهة المٌل للخصخصة واقتاد السوق الذي تحاوله فبات مسٌطرة للتكٌؾ فً إطار العولمة

خصوصا أن شارون بات ٌمارس ما ٌرٌده بوش وٌرتبط بتحول , مرتبط كذلك بمواجهة حروب العولمة

 .وهو المدخل لنجاح كل المواجهات األخرى, داخلً ضروري كذلك
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هناك مخاطر جدٌة تتهدد سورٌة، وبالتالً هناك حاجة لدراسة اآللٌات التً تسمح بتحقٌق المقاومة 

السلطة مهددة باإلزالة والمجتمع مهدد بالفقر والتدمٌر والتفكك، وأعتقد أن المواجهة اآلن . والمواجهة

ألن الوضع الراهن صعب وشدٌد الصعوبة، ألن السلطة ببنابها العسكري وقوتها ؼٌر قادرة  صعبة،

على المواجهة فً وضع عالمً تهٌمن علٌه قوة عظمى فابقة التفوق، وبالتالً قادرة على الحسم، وهً 

 .تحّضر لتؽٌٌر حقٌقً فً سورٌة

وبالتالً . والنهب واالستبداد السابد فٌها وأٌضا  نتٌجة وضع السلطة ذاتها الهش والضعٌؾ، نتٌجة الفساد

كما على وضع . منعكس ذلك على الحركة السٌاسٌة التً تعرضت للتدمٌر خالل الفترة الطوٌلة الماضٌة

 .المجتمع الذي بات بعٌدا  عن السٌاسة نتٌجة كل ما حدث فً السنوات الماضٌة

ٌة والمجتمعٌة باتت تعٌش وضعا  حٌث أن الحركة السٌاس. هذا الوضع ٌفرض مهمات خطٌرة جدٌدة



أكثر صعوبة، وباتت تتحضر لمواجهة خطر جدٌد إضافة لكل المطالب والمهمات التً كانت مطروحة 

 .علٌها فً الماضً، وهً اآلن معنٌة بالتحدٌد الدقٌق لمهماتها الداخلٌة و الخارجٌة

ض علٌها أن تعٌد النظر فً آلٌاتها هل التهدٌد الذي تعانٌه السلطة اآلن ٌفر: ولكن ٌمكن أن نسؤل أوال  

ولكننً من مالحظة المسار منذ سقوط بؽداد و . ؟ هذا السإال ٌجب أن تجٌب علٌه السلطة ذاتها.وبنٌتها

إحتالل العراق أالحظ أنها مازالت تمانع وترفض تقدٌم التنازالت الضرورٌة إلعادة بناء الحركة 

وبؽض النظر عما ٌحدث هنا وهناك و ؼّض النظر عن  المجتمعٌة بما ٌساعد على تحقٌق مواجهة جادة،

النشاطات الجزبٌة، نلمس أن السلطة األمنٌة الزالت هً المسٌطرة وأن حدود النشاط موضوعة فً 

إذن، كٌؾ ٌمكن أن تتفّعل . سقؾ معٌن تقمع فً حال تجاوزه، وهذا ما لمسناه طٌلة السنتٌن الماضٌتٌن

كن أن ٌتفّعل النشاط المجتمعً وأن ٌتطور بما ٌحقق المهمات الحركة السٌاسٌة المعارضة؟ كٌؾ ٌم

الداخلٌة، بما ٌحقق إزالة االحتقان الداخلً وبما ٌحقق توحٌد الحركة المجتمعٌة من أجل تحقٌق 

 الدٌمقراطٌة ومن أجل التحضٌر للمقاومة التً ستكون ضرورٌة فً حال انتصار الخطر األمرٌكً؟

ب أن نفكر جدٌا  فً تحدٌد المهمات التً ٌجب أن تلقى على الحركة من هذا المنطلق أعتقد أنه ٌج

ٌمكن أن نركز على نقد بنٌة السلطة وعلى المطالبة بؤن تتؽٌر هذه اآللٌات الشمولٌة . الدٌمقراطٌة ذاتها

التً منعت حركة المجتمع لسنوات طوٌلة، ولكنً أعتقد أنه لتحقٌق ذلك ٌجب أن تنهض حركة مجتمعٌة 

  .المسؤلة هً التً تحتاج لرإٌة اآلن جدٌة، هذه
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و ربما لم ٌُعد ٌشّك أحد فً أن الدولة األمٌركٌة تحّضر لتؽٌٌر ". الهدؾ التالً " أصبحت سورٌا هً 

ٌنارٌو ما، ربما أو فقط ٌمكن رسم س. النظام فٌها، لكن دون أن ٌكون واضحا  الشكل الذي ٌتحقّق به ذلك

 . ٌتحّقق أو ال

لكن ال ٌبدو أن السلطة السورٌة قد توّصلت إلى هذا اإلستنتاج، الذي كان واضحا  منذ الحادي عشر من 

حٌث منذ الحرب على العراق و إحتالله و السٌاسة . ، و خصوصا  بعد إحتالل العراق5110أٌلول سنة 

تحّدد منذ الحادي عشر من أٌلول، و القابم على إسقاط  السورٌة تتجاهل منطق السٌاسة األمٌركٌة، الذي

دة لٌست الحرب إال واحدة منها، و "األنظمة المنبوذة " ، و تؽٌٌر "الدول المارقة "  ، عبر أشكال متعدِّ

هذا المنطق الذي تحّدد بعد إحتالل العراق بتؽٌٌر الجؽرافٌا السٌاسٌة فً كل . وفق حالة كل دولة

كانت القابمة التً أعلنها رٌتشارد بٌرل واضحة فً هذا المجال، و التً شملت  و. المنطقة العربٌة

 .إضافة إلى أفؽانستان و العراق، كل من سورٌا و إٌران و كورٌا الشمالٌة، و أٌضا  مصر و السعودٌة



فؤوال  إنبنت الحجة فً رفض القبول بفكرة أن سورٌا هً تحت المرمى األمٌركً، على فكرة أن سورٌا 

ٌّة إلى . ست كالعراق منبوذة، خصوصا  أنها لم توضع فً محور الشرلٌ حٌث أن عالقاتها مع أوروبا قو

و بالتالً لٌس من الممكن أن تلجؤ أمٌركا إلى ما فعلته . بها "التحّرش " حدٍّ ٌمنع الدولة األمٌركٌة من 

 .فً العراق ضد سورٌا

رنسا و أوروبا عموما  التً وصلت إلى حّد التحالؾ ثّم إنبنت ثانٌا ، خصوصا  بعد تفاقم الخالفات مع ف

إنبنت على أن أمٌركا قد توّرطت فً العراق بعد تصاعد  .األوروبً األمٌركً فً مواجهة سورٌا

. و أن هّمها هو الخروج من هذا المؤزق. المقاومة العراقٌة و تزاٌد الخسابر التً باتت تعانً منها هناك

و إذا كانت السلطة السورٌة قد ". المؤزق العراقً " تنحصر فً مواجهة و بالتالً فإن سٌاستها باتت 

، فقد إعتقدت أنها قادرة على العمل فً "سّد الذرابع  " قّدمت ما أرادت أمٌركا فً العراق تحت حجة

، و " المستنقع العراقً" المناطق األخرى دون الخوؾ من إستثارة أمٌركا، إنطالقا  من ؼرق أمٌركا فً 

 .لً عجزها عن الفعل فً المناطق األخرى، خصوصا  سورٌا و لبنانبالتا

لهذا قامت سٌاستها على التوافق مع أمٌركا، و على تقدٌم التنازالت، و لم تشعر بالحاجة إلى حسابات 

و من هذا المنطلق قّررت التجدٌد للربٌس الٌاس لّحود رؼم . مختلفة، و بالتالً لسٌاسات مختلفة

األمر الذي أظهر أن . و رؼم إمتالكها بدابل عدٌدة. ٌة الشدٌدة و اإلعتراض الفرنسًالمعارضة اللبنان

فً  0559خطرا ، حٌث تحقّق التوافق األمٌركً الفرنسً إلصدار القرار " منزلقا  " لبنان باتت تشّكل 

ة مترابطة مع تصاعد اإلحتجاجات الداخلٌ. األمم المتّحدة، و بدأت الضؽوط الدولٌة فً التصاعد

 .الرافضة للتجدٌد، و التً باتت تخلق إرباكا  للسلطتٌن اللبنانٌة و السورٌة

رؼم ذلك ظّل األساس الذي تنطلق منه السٌاسة السورٌة هو أن أمٌركا متوّرطة فً العراق، و أنها لن 

و لقد بدا أن الضؽوط حول لبنان هً من فِعل فرنسا و لٌس أمٌركا، و أن . تلجؤ إلى فعٍل ضد سورٌا

خصوصا  أن اإلدارة األمٌركٌة كانت قد سّربت . أمٌركا ؼٌر مبالٌة بما حدث و ما ٌمكن أن ٌحدث

مشروع القرار الفرنسً إلى سورٌا قد أن ٌصدر من األمم المّتحدة و أوحت حٌنها أنها تماطل فً 

العراقً  و لّمحت أكثر من مّرة إلى تركٌزها على الوضع. إصداره نتٌجة عدم إهتمامها بهذا الموضوع

 .لُتظهر اإللحاح الفرنسً على معاقبة سورٌا، و مٌلها إلى جّر أوروبا إلى الموقع ذاته. فقط

خصوصا  . و الشّك فً أن فً هذا التحلٌل تبسٌط هابل، و ؼٌبوبة لم تسمح برإٌة الواقع العالمً الحالً

ٌّؾ األنظم ة الموضوعة على قابمة الدول و أن اإلدارة األمٌركٌة قد أعلنت مشروعها الذي ال ٌتضّمن تك

ألنها تهدؾ إلى تصفٌة مفرزات مرحلة الحرب . المارقة مع سٌاساتها، بل ٌتضّمن تؽٌٌر هذه األنظمة

األنظمة العمٌلة " الباردة، و تشكٌل المنطقة وفق مصالح إحتكاراتها، عبر السٌطرة على األسواق و بناء 

عانً من مؤزق فً العراق ناتج عن قّوة المقاومة، فإن و إذا كانت ت. ، و تؽٌٌر الجؽرافٌا السٌاسٌة"

تجاوزه ٌرتبط بتوسٌع سٌطرتها على المنطقة المحٌطة، و لٌس بالضرورة أن ٌتحقّق ذلك عبر اإلحتالل 

ًّ بطرٌقة أو  العسكري، حٌث ٌمكن إدخال الدولة الصهٌونٌة كعنصر فً المعادلة و تحقٌق تؽٌٌر داخل

 .بؤخرى

خصوصا  بعد مقتل الحرٌري و التؤشٌر على دور سوري فً هذا المجال، نقطة و لهذا بات لبنان، 

و ألن السٌاسة السورٌة إنبنت . ضؽط و تصعٌد و مإّشر على بدء مرحلة تؽٌٌر تطال النظام السوري

  .على وهم، فها هً تفتح الطرٌق إلى الهاوٌة
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أظّن أن ذلك هو ما ٌمكن أن . ستفٌق السلطة فقط حٌنما تكون قد ؼادرتها، حٌنها لن تجد َمن ٌرثً لها

و . حٌث أنها الزالت تتصّرؾ دون معرفة بكل الوقابع التً حدثت منذ سنوات. ٌكون الحقٌقة الوحٌدة

ع إلى تكوٌن هّش، عبر تدمٌر األحزاب لهذا تمعن فً الممارسات التً قادت إلى تحوٌل كل الوض

األمر الذي ٌجعل ردود الفعل . السٌاسٌة و إلؽاء إهتمام أفراد المجتمع بالشؤن العام، و بالتالً بالسٌاسة

رٌن فً السلطة عاجزون عن مواجهة هذه  المجتمعٌة على األخطار المختلفة ضعٌفا ، و ٌجعل المتصدِّ

 .ن مصلحة المجتمع، و ذواتهم أهم من الوطناألخطار، ألن مصالحهم الخاصة أهم م

و إذا كانت اإلمبرٌالٌة األمٌركٌة تتحّرك لتؽٌٌر السلطة، أو لتحقٌق تؽٌٌر فً السلطة، فإنها تتحّرك و 

دة و مرٌحة  .هً مطمبّنة بؤن الوضع هّش، و بالتالً فإن خٌاراتها لتحقٌقه متعدِّ

ص مبكً، ألننا فً لحظة تنبا بؤن التصّورات هذا هو ملّخص تجربة العقود السابقة، و هو ملخّ 

ٌّة بكل معنى  اإلمبرٌالٌة األمٌركٌة باتت تنجح بكل بساطة نتٌجة عملٌة التدمٌر التً أحدثتها سلطة أحاد

ٌّة النظرة إلى المصلحة إلى المنطق إلى الممارسة و سٌكون ممكنا  مواجهة تلك . الكلمة، من أحاد

ألن السلطة تشّل كل إمكانٌات . ٌنما تنتصر كما حدث فً العراقالتصّورات و ما ٌستتبعها فقط ح

المواجهة، و هً كما أعتقد لن تفكِّر فً المواجهة، أو لن تكون قادرة علٌها، ألنها ال ترٌد أن تخسر 

مصالحها التً راكمتها طٌلة العقود السابقة، حتى و إن خسرت السلطة، مستفٌدة فً ذلك من تجربة 

 .نظام صّدام حسٌن

هذا األمر هو الذي دفعها إلى المٌل للتفاهم مع اإلدارة األمٌركٌة، و إلى تقدٌم التنازالت فً العراق و 

ًٍّ بإستمرار وجودها على العكس، . فلسطٌن، و أخٌرا  لبنان، رؼم أنها لم تحصل بعد على إقرار أمٌرك

 .الجدٌدة فإن الوضع ٌؽري اإلدارة األمٌركٌة بإعادة ترتٌب السلطة وفق روشٌتتها

و السلطة لم تَر بعد المكان الذي باتت محاصرة فٌه، و . بمعنى أن اإلدارة األمٌركٌة تلعب فً الوضع

مة كل المبّررات لكً ٌزداد الضؽط و الحصار، و ٌنجح الترتٌب  .المآل الذي تسٌر نحوه، مقدِّ

ت فً مؤزق فرض علٌها و إذا كانت قد أصّرت على إعادة إنتخاب إمٌل لّحود ربٌسا  للبنان فإنجرف

اإلنسحاب المهٌن، فإنها بإعتقالها مجلس إدارة منتدى جمال األتاسً للحوار الدٌمقراطً، قد إنجرفت 

مجّددا  بما ٌسمح بإنتقال التدّخل األمٌركً األوروبً إلى الداخل، لكً ٌكتمل الحصار الخارجً بإختراق 

ًٍّ ٌكمل عزلة السلطة، و ٌكمل مبّررات تؽٌٌرها ، بمساعدة هابلة منها، حٌث أنها هً التً تشّل داخل

 .الحركة المجتمعٌة التً ٌمكن أن تقاوم التدّخل اإلمبرٌالً، و تقاتل دفاعا  عن سورٌا

و الشك أن هدؾ كل التنازالت فً العراق و فلسطٌن و لبنان هو الحفاظ على السلطة، كما أن القمع 

ذاتها هً التً تضعؾ السلطة ألنها تفقدها إمكانٌة الدعم لكن التنازالت . الداخلً ٌهدؾ إلى ذلك أٌضا  



الجماهٌري الذي ٌسعى لمقاومة السٌطرة اإلمبرٌالٌة األمٌركٌة، و ٌزٌد من ذلك السعً لتدمٌر الحركة 

المجتمعٌة الصاعدة، و التً كان الهجوم اإلمبرٌالً األمٌركً الصهٌونً، و إحتالل العراق و القمع 

و هو األساس الذي نّبه الناس إلى ضرورة . فلسطٌنٌة، هو األساس فً تصاعدهاالدموي لإلنتفاضة ال

 .العمل فً السٌاسة لمواجهة األخطار المحدقة

و هذا الوضع ذاته هو الذي جعل السلطة ضعٌفة أكثر فً مواجهة السٌاسة األمٌركٌة، التً تستفٌد بشكل 

كما فعلت فً العراق، و إذا ما جرى  كبٌر من هذا الضعؾ لتحقٌق تؽٌٌر بؽٌر القّوة العسكرٌة

فلكً تدّمر البنى التحتٌة و تهٌا لطرؾ ( مباشرة أو على األرجح عبر الدولة الصهٌونٌة ) إستخدامها 

ًّ ٌقوم بعملٌة التؽٌٌر، هو حكما  لٌس الشعب و لٌس الحركة السٌاسٌة المعارضة، ألنهما ضد  داخل

و ". دٌمقراطٌة الطوابؾ " ترٌد الشعب، حٌث تسعى لتؤسٌس اإلدارة األمٌركٌة، و ألن هذه اإلدارة ال 

 .بالتالً فإنه ٌرتكز إلى فبات متنّفذة

قلت سابقا  أن السٌاسة السورٌة تعانً من ؼٌبوبة، و إذا كانت تبرز هذه الؽٌبوبة فً ممارسة السٌاسة 

ٌّرات  العمٌقة فً السٌاسة الخارجٌة و فهم الوضع العالمً المحٌط، و بالتالً العجز عن رإٌة المتؽ

اإلمبرٌالٌة للدولة األمٌركٌة، فإنها تبرز كذلك فً ممارسة السٌاسة الداخلٌة، حٌث الزالت السلطة تعتقد 

أنها تلك القّوة القادرة على الضبط و السٌطرة وفق األسس القدٌمة ذاتها، و بالتالً فهً لٌست بحاجة 

و هذا ٌشمل المنطق الذي كان ٌحكم تلك العالقة، . إلعادة صٌاؼة العالقة مع المجتمع وفق أسس جدٌدة

كما ٌشمل القوانٌن و التصّرفات، و باألساس اإلعتراؾ بالمجتمع و باألحزاب المعارضة كونها تشّكل 

و بالتالً فإن المطلوب هو الحوار و لٌس المنع و . قّوة أخرى لها آراء مختلفة، و أحٌانا  إلى حدٍّ بعٌد

السلطة لٌست الَحَكم . من هو ؼٌر الوطنً، من هو القوٌم و من هو ؼٌر القوٌم تحدٌد من هو الوطنً و

" اإلستهداؾ " هذا ما ٌجب أن تعترؾ به إذا كانت ترٌد الدفاع عن الوطن، و مقاومة . اآلن، إنها طرؾ

و هذا ٌعنً التخلًّ عن كثٌر من المصالح كذلك، حٌث باتت قطاعات واسعة من الشعب . األمٌركً

و من عدم . و إن كانت الزالت تستفٌد مما بقً من دور للدولة فً المجال اإلجتماعً و الصّحً مفقرة،

إكتمال اإلنفتاح اإلقتصادي و سٌادة إقتصاد السوق، فً مجال بقاء األسعار دون اإلرتفاع الذي تفرضه 

ع المعٌشً لكن الوض. سٌادة إقتصاد السوق، مع مالحظة أن الخطوات فً هذا المجال باتت متسارعة

 .لهإالء صعب و صعب جّدا  

و . السلطة تصّر على أنها الزالت قوٌة فً الداخل، لكن الخطر هو نتاج الضؽط و الفعل اإلمبرٌالً 

الشك فً أن اإلصرار على التدمٌر الداخلً إنطالقا  من ؼطرسة القّوة تلك ٌسهم فً إنجاح الفعل 

لكنه ٌفضً إلى . كون أساس أّي سٌاسة عقالنٌةالوضع ضعٌؾ، هذا ما ٌجب أن ٌ. اإلمبرٌالً ذاك

هو تفعٌل الحركة : هو اإللتحاق باإلمبرٌالٌة للحفاظ على المصالح الخاصة، و الثانً: خٌارٌن، األّول

لكن فً إطار دولة دٌمقراطٌة حقٌقة، و تلّبً مصالح القطاعات . المجتمعٌة، و النشاط المجتمعً المقاوم

 .الشعبٌة باألساس

ٌّر السٌاسة القابمة على العنؾ السلطوي، و إن مقاوم ة الخطر اإلمبرٌالً األمٌركً تفرض أن تتؽ

ٌّر منطق السلطة فإذا كانت قد فرضت منطقها و . بالتالً أن تتفّعل الحركة المجتمعٌة، و من َثّم أن ٌتؽ

ر هو أساس بناء قوانٌنها و دستورها خالل العقود السابقة، فإن الوضع القابم اآلن ٌفرض أن ٌكون الحوا

منطق بدٌل و قوانٌن جدٌدة و دستور ٌعّبر حقٌقة عن التكوٌن المجتمعً و ٌكون حكما  بٌن قطاعات 

 .الشعب المختلفة

إن اإلستمرار فً فرض المنطق ذاته لن ٌقود سوى إلى مزٌد من الكبت و اإلعتقال، و تدمٌر النشاط 



ر اإلمبرٌالً األمٌركً الذي بات ٌتهّدد سورٌا المجتمعً، فً لحظة نحن أحوج إلى ذلك لمواجهة الخط

م له كل مبّررات الضؽط، و اإلفادة  جّدٌا ، و الذي تصّب كل ممارسات السلطة فً طاحونته، ألنها تقدِّ

  .من تناقضات الداخل، كما اإلفادة من إضعاؾ الداخل ذاته بتدمٌر الحركة المجتمعٌة

 

 

 

 

 

 

 

 :الفصل الثالث

 

 ضد اللٌبرالٌة

 

وأنشرها ألننً أرى  .مقاالت كتبتها منذ أن توسع المٌل اللٌبرالً فً سورٌة أواسط العقد الماضً هنا

" تنمٌط"آذار الماضً كانت نتاج هذا التحّول الذي أفضى إلى  05بؤن االنتفاضة التً بدأت منذ 

ٌتمحور حول  االقتصاد بما ٌشابه كل البلدان الرأسمالٌة التابعة من حٌث سٌطرة النمط الرٌعً الذي

ومن ثم ". القطاع العام"الخدمات والعقارات والسٌاحة واالستٌراد، ودمار الصناعة والزراعة، وتموٌت 

 .تمركز الثروة بٌد قلة من دابرة السلطة بعد عملٌة نهب طوٌلة، وإفقار شدٌد لقطاعات اجتماعٌة واسعة
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وإنهاء دور الدولة « القطاع العام»أي خصخصة االقتصاد عبر إلؽاء )ٌبدو خطاب الخصخصة 

. كخطاب تجدٌد وتحدٌث وتؽٌٌر، وكمٌٍل ضروري لتجاوز المشكالت الراهنة( االجتماعً/ االقتصادي

وهو كذلك لدى قطاعات فً السلطة، وقطاعات فً المعارضة، التً ٌبدو أنها تسٌر نحو التوافق فً 

 .النظر عن مبررات كل طرؾ، والخلفٌات التً ٌنطلق منها ، بؽض«رإٌة المستقبل»

، والتخلًّ عن دور الدولة االقتصادي واالجتماعً «القطاع العام»ولهذا ٌبدو السٌر نحو إلؽاء 

، وبالتالً التخلًّ عن حق العمل والتعلٌم المجانً والضمان االجتماعً، ٌبدو كمسار «التحدٌثً»و

ات المجتمع، وٌلبً الرؼبة فً إنهاء احتكار السلطة، ومن ثم إشراك تحدٌثً وحداثً، ٌتوافق مع حاج

بمعنى أن الخصخصة هنا .المجتمع فً الحٌاة السٌاسٌة، وباألخص تحقٌق االنفراج والتكٌؾ مع متطلباته

 .تبدو كضرورة تقدمٌة



تى اإلشارة إلى كما تبدو التجارب العالمٌة فً هذا المجال نافلة، وخارج الحاجة للتؤمٌل والتفكٌر، أو ح

هذه اإلفادة التً تبدو ؼٌر ذات معنى، حٌث نبدو وكؤننا نبدأ تجربة . وجودها ولٌس اإلفادة منها فقط

جدٌدة لم تمارس من قبل، أو أن لنا خصوصٌتنا الخاصة جدا ، األمر الذي ٌجعل تطبٌقنا لشروط 

ى انهٌارات مرٌعة فً وهً الشروط التً طبقت فً أمم عدٌدة وقادت إل)صندوق النقد الدولً، 

، ولسٌاسات العولمة اللٌبرالٌة أو ألٌة سٌاسة مشابهة، (االقتصاد، وإلى إفقار شامل، وأزمات عمٌقة

تطبٌق مختلؾ النتابج عن كل الدول األخرى، حٌث ربما لن ٌحدث إفقار شعبً واسع، ولن نؽرق فً 

االستثمار الحقٌقً فً قوى بطالة ضخمة، ولن ٌتوقؾ التطور االقتصادي، على العكس، سٌزداد 

 .اإلنتاج، وفً البنٌة التحتٌة، وسوؾ تتراجع البطالة، وٌتحّسن الوضع المعاشً

لكن المسؤلة أكثر تعقٌدا  من هذه . عكس كل التجارب( تطور حقٌقً)إذن، ستكون الخصخصة صٌرورة 

الٌة التً فرضها تحّول نتج عن اإلشك( االستثماري والحمابً)السذاجة، حٌث أن دور الدولة االقتصادي 

حٌث تحول الرأسمال الخاص فً األطراؾ ( و هً السمة المستمرة) النمط الرأسمالً إلى نمط عالمً 

( المال/ الخدمات/ أي فً التجارة)إلى النشاط المربح فً القطاعات المكملة للرأسمالٌة فً المراكز 

. قاد إلى انتشار التهمٌش والفقر والبطالةاألمر الذي أبقى االقتصاد المحلً دون قوى منتجة حقٌقٌة، 

الدولة هً التً أعادت تنظٌم الزراعة عن طرٌق اإلصالح الزراعً، وبناء الصناعة وتوفٌر كل 

و لقد فُرض علٌها هذا الدور لٌس لمٌل إرادوي فظ، كما ٌشاع، بل نتٌجة الحاجة .الضمانات األخرى

هذه مسؤلة من الضروري أن تظل . ضان ذلكفقد كان تجاوز التخلؾ والتطور ٌفر. الموضوعٌة

واضحة ألن العولمة أعادت إنتاج ذات اآللٌات التً تهّمش األطراؾ وتدفع الرأسمال المحلً إلى 

وبالتالً فإن دور الدولة هو مدخل التطور والحداثة، عبر كسر حلقة التبعٌة . النزوح إلى المراكز

 .وتراكم الرأسمال وكذلك تستوعب العمالة وتوفٌر الظرؾ لنشوء قوى منتجة تطور االقتصاد

والمشكلة التً حدثت هً أن توقؾ تطور القطاع العام نتج عن النهب الذي تعّرض له، وسوء التخطٌط 

األمر . ، وبالرقابة الشعبٌة(والعلمً)ومنع ترابط النمو االقتصادي بالتطور التعلٌمً . الذي أعاق نموه

اجٌة والخدمٌة فً أزمة، وأظهره كعبء ٌجب التخلص منه، الذي أدخل كل مإسسات الدولة اإلنت

لتصبح الخصخصة حال  منطقٌا  من أجل حرمان الفبات النّهابة من مصدر نهبها، ولتحرٌك عجلة القطاع 

لكن هذا الطرٌق ٌفضً إلى أن تصبح الفبات التً نهبت وراكمت الرأسمال هً التً تتحكم . الخاص

ربما عبر التحالؾ مع الرأسمالٌة )إلى رأسمالٌة خاصة مسٌطرة  بالقطاع الخاص، ألنها ستتحّول

. ، ومترابطة مع الرأسمال العالمً، وبالتالً مخضعة السوق المحلً لهٌمنة المراكز اإلمبرٌالٌة(القدٌمة

تدمٌر القوى )لتعود المشكالت التً جرى تجاوزها عبر دور الدولة االقتصادي للظهور والسٌادة 

 .(، اإلفقار، والبطالةالمنتجة، التهمٌش

، ألسباب متعددة منها (القطاع العام)عن دور ( تدافع)وال شك أن هناك فً السلطة فبات ال زالت 

وربما ٌقع ضمن ذلك )استسهالها النهب، أو شعورها أنها لم تثري كفاٌة، أو لكونها أصبحت عادة 

تستطع ترتٌب عالقتها الهٌمنٌة مع أو باألساس لكون الفبات التً نهبت لم (. البٌروقراطٌة تحدٌدا  

لكن كل . ، ولم تستطع االلتحاق بالرأسمالٌة اإلمبرٌالٌة(البرجوازٌة التجارٌة التقلٌدٌة)الرأسمالٌة القدٌمة 

ذلك ال ٌعنً الترحٌب بالخصخصة، ودعم اقتصاد السوق، ألنه كما أشرنا سوؾ ٌكّرس المافٌات سلطة 

، وٌعّمق (الهّشة والتً تعانً من مشكالت عدٌدة)المنتجة  اقتصادٌة من جهة، وسوؾ تدّمر القوى

العمال والموظفون، )البطالة والفقر والتهمٌش، األمر الذي ٌعنً تضّرر كبٌر لفبات واسعة من المجتمع 



إضافة إلى أن هذه الفبات سوؾ تحرم من الضمان االجتماعً ومن حق (. وقطاعات من الفالحٌن

 .(التً تصبح عالمٌة)ن تعّمق الهّوة بٌن األجور واألسعار ، وم(كما بدأ ٌجري)التعلٌم 

ربما تخسر بعض الفبات السلطوٌة من الخصخصة، لكن األكثر خطورة هو أن المجتمع كله سوؾ 

سوؾ تنعكس إلى انحدار هابل نتٌجة نهب ( المتوقفة منذ عقدٌن تقرٌبا  )ٌعانً، كما أن عجلة التطور 

خصة لمصلحة المافٌات ذاتها، ونتٌجة انكشاؾ االقتصاد المحلً على عبر عملٌة الخص« القطاع العام»

المنافسة العالمٌة، وبالتالً انهٌار القطاع الصناعً المهّمش أصال ، والقطاع الزراعً األساسً لطبقة 

 .كبٌرة من الفالحٌن، ومن ثم تعّمق االختالل فً المٌزان التجاري

بقرة »، الذي ظل لعقود «القطاع العام»ى النقد العمٌق لوضع لكن ال بّد من التوكٌد هنا إلى الحاجة إل

بمعنى أن المشكلة لٌست فً أن . ، لكنه ظل مصدر رزق مبات آالؾ العابالت ومجال رعاٌتها«حلوب

ٌبقى أو ٌخصخص، بل فً الصٌؽة التً تجعله ٌتجاوز آلٌات النهب التً تعّرض لها، ولٌعاد بناءه على 

 .طوٌر قدراته عبر التؤكٌد على الكفاءة والتخطٌط العلمً، والرقابة الحقٌقٌةأسس تمنع ذلك وتسهم فً ت

وهذا ٌفترض أوال  التؤكٌد على إعادة صٌاؼة آلٌات السٌطرة التً تتبعها الفبات الحاكمة، بما ٌفرض 

إعادة بناء الدولة على أساس دٌمقراطً فً المستوى السٌاسً، وعلى أساس تحقٌق الرقابة المجتمعٌة 

ر النقابات العمالٌة والفالحٌة والمهنٌة، وهٌبات المجتمع المدنً، حٌث أن االستبداد السٌاسً المإسس عب

لدولة شمولٌة، كان المدخل لتفشً كل آلٌات النهب، وقصور اإلدارة ونبذ الخبرات، وسوء التخطٌط، 

 .إلى المؤزق الذي ٌؽرق فٌه« القطاع العام»وهو الذي أوصل 

راهنا  لٌس « القطاع العام»كما أن استمرار وضع . ، بل هً طرٌق انحدارالخصخصة لٌست حال  

الطرٌق تتمثل فً السعً لدمقرطة المجتمع، حٌث عبرها . ممكنا ، وال هو مطلب، وال ٌمكن الدفاع عنه

، وٌمكن لدور الدولة االقتصادي أن ٌحقق نهوضا  مجتمعٌا  «القطاع العام»ٌمكن معالجة مشكالت 
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، و "القطاع العام  " الشك فً أن الدور االقتصادي للدولة، المتمّثل فً االستثمار المباشر عبر شركات

كذلك عبر التخطٌط و ضبط حركة التجارة، قد تعّرض للتشكٌك بعد األزمات العمٌقة التً بات ٌعٌشها 

، و الفساد الذي كان ٌربك "القطاع العام " هب الذي تعّرضت له مإسسات االقتصاد السوري، و بعد الن

 .وضع الشركات الحكومٌة و ٌحّملها أعباء كبٌرة

كان بمثابة القاعدة االقتصادٌة لالستبداد السٌاسً، و حٌث أن هدؾ " القطاع العام " و الشك فً أن 

و لقد أدى نهب الدولة إلى تحقٌق . لقطاعاالستبداد هو تسهٌل و تؽطٌة النهب الذي كان ٌعانٌه هذا ا



التماٌز الطبقً الواسع خالل العقود األربعة المنصرمة، حٌث أفضى إلى تحقُّق تراكم رأسمالً هابل 

و بالتالً أفضى إلى إفقار كل الطبقات الشعبٌة، و وضع . لدى فبة قلٌلة هً التً تمسك بزمام السلطة

و من َثّم أوجد وضعا  اقتصادٌا  . ن الفبات التً باتت دون عملجزء هام منها تحت خط الفقر، و ضّخم م

 .و بات فً حاجة إلى حلول جّدٌة. و مجتمعٌا  صعبا  و ٌّتجه نحو االنفجار

و تدمٌره، و اإلفادة من " القطاع العام  " لكن نلحظ بؤن سٌاسة النهب هذه باتت تتحّول إلى سٌاسة إللؽاء

زمة التً ٌعانٌها، و التً كان النهب و سوء التخطٌط و عدم الكفاءة العثرات و المشكالت و أٌضا  األ

سببا  أساسٌا  فً نشوبها، من أجل التخلًّ عن هذا القطاع الذي ٌعٌل مبات آالؾ األسر و ٌشّكل القاعدة 

ٌّدة اقتصاد  المحّركة لمجمل العملٌة االقتصادٌة، لمصلحة مافٌات تحتكر االقتصاد من أجل أن تكون س

، تحت حماٌة السلطة و بدعمها، و أن السوق ، بعد أن نهبت الملٌارات و أصبحت هً األكثر ثراء 

تصبح هً المتحّكمة بالعملٌة االقتصادٌة و بنمط من التكوٌن االقتصادي ٌقوم على أساس المتاجرة، 

دون اعتبار لالستثمار الحقٌقً فً القطاعات المنتجة الذي ثبت أن الرأسمال الخاص ٌهرب من 

و بالتالً دون اعتبار ألهمٌة و ضرورة الدور االستثماري للدولة الذي أصبح حاسما  فً . لتوظٌؾ فٌها

كل طموح لبناء قوى منتجة و تطوٌر االقتصاد الوطنً، و أصبح خٌارا  حاكما  لتحقٌق تطّور المجتمع 

 .فً كل المجاالت

ٌُلقى بهم فً البطالة، و دون و أٌضا  دون اعتبار لمبات اآلالؾ من العمال و العاملٌن الذٌ ن سوؾ 

اعتبار للتخلًّ عن ضمان التعلٌم و الضمان االجتماعً و الصّحً، و عن دعم الفبات الشعبٌة، و ضبط 

العالقة بٌن األجور و األسعار، و حماٌة االقتصاد من المنافسة الخطرة التً تفرضها الشركات 

ملٌة التطّور االقتصادي من أجل بناء اقتصاد حدٌث و و عن التحّكم العام بع. االحتكارٌة اإلمبرٌالٌة

 .منتج

بطرٌقة تنهً كل إٌجابٌاته، و تعٌد المجتمع إلى وضع تابع فً إطار  " القطاع العام" و بالتالً حّل أزمة 

العالقات االقتصادٌة العالمٌة، و تعّرضه للنهب الشامل لٌس من قِبل المافٌات المحلٌة فقط، بل و أٌضا  

األمر الذي ٌقود حتما  . ل المافٌات العالمٌة فً إطار مشاركة بٌن المافٌات تحقٌقا  لمصالح كّل منهامن قِب

 .إلى تفاقم اإلفقار الذي تعانٌه الطبقات الشعبٌة، و تصاعد البطالة و التهمٌش، و حتى الجوع

كشؾ المشكالت ، و "القطاع العام " و إذا كان من الضروري كشؾ النهب الذي تعّرض و ٌتعّرض له 

و أٌضا  كشؾ أساس . التً ٌعانٌها نتٌجة النهب و سوء التخطٌط و تحّكم الكادرات ؼٌر الكفوءة

فإن الخٌار ال ٌكون فً تصفٌة هذا . االستبداد الذي ٌستوطن فً مصالح الفبات الحاكمة فً تحقٌق النهب

ت العولمة المتوّحشة و فرض القطاع، و ال فً إنهاء الدور االقتصادي للدولة، خصوصا  و أن سٌاسا

اللٌبرالٌة الجدٌدة كخٌار مطلق، فً عالم أصبحت الشركات االحتكارٌة أضخم من الدول، تجعل 

اإلمكانات المحلٌة أصؽر من أن تواجه منافسة شرسة، و احتكار محقَّق، و مصالح إمبرٌالٌة ال تهدؾ 

ال تلحظ مصالح الشعوب المخلّفة و  و هً فً كل ذلك. سوى إلى النهب من أجل تحقٌق الربح األعلى

 .ال مصالح الفقراء، كما ال تولً أٌة أهمٌة لتطّور تلك الشعوب و ال إلى تحسٌن أوضاعها

الحّل لٌس فً الخصخصة، و ال فً اقتصاد السوق، و ال أٌضا  فً سٌطرة المافٌات على االقتصاد، و 

البدء بتطّور المجتمع، لهذا حرصت على تحقٌق  هو لٌس فً إعادة البرجوازٌة القدٌمة التً لم تفّكر منذ

بٌن الشركات ( الكومبرادور ) األرباح و لٌس على تطوٌر الصناعة و الزراعة، و لعبت دور الوسٌط 

 .االحتكارٌة و السوق المحلًّ



فً وضعه الراهن، فقد بات ٌحتاج إلى " القطاع العام " عن " الدفاع المستمٌت " و أٌضا  لٌس الحّل فً 

راجعة شاملة على ضوء مشكالته التً منها سوء اإلنتاج و المنتج، و منها الخسابر التً ٌواجهها، و م

و كذلك ٌجب مراجعة طبٌعة الدور االقتصادي للدولة من زاوٌة المهام التً حاولت القٌام . أٌضا  التقادم

دٌد الدور الضروري بها، و سٌطرتها المطلقة تقرٌبا  على مجمل العملٌة االقتصادٌة، من أجل تح

لنشاطها االقتصادي، و من َثّم فتح المجال للنشاط الخاص فً إطار السٌاسة العامة الهادفة إلى تطوٌر 

و بالتالً إعادة بناء دور الدولة . القوى المنتجة و ضبط حركة التجارة و االستثمار بما ٌحقِّق ذلك

و الدور االجتماعً و الضرورة، بما ٌسمح االقتصادي على أسس صحٌحة تؤخذ بعٌن االعتبار الربحٌة 

و فً أطار . بتحقٌق التطّور و تطوٌر الوضع المعٌشً و الصحً و التعلٌمً لكل الطبقات الشعبٌة

 .رقابة ضرورٌة للمجتمع عبر بناء نظام دٌمقراطً

الدور الخٌار هنا إذن، بٌن تعمٌم النهب و االنتكاس فً مجال الدور التطوٌري للدولة، و بٌن تعمٌق 

التطوٌري للدولة لكن بعد أن تصاغ فً تكوٌن دٌمقراطً ٌسمح بالرقابة على نشاطها االستثماري كما 

و بؽّض النظر عن كل ما تعممه اآللة األٌدٌولوجٌة حول حتمٌة اقتصاد السوق و . على كل نشاطها

عصر العولمة " و فً  "القطاع العام  " أٌضا  ضرورته، و كونه الحّل الوحٌد فً ظّل الوضع القابم فً

، فإن األساس هنا هو أن هذا الحّل ال ٌخدم سوى أقلٌة هً ذاتها التً نهبت االقتصاد و أوصلت هذا "

و التخلّص من بقاٌا خدماته لمجمل المجتمع، األمر الذي ٌقود . القطاع إلى الوضع المزري الذي ٌشهده

 .خرىإلى تعمٌق االنقسام الطبقً عبر إفقار كل الطبقات األ

ٌُعلن بوضوح من قِبل وزراء و مسبولٌن، ٌفرض  لهذا فإن المٌل الراهن نحو إقتصاد السوق، الذي بات 

ربط الدٌمقراطً باإلجتماعً و رإٌة ما هو مجتمعً، و التؤكٌد بؤن أساس اإلستبداد هو المصلحة فً 

الهدؾ التالً " ه سورٌا تحقٌق النهب، و أنهما معا  قادا إلى الوضع المزري الراهن، فً وضع باتت فٌ

و اإلشكالٌة هنا تتمّثل فً أن مؤساة الوضع السٌاسً و . ، و إن بطرق تختلؾ عما حدث فً العراق"

األمر الذي بات ٌفرض مواجهة  .الوضع اإلقتصادي طالت إمكانات مواجهة الخطر األمٌركً الراهن

دة فً الوقت ذاته  .مشكالت و أخطار متعدِّ

فرض إقتصاد السوق ٌفرض العمل لتشكٌل حركة إحتجاج شعبٌة، من أجل وقؾ  لكن تسارع المٌل نحو

لمشكالته، و أن ال ٌعود ِحكرا  لفبة فً  " القطاع العام" ذاك المٌل، و فً سٌاق جّدي ٌقود إلى تجاوز 

 .ظّل سلطة مستبّدة، و أن ٌعود له دوره التنموي اإلجتماعً فً ظّل دولة دٌمقراطٌة
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، و بالتالً باتت تحت المجهر "الهدؾ التالً " رؼم الظرؾ المحٌط بسورٌا و الذي ٌوحً أنها ؼدت 

و التحّوالت " الفوضى البّناءة  " األمٌركً، مهّددة بسٌاسة تؽٌٌرٌة تإّسس لوضعها فً إطار

أ ٌصاغ بما ٌخدم فبة قلٌلة تتحّكم بمفاتٌح فإن التكوٌن اإلقتصادي الداخلً بد. الدراماتٌكٌة المقلقة



السلطة، عبر التخلًّ التدرٌجً عن الدور الذي كانت تلعبه الدولة كمستثمر و كضامن لحق العمل و 

ٌّة التعلٌم و الضمان اإلجتماعً  .مكّرس لمجان

اٌة و إذا كانت العملٌة قد بدأت من خالل الرفع التدرٌجً للدعم المخّصص على السلع من أجل حم

و من َثّم التحرٌر . القدرة الشرابٌة للمواطنٌن، بحجة تالفً عجز المٌزانٌة التً باتت مرهقة بذلك

التدرٌجً كذلك للعملة و تعوٌم سعرها كً تكون خاضعة لسعر السوق، األمر الذي ٌفرض حكما  

جانٌته، من خالل و كذلك التعامل مع التعلٌم المجانً بطرٌقة تقود إلى تجاوز م. إرتفاع أسعار السلع

ٌّة تستطٌع  تقلٌص عدد الطالب الذٌن ٌحّق لهم التسجٌل، عبر رفع معّدالت القبول دون توفٌر معاهد جد

و أٌضا  تقلٌص الخدمات الصّحٌة و . تخرٌج التقنٌٌن، و بالتالً فتح باب التسجٌل للتعلٌم الموازي بؤجر

لمشارٌع اإلستثمارٌة و خدمات البنٌة التحتٌة وصوال  إلى التراجع المذهل ل. اإلجتماعٌة بشكل مستمرّ 

( ملٌار لٌرة  361ٌقال أنها تبلػ ) التً تقوم بها الدولة، رؼم تراكم كتلة الرأسمال فً البنك المركزي 

، (ملٌار دوالر  07تبلػ كما ٌقال ) و كتلة أخرى موضوعة فً الخارج . بحجة الخشٌة من التضّخم

 .قتصادي الراكد منذ عقد على األقلٌمكن لتحرٌكها تحرٌك السوق اإل

إذا كانت العملٌة هذه قد بدأت فً كل هذه القطاعات منذ نهاٌة ثمانٌنات القرن العشرٌن، و عبرها 

و . تحقّقت أكبر عملٌة نهب قادت إلى خروج ملٌارات الدوالرات إلى البنوك األمٌركٌة و األوروبٌة

ٌّقة جدا ، ٌبدو أنها تمٌل إلى تشكٌل  أفضت إلى بدء التحّكم بمفاصل إقتصادٌة أساسٌة من قِبل فبة ض

إحتكار إقتصادي هابل، مستفٌدة من التحّكم بالسلطة، و هو ما ٌفّسر لماذا هً مستبّدة إلى هذا الحّد الذي 

 .ٌلؽً كل اآلخرٌن

حٌث أصبحت الخصخصة سٌاسة معلنة، ". الخطر الخارجً " فقد تسارعت فً الفترة األخٌرة رؼم 

بعد توقٌع عّدة إتفاقٌات للتجارة الحّرة مع الدول العربٌة، و التوقٌع باألحرؾ األولى على خصوصا  

لٌبدو أن خٌار إقتصاد السوق هو الذي إنتصر و أصبح األساس الذي . إتفاق الشراكة السورٌة األوروبٌة

سعى للحفاظ على و إذا كانت هذه اإلشارة توحً بممانعة قطاعات أخرى ت. سٌوّجه إعادة بناء اإلقتصاد

، فإن المسؤلة هنا ال تعدو أن تكون إختالفا  بٌن فبتٌن، واحدة كان لها األسبقٌة فً النهب "القطاع العام " 

، و بالتالً باتت قادرة على خوض ؼمار المنافسة من موقع قوّي، و أخرى (الذي أسمً الفساد ) 

الذي  " التراكم األّولً" تستطع أن تحقّق الزالت تتكا على موارد القطاع العام لكً تعتاش، حٌث لم 

مع تواجد . ٌتٌح لها النشاط اإلقتصادي من الموقع القوي، لهذا فهً تمانع من أجل أن تنهب أكثر

قطاعات واسعة من الفبات الوسطى و الفبات العمالٌة تتمسك بدور الدولة ألنها ترى فً ؼٌابه إنهٌارا  

 .لوضعها

مجزٌة كانت قد بدأت تتسّرب إلى رصٌد فبة محّددة، باتت تمّثل  و سنلمس أن قطاعات إقتصادٌة

إحتكارا  فً بنٌة اإلقتصاد، و هً الفبات التً باتت تدفع نحو الخصخصة، و فً القطاعات التً تفٌدها 

 .هً بالذات، و بالتالً التً تتحّول إلى رصٌدها

الخصخصة تحت مسمى  لقد جرت خصخصة عدٍد من المشارٌع اإلقتصادٌة الرابحة، كما تجري

تعتمد على أنه خاسر و ٌحّمل الدولة ملٌارات " القطاع العام " رؼم أن الشكوى من . التؤجٌر كذلك

اللٌرات سنوٌا ، األمر الذي ٌشٌر إلى طبٌعة الخصخصة تلك، التً تبقً الدولة معٌلة للمشارٌع الخاسرة 

، بٌنما تذهب المشارٌع (و السمسرة  و التً خسرت نتٌجة النهب و سوء اإلدارة و سوء التخطٌط) 

 .مما ٌزٌد من عبء الدولة و من مشكالت مٌزانٌتها. الرابحة إلى فبات محّددة و بؤثمان بخسة كذلك



لقد جرى تخصٌص شركة حدٌد حماة و هً شركة رابحة، و اآلن تطرح سبع شركات للصناعات 

أن نعرؾ لماذا هً خاسرة، أو أنها  الؽذابٌة أمام اإلستثمار الخاص على إعتبار أنها خاسرة دون

رة من أجل تخصٌصها، حٌث أن الرأسمال ال ٌؽامر فً شراء شركات خاسرة و ربما ٌكون . مخسَّ

السبب فً إعالنها شركات خاسرة هو بٌعها بؤبخس األثمان، و هذه طرٌقة معروفة فً كل عملٌات 

بلؽت خمسة ملٌارات " اع العام القط" فقد قٌل أن خسابر . الخصخصة التً جرت فً بلدان كثٌرة

من قِبل " شخصً " دوالر، لكن لماذا حصلت الخسابر؟ و كم ذهب إلى الخارج على شكل إقتطاع 

المشرفٌن؟ و هل الحّل هو فً تخصٌصها؟ خصوصا  أن الرأسمال ال ٌمٌل إلى شراء الشركات 

 الخاسرة؟

ى فبات فً الؽالب ال تمتلك الكفاءة و الخبرة و لقد تّمت عملٌة نهب مستمّرة لهذا القطاع، كما أنه أسند إل

و هً اآلن تسعى للفظ . بالطرق المعروفة، كانت فً الؽالب تفّكر فً أن ٌذهب الفابض إلى جٌوبها

الدولة كرب عمل و تؤسٌس مشروعها الخاص الذي ٌقوم على السٌطرة على القطاعات المربحة فً 

لً الذي بات ٌمّد أذرعه للهٌمنة على السوق، ربما من خالل اإلقتصاد، و التشابك مع الرأسمال اإلمبرٌا

لٌتحقّق اإلندماج الكامل فً العولمة اإلمبرٌالٌة، و لتصبح مفاعٌلها هً الحاكمة . السٌطرة السٌاسٌة أّوال  

 .هنا

خصوصا  أن . الخصخصة لٌست هً الحّل بالنسبة للطبقات الشعبٌة، حٌث أنها األكثر تضّررا  منها

ٌّقة من المافٌات التً نهبت طٌلة البدٌل ا لمطروح ال ٌحّل مشكالت اإلقتصاد السوري، بل ٌخدم فبة ض

إن المطلوب هو (. و األمٌركً تحدٌدا  ) العقود الماضٌة، و آن لها أن تتشابك مع الرأسمال العالمً 

. َمْن عّمم الفساد إلى اإلفالس، و كل المخططٌن السٌبٌن، و كل" القطاع العام " محاسبة كل الذٌن قادوا 

و بالتالً . و مطلوب حماٌة الشركات المطروحة للخصخصة من قِبل العاملٌن فٌها كً ال تتخّصص

 .المطلوب هو إعادة بناء هذا القطاع على أساس دٌمقراطً، و من أجل خدمة مجموع الشعب

، بل تتعلّق بمصٌر مبات آالؾ العمال  ًّ القطاع " و العاملٌن فً المسؤلة هنا ال تتعلّق بموقؾ أٌدٌولوج

و كذلك بمصٌر التطّور اإلقتصادي ذاته، حٌث سٌلجؤ القطاع الخاص إلى اإللتحاق بالرأسمال ". العام 

/ اإلمبرٌالً و ٌهجر النشاط فً القطاعات التً تإدي حقٌقة إلى تطوٌر اإلقتصاد، لٌعود قطاع التجارة

ذي ٌقود أٌضا  إلى نزؾ الفابض و نزوحه إلى المال هو القطاع المركزي، و هو القطاع ال/ الخدمات

القطاع " إن إنهاء . و بالتالً إلى تعمٌق اإلفقار الذي باتت تتلّمسه الفبات الشعبٌة. المراكز اإلمبرٌالٌة

ٌفضً إلى إنحدار وضع مجمل القطاعات الشعبٌة، و إلى حالة من الفقر و البطالة ال مثٌل لها،  " العام

 .دان التً سارت على طرٌق إقتصاد السوقكما نشاهد فً كل البل

الشك فً أن مصلحة الفبات التً نهبت باتت تفرض أن تعّمم إقتصاد السوق، ألنها تعتقد أنها المستفٌدة 

" لكن مصلحة المجتمع هً فً الرفض و تصفٌة الفساد و المفسدٌن و لٌس فً تصفٌة . األولى منه

الضروري تنظٌم النشاط ضد الخصخصة و المستفٌدٌن  لهذا من. و خصخصة اإلقتصاد" القطاع العام 

منها، خصوصا  أنها تتالقى مع المٌل العولمً للسٌطرة و اإلحتالل، و لترتٌب الوضع السوري فً إطار 

 .المشروع اإلمبراطوري األمٌركً
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ٌّر الوضع كله، لهذا تمٌل النخب إلى تكوٌن تشكٌالت لٌبرالٌة من تبدو اللٌبرالٌة و كؤنها الحلم الذي  سٌؽ

لكن تتكاثر هذه التشكٌالت بطرٌقة ال توحً بؤنها لٌبرالٌة و دٌمقراطٌة بالتالً، بل ". المستقبل " أجل 

ٌّقة التً كانت تسم الٌسار فً السابق" العصبوٌة  " توحً بالطرٌقة و تشٌر إلى قلّة نضج، و سوء . الض

حٌث . لكنها تشٌر باألساس إلى األساس الهّش للٌبرالٌة فً البنٌة اإلجتماعٌة. عامل مع اللٌبرالٌة ذاتهات

أن حاملها من البرجوازٌة أو الطبقة الوسطى مشّتت و متنافر المصالح، و ال ٌمٌل فً الؽالب ال إلى 

 .مصالحهاللٌبرالٌة و ال إلى الدٌمقراطٌة، و هو ٌتلّطى خلؾ السلطة لكً ٌحقّق 

فهل . و بالتالً، فإذا كانت الصورة اللٌبرالٌة هكذا، فإن األوهام الملقاة على اللٌبرالٌة ذاتها تدعو للتؤّمل

تحّل اللٌبرالٌة أزمة اإلقتصاد؟ و هل تإسِّس لتحقٌق التطّور اإلقتصادي، خصوصا  فً مجال قوى 

سه أٌة سٌاسة لٌبرالٌة، خشٌة اإلتهام باإلنحٌاز  اإلنتاج؟ دون أن نشٌر هنا إلى التماٌز الطبقً الذي تإسِّ

، و بالتالً إعتبار أن الموقؾ من اللٌبرالٌة (رؼم أن كل إنسان هو منحاز أٌدٌولوجٌا  ) األٌدٌولوجً 

ًٍّ " ناتج عن  ٌٍّز أٌدٌولوج  .مسبق " تح

، و أٌضا  ما "م القطاع العا" و الشّك فً أن الوضع الضاؼط ، و القّوة التً تستمّدها السلطة من وجود 

" الكفر " كل ذلك ٌدفع إلى . ٌتعّرض له هذا القطاع من نهب منذ عقود، و بالتالً التدمٌر الذي حاق به

أي اإلعالء من  .بدور الدولة اإلقتصادي، و من َثّم اإلعالء من شؤن الحّرٌة اإلقتصادٌة و إقتصاد السوق

مر الذي ترافق مع رفض اإلشتراكٌة بعد أن كانت قد و هو األ. شؤن اللٌبرالٌة و إعتبارها البدٌل الوحٌد

، األمر الذي جعل التفكٌر باللٌبرالٌة رومانسٌا  إلى أبعد الحدود، (و ألنها إنهارت بالتحدٌد ) إنهارت 

و هو األمر الذي ٌفّسر كذلك كثرة التجمعات اللٌبرالٌة و . لٌبدو الحل السحري لمشكالت واقعنا القابم

 .تشّتتها

هل ٌحّل إقتصاد : فالسإال الذي ٌحتاج إلى إجابة هو. مسؤلة ال تتعلّق برّدة فِعل على واقع ضاؼط لكن ال

السوق مشكلة التطّور، الذي ٌتلّخص فً بناء الصناعة و تطوٌر الزراعة، و بالتالً تحقٌق التطّور 

ع السوق العالمً، المجتمعً العام؟ هل ٌنزع الرأسمال الخاص فً ظّل سوق حّرة، و بالتالً مترابطة م

إلى التوظٌؾ فً القطاعات المنتجة؟ حٌث أن أزمات البطالة و تحقٌق الفابض اإلقتصادي، و تعدٌل 

المٌزان التجاري مع الخارج، و بالتالً تعدٌل مٌزانٌة الدولة، و تطوٌر التعلٌم و الصحة، كل ذلك و 

 .إنتاجٌة مسابل أخرى تفترض بناء القوى المنتجة، و تؤسٌس بنٌة إقتصادٌة

هذه المسؤلة هً التً تستؤهل النقاش، ألن تؤسٌس مجتمع مستقّر ٌفترض إستٌعاب العمالة الوافدة، و 

تحسٌن الوضع المعٌشً لمجموع السكان، و تحقٌق التراكم الرأسمالً الذي ٌفضً إلى نشوء دٌنامٌة 

م بل بوقابع، ألن الواقع هو الذي حٌث أن األمر ال ٌتعلّق بؤحال. إقتصادٌة تحّقق التشؽٌل األعلى للعمالة

إن فكرة أن إقتصاد السوق قادر على أن ٌوجد . ٌجعل األحالم ممكنة أو أنه ٌلقً بها فً سلّة المهمالت



التوازن الضروري و ٌحّقق التطّور باتت فكرة قدٌمة فً بعض األوساط الرأسمالٌة العالمٌة ذاتها، و 

و األمر أكثر تعقٌدا  فً . أكثر اللٌبرالٌٌن حماسة للٌبرالٌةأصبح تدّخل الدولة ضرورة ملّحة حتى لدى 

األمم المخلّفة، حٌث أن عالمٌة الرأسمالٌة و الالتكافإ الذي أوجدته، ٌمنعان أي مٌل لدى الرأسمال 

و هذه الفكرة جدٌرة بالنقاش ألنها تشٌر إلى ظرٍؾ . لتحقٌق التطّور الصناعً و بالتالً المجتمعً

ًّ و ال تإ س آللٌات تفرض إستمرار موضوع ّشر إلى مٌل أٌدٌولوجً، فالتشكٌل الرأسمالً العالمً ٌإسِّ

تمركز الصناعة فً األمم الصناعٌة، و بالتالً تإسِّس إلستمرار الطابع الهامشً إلقتصادات كل األمم 

ت األخرى حٌنما تعتمد هذه األمم على حّرٌة السوق، حٌث تضع إقتصادها الهّش فً مواجهة إقتصادا

و هو األمر الذي ٌقود . متطّورة و تمتلك مٌزات هابلة و قدرات مالٌة ضخمة و خبرات عالٌة المستوى

إلى دمار ما ُبنً و وقؾ المٌل اإلستثماري فً القطاعات المنتجة األساسٌة، خصوصا  فً الصناعة التً 

 .باتت عماد أي إقتصاد قوّي و قادر على المنافسة

ى اإلفادة من هذه المٌزات الهابلة من أجل الهٌمنة على إقتصادات األمم و سٌاسات العولمة تقوم عل

و هً . المخلّفة التً حاولت التمّرد خالل سنوات الحرب الباردة مستفٌدة من وجود المنظومة اإلشتراكٌة

رٌة باألساس سٌاسات الشركات اإلحتكارٌة اإلمبرٌالٌة و الطؽم المالٌة التً باتت تعتقد بؤن قّوتها العسك

و لهذا باتت سٌاسات . و اإلقتصادٌة و السٌاسٌة تسمح لها فرض تكوٌن عالمً ٌقوم على تحّكمها به

اللٌبرالٌة الجدٌدة هً سٌاساتها فً مواجهة األمم األخرى، ألنها تحقّق لها الوضع الذي تكون هً فٌه 

من أجل إنتصار اللٌبرالٌة  و هذه الشركات تضؽط. القّوة القادرة على المنافسة و بالتالً على الهٌمنة

ٌّد  .الجدٌدة فً كل العالم، ألن اللٌبرالٌة الجدٌدة هً التً تهٌا الظروؾ لكً تتس

ٌّد . هذا الوضع هو الذي ٌفرض البحث الجاد فً مشكالت اللٌبرالٌة هنا حٌث ستكون المدخل لتس

ٌة، و بالتالً تعمٌق النهب الذي اإلقتصاد الطفٌلً، و إلى إلحاق إقتصادنا بالشركات اإلحتكارٌة اإلمبرٌال

لٌنتقل من إطار مشارٌع و نهب، خدمات و نهب، كما هو اآلن، إلى تعمٌق . بدأ مع الفبات الحاكمة

 النهب و تراجع المشارٌع و الخدمات، و بالتالً توسٌع دابرة الفبات المفقرة، و تهمٌش اإلقتصاد

، لن ٌجدي شٌبا ، ألن (ل كالسحر فً اإلقتصاد التً تفع) إن ترك التطوٌر اإلقتصادي آللٌات السوق 

آلٌات السوق تفترض مٌل الرأسمال الخاص إلى اإلستثمار فً القطاعات المنتجة لكً ٌحّقق التراكم 

لكن هل الرأسمال الخاص ٌمٌل إلى . الرأسمالً، و هً عملٌة تنعكس إٌجابا  على كل التكوٌن المجتمعً

و لما كان الربح هو المإسِّس لإلتجاهات التً ٌنزع إلٌها . الذلك؟ هنا ٌجب أن ندرس مٌل رأس الم

و بالتالً فإن المشكلة لٌست فً . رأس المال، فسنلحظ بؤن أي مشروع رأسمالً ٌتؤّسس على ضوء ذلك

أننا نرفض الرأسمالٌة من منطلق أٌدٌولوجً، بل نشٌر إلى أن الرأسمال ال ٌمٌل إلى تحقٌق مشروٍع 

، م ًٍّ ضروريٍّ شروع قامت به البرجوازٌة األوروبٌة الناهضة، و ٌتعلّق ببناء القوى المنتجة مجتمع

 .الحدٌثة، أي الصناعة

أي أن . المسؤلة هنا تتعلّق بالتكوٌن العالمً لرأس المال، و ممكنات النشاط اإلقتصادي الذي ٌدّر الربح

د هٌمنة الرأسمالٌات األوروبٌة األمٌركٌة الٌابانٌة على الصناعة و الزر اعة و البنوك، هً التً تحدِّ

و هذه . القطاعات المربحة و القطاعات الخطرة نتٌجة المنافسة، و كذلك القطاعات مستحٌلة اإلختراق

ٌُهمل اإلقتصاد، رؼم أنه " السٌاسً " مسؤلة ال تحظى بإهتمام، ألن المٌل  هو الطاؼً، و بالتالً 

س لكل السٌاسات ناعة فرض أن ٌنزح الرأسمال المحلًّ إلى النشاط فنشوء اإلحتكارات فً الص. المإسِّ

ألن هذه القطاعات ال تعانً من أخطار، و هً  .فً قطاعات مكّملة، مثل التجارة و الخدمات أو البنوك

 .تدّر الربح كذلك



و مادام الرأسمال مرتبط بإقتصاد السوق، و بالتالً بالمنافسة، فإن اإلحتكارات اإلمبرٌالٌة ستبدو 

و هو األمر . عالمٌة، أي ذو تؤثٌر فً مجمل اإلقتصاد العالمً القابم على إقتصاد السوقكإحتكارات 

الذي جعل نشاط الرأسمال المحلًّ ٌبتعد عن المخاطرة، لهذا فهو ٌنشط فً القطاعات المكّملة بدل 

ال  و هو الوضع الذي(. و ربما فً الصناعات الهامشٌة و الزراعٌة الممكنة فقط  )النشاط الصناعً 

ٌسمح بتجاوز التناقضات الداخلٌة عبر خلق دٌنامٌكٌة إقتصادٌة ٌوجد فرص عمل و تحّقق التراكم 

 .و بالتالً ٌزٌد من حّدة الصراعات المحلٌّة. الرأسمالً

هذا الوضع ٌجعل إقتصاد السوق إشكالٌا ، حٌث من الضروري من التحّكم بؤثر اإلحتكارات العالمٌة فً 

أجل التمهٌد لتحقٌق التطّور، عبر الحّد من أثر الالتكافإ القابم و إختالل توازن اإلقتصاد المحلًّ من 

و هو األمر الذي فرض دخول الدولة مجال النشاط اإلقتصادي، ألنها مْن ٌفرض . القوى اإلقتصادٌة

و على ضوء هذه . الحماٌة التجارٌة، كما أنها تمركز الرأسمال لتشكٌل مشروع إقتصاديٍّ ضخم

ٌمكن أن نناقش إشكالٌة النمط الذي تؤّسس منذ الستٌنات لتلّمس األسباب التً جعلته إستبدادٌا   الضرورة

 .و قادت إلى تؤّزمه و إّتجاهه نحو اإلنهٌار

و إذا كان دور الدولة ضرورة فً إطار الوضع العالمً للرأسمالٌة، فإن ذلك ال ٌعنً إلؽاء الملكٌة 

لدولة دورا  أساسٌا  فً بناء القوى المنتجة و حماٌة السوق المحلًّ، الخاصة، بل ٌعنً تحدٌدا  أن تلعب ا

  .دون أن تمنع الرأسمال الخاص من النشاط اإلقتصادي

 

 

 

(5) 
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ٌّدا ، على العكس فهو فً أزمة عمٌقة نتٌجة اإلفالس و الدٌون ا" القطاع العام " لٌس وضع  لمتراكمة ج

مها، بما فً ذلك التعلٌم و الصّحة ٌُقدِّ ٌُنتجها و سوء الخدمات التً  و إذا كان وضع . و كساد السلع التً 

بعض الشركات مربحا ، فإن بعضها اآلخر بات ٌشكِّل عببا  على مٌزانٌة الدولة، و على المجتمع إلى حدٍّ 

 .ل مصدر دخلهم الوحٌدما، رؼم أنه ٌستوعب عددا  كبٌرا  من العاملٌن، و ٌشكِّ 

و لقد وصل هذا القطاع إلى الوضع الذي هو علٌه نتٌجة أربعة مشكالت جوهرٌة عّبرت عن طبٌعة 

عبء التخطٌط السٌا، حٌث خضع التخطٌط : الفبات الحاكمة ذاتها، و عن مٌولها و مصالحها، أّولها

ارٌع التً ٌمكن أن تنّفذ، و من لمصالح الفبات المسٌطرة، من خالل إخضاعه لإلفادة الشخصٌة من المش

ٌّة التً تجلب  لكنه خضع لسوء خبرة المخططٌن فً الؽالب نتٌجة إختٌارهم على ". القومسٌون " النوع

لهذا لم تتحّدد األولوٌات بشكل صحٌح، و لم ٌوّظؾ التراكم الرأسمالً فً . أساس الوالء و لٌس الكفاءة

جزء منه فً مشارٌع فاشلة، أو فً إستٌراد مصانع منتهٌة  المشارٌع ذات األولوٌة فً الؽالب، و أُهدر

عبء اإلدارة ؼٌر الكفوءة التً جرى إختٌارها أٌضا  على أساس الوالء و لٌس : و ثانٌها. الصالحٌة



عبء : و ثالثها. الكفاءة، و هً التً جعلت المنصب اإلداري وسٌلة من أجل اإلثراء و لٌس التطوٌر

: و رابعها. ت إجتماعٌا  لكنها أضّرت بإنتاجٌة المشارٌع، و قلّصت من أرباحهاالعمالة الزابدة التً خدم

و هو األهم و المكّمل لكّل ذلك، و ربما المإسِّس له أٌضا ، هو ذاك الذي تمّثل فً النهب الذي تعّرض له 

ام التً بعض ذلك النهب، لكن األرق 0999، و لقد أوضحت الحملة على الفساد منذ سنة "القطاع العام " 

باتت ُتنشر اآلن تشٌر إلى أن هذا القطاع تعّرض لنهب منّظم و ضخم جعل قلّة تمتلك ملٌارات 

ؼسان الرفاعً قد أشار إلى أن موجودات هإالء تصل . و إذا كان وزٌر اإلقتصاد السابق د. الدوالرات

ٌُكشؾ  ملٌار دوالر، فإن التدقٌق فً ما ُنهب قد ٌرفعها إلى أضعاؾ ذلك، على 051إلى  ضوء ما بات 

، و كان ٌمكن أن تزٌد من "القطاع العام " و هذه مبالػ كانت ُتحسب من أرباح . فً الفترة األخٌرة

ٌُؽرق فً األزمات لكً ٌقال أنه فاشل  .فاعلٌته ال أن 

حٌث أن إعادة . و الشّك فً أن إنعدام الكفاءة و سوء التخطٌط كانا ٌصّبان فً العامل األخٌر، أي النهب

و هإالء . نتاج السلطة كانت تفرض اإلعتماد على كادرات مطواعة تابعة و منّفذة و مضمونة الوالءإ

كانت كفاءاتهم محدودة، و مصالحهم تعلو على المصلحة العامة، لهذا قبلوا الوالء المطلق و الطاعة 

به هو الحصول على و بالتالً كانوا اإلطار اإلجتماعً الذي فّعل عملٌة النهب، ألن أساس وال. العمٌاء

و بالتالً . و لقد بات الكثٌر منهم من أصحاب الملٌارات أو المالٌٌن. اإلمتٌازات و بالتالً على المال

، فإن نهبهم زاد من تلك األزمة و دفع هذا القطاع "القطاع العام " فإذا كانت قلّة كفاءتهم تسهم فً أزمة 

 .نحو اإلفالس

رات الخص خصة هً كون ذاك القطاع خاسر و مفلس، فإن الخسارة ناتجة عن كّل و لهذا فإذا كانت مبرِّ

و . ما أشرنا إلٌه، حٌث بدا و كؤنه متكؤ لفبة كً تتحّول من الفقر و التهمٌش إلى إمتالك الثروات الطابلة

من مصلحتها هً الذات، حٌث سوؾ تكون المهٌؤة إلمتالك " القطاع العام " لتصبح خصخصة 

كما ٌصبح المٌل لفرض إقتصاد السوق من مصلحتها كذلك، . و ترك الخاسرة للدولةالمشارٌع الرابحة، 

حٌث سوؾ تحّول التراكم الرأسمالً الذي حصلت علٌه نهبا ، إلى التوظٌؾ فً التجارة و الخدمات و 

كّل القطاعات الهامشٌة و لٌس فً القطاعات المنتجة التً سوؾ ٌتدهور وضعها، و تنهار أمام المنافسة 

فً الوقت الذي سٌنتهً فٌه المٌل لتحقٌق التطّور فً القوى المنتجة، . تً ٌفرضها اإلنفتاح اإلقتصاديال

ٌُلقى بمبات آالؾ العمال و الموّظفٌن فً البطالة و الفقر  .و س

ألن وجوده كان خاطبا  منذ البدء، بل فشل ألن الفبات التً أقامته كانت " القطاع العام  " إذن، لم ٌفشل

ًْ / أنه الجسر لتحوٌل رأسمال الطبقة البرجوازٌةتعتبر  اإلقطاعٌة القدٌمة، الذي صودر عْبر قانون

رؼم أن المسؤلة لم تكن بهذا الوضوح منذ البدء، ) اإلصالح الزراعً و التؤمٌم، إلى جٌوب تلك الفبات 

حٌث كان رؼم أن وجوده كان ضرورة مجتمعٌة، (. لكنها ؼدت واضحة ربما منذ أواسط الثمانٌنات 

المدخل لبناء قوى اإلنتاج فً الصناعة خصوصا ، و التً كان الرأسمال الخاص ٌمٌل إلى الهرب من 

هذه الفبات التً أصبحت تمتلك الثروة و تكّدسها فً البنوك األمٌركٌة و األوروبٌة، باتت . التوظٌؾ فٌها

مطلق الحّرٌة و إنهاء دور  تستفٌد من التخلًّ عن ذاك القطاع، كما تستفٌد من فرض إقتصاد السوق

عبر شراء الشركات الرابحة بؤسعار زهٌدة، و لتمارس " القطاع العام " الدولة التدّخلً، لتكمل نهب 

 .نهبها الخاص بالترابط مع الرأسمال اإلمبرٌالً

ا  بات تكمن فً أنه بات منهوبا ، و ما بقً منه رابح" القطاع العام " إن المشكلة الراهنة فٌما ٌتعلّق بـ 

و األخطر هنا، أن الدفع بإتجاه الخصخصة  .معّرضا  للنهب بطرق جدٌدة فً إطار سٌاسة الخصخصة



ٌعنً وقؾ دور الدولة اإلستثماري و المراهنة على الرأسمال الخاص فً تحقٌق ذلك، رؼم أنه باألساس 

ء إقتصاد منتج و قادر ال ٌمٌل إلى اإلستثمار فً القطاعات المنتجة األساسٌة، أي التً تإدي إلى نشو

على التفاعل العالمً من موقع اإلستقالل و التكافإ و النّدٌة، األمر الذي ٌجعل الخصخصة تعنً وقؾ 

، و مرحقة أوهام تستند إلى دور للرأسمال الخاص لم ٌُعْد ممكنا  ضمن (أو التنمٌة، أو التطّور ) النمو 

، و الذي مدخله هو فرض إقتصاد السوق و إلؽاء دور التشابك القابم فً إطار النمط الرأسمالً العالمً

ٌُعّمم اآلن بإسم العولمة و فً سٌاق اللٌبرالٌة الجدٌدة) الدولة التدّخلً   .( و هو الذي 

و وقؾ النمو ٌعنً وقؾ إستٌعاب جٌش العمالة التً تدخل سوق العمل سنوٌا ، و بالتالً ٌإدي إلى 

لهذا ٌجب مالحظة أن . إلى نشوء توترات و عدم إستقرار نشوء أزمات إجتماعٌة عمٌقة و حاّدة، و

بل جاء نتٌجة خبرة واقعٌة أبانت أن النمط " وعً أٌدٌولوجً " لم ٌكن نتٌجة " القطاع العام  " نشوء

الرأسمالً ٌمنع بناء القوى المنتجة، و أن الرأسمال الخاص ال ٌسعى إلى التصادم مع ذاك النمط، لهذا 

، أو ٌهرب إلى (التجارة، الخدمات ، المال ) عات المكّملة آللٌات النمط الرأسمالً فهو ٌوّظؾ فً القطا

مقٌاسا  حاولت الفبات التً وصلت " التجربة اإلشتراكٌة " األمر الذي جعل . المراكز الرأسمالٌة ذاتها

لٌات أي تفكٌر رؼم أن هذا الخٌار بات من أوّ  .إلى السلطة تقلٌده بما ٌخدم مصالحها، مما حّوله إلى مسخ

 .فً تحقٌق التطّور

المزري ٌفرض  " القطاع العام" و إذا كانت الخصخصة، بالتالً، لٌست خٌارا  صحٌحا ، فإن وضع 

الضمان الصّحً و ) البحث عن مخارج بالتؤكٌد على ضمان إستمراره، و إستمرار دور الدولة الرعابً 

، و اإلستثماري (ضبط التجارة مع الخارج ) حمابً ، و ال(اإلجتماعً، و مجانٌة التعلٌم، و حّق العمل 

 :، لكن إنطالقا  من األسس التالٌة(التوظٌؾ فً الصناعة و البنٌة التحتٌة و البحث العلمً ) 

التؤكٌد على الرقابة الدٌمقراطٌة على موارد الدولة و على مإسساتها و مشروعاتها اإلقتصادٌة، فً  (1

 .طٌةإطار السعً لتؤسٌس دولة دٌمقرا

" تمّثل الطٌؾ السٌاسً و المجتمعً هدفها الكشؾ عن النهب الذي طال " محاٌدة " تشكٌل لجنة  (2

، و المحاسبة على المال المنهوب و معاقبة كّل الذٌن فعلوا ذلك، و العمل على إستعادته "القطاع العام 

 .إن أمكن ذلك

و تعٌٌن األكّفاء ذوي الخبرة، و إعادة النظر إعادة النظر فً التكوٌن اإلداري لهذا القطاع جذرٌا ،  (3

 .فً وضعه بالتخلّص مما بات منهارا  أو ؼٌر ذي فابدة لإلقتصاد

 .اإلنطالق من الكفاءة فً التعٌٌن فً كّل المناصب و المواقع و لٌس من اإلنتماء الحزبً (4

جل تحدٌد األولوٌات ٌجب أن ُتخضع الخطط اإلقتصادٌة لدراسات معّمقة، و لحوار مجتمعً، من أ (5

 .الصحٌحة، و التوظٌؾ فً القطاعات األكثر فابدة و أهمٌة

و . مطلوب دور أفضل للدولة فً مجاالت التعلٌم إنطالقا  من ضرورة نشر العلم و البحث العلمً (6

 .تعزٌز وضع القطاع الصّحً و تطوٌره

ساسٌة لتوفٌر الظروؾ التً تسمح أ" القطاع العام " إن الدٌمقراطٌة و رقابة العاملٌن على مإسسات 

كما ٌجب أن ٌخضع نشاط القطاع الخاص لمعاٌٌر أساسٌة . بؤن ٌكون فاعال  و منتجا  و مربحا  معا  

تنطلق من ضرورة إسهامه فً بناء الصناعة و تطوٌر الزراعة، و اإلسهام فً المشروعات الكبٌرة 

خالل تشابكه مع النمط الرأسمالً العالمً، من  بعٌدا  عن دوره التجاري الطفٌلً الذي بات ٌّتسم به من

 أجل أن ٌكون قّوة 



 .بناء منتجة محلٌة، و لٌس طرٌق تهرٌب التراكم الرأسمالً إلى الخارج

 نشرة البدٌل

 

 

 

 

 

 

(6) 

 

 عن اللٌبرالٌة واألٌدٌولوجٌة والواقع

 

 

ر رفض اللٌبرالٌة وكؤنه نابع من موقؾ  ٌُطرح رف. مسبق" أٌدٌولوجً"ٌصوَّ ض العولمة والسٌاسات و

 .سقطت مع سقوط النظم االشتراكٌة" عقٌدة"اإلمبرٌالٌة التً تصنعها وكؤنه نابع من 

الشك فً أن القوى اللٌبرالٌة تعمل على تشوٌه موقؾ الرافضٌن لها، لهذا تبدأ فً االتهام، لكن تتوضح 

والى الخصخصة بتراجع  حٌث ارتبط المٌل لتعمٌم اقتصاد السوق. المسؤلة حٌن النظر إلى الواقع

الوضع المعٌشً لكل القطاعات الشعبٌة، وهو األمر الذي أفضى إلى بدء العمال والموظفٌن إضرابات 

فقد أدت السٌاسات اللٌبرالٌة التً تتبعها السلطة إلى تقلّص فرص . تهدؾ إلى تحقٌق مطالب محددة

بعد رفع الدعم عن السلع وكجزء من  والى ارتفاع األسعار، خصوصا  . العمل وبالتالً تزاٌد البطالة

والى انهٌار خدمات الصحة والتعلٌم . نتابج االنفتاح االقتصادي، دون زٌادة مساوٌة فً األجور

حٌث بات تفكٌر الفبات التً راكمت الرأسمال عبر النهب ٌنصّب على النهب . والخدمات االجتماعٌة

العام بؤسعار زهٌدة، كما على التكٌؾ مع الهٌمنة  األعلى، و السٌطرة على القطاعات الرابحة فً القطاع

 .اإلمبرٌالٌة تحت ؼطاء العولمة أو الشراكة األورومتوسطٌة

وإذا كانت النقابات خاضعة لهٌمنة السلطة، وبالتالً ؼٌر معنٌة بالتعبٌر عن مصالح أعضابها ومشاكلهم 

اع الخاص من تنظٌم ذاتها فً نقابات وانهٌار وضعهم، فإن االستبداد ٌمنع القطاعات التً تعمل فً القط

تدافع عن مصالحها رؼم االستؽالل الشدٌد الذي تعانً منه، و األجور المنخفضة التً تحصل علٌها و 

 .الظروؾ السٌبة التً تعمل بها

وهذا أمر . لهذا تتزاٌد البطالة وٌتزاٌد الفقر كلما أخذت الخصخصة مداها، وكلما تعمم اقتصاد السوق

من ٌرٌد أن ٌرى وأن ٌعرؾ، ال أن ٌنطلق من فكرة مسبقة ٌتمترس خلفها رافضا  النظر ملموس لكل 

. والمشكلة التً ٌعٌشها كثٌر من المثقفٌن وقوى المعارضة هً هذه. إلى الواقع ألنه ٌنفً هذه الفكرة

شتراكٌة حٌث ٌرفضون النظر إلى الواقع، معلّقٌن أنفسهم بفكرة ٌعتبرون أنها مطلقة الصحة ما دامت اال

قد انهارت، هً فكرة الحرٌة االقتصادٌة وإلؽاء دور الدولة االقتصادي رؼم أن أعرق الرأسمالٌات 

تفرض تدخل الدولة، ورؼم أن نهوض الرأسمالٌة الكبٌر بعد الحرب العالمٌة الثانٌة قام على تدخل 

ضمان الشٌخوخة و البطالة الدولة فً إطار ما أسمً دولة الرفاه، وبالتالً تعمٌم الضمان االجتماعً و 



ودعم التعلٌم لحماٌة الطبقات الشعبٌة، وكذلك التؤمٌم وسٌطرة الدولة على قطاعات اقتصادٌة لدعم تطور 

فً ( الذي كان ٌتخذ شكل الشٌوعٌة) هذا التعلّق بالفكرة أعاد إنتاج الوعً الدوؼمابً القدٌم . اإلنتاج

تشّكل الحل لكل مشكالتنا رؼم أنها المسبب لكل المآسً  شكل جدٌد هو اللٌبرالٌة الجدٌدة، التً باتت

ًّ لنهب الفبات الحاكمة وتكملة لسٌطرتها . االجتماعٌة القابمة والالحقة و لتبدو كاستمرار منطق

 .االقتصادٌة السٌاسٌة

إن رفض اللٌبرالٌة و رفض العولمة اللٌبرالٌة المتوحشة هو رفض إلفقار المجتمع و الطبقات الشعبٌة 

ورفض لوقؾ . ر زٌادة النهب الذي تمارسه الشركات االحتكارٌة اإلمبرٌالٌة و أتباعها الصؽارعب

التطور الذي بدأ خجوال  منذ عقود دون أن ٌسٌر فً سٌاق جدي، و من ثم أصبح مجاال  لنهب الفبات 

على العكس . ا  وبالتالً هو رفض للتبعٌة وللسٌطرة اإلمبرٌالٌة ولٌس موقفا  أٌدٌولوجٌا  طارب. الحاكمة

لكنها خطرة . من ذلك فإن الدعوة إلى اللٌبرالٌة و إلى العولمة المتوحشة هً دعوة أٌدٌولوجٌة بامتٌاز

ألنها تشرعن مٌل الفبات المسٌطرة إلى تعمٌم اللٌبرالٌة، وهو ما ٌجري حالٌا  بسرعة فابقة دون التفات 

واستنادا  إلى منطق أٌدٌولوجً ٌقول أن  من قبل المعارضة ودون شعور باألخطار التً سوؾ ٌولدها،

وبالتالً لٌتوافق إصالح السلطة مع مطامح المعارضة فً اإلصالح، ولٌسٌرا إلى . هذا هو اإلصالح

وخاضعة ألٌدٌولوجٌا . المآل ذاته، أي دعم بناء سلطة لٌبرالٌة تابعة، ملحقة بالتكوٌن اإلمبرٌالً

 .اللٌبرالٌة المتوحشة

تبداد والنهب هو السلطة اللٌبرالٌة، وكما أشرنا فإن مآل سلطة االستبداد و النهب لٌس بدٌل سلطة االس

هو السلطة اللٌبرالٌة، بل أن البدٌل هو تعزٌز ما هو صحٌح فً تجربة القرن العشرٌن، وهو هنا الدور 

االقتصادي للدولة الذي هو ضروري من أجل تحقٌق التطور وبناء االقتصاد المتطور من جهة، و 

لكن مع اإلفادة من كل الخطاء و الخطاٌا التً ارتكبت . قٌق مصالح الطبقات الشعبٌة من جهة أخرىتح

 .من خالل التؤكٌد على دٌمقراطٌة السلطة و إشراؾ الطبقات الشعبٌة على السٌاسة و االقتصاد

مة البدٌلة، و مبتدأ تؤسٌس العول. هذه لٌست أٌدٌولوجٌا بل هً حاجة الواقع، ومسار التطور و الحداثة

. عولمة األمم و الشعوب القابمة على التكافإ والمساواة والمساعدة المتبادلة والعدالة ونبذ الحروب

األٌدٌولوجٌا الٌوم تتمظهر فً الدعوة إلى اللٌبرالٌة واالنخراط فً العولمة المتوحشة القابمة تحت إدعاء 

ٌة التً تجلب كل تلك المآسً لن تجلب سوى حٌث أن اللٌبرال. أنها طرٌق التطور و الحرٌة والدمقرطة

  .االستبداد، ألن ممارسة النهب االقتصادي تحتاج إلى حماٌة السلطة ضد تمرد الطبقات الشعبٌة

و الدفاع عن االستقالل . البدٌل ٌنطلق من الدفاع عن الطبقات الشعبٌة فً مواجهة اللٌبرالٌة المتوحشة

وبالتالً ٌنطلق من الدعوة إلى مقاومة كل . ب اإلمبرٌالٌةفً مواجهة العولمة اللٌبرالٌة والحرو

فهذا . السٌاسات اللٌبرالٌة ومقاومة االحتالل وكل المخططات التً تسعى القوى اإلمبرٌالٌة إلى تحقٌقها

 .ضروري وأٌضا  ممكن

 

 البدٌل

(7) 

 النتابج المجتمعٌة للشراكة السورٌة األوروبٌة

 

من أجل  1998، وامتدت إلى سنة 0996السورٌة األوروبٌة سنة بدأت المفاوضات من أجل الشراكة 



، حٌث ّوقعت باألحرؾ 2004وانتهت سنة  0998لكنها بدأت بشكل فعلً سنة . استشراؾ اإلمكانات

 .وبالتالً كانت آخر دولة على المتوسط تنجز االتفاق. 09/01/5114األولى فً 

لم ٌكن مهٌؤ لذلك، رؼم أن « االقتصادي السوريالوضع »وٌمكن تحدٌد أسباب كل هذا التؤخٌر فً أن 

. الجانب السٌاسً المتعلق بالدٌمقراطٌة وحقوق اإلنسان كانت تبرز كسبب كاٍؾ لتؤخٌر المفاوضات

المعهودة فً توصٌات صندوق « سٌاسة اإلصالح الهٌكلً»ورؼم أن السلطة السورٌة طّبقت نوعا  من 

، وأدت إلى خفض القٌمة 86/ 85صادٌة التً عاشا االقتصاد سنة النقد والبنك الدولٌٌن بعد األزمة االقت

الحقٌقٌة لرواتب موظفً الدولة وضاق نطاق التوظٌؾ بطرٌقة صارمة، وتراجعت الموازنة 

، وانخفضت نسبة حجم الموازنة إلى الناتج المحلً اإلجمالً من %51االستثمارٌة للدولة إلى أقل من 

مر الذي انعكس على معظم الخدمات االجتماعٌة واالقتصادٌة، األ%. 31فً الثمانٌنات إلى  51%

التربٌة و التقانة و البنى التحتٌة والصحة واإلسكان والحماٌة االجتماعٌة، وعلى فاعلٌة مإسسات 

الدولة، وحٌث ألؽٌت معظم اإلعانات المتعلقة بالسلع األساسٌة تدرٌجٌا  وفقدت الدولة طبٌعتها 

فً الثمانٌنات، وزادت نسبة الفقر مما % 5بدل % 0017نسبة البطالة إلى االجتماعٌة، وكذلك زادت 

 .(سمٌر عٌطة. د)جعل اإلصالح الهٌكلً هو تقشؾ دون إصالح 

 %40وحٌث اختلؾ وضع القطاع الخاص فً إطار الملكٌة فتزاٌد دوره فً الناتج المحلً اإلجمالً من 

، وٌتحكّم بالقطاع الزراعً وبؤكثر (نبٌل سكر. د% )71اآلن وفً التجارة نسبة % 60إلى  0981سنة 

 .(وعصام الزعٌم)من ثلثً الناتج التحوٌلً فً قطاع الصناعة 

رؼم كل ذلك، وبالتالً تّسرب آثار اللٌبرالٌة الجدٌدة قبل توقٌع اتفاق الشراكة، وقبل تطبٌقها، فقد بدا أن 

ٌّن الفرص لتؤخٌر الوصول إلى اتفاق، لٌس ن تٌجة الضؽوط من أجل الدٌمقراطٌة، السلطة تمانع وتتح

تلك الضؽوط التً بدت هامشٌة وموسمٌة، بل نتٌجة طبٌعة الوضع االقتصادي الذي رافق تطبٌق سٌاسة 

ٌّؾ الهٌكلً، حٌث بدا وكؤن الفبات المتنفّذة فً السلطة سّرعت من مٌلها لنهب القطاع العام، األمر  التك

رٌب ما ٌقارب الخمسون ملٌار دوالر إلى الخارج خالل الذي ٌوضحه أن الفساد قد تفاقم، وجرى ته

، وبدأت تتّشكل مافٌات تعمل كمقاولٌن خاصٌن، ثم كقٌمٌن على نشاطات (نبٌل سكر. د)العقد السابق 

 .(سمٌر عٌطة.د)خدمٌة ذات قٌمة مضافة عالٌة مثل الخلٌوي والمناطق الحّرة 

ن المفاوضات من أجل الشراكة هو زمن النهب وبالتالً كان زمن المفاوضات من أجل الشراكة هو زم

المنظم اآلٌل إلى تحوٌل الملك العام إلى ملكٌة خاصة لفبة محّددة فً السلطة، مما دفعها إلى تؤخٌر 

الوصول إلى اتفاق بالقدر الذي كان ممكنا ، رؼم أن التوقٌع نتج عن الوضع السٌاسً الذي تبلور بعد 

السلطة بالحاجة إلى سند سٌاسً ٌحمٌها من االستفراد األمٌركً،  االحتالل األمٌركً للعراق، وشعور

رؼم أن سٌاسات السلطة قادت إلى عكس ذلك نتٌجة مصالح المافٌات، وتحكّمها فً لبنان من جهة، 

 .وسورٌا من جهة أخرى

 .وبالتالً تضارب المصالح، والتقارب فً الؽالب مع الشركات األمٌركٌة

أن موقؾ القطاع الخاص الذي أصبح به الثقل األساسً فً االقتصاد كما  والبّد من أن نشٌر هنا إلى

التفاق الشراكة، ألن تحالفه مع الدولة كان ٌجعله مستفٌدا  من ( أو ؼٌر متحمس)أشرت، كان سلبٌا 

، (سمٌر سعٌفان. د)الحماٌة التً توفرها، وبسبب المٌزات الرٌعٌة التً تقّدمها له أنظمة الحماٌة الشدٌدة 

ث كان ٌتمثل فً منشآت صناعٌة صؽٌرة، أو كان حاصال  على امتٌاز تصنٌع من شركات أوروبٌة، حٌ

وفً الزراعة كان الخوؾ من إؼراق السوق . اضطرت إلى ذلك نتٌجة الحماٌة التً تفرضها الدولة



حفّظ بالمنتجات الزراعٌة، فً بلد ٌشهد وجود فابض إنتاج زراعً، وٌبحث عن أسواق، كان سببا  فً الت

 .على الشراكة

كل هذه المعٌقات جعلت المفاوضات طوٌلة المدى، وكانت تمٌل إلى التعّثر لوال انقالب الوضع الدولً، 

بدٌل للحلٌؾ « حلٌؾ»والمٌل األمٌركً للضؽط على السلطة فً سورٌا، وشعورها باالحتماء بـ

لتً سوؾ ٌوجدها تطبٌق السوفٌٌتً السابق، وهً المعٌقات التً تشٌر إلى جانب من المشكالت ا

 .اتفاقٌات الشراكة

وإذا كان جوهر االتفاق، كما ترٌده الرأسمالٌات األوروبٌة، هو اقتصادي، بمعنى تحرٌر األسواق 

وتراجع دور الدولة الحمابً واالستثماري، فإن النتابج المتوقعة على االقتصاد السوري ستكون كارثٌة، 

باالقتصاد « اندمجت»مؽرب وتونس، وكل البلدان التً وربما لن تختلؾ كثٌرا  عما حدث فً ال

حٌث تشٌر معظم الدراسات المقارنة إلى وجود تفاوت كبٌر فً القدرة اإلنتاجٌة، . الرأسمالً العالمً

الزراعة والصناعة والخدمات، حتى قطاع النسٌج األساسً فً : وفً التكالٌؾ فً القطاعات الثالث

. مع الدول األخرى الداخلة فً الشراكة، مثل تونس ومصر وتركٌا سورٌا، هو ؼٌر منافس بالمقارنة

إن بنى اإلنتاج . وبالتالً فإن الصناعات السورٌة لن تكون قادرة على االحتفاظ بجزء من السوق المحلً

فً وضعٌتها الراهنة، ؼٌر قادرة على خوض المنافسة الخارجٌة، وهً ال تمتلك القدرة الذاتٌة على 

 .(نبٌل مرزوق. د)النمو والتطور 

نبٌل سكر فإن االقتصاد السوري ٌعانً من عدم وجود قطاع إنتاجً قادر  .وحسب الخبٌر االقتصادي د

وٌجمع خبراء االقتصاد من (. نبٌل سكر. د. )على إدخال البالد ضمن إطار منظومة االقتصاد العالمً

د، وتجعله هشا  بعد تحرٌر على سمات أمة تحكم االقتصا( لٌبرالٌة وماركسٌة)اتجاهات مختلفة 

نبٌل سكر ٌعانً االقتصاد من تدنً المستوى التعلٌمً للعمالة، وتدنً القدرة . األسواق، فحسب د

 .التكنولوجٌة المحلٌة، وارتفاع معدالت البطالة، كما من ضعؾ وتفتت وصؽر القطاع الخاص

ه، وفً سوء التخطٌط، وعدك وإذا كانت مشكلة القطاع العام تكمن فً النهب الهابل الذي تعّرض ل

كفاءة اإلدارة، وهذا ناتج عن طبٌعة السلطة التً عممت مسؤلة اإلثراء الفردي، وعٌّنت األتباع فً 

فإن القطاع الخاص ؼٌر مإهل كذلك لمواجهة متطلبات . مواقع هم ؼٌر مإهلٌن لها، وكان هّمهم النهب

إلدارة العلمٌة نتٌجة سٌطرة الفردٌة، ومن تحرٌر التجارة واتفاقات الشراكة، فهو ٌعانً من ضعؾ ا

ضعؾ استؽالل الطاقات اإلنتاجٌة المتاحة نتٌجة ضعؾ الطاقة االستٌعابٌة للسوق المحلٌة، مما ٌحرم 

ٌّد بالمواصفات والمعاٌٌر، ومن صؽر . «وفورات الحجم الكبٌر» المنتجات من  وكذلك من صعوبة التق

، وبالتالً ٌتّسم بطؽٌان المإسسات (ربٌس ؼرفة تجارة دمشقمحمد ؼسان القالع نابب )حجم المشارٌع 

من حجمه، كما ٌعانً من خمور الشركات المساهمة ومحدودة % 93الفردٌة والعابلٌة التً تمّثل 

 .(عصام الزعٌم. د)المسإولٌة 

الؾ لهذا فإن المنافسة فً سوق تسٌطر علٌها االحتكارات الكبرى ٌعنً دمار الصناعة المحلٌة وتشرٌد آ

حٌث من المتوقع أن تنهار ( نبٌل مرزوق. د)العاملٌن وتعرٌض االستقرار االجتماعً للخطر 

المإسسات الصؽٌرة، لتخلّفها التكنولوجً وفردٌتها وارتفاع كلفة اإلنتاج فٌها، وسوء المواصفات، كما 

ى االستحواذ على أن القطاع العام ٌعٌش وضعا  صعبا  نتٌجة النهب، وبالتالً مٌل الفبات الحاكمة إل

وهذا ٌطال قطاع النسٌج وصناعة . المإسسات الرابحة، وترك المإسسات األخرى لمصٌرها المؤساوي

 .(عصام الزعٌم. د)« اإلحالل محل االستٌراد»األدوٌة، وكل الصناعات التً شٌدت على أساس 



با ، والذي بات ٌعانً من ، وحقّق االكتفاء الذاتً تقر0986ٌوفً القطاع الزراعً، الذي تطّور منذ سنة 

فٌض اإلنتاج نتٌجة ضٌق السوق السورٌة تؤتً الشراكة وهو ٌعانً من مشكالت حقٌقٌة لن تفعل سوى 

زٌادتها، خصوصا  وأن الدولة قامت بإلؽاء الصناعات الزراعٌة التً كانت تستوعب جزءا  من ذلك 

ات اإلنتاج، رؼم ثبات األسعار على ما الفابض، إضافة إلى ارتفاع كلفة اإلنتاج نتٌجة ارتفاع مستلزم

وأٌضا  افتقاد األسواق الخارجٌة، وتدنً المواصفات األمر الذي ٌجعل . 0997كانت علٌه سنة 

 .الصادرات الزراعٌة ؼٌر منافسة حتى فً السوق المحلً

للمنتجات وفتحت السوق . ولقد قررت الدولة فً الفترة األخٌرة رفع الدعم عن المحاصٌل الزراعٌة

لهذا ٌطالب الفالحون بدعم الصادرات . العربٌة مما زاد من مشكلة القطاع الزراعً، وبات ٌهّدد وجوده

وتؤمٌن مستلزمات اإلنتاج، وإعادة النظر فً األسعار، كما أنهم ٌرون فً الشراكة خطرا  جدٌدا  وجّدٌا ، 

 .نعه اتفاقات الشراكة ذاتهالن ٌكون بإمكانهم الصمود دون دعم جّدي من الدولة، وهو ما تم

االقتصاد السوري ٌنفتح على الشراكة وهو ٌعانً من مشكالت عمٌقة، نتجت عن مٌل الفبات الحاكمة 

إلى النهب المنظم، وإلى كسب الوالء عبر االستعانة بمن هم دون كفاءة، وهم بدورهم مارسوا النهب 

وفق  %05إحصاءات رسمٌة، و وفق% 00كذلك، وحٌث نسبة البطالة مرتفعة، وتتراوح بٌن 

وفق % 37وفق إحصاءات منظمة العمل العربٌة، و% 31إحصاءات هٌبة مكافحة البطالة، لكنها تبلػ 

 .إحصاءات البنك الدولً

وبالتالً فإن الشراكة سوؾ ٌكون لها أثرها العمٌق على المجتمع، حٌث هذه النسبة المرتفعة تحت 

ٌش تحت خط الفقر، وحٌث تراجع دور الدولة فً مجاالت من السكان ٌع% 61البطالة، وحٌث ٌكاد 

التعلٌم والصحة، ودعم السلع، والراٌة االجتماعٌة أي فً وضع أصبح فٌه التقشؾ أمرا  واقعا ، 

 .والصناعة والزراعة والخدمات تعانً من أزمة تهّدد وجودها

تاح ٌتحقق فً لحظة بات فٌها النتابج كارثٌة، ربما أكثر مما حدث فً المؽرب وتونس ومصر، ألن االنف

 .االقتصاد منهوبا ، ومتخلفا  نتٌجة النهب

 

**** 

 .وإذا كان اتفاق الشراكة لم ٌوقع بعدبذ، فقد سارت اللٌبرالٌة بتسارع أفضى إلى ما هو أكثر من ذلك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الفصل الرابع

 سورٌة فً الوضع االقلٌمً
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 رق العربً بعد إحتالل العراق، ما ٌمكن أن ٌكون رإٌة بوشالجؽرافٌا السٌاسٌة للمش
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، أعلن الربٌس بوش عن خطة الدولة األمٌركٌة لتؤسٌس عالم 5110منذ الحادي عشر من أٌلول سنة 

و حٌنها . جدٌد، من خالل السعً إلخضاع القوى المتمّردة، عبر حرب على اإلرهاب تطال دوال  كثٌرة

و لقد كانت أفؽانستان أّوال ، ". الهدؾ التالً " تشارد بٌرل عن قابمة طوٌلة، و بات ٌشار إلى تحّدث رٌ

و وفق قابمة بٌرل فإن سورٌا أو إٌران هً هذا الهدؾ فً سلسلة . ثم كان العراق، و هناك هدؾ تالٍ 

 .تمتّد إلى السعودٌة و مصر عربٌا ، و كوبا و كورٌا الشمالٌة عالمٌا  

المقاومة العراقٌة التً بدت ؼٌر متوّقعة فً الرإٌة األمٌركٌة، قد أربكت الخطة األمٌركٌة  و ربما تكون

و بالتالً أربكت . ، و فً إستنزاؾ مرهق"حرب حقٌقٌة " العامة، ألنها أدخلت الجٌش األمٌركً فً 

و قد ٌطرح ". ر محور الش" التً تشّكل " النظم المارقة " سالسة خطته الهادفة إلى التؽٌٌر المتتالً ل 

هذا الوضع إحتمال اإلنكفاء نتٌجة ذاك الوضع الصعب الذي شّل كتلة أساسٌة من الجٌش األمٌركً، و 

رة لفرض سٌطرتها على بلد شاسع، و ٌحوي مخزونا  ضخما  من السالح  فرض علٌها المحاوالت المتكرِّ

صا  و أن اإلنكفاء ٌعنً لكن سٌكون الهجوم هو اإلحتمال اآلخر، خصو. و من الكفاءة العسكرٌة

و ما ٌالحظ من خالل متابعة سٌاسات إدارة بوش، و من إعادة هٌكلة اإلدارة بعد إعادة إنتخابه . اإلنهٌار



د، و مٌله لتعزٌز  د " مّرة أخرى وفق خطابه المتشدِّ ، أن خٌار الهجوم هو الخٌار "الجناح المتشدِّ

 .المطروح

 :و هنا ٌجب أن نالحظ التالً

زمة اإلقتصادٌة العمٌقة التً ٌعٌشها اإلقتصاد األمٌركً هً أساس السٌاسة الحربٌة إلدارة إن األ (1

 .بوش، ألنها أساس المٌل لتكرٌس التفّوق اإلقتصادي األمٌركً فً عالم تشتّد المنافسة فٌه

إن اإلرتباك و التراجع فً العراق سوؾ ٌقودان إلى إهتزاز وضع أمٌركا العالمً، و إلى ضعؾ  (2

 .قدرتها على المساومة إذا ما أرادت ذلك مع الرأسمالٌات األخرى

ع بؤن " التفّوق العسكري المطلق " إن  (3 الذي تحظى به أمٌركا اآلن، لن ٌوصل إلى إستنتاٍج متسرِّ

خصوصا  أن هذا التفّوق هو ملجؤ اإلقتصاد األمٌركً، و هو . الحرب فً العراق قد جرى خسرانها

 .إلٌها فً الحفاظ على سٌطرتها العالمٌةالمٌزة التً تستند 

لهذا فإن األزمة من جهة و التفّوق المطلق من جهة أخرى، ٌفرضان سٌاسة هجومٌة، و ٌقودان إلى 

" إستخدام العنؾ األشّد ضد المقاومة العراقٌة، لكن أٌضا  ٌإسسان للتؤكٌد على ضرورة إمعان النظر فً 

، حٌث ال بّد من أن ٌكتمل تحقُّق األهداؾ التً "إلرهاب الحرب ضد ا" التً بدأت بها " المبادئ 

 .ُرسمت على أساسها لكً تتكّرس سٌطرة أمٌركا فً القرن الحادي و العشرٌن

للسٌاسة األمٌركٌة الهادفة إلى تؽٌٌر األنظمة " الخطوة األخرى " و بالتالً من الضروري النظر إلى 

" فربما كان اإلنتقال فً . رافٌا السٌاسٌة، بجّدٌة شدٌدة، و كذلك إلى تؽٌٌر الجؽ"الشرق األوسط " فً 

العراق، و إلى لفت النظر عّما " عقدة " إلى موقع آخر هو المدخل لتجاوز " الحرب ضد اإلرهاب 

و مقدرتها على تجاوز " قّوة أمٌركا " ٌجري فٌه، و بالتالً تعمٌم الٌؤس فً كل المنطقة عبر إظهار 

األمر الذي ٌطرح مسؤلة أن الدولة . إحداث التؽٌٌر العمٌق فً مناطق أخرىمؤزقها العراقً عن طرٌق 

هل هو سورٌا أم . بات على الطاولة" الهدؾ التالً " األمٌركٌة ماضٌة فً سٌاستها الحربٌة، و أن 

إٌران؟ أعتقد أنه سورٌا، ألن ترتٌب المنطقة العربٌة هو الذي ٌحظى باألولوٌة فً إطار مشروع الشرق 

 .ط الكبٌر، الذي ٌفترض حكما  مالحظة موقع الدولة الصهٌونٌة فً قٌادتهاألوس

لكن هل سٌجري التعامل مع سورٌا كما جرى فً العراق؟ هنا ٌجب أن ننظر بجّدٌة للدور الصهٌونً 

" التوّرط " هنا أمر ضرورّي، خصوصا  مع " اإلسرابٌلً " و إدخال العنصر . فً المرحلة القادمة

عراق، و خصوصا  لتبرٌر الدعم المالً و السٌاسً و العسكري األمٌركً للدولة األمٌركً فً ال

فإذا كان الجٌش األمٌركً ٌحتّل العراق، فإن للدولة الصهٌونٌة مكان و مكانة و دور، حٌث . الصهٌونٌة

ٌمكن أن ٌكون جٌشها ردٌفا  للجٌش األمٌركً ضمن اإلستراتٌجٌة األمٌركٌة العامة، و ربما هذا هو 

 .لذي ٌبّرر كل الدعم األمٌركً لهاا

قد هّمش من دور الدولة الصهٌونٌة، فإن  " الوجود األمٌركً المباشر" و إذا كان هناك من ٌعتقد بؤن 

المدقِّق فً الرإٌة األمٌركٌة سٌلمس العكس تماما ، حٌث ٌبدو أن دور الدولة الصهٌونٌة اإلقلٌمً قد 

مج الدور الصهٌونً فً اإلستراتٌجٌة األمٌركٌة العامة فً أصبح ممكنا ، كما أصبح ضرورٌا  أن ٌند

 ." فً العلن" المنطقة و فً العالم، و أن ٌكون ذلك 

عن فلسطٌن، فإن " أزاغ النظر " و إذا كان الذي جرى فً العراق منذ الحرب علٌه و إحتالله قد 

ته بالعنؾ الدموي، و كذلك السٌاسة العسكرٌة التً تنفّذها حكومة شارون قد رسمت شكل الحّل، و حفر

" قصقصة " حٌث إمكانٌة اإلنسحاب من ؼّزة بعد . أصبح هذا الحّل مدعوما  من قِبل اإلدارة األمٌركٌة



ٌُّؾ  المقاومة، و تصفٌة كادرات اإلنتفاضة، و تدعٌم القوى المتحالفة مع الدولة الصهٌونٌة أو القابلة التك

و فً الضفة الؽربٌة، فقد تعّززت ". ولة الفلسطٌنٌة الد" هً ( ربما ) مع حلّها، لتكون ؼّزة 

المستوطنات و جرى تقطٌع أوصالها عبر شبكة من الحواجز األمنٌة، و أحٌطت بالجدار العازل الذي 

ٌُعطى . أفضى إلى أن تتحّول إلى ما ٌشبه الكانتونات، حٌث أصبحت أشبه بثالثة جزر من أجل أن 

، دون "الحكم الذاتً " طابع سٌاسً ما، لكن فقط ضمن حدود ، ربما ذات "سلطة إدارٌة  " السكان

" تقٌم على " جالٌة " سلطة على األرض و الحدود و األجواء و المٌاه، و بإعتبار أن الفلسطٌنٌٌن هم 

 ." أرض إسرابٌل

و بالتالً فقد أصبحت الصٌؽة النهابٌة للحّل الدابم قابمة بالفعل، و هً ال تلحظ سوى شكل من السلطة 

و . للفلسطٌنٌٌن هو أقّل من دولة فً كل األحوال، و أٌضا  مسٌطر علٌه من قِبل الدولة الصهٌونٌة

الذي ٌجري " الكم البشري الفلسطٌنً " المشكلة التً تنظر إلٌها النخبة الصهٌونٌة بقلق هً مشكلة 

و هو الموضوع الذي  .البحث عن حلٍّ له ال ٌنطلق من دمجه بالدولة، و بالتالً ربما بعٌدا  عن فلسطٌن

 .سٌكون ساخنا  فً السنوات القادمة

الشرق األوسط " الصهٌونٌة، و الدور األمٌركً فً سٌاق إعادة بناء  " اإلنجازات" لهذا و على ضوء 

، فإن التوّقع أن تعود الدولة الصهٌونٌة لكً تلعب دورا  إقلٌمٌا  مكّمال  و متناسقا  مع الدور " الكبٌر

ٌّرات عمٌقة تالٌةو هن. األمٌركً ٌُطرح وضع سورٌا، لتصبح مفصل تؽ  :ا 

". األنظمة المارقة " فهً مطروحة ضمن السٌاق العام للرإٌة األمٌركٌة القابمة على مبدأ تؽٌٌر كل  (1

، فقد بدا أنها لٌست بعٌدة عنه، حٌث ٌمكن تلّمس ثالثة "محور الشّر " و إذا كانت لم توضع ضمن 

التمّرد على السٌطرة الرأسمالٌة و المٌل لتحقٌق : ، أّولها"تصفٌة الحساب  "عناصر تقع ضمن سٌاسة 

اإلفادة من الحرب الباردة و اللعب على : إّدعاء القومٌة، و ثالثها: التصنٌع و التحدٌث، و ثانٌها

و هذه العناصر هً أساس رسم كل سٌاسات بوش بعد الحادي عشر من أٌلول . التناقضات العالمٌة

 .التالً لٌس من داٍع لتجاهل وضع سورٌاو ب. 5110

و هً مطروحة ضمن األجندة الصهٌونٌة األمٌركٌة فً سٌاق السعً إلنهاء الصراع العربً  (2

مع سورٌا، تنهً الصراع و تكون " معاهدة سالم " و لن ٌتحّقق ذلك إال بالتوّصل إلى . الصهٌونً

العسكري / لة الصهٌونٌة، و قبول دورها السٌاسًفاتحة  إلعتراؾ مجمل النظم العربٌة المتبقٌّة بالدو

 .فً إقتصادات المنطقة من موقع المهٌمن" دمجها " اإلقلٌمً، و 

" إبدال " ، أو " إعادة اإلعمار" األمٌركٌة، سواء عبر " المصالح اإلقتصادٌة " و هً مجال تحقٌق  (3

 .صّدر إلى أوروباأسلحة الجٌش، أو كونها الطرٌق األقصر لخطوط النفط العراقً الم

 .فٌها( و لٌس األوروبٌة ) إنهاء الهٌمنة السورٌة على لبنان و تكرٌس المصالح األمٌركٌة  (4

لكن كٌؾ ٌمكن أن  .و ال ٌمكن، بالتالً، أن ٌتحقّق ترتٌب مجمل المنطقة دون ترتٌب الوضع السوري

حالٌة؟ أم تفّكر فً الحرب و ٌتحّقق هذا الترتٌب؟ هل تفّكر اإلدارة األمٌركٌة بإخضاع السلطة ال

 اإلحتالل كما فعلت فً العراق؟

من متابعة السٌاسة األمٌركٌة منذ سقوط بؽداد، سنالحظ بؤن اإلدارة األمٌركٌة قّررت التؽٌٌر و لٌس 

ٌّز المنبوذ، و . التكٌٌؾ و لهذا دخلت فً سلسلة من السٌاسات التً تهدؾ إلى وضع السلطة فً ح

" اإلرهاب " منها التدّخل فً العراق و دعم . أنه ٌشّكل خطرا  ٌجب إزالته على" األدلّة " راكمت 

من قِبل  0559و جاء إصدار القرار . الفلسطٌنً، و إمتالك أسلحة دمار شامل، و الهٌمنة على لبنان



 .األمم المّتحدة فً هذا السٌاق، و تؤكٌدا  على الرفض العالمً له

السورٌة هً من إختصاص " المعضلة " دؾ القول أن معالجة ٌه" إسرابٌلً " إن اإلشارة إلى دور 

ٌُدخلها فً عمق المنطقة عبر التوّصل إلى  مع سورٌا من " سالم " الدولة الصهٌونٌة، خصوصا  أن ذلك 

جهة، و عبر تؤكٌد قّوتها و تفّوقها من جهة ثانٌة، األمر الذي ٌفرض على كل الدول العربٌة القبول 

. هً مركز السٌطرة اإلمبرٌالٌة" إسرابٌل " بالدور الصهٌونً، من منطلق أن  بالهٌمنة الصهٌونٌة و

ٌُدخل الجٌش الصهٌونً كقّوة دعم مباشرة للجٌش األمٌركً، و ربما  لكن أٌضا  سنلمس أن هذا الدور 

 .هذا هو الذي سٌفتح معركة تؽٌٌر الوضع فً إٌران

أمرا  محّتما ، من أجل تكرٌس الدور اإلقلٌمً  "عملٌة عسكرٌة إسرابٌلٌة " فً هذا الوضع ربما تكون 

ٌُحدث تؽٌٌرا  " تدّخل " من جهة، و كذلك من أجل " معاهدة سالم " الصهٌونً، و فرض  أمٌركً 

، ٌضعؾ من دور الدولة دون الحاجة إلى "داخلًّ " أساسٌا  فً طبٌعة السلطة السورٌة عبر إنقالب 

فً مصلحة الترتٌبات األمٌركٌة الصهٌونٌة فً لبنان  حلّها كما حدث فً العراق، و ٌحّول دورها

 .خصوصا ، و للتحّكم فً الوضع الداخلً، و ربما للمساعدة فً العراق

 

 

 

 

(2) 

 سورٌا فً الوضع اإلقلٌمً

 

2007 / 1 / 1  

 

 

فبعد الموجة التً  .تتكثؾ النشاطات فً المنطقة، وتتماوج التوقعات، لٌبدو أن االحتماالت باتت ؼامضة

انت تشٌر إلى اندفاعة عسكرٌة أمٌركٌة، وهجوم سٌاسً، ٌهدفان إلى تؽٌٌر األوضاع فٌها، عبر تؽٌٌر ك

 .والتوافق عبر الطرق الخلفٌة، أو حتى بشكل مباشر" التفاهم"النظم، بدا أن األمور تسٌر نحو 

. شدد إلى المرونةهاملتون موحٌا  بؤن السٌاسة األمٌركٌة ٌمكن أن تتؽٌر من الت/وكان تقرٌر لجنة بٌكر

، والتفاهم مع سورٌا وإٌران بشؤن العراق، فً "النزاع الفلسطٌنً اإلسرابٌلً"حٌث دعا التقرٌر إلى حل 

وهو ما كان ٌوحً بؤن إستراتٌجٌة تؽٌٌر األنظمة قد . إطار حل ٌهدؾ إلى تجاوز المؤزق العراقً

كانوا بدإوا ٌتهاوون من اإلدارة من المحافظٌن الجدد " أبطالها"أصبحت من الماضً، خصوصا  وأن 

 .األمٌركٌة

ورؼم أن اإلدارة لم توافق بعد على التقرٌر، و عكس ذلك أصدرت عددا  من التصرٌحات التً توضح 

فقد قررت زٌادة عدد القوات األمٌركٌة فً العراق بدل . حدود قبولها به، حٌث بدا أنها ترفض نتابجه

واألهم أن  .وشددت على رفض التفاهم مع كل من سورٌا وإٌران ،(وهو ما ٌدعو إلٌه التقرٌر)تخفٌضها 

" المصالحة"خطوات عملٌة تجري المتصاص تلك النتابج، منها تحرٌك السلطة العراقٌة لتحقٌق 

ومنها السٌاسة . الداخلٌة، ومحاولة فتح خطوط مع كل من سورٌا وإٌران للوصول إلى إتفاقات معهما



إٌهود أولمرت والداعٌة لبدء مفاوضات مع محمود عباس إلظهار أن  الصهٌونٌة الجدٌدة التً بدأها

لتخفٌؾ النقد العنٌؾ الذي بات ٌوجه " تهدبة"كل ذلك من أجل خلق أجواء . األمور تجري نحو الحل

 .لسٌاسات بوش وإدارته، الذي ٌرتبط بالدعوة للخروج من العراق

مع الدولة األمٌركٌة، وأٌضا  من أجل العودة " مالتفاه"ولقد تقدمت السلطة فً سورٌا بمبادرات من أجل 

حتى ذلك الخاص باسترجاع الجوالن " دون شروط مسبقة"إلى طاولة المفاوضات مع الدولة الصهٌونٌة 

" صفقة"وٌبدو أن أجواء التقرٌر قد أنعشت األوهام بؤن . حسب تصرٌح ولٌد المعلم وزٌر الخارجٌة

ل رفٌق الحرٌري، أدت إلى ما ٌشبه الحصار السٌاسً مارسته ٌمكن أن تتحقق بعد قطٌعة بدأت مع مقت

 .الوالٌات المتحدة وأوروبا، وأٌضا  النظم العربٌة

والشك فً أن الصراع فً لبنان، الذي له بالتؤكٌد أرضٌة لبنانٌة تتعلق بوضع حزب هللا بعد صدور 

قوى )بٌن األؼلبٌة الحاكمة ووجود قوات الٌونٌفٌل فً الجنوب، و بتعدٌل مٌزان القوى  0710القرار 

له أساس فً هذا الوضع . والمعارضة التً ٌقودها حزب هللا، وتعدٌل المحاصصة الطابفٌة( آذار 04

ًّ فً كل ذلك الصراع رؼم أن موازٌن . اإلقلٌمً، حٌث ٌبدو هدؾ إفشال المحكمة الدولٌة وكؤنه أساس

 .ق بالوضع السوري تحدٌدا  القوى ال تسمح بالحسم ألّي من الطرفٌن، وأن األمر متعل

التؽٌٌر األمٌركً "لٌبدو أن مصٌر المنطقة خاضع إما لمساومة وتوافق، أو لتصعٌد ٌقود إلى تحقٌق 

 ."المنشود

لكن ٌبدو أن السٌاسة األمٌركٌة لم تتؽٌر بعد، وهً تقوم على رفض تحقٌق إنفراجة فً العالقة مع 

ٌركا التً ترفض العودة إلى المفاوضات رؼم لهذا ٌخضع أولمرت لسٌاسة أم. السلطة السورٌة

وهذا ٌوضح . حٌث ٌصّرح بؤنه لن ٌبدأ المفاوضات دون موافقة أمٌركٌة. المبادرات السورٌة المؽرٌة

لكنه ٌوضح أن المطلوب هو استمرار . مدى الهٌمنة األمٌركٌة على القرار السٌاسً للدولة الصهٌونٌة

 .الحصار المضروب على السلطة فً سورٌا

وهذا ٌطرح السإال حول ما ترٌده الدولة األمٌركٌة، هل ترٌد االستمرار فً سٌاستها للتؽٌٌر، أم 

تراجعت وبالتالً ستسعى للتفاهم؟ الوصول إلى صفقة وترتٌب الوضع اإلقلٌمً وفق الوضع الراهن، أو 

ّل قدرتها على الذي بدا أنه تؤخر كثٌرا ، خصوصا  بعد تورطها فً العراق ونشوء مؤزق ش" التؽٌٌر"

 التحرك من أجل إكمال ما أعلنت عنه من سعً لتؽٌٌر الوضع االستراتٌجً للمنطقة كلها؟

لٌس من الواضح أن اإلدارة األمٌركٌة قد تراجعت عن سٌاساتها، الواضح أنها تحاول تجاوز نتابج 

ادت للتفاوض والتفاهم لهذا تبدو أنها باتت أكثر مرونة، وأنها ع. هاملتون وااللتفاؾ علٌها/تقرٌر بٌكر

النزاع "ولقد عادت تلوح بؤنها تسعى إلى إقامة دولة فلسطٌنٌة، أي بحل . مع األطراؾ اإلقلٌمٌة

. سوؾ تتركز فً الموضوع الفلسطٌنً" الحركة الدبلوماسٌة"بمعنى أن ". الفلسطٌنً اإلسرابٌلً

وإن كانت تلك . ٌة المتكررةوبالتالً لٌس فً الموضوع السوري اإلسرابٌلً، رؼم المبادرات السور

هاملتون أكثر مما /الحركة الدبلوماسٌة لن تفضً إلى حل كونها تهدؾ إلى تخطً نتابج تقرٌر بٌكر

 .تهدؾ إلى تحقٌق تسوٌة ما

وفً هذه األجواء تتسرب المعلومات عن تدرٌبات للجٌش الصهٌونً على حرب فً الجبهة الشمالٌة، 

عتبار للجٌش الذي هزم فً حرب لبنان األخٌر، وتعٌد ترتٌب وضع أي ضد حزب هللا وسورٌا، تعٌد اال

 .المنطقة وفق الرإٌة األمٌركٌة الصهٌونٌة

 هل تسبق الحرب الجهود الدبلوماسٌة؟ أو تتراجع الدولة األمٌركٌة عن تشددها تجاه السلطة السورٌة؟



تالً فهً ال تعّبر عن تؽٌٌر فً وبال. إن كل الحركة الدبلوماسٌة هً الخطوة االستباقٌة لنتابج التقرٌر

كٌؾ ومتى؟ . لهذا ٌمكن القول أن الهدؾ األمٌركً هو التؽٌٌر ولٌس أي شًء آخر. السٌاسة األمٌركٌة

 .هذا ما ال نستطٌع التكهن به

لكن سواء تكٌفت السلطة مع المشروع االمبرٌالً الصهٌونً، أو أقام هذا المشروع مصالحه على 

وبالتالً تفاقم . ٌجة واحدة، وهً نهاٌة السٌادة الوطنٌة وتفاقم النهب االمبرٌالًأنقاضها، سوؾ تكون النت

 .اإلفقار والبطالة والتهمٌش، وأٌضا  الفوضى وانعدام االستقرار واألمن، والتناحر الطابفً والقتل

 

عزٌز بل المطلوب هو ت. المطلوب اآلن لٌس االنتظار، وال استجداء رضا أمٌركا أو الدولة الصهٌونٌة

سواء حصلت مساومات أو لم تحصل، وبالتالً اندفعت الدولة األمٌركٌة للتؽٌٌر . إمكانات المواجهة

 .الدولة الصهٌونٌة: مستخدمة أداتها

وهو ما لن ٌتحقق إال . المطلوب تعزٌز إمكانات المقاومة و ترتٌب الوضع الداخلً بما ٌسمح بذلك

حه، ضد المافٌات وقوى النهب التً تبذل كل جهد من بنشاط القوى التً تدافع عن الشعب وعن مصال

 .أجل المساومة والتنازل، حرصا  على إستمرار السلطة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الفصل الخامس

 مالحظات حول إعالن دمشق

 تحوالت المعارضة فً سورٌة

 

 

(1) 

 

 - إعالن دمشق -مالحظات حول 

 

2005 / 10 / 26  

 

 

و لقد بدت هذه النقاشات و كؤنها . نقاشات كثٌرة حاّدة، و ربما ٌثٌر نقاشات أخرى" مشق إعالن د "أثار 

و لم تخُل من إشارات توحً . تنوس بٌن المإٌد المتحّمس و المعارض الرافض بعنؾ" إستقطابٌة " 

ٌُنّبه إلى إشكال فٌه  .بإستقطابات طابفٌة، و هذا هو أخطر ما فً اإلعالن و ٌجب أن 

نتاج اللحظة الراهنة ذاتها، التً تبدو و كؤنها لحظة تحّول عمٌق، و " اإلستقطابٌة  " نت هذهو ربما كا

ٌُحِدثه ) مفصل تؽٌٌر كبٌر  األمر الذي جعل النقاش (. بؽّض النظر كٌؾ سٌحدث هذا التؽٌٌر، و َمْن س

ًّ للدولة و المجتمع، تنطلق من أن البحث اآلن ٌتعلّق بالشكل المستق( ربما الواعٌة ) ٌستند إلى خلفٌة  بل

 .حٌث أن اللحظة توحً بؤن تؽٌٌرا  سٌحصل

و بؽّض النظر عن حدود التوافق مع اإلعالن، حٌث أصبحت المطالب الدٌمقراطٌة مجال توافق عام 

رؼم إختالفات فً فهم الدٌمقراطٌة، و بالتالً إختالفات حول األسس التً ٌجب أن ُتبنى علٌها، فإن 

ن النقاشات التً ٌثٌرها ٌشٌر إلى مرحلة تتسم بؤنها مرحلة تفارق أكثر مما هً اإلعالن إنطالقا  م

و . ربما أكثر مما هً مرحلة تجمٌع قوى أكبر " إنقسام فً الصّؾ الواحد" مرحلة . مرحلة توافق

. بالتالً فهً تحمل حساسٌة ٌجب أن ُتلحظ ، تفترض الدّقة فً فهمها و فً تحدٌد ما هو مطلوب فٌها



ٌُترجم فً خطوات عملٌة تحضٌرٌة، ٌمكن  حٌث أن الدور األمٌركً فً التؽٌٌر، الذي هو معلن و الذي 

ؾ كّل عمل ال ٌتنّبه لحقابق الواقع  .أن ٌوظِّ

إنطالقا  من كّل هذه الهواجس سوؾ أناقش اإلعالن حرصا  على قوى أحترمها و أجّل نضاالتها، و 

ما : أتناول اإلعالن فً ثالثة مستوٌات، المستوى األّوللهذا سوؾ . إنطالقا  من تشاركنا السجون معا  

هو : نّص اإلعالن و المشكالت التً تكتنفه، و المستوى الثانً: الذي ٌحّدد التوافق؟ و المستوى الثانً

و لسوؾ أقوم بتكثٌؾ . السٌاق الذي ٌوضع اإلعالن فٌه، و بالتالً األخطار التً ٌمكن أن تنتج عن ذلك

 .ها تحتاج إلى بحث طوٌلالمالحظات رؼم أن

د التوافق؟: المستوى األّول  ما الذي ٌحدِّ

لّخص اإلعالن مسٌرة سنوات من تبلور المواقؾ فً إطار المعارضة السورٌة، حٌث كان اإلتجاه ٌمٌل 

دٌمقراطٌة، و كان الخطاب ٌتبلور فً إطار اإلؼراق فً / إستبداد: إلى حصر المسؤلة فً إطار ثنابٌة

و بدا و كؤنه ٌبلور . ستبداد من جهة، و التؤكٌد على ضرورة الدٌمقراطٌة من جهة أخرىذكر مثالب اإل

و بالتالً كان منطقٌا  أن ٌجمع كل . حدود الدٌمقراطٌة المتوافق علٌها، و هذا ما ظهر أخٌرا  فً اإلعالن

ن كان ٌنطلق الذٌن أسهموا فً بلورة ذاك الخطاب فقط، رؼم أنه ظّل مفتوحا  لمن شاء اإلنضمام، و إ

و بالتالً فقد بدا و كؤنه ٌوّحد قوى متوافقة مسبقا  على . ممن أصبح برنامجه ال ٌخرج عن هذه الحدود

رإٌة ٌمكن أن نشٌر إلى أنها تنحصر فً مسؤلة الدٌمقراطٌة، لكنها فً الواقع تتوافق على ما هو أبعد 

، و أقصد هنا أنها فً (األقل  أو فً إطار النخب التً صاؼت اإلعالن على) من ذلك فً الؽالب 

الؽالب تتوافق على ربط الدٌمقراطٌة باللٌبرالٌة، لتمثِّل إتجاها  طبقٌا  واحدا  رؼم التلوٌنات التً ُتصبػ 

، فٌما عدا جماعة " قومٌة " أو " ٌسارٌة " على كّل حزب، و التً ستبدو هنا أنها هامشٌة، سواء كانت 

و من َثّم . فً إطار لٌبرالً "أسلمة المجتمع " أبعد من ذلك، و أقصد اإلخوان المسلمٌن التً تهدؾ إلى 

فهً تشّكل طٌفا  واحدا  و لٌس أطٌاؾ مختلفة تتوافق على هدؾ واحد، رؼم التلوٌنات التً تبدو أنها 

 .نابعة من الماضً أكثر مما هً صفة راهنة لهذه األحزاب

 هل هذه هً المسؤلة المركزٌة الوحٌدة اآلن؟

دٌمقراطٌة، رؼم / إستبداد :ن المطلوب أّوال  تحدٌد مشكالت الواقع، التً ال تنحصر فً ثنابٌةأظّن أ

لكن ال ٌجوز أن نتجاهل الفعل األمٌركً الذي ٌشٌر منذ سقوط . أهمٌة هذه المسؤلة و أولوٌتها إلى اآلن

و . ربٌة، و ضمنها سورٌاالنظام العراقً و إحتالل العراق إلى تؽٌٌر الجؽرافٌا السٌاسٌة فً المنطقة الع

ال أن نتجاهل أن النؽمة األمٌركٌة األساسٌة منذ بداٌة العام الجاري تتمّثل فً التحضٌر لتؽٌٌر السلطة، 

، التً تنعكس فً الوعً العام بما ٌجري "الحرٌة و الدٌمقراطٌة " و تعمٌم الروشٌتة األمٌركٌة لتحقٌق 

و بالتالً فإن التؤكٌد على التؽٌٌر . ة و تدمٌر أمٌركًعلى األرض فً العراق من فوضى و قتل و بشاع

الوطنً الدٌمقراطً ٌجب أن ٌرتبط بموقؾ واضح من السٌنارٌو األمٌركً و من كّل التدّخالت 

و على التؤكٌد على ضرورة مواجهتها ألنها باألساس ضد الشعب السوري، و ستؤتً بوضع . اإلمبرٌالٌة

ٌُطلق كّل إحتقانات العقو د الماضٌة التً لعبت السلطة كما لعبت جماعة اإلخوان المسلمٌن دورا  متفّجر 

و بالتالً فإذا كان المطلوب هو التؽٌٌر الوطنً الدٌمقراطً، فٌجب أن ٌكون ذلك فً تضاد . أساسٌا  فٌها

ًّ ٌعّبر عن تطلعات الشعب السوري  .مع التؽٌٌر األمٌركً، من أجل تحقٌق تؽٌٌر حقٌق

بٌن توافق وطنً و آخر مابع ألنه ٌنطلق من مسؤلة الدٌمقراطٌة فحسب، و الدولة  هنا ٌتحّدد التمٌٌز

األمٌركٌة و قواها المحلٌة تطرح هذه المسؤلة و تقبل التحالؾ على أساسها، مع تجاهل الخطر األخر، 

ًّ بؽّض النظر عن موقفنا من السلطة ن لكنه فً الواقع الراه. أي الخطر األمٌركً، الذي هو خطر حقٌق



ال ٌفرض اإللتحاق بالسلطة، لٌس ألنها مستبّدة فقط ، بل ألنها مارست و تمارس نهب المجتمع، و ألنها 

جهدت للتفاهم مع الدولة األمٌركٌة دون جدوى، و بالتالً ألنها أوصلت سورٌا إلى الوضع الصعب 

ٌُحتمل على  الذي هً فٌه، و بالتالً وصلت إلى مرحلة ٌجب أن تنتهً فٌها، ألنها باتت تشّكل عببا  ال 

و هذا ٌفرض أن ُتطرح مشكالت الطبقات الشعبٌة التً هً قاعدة التؽٌٌر، و أساس تحوٌل . المجتمع

النخب إلى قّوة فعلٌة، مشكالت البطالة و الفقر، و تراجع التعلٌم و إنهٌار الضمان الصّحً، و / القوى

 .العجز عن العٌش

تحالؾ واسع، ال ٌنحصر فً نخبة سٌاسٌة ثقافٌة، بل ٌسعى ألن إذن، هذه مسابل ثالث تشّكل قاعدة أّي 

س لتحالؾ آخر، حٌث . ٌستقطب الطبقات اإلجتماعٌة المفقرة و الشّك فً أن طرح هذه المسابل ٌإسِّ

لكن دون ذلك لن ٌتحّول اإلعالن . تبتعد القوى اللٌبرالٌة و األصولٌة، و هذا ما لم ٌرده صانعو اإلعالن

 .اب الحراك المجتمعً، و أساس تشكٌل قّوة فعل داخلٌةإلى أساس إلستقط

و سؤشٌر هنا إلى أن التوافق على نقطة ٌحدث حٌنما ٌكون الواقع مهٌبا  لتحقٌق خطوة عملٌة، حٌث 

تصبح نقطة من برامج األحزاب هً األساسٌة، فٌجري التوافق علٌها، كما مسؤلة الدٌمقراطٌة فً 

هل أن هذا التوافق ٌقود إلى : ، لكن السإال هنا هو( ؾ ُتذكر الحقا  رؼم المالحظات التً سو) اإلعالن 

ال، ألن مٌزان القوى السٌاسً الزال مختال ، و ألن : تشكٌل قّوة قادرة على الفعل؟ أظّن أن الجواب هو

 .هذه األحزاب لم تسَع إلستقطاب الطبقات الشعبٌة

 :المستوى الثانً

لكن النّص ٌحتاج إلى مناقشة كذلك، و إذا كان . ا  لبناء قّوة تؽٌٌرإذن، ألحظ بؤن اإلعالن ال ٌشّكل أساس

الموقؾ من السٌنارٌو األمٌركً ؼاببا  رؼم اإلشارات إلى رفض اإلستقواء بالخارج التً تربط بالتؤكٌد 

، و بالتالً توحً "موضوعٌة اإلرتباط بٌن الداخلً و الخارجً فً مختلؾ التطّورات السٌاسٌة " على 

و لقد وضعت كلمة الخارج المحاٌدة بدل كلمة " ) الخارج " قّل بموقؾ ؼٌر رافض لسٌاسات على األ

، ربما بحّجة "الخارج " هنا ٌجري تجاهل الخطر القادم من . ، و رفض اإلستقواء به(أمٌركا العدو 

و . و هذه مبّررات ال تستقٌم مع موقؾ متماسك. الضؽط على السلطة، أو تركٌز الجهود ضد السلطة

 .تتجاهل أنها كقوى وطنٌة ٌجب أن ٌكون لها موقفها الواضح من الدور اإلمبرٌالً األمٌركً

المالحظة األخرى التً إنصّبت التعلٌقات على مناقشتها تتعلق بالفقرة الخاصة باإلسالم، حٌث سٌلمس 

الم هو دٌن بوضوح أن الفقرة تعنً باإلسالم اإلسالم السّنً، خصوصا  أنها تإّكد لٌس على أن اإلس

األكثرٌة، بل و عقٌدتها كذلك، و هنا ٌتحّدد اإلسالم السّنً بإتجاه واحد هو الذي حّول اإلسالم إلى عقٌدة 

لهذا ٌضٌؾ النّص أن هإالء الذٌن ٌتبّنون هذا . و بالتالً مشروع سٌاسً، أي جماعة اإلخوان المسلمٌن

ثقافتهم و خصوصٌتهم أٌا  كانت إنتماءاتهم  عقابد اآلخرٌن و" الشكل من اإلسالم ٌحرصون على إحترام 

ٌُخرج من هذا اإلسالم المذاهب اإلسالمٌة األخرى، و ٌجري ". الدٌنٌة و المذهبٌة و الفكرٌة  و بالتالً 

و هذا هو موقؾ اإلخوان المسلمٌن بالتحدٌد، ألنهم . التعامل مع األدٌان األخرى من منطلق اإلحترام

دون موقفهم من األدٌان و المذاهب و اإلتجاهات الفكرٌة األخرى ، و"الجماعة " ٌعتبرون أنهم  . ٌحدِّ

من " مكّونات الشعب السوري " األمر الذي جعل كّل الموقّعٌن على اإلعالن ٌنطلقون فً النظر إلى 

طبعا  ربما ألن الفقرة مؤخوذة من مشروع اإلخوان المسلمٌن، رؼم أنها تحّمل . منظار اإلخوان المسلمٌن

 .موّقعٌن وزرهاكل ال

التً سٌبدو أن المقصود بها هو المكّونات " مكّونات الشعب السوري  " و ٌتعّزز األمر فً اإلشارة إلى



و رؼم أن النّص ٌإكد على مبدأ المواطنة فإن . الدٌنٌة، و التً ٌقّرر اإلعالن حّقها فً العمل السٌاسً

س للدٌمقراطٌةهذه الفقرات تشٌر إلى اإلنطالق من وعً ما قبل دٌمقراط " إنها فقرة . ً، ال ٌإسِّ

تتناقض مع كّل المطالب الدٌمقراطٌة و تجّبها، فكٌؾ ٌمكن أن نوّفق بٌن النظر إلى الشعب " أصولٌة 

السوري من منظار أنه ملل و أدٌان، و بٌن أن نقّر مبدأ المواطنة الذي ٌبتدئ من تجاوز األدٌان و 

 السٌاسً؟ المذاهب بالمعنى السٌاسً أو فً الحقل

التً هً مسؤلة ضرورٌة و أساسٌة فً الوضع ) و بالتالً فإن النّص ال ٌتجاوز طرح مسؤلة العلمانٌة 

إضافة إلى أنه ٌنطلق . ، بل ٌنطلق من العكس، أي تكرٌس الطابع الدٌنً للممارسة السٌاسٌة(السوري 

 .من النظر الدٌنً لمكّونات الشعب، لتبرز كمكّونات دٌنٌة و مذهبٌة

المنظومة العربٌة " بدأ ٌتوّضح، حٌث أن النّص ٌشٌر إلى  " السوروي" ٌبدو أن المٌل : لمالحظة الثالثةا

و الشّك فً أن ". طرٌق التوّحد " و " األمة " ، رؼم اإلشارة إلى "المّتحد الوطنً السوري " ، و إلى "

كّل ذلك كرّد فعل على اللعب ". سورٌة الوطنٌة ال" و " سورٌا أّوال  " النخبة باتت تمٌل إلى التؤكٌد على 

األٌدٌولوجً الذي مارسته السلطة بالقومٌة، لكنه ٌمكن أن ٌإسِّس لنزع الطابع العربً عن سورٌا كما 

 .فعل األستاذ أنور البنً فً مسودة الدستور التً قّدمها

ٌّؾ مع الموجة لهذا أشٌر إلى أن النّص ُكتب بمعزل عن األخطار التً تواجه سورٌا، و فً إطار ا لتك

دون أن تلمس المشكالت الحقٌقٌة للطبقات الشعبٌة التً من . األصولٌة، و اإلرتداد الداخلً السوري

 .المفترض أن بعض األحزاب تمّثلها

 :المستوى الثالث

و هو المتعلّق بالسٌاق الذي أتى فٌه اإلعالن، حٌث أن التؽٌٌر األمٌركً، سوؾ ٌقود إلى جلب سلطة 

الذي أّسس لدٌمقراطٌة " النموذج العراقً  " ، أي وفق"على الطرٌقة األمٌركٌة " مقراطٌة تطرح الدٌ

فما الموقؾ منه؟ و . الطوابؾ و حكم األؼلبٌة بالمعنى الدٌنً و الفٌدرالٌة التً تقوم على أساس مذهبً

ؾ تعمل هل سٌجري تجاهل أن السلطة الجدٌدة أتت ضمن األجندة األمٌركٌة؟ و أن هذه السلطة سو

" على ربط اإلقتصاد بآلٌات النهب اإلمبرٌالً، حٌث سوؾ تسّرع الخصخصة و اإلفقار؟ و سوؾ تقٌم 

؟ اإلعالن ال ٌجٌب على هذه "الحرب ضد اإلرهاب " مع الدولة الصهٌونٌة و تخوض " السالم 

 .المسابل، لكنه ٌوحً بمواقؾ منها

لٌس فً مواجهة السلطة القابمة فقط، بل و فً اللحظة الراهنة حّساسة، و ٌجب أن ٌصّب أي برنامج 

 .تحدٌد موقؾ من القادم
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و الشّك فً أن . مثار نقاش، و لقد سارعت العدٌد من القوى إلى اإلنضمام إلٌه" إعالن دمشق " ما زال 

هً أنه لم ٌرهن التؽٌٌر : هً أنه حاول تؤسٌس تحالؾ واسع، و الثانٌة: اإلعالن ٌحمل إٌجابٌتٌن، األولى



قوى الموقّعة هً التً ٌجب أن بالسلطة كما كان سابدا  فً السنوات الخمس الماضٌة، بل إنطلق من أن ال

ٌّر و هاتان مسؤلتان هامتان و تستحقان التقدٌر، إضافة إلى جملة مسابل ٌتضّمنها اإلعالن تتعلّق . تؽ

 .بالدٌمقراطٌة و حق المواطنة و فصل السلطات

ذا لكن المشكلة المركزٌة التً تكتنؾ اإلعالن تتمّثل فً أنه تناول الوضع السوري بمعزل عن العالم، له

لم ٌلحظ األخطار الحقٌقٌة التً باتت تحٌق بسورٌا البلد أكثر مما تحٌق بالسلطة، رؼم أنها ٌمكن أن 

و بالتالً تجاهل منعكسات ذلك على الشعب السوري الذي ٌوّجه اإلعالن إلٌه، عبر . تطال أطراؾ فٌها

تدمٌر و إنهٌار اإلقتصاد المقارنة مع ما حدث فً العراق، و الشعور بؤن الوضع ٌمٌل إلى الفوضى و ال

و هو شعور حقٌقً، ٌجعل التفكٌر بالخطر األمٌركً جّدٌا  و ٌدفع إلى الرٌبة من السعً . و البطالة

ٌُطرح تصّور بدٌل متماسك و هنا نحن ال نشٌر إلى عمومٌات بل نشٌر إلى أحاسٌس . للتؽٌٌر إذا لم 

" الخارجً " مسؤلة الموقؾ من الخطر  األمر الذي ٌجعل. الشعب الذي هو المعنً بتحقٌق التؽٌٌر

مختلفة عما كانت قبل خمس أو حتى سنتٌن، و تحتاج إلى أكثر من موقؾ ألن هذا الخطر ٌفرض أن 

تكون القوى المدافعة عن الشعب هً األكثر إهتماما  بمواجهته بعد أن إحتّل العراق و نهبها و عاث 

ز من وضع الدولة الصهٌونٌة و ٌزٌد فسادا  فٌها، و ٌخطط للسٌطرة على كّل المنطقة ا لعربٌة، مما ٌعزِّ

 .من دورها اإلقلٌمً

هنا ٌجب أن نلحظ إختالؾ الوضع، و أن ال نبنً رإٌتنا على وضع كان قبل عقدٌن أو ثالثة عقود، 

رؼم أن اإلنطالق من رإٌة عربٌة كانت تفرض ذلك فً كّل األحوال، لكن دهالٌز الصراع الداخلً 

و تجاهل كّل الخارج، العربً و الدولً، إال ما ٌخدم دعم " التقوقع " سلطة فرض التً أشعلته ال

و هو األمر الذي ؼلّب المنطق . الصراع الداخلً، حتى و إن كان مناهضا  لكل التطّور العربً

ٌّق على الرإٌة العلمٌة، و أطلق العنان لإلنفعال و ردود الفعل بل الرإٌة العقالنٌة، و  البراؼماتً الض

 ًّ و لهذا . بالتالً أفضى إلى تحوٌل منظومة األعداء بإلؽاء كّل التصّورات السابقة دون تحلٌل منطق

  .ملتبسة" الخارج " باتت التعبٌرات حول 

و . إن بناء سورٌا دٌمقراطٌة مرتبط بالضرورة اآلن بسورٌا المناهضة للمشروع اإلمبرٌالً األمٌركً

أنها تسمح لكّل الطبقات الشعبٌة بؤن تنّظم قواها لمواجهة ذاك  لعّل أهمٌة الدٌمقراطٌة هنا تكمن فً

و أحد نقاط رفض منطق السلطة القابمة هو أنها بشمولٌتها تدّمر كّل القوى القادرة على . المشروع

المواجهة، ألنها خشٌة على ذاتها و ضمانا  لمصالح الفبات المسٌطرة تسعى لتدمٌر كّل الحراك السٌاسً 

الدٌمقراطٌة ٌتبلور فً  ( أو هدؾ) و بالتالً فإن مطلب . دّمر إمكانٌة القوى على تنظٌم ذاتهاالفّعال، و ت

فالمواجهة تتطلّب الدٌمقراطٌة لكً تنتظم ". العقل األحادي " سٌاق المواجهة و ال تحّل محلّه كما ٌعتقد 

بذاتها و لذاتها، بل آلٌة  و هنا تكون الدٌمقراطٌة لٌست هدفا  . كل قطاعات المجتمع بتٌاراتها المختلفة

 .لتنظٌم قوى المواجهة، و تبقى لها األولوٌة

إذن، ال ٌجوز تجاهل الخطر األمٌركً على المنطقة العربٌة و على سورٌا، لكن مواجهته تفترض 

عناوٌن " و لٌس من دٌمقراطٌة خارج هذا اإلطار، ألن المشروع األمٌركً ٌحمل . تحقٌق الدٌمقراطٌة

لكنه ٌحمل ممارسة طابفٌة و فوضى شاملة، إضافة إلى النهب و الفقر و البطالة و " طٌة حول الدٌمقرا

لهذا فإن القطٌعة مع السلطة البادٌة فً اإلعالن ٌجب أن ترتبط بقطٌعة مع المشروع األمٌركً، . القتل

ٌُنظر لٌس إلى هذه اللحظة اآلن فقط بل إلى التحّوالت القرٌبة الممكنة و األخطار  . التً تؤتً بهاو أن 

و هذه . بمعنى أن الدٌمقراطٌة ٌجب أن توضع فً إطار رإٌة مناهضة للمشروع اإلمبرٌالً األمٌركً

فقط ، بل خدمة لتوسٌع القاعدة الشعبٌة " أٌدٌولوجً " مسؤلة ال ٌجوز اللعب فٌها، لٌس نتٌجة موقؾ 



األمٌركً، و ٌنتابها هواجس كبٌرة  لقوى التؽٌٌر، هذه القاعدة التً باتت تتابع كّل تفصٌالت المشروع

 .من األخطار القادمة

و اإلعالن ٌنطلق من مشكلة اإلستبداد فقط، حٌث درج الخطاب المعارض فً الؽالب على النظر إلى 

س . و تلّمس طابعها اإلستبدادي الشمولً الدكتاتوري. السلطة/ المستوى السٌاسً، أي إلى الدولة و أسَّ

من هذا المنطلق أصبح ذا قضٌة واحدة و لون واحد و . هو حتما  الدٌمقراطٌة بنٌانه على بدٌلها الذي

و لهذا لم ٌشؽل ذاته فً البحث عن السبب لتؤسٌس . رإٌة واحدة، مبتسرا  الواقع عبر حشره فٌها

و " قطاع الدولة " اإلستبداد و الهدؾ منه، و كذلك إنعكاسه على الطبقات الشعبٌة و على اإلقتصاد و 

، لكن دون أن ٌنتبه إلى أن "الحلقة المركزٌة " منطلقات من أن الدٌمقراطٌة هً . دولة ذاتهادور ال

القول بالحلقة المركزٌة ٌفترض مسبقا  وجود حلقات أخرى، ٌستدعً الوضع فً لحظة أن تكون هذه 

 .المسؤلة هً الحلقة المركزٌة من جملة تلك الحلقات، دون التخلًّ عنها أو تجاهلها

انت مسؤلة الدٌمقراطٌة ذات أهمٌة للفاعلٌن الثقافٌٌن و السٌاسٌٌن، دون أن تكون بالمستوى ذاته و لما ك

من األهمٌة لدى الطبقات الشعبٌة، رؼم أن الدٌمقراطٌة مهمة لهم إنطالقا  من التحلٌل الواقعً و لٌس من 

تمركز حولها بل فً فإن حصر النشاط فٌها، لٌس فً إطار التحالفات التً ٌمكن أن ت. منظورهم هم

ًّ و تقوقع فً إطار مجموعات من  و ". المهّمشٌن " خطاب األحزاب كلّها تقرٌبا ، ٌقود إلى إنعزال حتم

الذي لعب دورا   ) واقع الحال ٌشٌر إلى أن األحزاب باتت مهّمشة لٌس بفعل اإلستبداد السلطوي فقط

تنحصر فً الؽالب فً قضٌة واحدة إنطالقا  من ، بل بفعل الرإٌة التً تحكمها، و التً (كبٌرا  و الشّك 

 .تفرض ذلك" السٌاسة " أن 

لهذا لم ٌلمس اإلعالن مشكالت الطبقات الشعبٌة، رؼم أن وضعها لم ٌعد كما كان خالل العقود الثالث 

و أفقرته " قطاع الدولة " السابقة، على العكس من ذلك فقد بات التماٌز الطبقً واضحا ، بٌن أقلٌة نهبت 

متحالفة مع طبقة برجوازٌة . و ها هً تسعى لشرابه بؤسعار زهٌدة، أو لفظه و تدمٌره ألنه بات خاسرا  

و بٌن الطبقات الشعبٌة التً . قدٌمة إستفادت هً األخرى من السلطة، و إْن فً إطار ؼٌر متكافا

لوضع الذي و هو ا. أُفقِرت، و باتت تعٌش أزمة حقٌقٌة، و هً تسعى ألْن تحصل على قوت ٌومها

ٌسمح بتجاوز الوضع الذي نشؤ بعد سلطة البعث، و الذي أّسس لركود فً الحراك اإلجتماعً، نحو 

 " كتلة تارٌخٌة" فاعلٌة إجتماعٌة جدٌدة تفرض على الحراك السٌاسً أن ٌلتقً معها من أجل تشكٌل 

 .األمٌركًقادرة علة الفِْعل، فً مواجهة اإلستبداد كما فً مواجهة الخطر اإلمبرٌالً 

و هنا ستكون الدٌمقراطٌة مفصلٌة، حٌث أن هذا التفعٌل للحراك اإلجتماعً من أجل تحقٌق وضع 

أفضل لهذه الطبقات، و إعادة تشؽٌل عملٌة التطّور اإلقتصادي التً تعتمد على الدولة باألساس دون 

تحقٌقها من أجل تجاهل الرأسمال الخاص، و الذي هو ضرورة لتحقٌق الدٌمقراطٌة، ٌفترض أٌضا  

بمعنى أن الربط بٌن مطالب الطبقات الشعبٌة و الدٌمقراطٌة ٌصبح ممكنا  . تسرٌع عملٌة التفعٌل تلك

و هنا تتمازج مطالب . عبر الممارسة، و ٌجرؾ تلك الطبقات للنشاط من أجل الدٌمقراطٌة كذلك

لٌس من الممكن تحقٌق شًء "  كتلة تارٌخٌة" الدٌمقراطٌة و المطالب المعٌشٌة، و هو األساس لتشكٌل 

 .بدونها

الكتلة التارٌخٌة " و بالتالً فالدٌمقراطٌة أساسٌة هنا، سواء لكً تتحقّق أو لكً تسهم فً تحقٌق مطالب 

 .و هً الكتلة التً تستشعر الخطر القادم مع المشروع األمٌركً، و المعنٌة بمواجهته". 

دٌد ٌدّمر الفاعلٌة السٌاسٌة و المجتمعٌة من أجل ضمان إذن، نحن إزاء خطر ٌتهّدد سورٌا، و إستبداد م



إستمرار السلطة التً هً أداة نهب و إفقار و تدمٌر لإلقتصاد، و طبقات شعبٌة باتت تعانً من الفقر و 

و هذه مسابل ٌمكن أن تكون أساس بناء تٌار عرٌض ٌضّم طبقات متعّددة ". الخارجً " تتخّوؾ الخطر 

اهات الفكرٌة، هذا التٌار هو ما تحتاج إلٌه سورٌا اآلن، نتٌجة تفاعل كّل هذه و أحزاب مختلفة اإلتج

التناقضات و تؤثٌرها الراهن، و عدم إمكانٌة فصل واحدها عن اآلخر فً سٌاق السعً لنهوض الحراك 

 .المجتمعً الذي هو ضرورة من أجل تحقٌق المهمات التً تفرضها تلك المشكالت

ٌتحقّق تحالؾ بٌن قوى مختلفة على هدؾ وحٌد، مثل مسؤلة الدٌمقراطٌة، لكن و الشّك فً أنه ٌمكن أن 

ٌُبقً التماٌز بٌن  ذلك ٌفترض أن ٌكون هذا التٌار قّوة فاعلة لضمان فاعلٌة مجتمعٌة، و بالتالً لكً 

، أي ٌستوعب مرحلة : التٌارات المختلفة و المتناقضة، و كذلك فً إطار هدؾ ٌسّمى عادة ًّ مرحل

و كما أشرنا مرارا  أن ٌهدؾ إلى تحقٌق . إال سٌصبح مثل القوانٌن اإلستثنابٌة طوٌل األمد قصٌرة و

تؽٌٌر قرٌب، ال أن ٌكون برنامج مرحلة طوٌلة، ٌمكن أن تمتّد سنوات ألن القوى المتحالفة ال تمتلك 

 .المقدرة على تحقٌق الهدؾ، و تحالفها ال ٌسهم فً تراكم قّوتها من أجل ذلك

نحو اللبرلة و ( فً الؽالب ) ، حٌث تّوج مٌل القوى التً صاؼته "إعالن دمشق " ٌحدث مع  و هذا ما

، و بالتالً كّرس ؼٌاب (و سوؾ أشٌر لماذا هو عمومً تالٌا  ) اإلكتفاء بالخطاب الدٌمقراطً العمومً 

ذا كان اإلعالن هو و له(. و لٌبرالٌة ) لدى تلك القوى أو أنه صبؽها بهوٌة دٌمقراطٌة عامة " الهوٌة " 

، األمر (حتى جماعة اإلخوان المسلمٌن تتصؾ بذلك ) تحالؾ بٌن قوى ذات مٌول لٌبرالٌة دٌمقراطٌة 

و بهذا فهو لم ٌعد تحالفا  مإقتا  بل أصبح ٌعّبر عن تٌار فً الطٌؾ . الذي جعله تحالؾ اللون الواحد

. اإللتحاق من موقعه و على برنامجهو لهذا فقد أقصى التٌارات األخرى، أو فرض علٌها . السوري

 .رؼم أنه ٌحوى قوى ربما كانت تناقض هذا التبلور، أو هذه الصٌؽة من التبلور

من هنا ٌمكن أن نشٌر إلى السمات التً بات ٌّتخذها هذا التٌار، كما بدت فً اإلعالن، رؼم أن برامج و 

أي ؼٌر المكتوب فً النّص ) ٌل الخفً الم: سنلمس أّوال  . تصّورات معظم تكوٌنه تتضّمن تلك السمات

نحو اللٌبرالٌة، فقد باتت الدٌمقراطٌة مندمجة فً ( رؼم أنه ٌتكّرر فً كتابات أفراد و أدبٌات أحزاب 

و بهذا فإن الدٌمقراطٌة . اللٌبرالٌة، و لٌس من الممكن أن تتؤّسس دٌمقراطٌة خارج إقتصاد السوق

. و بالتالً إلؽاء الدور الحمابً اإلستثماري الرعابً للدولة تقتضً الخصخصة و اإلندماج فً العولمة،

تقدٌم الدٌمقراطٌة فً قالب : و ثانٌا  . و هذا تالزم مطلق، ال ٌمكن أن ٌنفّك فً أّي حال من األحوال

أصولً إسالمً، أي تقزٌم الدٌمقراطٌة، حٌث كما تبدو فً اإلعالن حاضنة لألحزاب الدٌنٌة و 

مجال لتؤسٌس العمل السٌاسً لٌس على مبدأ المواطنة رؼم ا، اإلعالن ٌكّرر التؤكٌد الطابفٌة، و فاتحة ال

و هنا تختفً العلمانٌة، و ال تعود فً تالزم و لو نسبً مع الدٌمقراطٌة و اللٌبرالٌة، و . على هذا المبدأ

حّق اإلنتخاب و  األمر الذي ٌبتسر الدٌمقراطٌة إلى. ال تعود جزءا  من التراث اللٌبرالً و الدٌمقراطً

التراجع العروبً و التركٌز على ما هو سوري فقط ، و : و ثالثا  . حّرٌة العمل السٌاسً و الصحافة

بالتالً البدء بإدخال تعابٌر باتت تعّمم مع العولمة، مثل المنظومة العربٌة و المّتحد الوطنً و مكّونات 

لموقؾ من المشكالت القومٌة سواء فً فلسطٌن أو و أٌضا  تجاهل ا. الشعب الدٌنٌة و المذهبٌة و اإلثنٌة

ًّ على "اإلنزواء السوري " و هو ما ٌمكن أن ٌسّمى . فً العراق " قومٌة " ، الذي هو رّد إنفعال

 .الخطاب القومً" عمومٌة " لـ " ملموسة " السلطة، و بلورة 

لسوقً الذي بات ٌعّمم مع بمعنى أن اإلعالن ٌتضّمن ثالثة مٌول، األّول نحو اللٌبرالٌة بمعناها ا

ٌّؾ مع مٌزان القوى العالمً، و بالتالً مع بنٌته و مفاهٌمه. العولمة و الثالث نحو . و الثانً نحو التك

األسلمة، حٌث أن التدقٌق فً النّص المتعلّق باإلسالم فً اإلعالن ٌوصل إلى إستنتاج أن الدٌمقراطٌة 



رؼم عدم ) تقّر فقط بؤن اإلسالم هو دٌن األؼلبٌة حٌث أنها ال . باتت هً هامش الخطاب األصولً

، بل تصّر أنه عقٌدة األؼلبٌة كذلك، أي أنه لم ٌعد دٌنا  فقط بل أصبح أٌدٌولوجٌا كذلك، (الحاجة لذلك 

و من هذا الموقع تتعامل بإحترام مع العقابد . و لهذا فالفقرة تإكد على تسامحه . أصبح رإٌة سٌاسٌة

األمر الذي ٌجعل اإلعالن كله ٌنطبع بهذا الطابع، . مذاهب و اإلتجاهات الفكرٌةاألخرى لألدٌان و ال

 .( أي لمكّونات الشعب السوري) خصوصا  و أنه ٌنطلق من حّرٌة العمل السٌاسً لألدٌان و المذاهب 

د و إذا كانت السلطة أقّرت المٌل نحو الخصخصة و تعمٌم اللٌبرالٌة اإلقتصادٌة، األمر الذي بات ٌهدِّ 

الذي هو اآلن ٌساوي ثلث السكان حسب  ) قطاعات إجتماعٌة بؤكملها، و ٌدفع نحو اإلفقار المتزاٌد

، فإن مٌل اإلعالن ٌتناقض مع الطبقات الشعبٌة بالتالً ألنه ٌدعم الخصخصة و (اإلحصابٌات الرسمٌة 

ٌّؾ مع مٌزان القوى العالمً ٌفرض. ٌمٌل إلى تسرٌعها و لٌس العكس سٌاسات إقتصادٌة  كما أن التك

. و من دورها، بؽّض النظر عن اآلثار اإلجتماعٌة المحتملة" قطاع الدولة " تهدؾ إلى الخالص من 

اإلعتراؾ ) كما أنه ٌفرض سٌاسات خاضعة للسٌاسة األمٌركٌة، و بالتالً تمّس قضاٌا قومٌة أساسٌة 

ثم أن األسلمة تفتح أفق (. العالم  بالدولة الصهٌونٌة، التساوق مع السٌاسات األمٌركٌة فً العراق و

التناحرات الطابفٌة، و عودة المجتمع إلى مكّوناته األولى، التً بدل أن تكون مصدر إؼناء و تنّوع 

 .تصبح مصدر إحتراب و تفتٌت

بل ستبدو أنها، بترابطها . لهذا ٌبدو أن للعلمانٌة أهمٌة تفوق النظر إلٌها كونها جزء مكّون للدٌمقراطٌة

دٌمقراطٌة، المفصل الذي ٌسهم فً تشكٌل تٌار دٌمقراطً وازن، ٌحّد من إمكانات التفّجر مع ال

و فً هذا . خٌارا  آخر ٌقوم على أساس مبدأ المواطنة " مكّونات الشعب السوري" الطابفً، و ٌقّدم لـ 

ٌّؾ مع العلمانٌة ال أن تكٌّ  و . فهاالوضع ٌصبح من الضروري على جماعة اإلخوان المسلمٌن أن تتك

ٌّفت مع علمانٌة الدولة، و  ربما كان المثال التركً واضحا  هنا، حٌث أن الحركة اإلسالمٌة هً التً تك

 .أقّرت بها، و بالتالً عملت على أساسها

السٌاسة هً التً تحقّق الخطوة األولى إلى األمام من أجل نقل المجتمع من تكوٌن الزالت اإلنقسامات 

ًّ ٌمتلك الحداثةالدٌنٌة و الطابفٌة و ا و الخطوة األولى هً إقرار . إلثنٌة تلعب دورا  فٌه، إلى مجتمع مدن

ٌّن ٌّز السٌاسً، مع إقرار حّرٌة ممارسة التد ٌّز الدٌنً عن الح  . مبدأ المواطنة و فصل الح

، و إلى التؤكٌد على بلورة التٌار الدٌمقراطً "إعالن دمشق " على ضوء كّل ذلك، أدعو إلى تجاوز 

 :علمانً، الذي ٌنطلق من المفاصل الثالث التً وردت سابقا ، التً هًال

و رفض التفّرد . التؤكٌد على مواجهة مشارٌع السٌطرة اإلمبرٌالٌة فً الوطن العربً، و فً سورٌا (1

و بالتالً رفض العولمة . األمٌركً و المٌل األمٌركً للسٌطرة على العالم بالقّوة أو باإلخضاع

 .التً تفرضها الرأسمالٌات اإلمبرٌالٌةاإلمبرٌالٌة 

و ضمان حّق . الدفاع عن مصالح الطبقات الشعبٌة، و التؤكٌد على حقّها فً تحسٌن شروط حٌاتها (2

 .العمل، و تؤكٌد على الضمان اإلجتماعً و مجانٌة التعلٌم و الضمان الصّحً

اس فصل السلطات و إستقالل التؤكٌد على تؤسٌس نظام دٌمقراطً علمانً تعددي، ٌقوم على أس (3

القضاء، و ٌنطلق من إقرار مبدأ المواطنة و تساوي الجمٌع أمام القانون، و ضمان الحرٌات العامة، 

حّرٌة الرأي و العمل الحزبً و حّرٌة الصحافة و المعتقد و مساواة المرأة، و حّق األقلٌات فً التعبٌر 

 .ق التمثٌل النسبًو إقرار مبدأ اإلنتخاب وف. عن لؽتها و ثقافتها

و الشّك فً أن للنضال من أجل الدٌمقراطٌة أولوٌة راهنة، من أجل تحسٌن الشروط العامة للعمل 



لكنها لن  .السٌاسً و لنشاط الطبقات و تشكٌل النقابات و اإلتحادات و كّل أشكال النشاط المجتمعً

ً فٌه، األمر الذي ٌفرض التركٌز تتحّقق إال عبر تفعٌل النشاط المجتمعً، و إندماج الحراك السٌاس

، التً هً مطالب دٌمقراطٌة (التً تتعلّق بمعٌشة الطبقات و بشروط حٌاتها ) على المطالب المجتمعٌة 

و هو األمر الذي . دون أن ٌجري تجاهل األخطار القادمة، التً تفرض اإلعداد لمواجهتها أٌضا  . كذلك

، ألن كّل المنطقة العربٌة باتت تخضع للسٌطرة ٌفرض إعادة طرح التصّور العربً و لٌس شطبه

 .األمٌركٌة، و بالتالً بات من الضروري توحٌد المقاومة

لقد ضعؾ وضع األحزاب بعد القمع المدٌد، و نتٌجة تكوٌن األحزاب ذاتها، و باتت تشّكل هامشا  

مع بدء تصاعد  صؽٌرا ، فً وضع ٌّتسم بكبر حجم القوى ؼٌر الحزبٌة، و السٌاسٌٌن المهّمشٌن، و

الحراك اإلجتماعً، األمر الذي ٌفرض التؤسٌس لتوحٌد كّل الدٌمقراطٌٌن العلمانٌٌن من هإالء فً تٌار 

دات الثالث سابقة الذكر، و ٌسعى للتواصل مع الحراك المجتمعً،  دٌمقراطً علمانً ٌنطلق من المحدِّ

إن قّوة الحراك المجتمعً هً . ّدداتالمح /من أجل تؤسٌس قّوة فاعلة قادرة على تحقٌق تلك األهداؾ

الشًء العملً الذي ٌسهم فً تؽٌٌر مٌزان القوى من أجل تحقٌق التؽٌٌر الوطنً الدٌمقراطً، و هً 

 .الهدؾ اآلنً الممكن فً إطار الوضع الراهن
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راك السٌاسً منذ عدة سنوات، خصوصا  بعد أن هٌمن حلم تشكٌل تحالؾ معارض واسع على الح

أصبحت الدٌمقراطٌة هً الهدؾ العام لمعظم الطٌؾ السٌاسً، مع تجاوز األحزاب لبرامجها السابقة و 

مٌثاق "منذ إعالن " برنامج دٌمقراطً"أللوانها األٌدٌولوجٌة، و مٌل جماعة اإلخوان المسلمٌن لتقدٌم 

و بعد أن باتت أحالم المراهنة . ة فً الحراك الدٌمقراطً السوري، و مشاركة األحزاب الكردٌ"الشرؾ

د " اإلصالح"على أْن تْقدم السلطة على  و تحقٌق اإلنفراج الدٌمقراطً، باتت فً وضع حرج نتٌجة تشدُّ

، و هً المسؤلة التً كانت تهٌمن "من فوق"السلطة، و بالتالً تالشً اآلمال فً أن تؤتً الدٌمقراطٌة 

 .على الوعً المعارضفً الؽالب 

و لقد كان ٌحّد من ذلك الشعور بؤن السلطة قادرة على عقد صفقة مع الدولة األمٌركٌة، األمر الذي 

لهذا أّشر الموقؾ األمٌركً الحاسم فً تعاطٌه مع إستمرار السلطة لجهة تؽٌٌرها، . ٌسمح بإستمرارها

هنا ٌهدؾ هذه اإلشارة إلى تلّمس عنصر  و. إلى أن ظرفا  دولٌا  بات مإاتٌا  لخطوة تحالفٌة واسعة

 .الحسابات السٌاسٌة فقط دون أن تحمل أّي تقّوالت أخرى

  :عن اإلعالن (1

حٌث بدا أن كّل ما لفت فً . لهذا ما أن أصبح ممكنا  التوافق حتى إنتشر شعور باإلرتٌاح و باألمل

. و قاطعا  مع السلطة من جهة ثانٌةهو هذا التوافق الواسع من جهة، و الموقؾ الذي ٌبد" إعالن دمشق"

و هما اللذٌن فرضا اإلندفاع للتوقٌع و التؤٌٌد بؽّض النظر عن النّص ذاته، و عن المحتوى فٌه، الذي لم 



ٌلَق فً الؽالب سوى التفاتة هامشٌة، رؼم المالحظات التً قٌلت فٌه ممن أعلن إنضمامه لإلعالن، و 

مما ٌإّشر . اقض األفكار التً ٌنقدها مع أفكار النقاد المنضوٌنالتً بدت رؼم عمق معظمها و دقته و تن

 .إلى أن اإلعالن قُرئ من زاوٌة واحدة هً ما أشرت إلٌه للتو

لكنه ٌإّشر إلى األمل العمٌق بالتؽٌٌر، و اللهفة ألن تتشّكل قّوة معارضة متماسكة أكثر مما ٌدّقق فً 

اإلندفاعة السرٌعة خلؾ "ً الحركة السٌاسٌة تتمّثل فً األمر الذي ٌوّضح إشكالٌة تارٌخٌة ف. المضمون

على فِعل التفكٌر و الدرس و التدقٌق قبل اإلقدام على ( أي النشاط) ، و تؽلّب فِعل الحركة "العمومٌات

، و ال ٌستند إلى دراسة "عمومٌات الوعً"العمل، مما ٌجعل العمل ذاته مبهما ، ألنه ٌتؤّسس على 

، من أجل دراسة اآللٌات و الخطوات العملٌة الضرورٌة لتحوٌل هذه (ألسسالمبادئ و ا)األفكار 

و هو األمر الذي ٌوّضح مسؤلة الهروب من الفكر، و اإلكتفاء بالتعلٌق على . األفكار إلى ممارسة

، و "إشكالٌة خاصة"، أي الذي ٌشّكل (أو المباشر" )المحسوس"و تحدٌد األهداؾ إنطالقا  من . الحدث

الواقع، و وعً مكّوناته اإلجتماعٌة من أجل تحدٌد آلٌات تفعٌل الحراك المجتمعً، لكً  لٌس من وعً

 .الذي ٌجب تحقٌقه فً لحظة محّددة "الهدؾ"ٌكون ممكنا  تحدٌد 

اإلندفاعة وراء التؤٌٌد، و الزخم الذي ٌتشّكل، سرعان ما ٌتالشٌان، ألنهما إنفعالٌان، و دون خطوات 

و هذه نقطة ضعؾ أساسٌة فً كّل الحراك السٌاسً منذ زمن . ّظم و فاعلعملٌة تحّوله إلى عمل من

ال ٌمكن ترجمته ( الذي هو اإلعالن" )الجامع"حٌث أن اإلنتقال من التؤٌٌد إلى الفعل ٌصطدم بؤن . بعٌد

د قوى الفعل، و ال ٌدرس ممكنات القوى الموّقعة ذاتها. عملٌا   " للشعب"لٌبدو كدعوة عامة . فهو ال ٌحدِّ

أي أنه ال ٌنتقل من إنتظار . التً صاؼت اإلعالن و أعلنت ضرورة التؽٌٌر" القٌادة"لكً ٌلتحق بركب 

إلى الفعل من أجل تنشٌط حراك تلك الجموع من خالل العمل بٌنها و على أهداؾ تخّصها " الجموع"

موقفها منه  األمر الذي ٌجعل تحوٌله إلى فعل واقعً مرتبط بالمضمون، حٌث ستقرأ الطبقات. أوال  

تهدؾ الوصول " خطوات عملٌة"و بالتالً فإن المضمون هو الذي ٌإّسس لـ . إنطالقا  من واقعها هً

 .إلى الشعب

لهذا البّد من إلتفاتة إلى المضمون من أجل توضٌح المسافة بٌن اإلندفاعة المحّقة لبلورة تحالؾ واسع 

: و ٌمكن تلخٌصها فً نقطتٌن، األولى. ي ٌصاحبهاٌعطً األمل بإمكانٌة التؽٌٌر، و بٌن عدم التدقٌق الذ

، و الخطر (أو الذي ٌسٌر نحو التؤّزم)ما هو ؼابب فً اإلعالن، خصوصا  الوضع اإلجتماعً المؤزوم 

الوضع اإلجتماعً هو أساس العالقة مع الشعب و تؤسٌس قاعدة إجتماعٌة، و . اإلمبرٌالً األمٌركً

قراطٌة، خصوصا  و أن وضع الطبقات الشعبٌة لم ٌعد مرٌحا ، و التحّول إلى قّوة تستطٌع فرض الدٌم

 .أصبح الوضع المعٌشً عنصرا  ضاؼطا  و محّددا  لموقؾ هذه الطبقات من الحراك السٌاسً

و الخطر األمٌركً الذي بات ٌقترب، و لٌس من الممكن تجاهله فً اللحظة هذه بالذات، خصوصا  و 

و ما آل إلٌه من فوضى و إنعدام األمن و " المثال العراقً"ع عبر إسترجا" الشعب"أنه ٌنعكس على 

القتل و الدمار و الفقر و ؼٌاب البنٌة التحتٌة، خصوصا  و أن وضع العراق المزري ٌنعكس فً وعً 

و أٌضا  إنعكاس نجاح . الشعب خوؾ و خشٌة من الدور األمٌركً و من إحتمال تدّخل مشابه فً سورٌا

ع الشعب المعٌشً عبر فرض نظام لٌبرالً مفرط، و خصخصة و إنفتاح الدور األمٌركً على وض

و هذه مسابل ال . سرٌعٌن، ٌقودان حتما  إلى إفقار متسارع و بطالة كبٌرة، و بالتالً إلى تفّجر إجتماعً

تضعؾ اإلعالن فقط، بل تثٌر إلتباسات كبٌرة حوله ألنها تشٌر إلى أن القوى الموقعة علٌه لٌست معنٌة 

الطبقات الشعبٌة من جهة، و بؤنها لٌست جادة فً مواجهة الخطر األمٌركً، و ربما كانت بوضع 

 .متساوقة معه من جهة أخرى



و عدم قراءة هاتٌن المسؤلتٌن ٌشٌر إلى ؼٌاب الوعً بالواقع و باللحظة الراهنة، و ؼٌاب المعرفة 

خصوصا  إذا ما )و تشّككه باإلعالن األمر الذي ٌإدي إلى إستثارة تخّوفاته و حساسٌاته، . بوضع الشعب

ٌّؾ من حٌث (. خضع لحملة إعالمٌة سلطوٌة و الذي ٌمكن أن ٌستثٌر ذلك هو أن فً اإلعالن تك

. التعابٌر المستخدمة و التصّورات السٌاسٌة قابل ألن ٌفتح على تلك الحساسٌات، و ٌزٌد من ذلك التشّكك

التً باتت " مكّونات الشعب"لتبسا  و مضلال ، و مثل الذي ٌبدو تعبٌرا  م" الخارج"مثل اإلشارة إلى 

تحت )تستخدم فً العراق للتعبٌر عن تحوٌل التنّوع الدٌنً الطابفً إلى فعل سٌاسً و مٌل للتفّكك 

و عدم اإلشارة إلى المقاومة فً فلسطٌن و ". المنظومة العربٌة"، و أٌضا  مثل تعبٌر (مسمى الفٌدرالٌة

و من ثم اإلشارة إلى األكثرٌة بالمعنى الدٌنً . مل السٌاسً لألدٌان و المذاهبو كذلك حّق الع. العراق

 .و لٌس السٌاسً

هذه المالحظات تشٌر إلى أن اإلعالن لم ٌعّبر عن الهواجس العامة و لم ٌقّدم الحلول، على العكس من 

ة حكمت الموقعٌن منذ بل إنطلق من رإٌة أحادٌ" اللحظة الراهنة"و لم ٌلتقط . ذلك كان مجال إستثارتها

بمعنى أنه لٌس  .عقود، و بدا أن اللحظة الراهنة هً التً فرضت هذا التوافق لشعور بؤن تؽٌٌر ما قادم

الظرؾ الراهن و شروطه هما اللذٌن فرضا تؤسٌس تحالؾ، بل أن الظرؾ أسهم فً توافق قوى على 

لكن الظرؾ الجدٌد سّهل إعالن مسابل جرى التوّصل إلٌها قبل ذلك خارج إطار الظرؾ الجدٌد، 

 .التوافق

حٌث بات . و على الرؼم من أهمٌة الدٌمقراطٌة و ضرورتها و أولوٌتها، إال أنها تخضع لظرؾ محّدد

، و هو األمر الذي "نشر الدٌمقراطٌة و الحرٌة"دور الدولة األمٌركٌة أساسٌا  فً التؽٌٌر تحت شعار 

و كذلك تتحقّق الدٌمقراطٌة فً صٌرورة . التً تسعى إلٌهاٌفرض التمٌز و المواجهة نتٌجة األهداؾ 

تفرض دور القوى المجتمعٌة، و بالتالً تفرض لمس مشكالتها، و الدفاع عن مصالحها لتحسٌن 

األمر الذي ٌفرض طرح الدٌمقراطٌة فً سٌاق متفارق مع المشروع األمٌركً، و  .ظروفها المعٌشٌة

و هما عنصران ضرورٌان لتحقٌق الدٌمقراطٌة، و بالتالً  .متساوق مع متطلبات الطبقات الشعبٌة

 .لتحقٌق اإلستقالل و التطّور المجتمعً

تتعلّق بمضمون اإلعالن، فإذا كانت الدٌمقراطٌة هً المحور األساس فً النّص، إنطالقا  : النقطة الثانٌة

ده اإلعالن هو اإلنتقال من الدولة األمنٌة إلى الدو لة السٌاسٌة، سٌكون علٌنا قراءة من أن الهدؾ كما ٌحدِّ

 فهل أّسس اإلعالن لبرنامج دٌمقراطً؟ .النّص إستنادا  إلى ذلك

الشّك فً أن العدٌد من النقاط الواردة تعبِّر عن برنامج دٌمقراطً، و هو الوجه اإلٌجابً فً اإلعالن، 

و هً مبادئ . سلطةمثل مبدأ المواطنة و فصل السلطات و الحرٌات العامة و اإلنتخاب و تداول ال

أساسٌة مستقاة من التراث الدٌمقراطً العالمً الذي كان ٌتسّرب إلى الوطن العربً منذ نهاٌة القرن 

 .كما أنها مبادئ ضرورٌة، و هً مجال توافق عام فً إطار الحراك السٌاسً الراهن. التاسع عشر

ٌُسقط كّل تلك ال مبادئ الجوهرٌة فً العملٌة لكنها لٌست كّل اإلعالن، حٌث ٌخترقه مٌل مناقض 

، و "مكّونات الشعب السوري"فمبدأ المواطنة ال ٌعود ذا معنى حٌنما تجري اإلشارة إلى . الدٌمقراطٌة

و تسقط الدولة المدنٌة لمصلحة دولة دٌنٌة تمّثل . هً المكّونات المتعلّقة باألدٌان و المذاهب و اإلثنٌات

دون المذاهب األخرى التً لها حّق اإلحترام، هً و " م السّنًاإلسال"األؼلبٌة اإلسالمٌة المنحصرة فً 

و ٌقود ذلك إلى إقرار حّق العمل السٌاسً (. و كذلك اإلتجاهات الفكرٌة األخرى)األدٌان األخرى 

و بالتالً تسقط إرادة . لألدٌان و المذاهب، و لٌس للمواطنٌن كما هو معهود فً النظام الدٌمقراطً



و . الدٌمقراطٌة لمصلحة إرادة فوق الشعب مقدسة، تمّثلها األؼلبٌة اإلسالمٌة الشعب التً هً أساس

ٌُطرح هنا بدٌل الدولة األمنٌة دولة دٌنٌة تحكم من قِبل األؼلبٌة الطابفٌة  .بالتالً 

و لكً ٌكون حوارنا واضحا  سوؾ أعود لإلشارة إلى النّص المتعلّق باإلسالم، الذي ٌمكن التعامل معه 

هو أن اإلسالم هو دٌن األؼلبٌة، و هذا تقرٌر لحقٌقة : دد من المستوٌات، المستوى األولمن خالل ع

لكن النّص ٌضٌؾ أنه عقٌدتها كذلك، حٌث ٌتحّدد اإلسالم هنا لٌس . موضوعٌة لٌس لها عالقة بالسٌاسة

لمات إلى كدٌن فقط بل كعقٌدة، أي أٌدٌولوجٌا تتناول السٌاسة، خصوصا  و أن النّص ٌشٌر بعد بضع ك

و بالتالً ٌتحّول اإلسالم هنا من دٌن إلى سٌاسة هً مسبقا  سٌاسة ". دستور اإلسالم"الشرٌعة التً هً 

ٌّن قطاعات كبٌرة من المجتمع، و بٌن إعتبار أنها منحازة  األؼلبٌة، األمر الذي ٌلؽً الفارق بٌن تد

هذا هو خطاب جماعة اإلخوان المسلمٌن، و . مسبقا  سٌاسٌا  و أٌدٌولوجٌا  لتصّور ٌقوم على أساس الدٌن

الذٌن ٌعتبرون أم المسؤلة لٌست مسؤلة دٌنٌة فقط، بل مسؤلة عقٌدٌة تتعلّق بالدٌن و الدنٌا، أي بالنظام 

و أن هذه العقٌدة تمّثل األؼلبٌة اإلسالمٌة . السٌاسً اإلقتصادي اإلجتماعً األخالقً الذي ٌجب أن ٌسود

 .(ذه و بٌن األؼلبٌة اإلسالمٌة السنٌةأي أنها تساوي عقٌدتها ه) 

األمر الذي ال . و بالتالً فإن النّص ألزم الموقعٌن بتبنً رإٌة محّددة تطرحها جماعة اإلخوان المسلمٌن

هذا " تزٌٌن"حٌث ٌجري . ٌشٌر إلى توافقات بل إلى إلتزام تلك الرإٌة التً تهٌمن على مجمل اإلعالن

ٌُطرح بتعابٌر ت" اإلسالم" ، و (و هً التً ستطّبق)شٌر إلى أن له مقاصد سامٌة و شرٌعة سمحاء الذي 

و هذه صفات جمٌلة لكنها تخفً . بؤنه ٌتسم باإلعتدال و التسامح بعٌدا  عن التعّصب و العنؾ و اإلقصاء

األساس الذي لم ٌقله اإلعالن صراحة، و هو اإلنطالق من أرضٌة أٌدٌولوجٌة أصولٌة، مما ٌسمح 

عالن ٌنطلق من هذه الرإٌة اإلسالمٌة بسماتها المشار إلٌها فً مجمل الرإٌة السٌاسٌة التً بالقول أن اإل

الذي طرحه اإلخوان المسلمون قبل  "مٌثاق الشرؾ"و بهذا فإن الموقعٌن ٌتبنون . تجري الدعوة لها

ٌُعترؾ بؤنها متعارضة فً العدٌد من القضاٌا ، و بالتالً أربع سنوات، و ال ٌإسسون لتوافقات بٌن قوى 

 ًّ ًّ أصول  .فقد إنحكم اإلعالن لسقؾ أٌدٌولوج

الحرص الشدٌد على إحترام عقابد "ٌتعلّق بؤن النّص ٌنطلق من تلك الرإٌة لٌشٌر إلى : المستوى الثانً

حٌث ٌظهر هنا ". اآلخرٌن، و ثقافتهم و خصوصٌتهم أٌا  كانت إنتماءاتهم الدٌنٌة و المذهبٌة و الفكرٌة

إلى األدٌان و الطوابؾ األخرى، الذٌن هم اآلخرون، و الذٌن ( بؽّض النظر عن تلطٌفاته)النظر الدٌنً 

حسب اإلعالن لهم حّق العمل السٌاسً مثل األؼلبٌة، على أساس عقابدهم، أو إنطالقا  من كونهم أدٌان 

ٌُسقط مبدأ المواطنة الذي هو أساس السٌاسة و العمل ال(. طوابؾ)و مذاهب  سٌاسً، فإنه و إذا كان ذلك 

ًّ "ٌإّسس لعمل  الطابفٌة مسبقا ، و /طوابفً، و ٌفرض حكم األؼلبٌة الدٌنٌة/ٌقوم على أساس دٌنً" سٌاس

أي ٌكّرر تجربة لبنان الفاشلة، و ٌتساوق مع التجربة التً )ٌإّسس بالتالً لدٌمقراطٌة مخترقة طابفٌا  

 .(ُتفرض على العراق أمٌركٌا  

نظرة )وقؾ من اإلسالم، بل بموقؾ من اإلنطالق من نظرة أٌدٌولوجٌة دٌنٌة تتعلّق المسؤلة هنا، لٌس بم

فً النشاط ( عقٌدتها)، تقّرر السماح لألدٌان و الطوابؾ األخرى اإلنطالق من أٌدٌولوجٌتها (عقٌدٌة

لتبدو السٌاسة كفتاوى فقهٌة، ٌمكن أن تسمح فً لحظة للتعاٌش لكنها ٌمكن أٌضا  أن تقّرر  .السٌاسً

 .اع الطابفً إنطالقا  من فتاوىالصر

و ألن المسؤلة تتعلّق بالنظرة األٌدٌولوجٌة التً ٌلزم موقعً اإلعالن ذواتهم بها، : المستوى الثالث

ٌقّررون الحرص الشدٌد على، و اإلحترام لإلنتماءات الفكرٌة األخرى، األمر الذي ٌإكد ما أشرت إلٌه 



فقط، بل أصبح عقٌدة و بالتالً إتجاها  فكرٌا  محّددا ، مقابال   للتو و المتعلّق بؤن اإلسالم لم ٌعد دٌنا  

ٌّدا  علٌها، كونه ٌستند إلى دٌن األؼلبٌة و هو ٌنطلق وفق النّص ذاته . لإلتجاهات الفكرٌة األخرى و متس

 .من سٌادة األؼلبٌة الدٌنٌة التً، و هً تحكم، تحترم و تحرص على عقابد اآلخرٌن

إلى اإلستنتاج بؤن الدعوة فً اإلعالن هً لنقل سورٌا من الدولة األمنٌة إلى  و هو األمر الذي ٌفضً

الدولة الدٌنٌة، و لٌس إلى الدولة السٌاسٌة التً تقوم على مبدأ المواطنة، و بالتالً ترفض التمٌٌز بٌن 

لً على المواطنٌن على أساس الدٌن أو العرق، و تإّسس السٌاسة على التساوي بٌن المواطنٌن، و بالتا

 .التؤسٌس ألؼلبٌة سٌاسٌة عبر اإلنتخابات

إذن، أٌن موقع مبادئ الحرٌة و سٌادة الشعب و دولة المإسسات و تداول السلطة، و اإلنتخابات الحّرة 

ًّ عصرّي ٌجعل  الدورٌة؟ و أٌن العقد اإلجتماعً الجدٌد، الذي ٌقوم على أساس دستور دٌمقراط

 عددٌة و تداول السلطة سلمٌا ، و سٌادة القانون؟ المواطنة معٌارا  لإلنتماء، و الت

و بالتالً، فً أبسط تحدٌد ٌمكن القول بؤن اإلعالن متناقض، ألنه ٌدعو إلى دولة سٌاسٌة ٌتضّمن 

. اإلعالن مبادئ تشكٌلها من جهة، و إلى دولة دٌنٌة مرجعها عقٌدة اإلسالم و شرٌعتها من جهة أخرى

ى الخٌار الثانً، أي إلى تشكٌل دولة دٌنٌة، خصوصا  إذا إنطلقنا من أن لكنه فً التحلٌل العام ٌمٌل إل

جماعة اإلخوان المسلمٌن هً القّوة األكبر و األكثر تؤثٌرا ، و هً المرتكز الذي ٌراهن علٌه طٌؾ 

األمر الذي ٌشٌر إلى تشكٌل دولة دٌنٌة لها . واسع، و هً المراهنة التً فرضت هذا النّص بالتحدٌد

 .ٌمقراطٌة، و تقوم على أساس طابفً أكثر مما هً دولة دٌمقراطٌةمظاهر د

، و هً التً إستدعت إستخدام مفهوم "العقٌدٌة"ٌتعلّق بؤن النّص محكوم لتلك الرإٌة : المستوى الرابع

 .الدٌنٌة و المذهبٌة، و فرضت تقرٌر حّق العمل السٌاسً لها" مكّونات الشعب السوري"

أفضل من الدولة األمنٌة " الشٌطان"  عن الدولة األمنٌة؟ البعض سوؾ ٌقول هل نرٌد دولة دٌنٌة بدٌال  

سوؾ " الشٌطان"لكن (. و هذا التهوٌل هو الذي فرض التحالؾ مع اإلحتالل األمٌركً فً العراق)

كما أنه ٌجب أال تكون األهداؾ الدٌمقراطٌة . ٌجلب إستبدادا  معمما  و لٌس فً المستوى السٌاسً فقط

و هو ) للدولة األمنٌة " الرفض الؽرٌزي"و إذا كان سبب هذا الخلط هو . لخٌار الشٌطان هذا ستارا  

، فإن إختالط الوعً، و عدم تملّك (رفض محّق فً مستوى أول، لكنه مدمر حٌن ٌتحّول إلى سٌاسة

ؾ ٌجعل ٌجعل قبول نّص كهذا أمرا  ممكنا ، ألن هذا الوعً سو( الدٌمقراطً اللٌبرالً)الوعً الحدٌث 

 .ٌتؤسلم لحظة تحّول اإلسالم السٌاسً إلى قّوة فاعلة( شٌوعٌا  أو قومٌا  )الكثٌر ممن تبنى فكرا  حدٌثا  

إذن، هناك من لم ٌدقق فً اإلعالن، و هناك من ٌتوافق فً الوعً مع ما هو مطروح، كما أن هناك من 

 .تكتٌكا  مهلكا  " ٌتكتك"

 لكن ما المطلوب من اإلعالن؟ (2

، لكنها ٌجب أن تكون سلمٌة و متدرجة و مبنٌة "مهمة تؽٌٌر إنقاذٌة"إلعالن إلى أن المطلوب هو ٌشٌر ا

 .على التوافق، و قابمة على الحوار و اإلعتراؾ باآلخر، لتؤسٌس النظام الوطنً الدٌمقراطً

ًّ و متدّرج ما ٌهمنا هنا  لكن. الشّك فً أن المهمة اإلنقاذٌة سرٌعة، بٌنما ٌشٌر اإلعالن إلى تؽٌٌر سلم

وفق " توافقٌا  "هو أن نشٌر إلى أن اإلعالن ُكتب تحت وطؤة الشعور بالتؽٌٌر السرٌع، و لهذا أتى 

و بالتالً هل تستطٌع القوى الموقعة، و التً ٌمكن أن توّقع على اإلعالن، . الصٌؽة التً ُكتب فٌها

الوسابل السلمٌة و الدٌمقراطٌة، مثل تحقٌق التؽٌٌر؟ و كٌؾ؟ طبعا  ٌشٌر التوضٌح الالحق لإلعالن إلى 

أي الحراك الشعبً الذي . التظاهرات و اإلعتصامات و اإلحتجاجات و أشكال العصٌان المدنً األخرى



ٌنطلق من اإلعالن، و الهادؾ إلى التؽٌٌر، و الذي ٌكون اإلعالن و التحالؾ الذي ٌتشّكل حوله، هما 

 .ٌشار إلٌهاأساس بدبه و حراكه، من خالل األشكال التً 

ربما كان مثال إنهٌار بعض النظم اإلشتراكٌة فً خلفٌة الذٌن صاؼوا اإلعالن، لكن هل أن وضع 

سورٌا مشابه لوضع النظم اٌشتراكٌة السابقة؟ أظّن أن الوضع مختلؾ جذرٌا ، ألن طبٌعة التناقضات 

ن كان توّهم البعض بؤن شعار الداخلٌة، كما طبٌعة دور الدولة األمٌركٌة، مختلفٌن إلى حدٍّ بعٌد، و إ

الدٌمقراطٌة ضد نظم شمولٌة هو أساس كاٍؾ لتشابه المآالت، حٌث ستبدو هذه المقاربة شكلٌة إلى أبعد 

 .الحدود

لقد تحّدت فبة مثقفة فً بعض تلك النظم السلطات الشمولٌة، فؤوجدت حراكا  مجتمعٌا  كبٌرا ، قاد إلى 

رؾ الموضوعً ٌمكن أن ٌإّسس لحراك مجتمعً ٌستطٌع أن فهل أن الظ. إسقاط النظم اإلشتراكٌة

ٌفرض ما هدؾ إلٌه إعالن دمشق؟ لٌس من مإّشرات على ذلك، و لقد لعب القمع الطوٌل دورا  فً 

التً )لكن البّد من أن نلحظ بؤن مطالب القطاعات الشعبٌة . الخشٌة من التحّرك المطلبً أو السٌاسً

و هو األمر الذي بدأ ٌإّسس . تتمركز فً وضعها المعٌشً أساسا   (وجهٌتوجه إلٌها اإلعالن فً َمْن ٌت

و بالتالً فإن العمل لتحقٌق اإلعالن ٌرتبط بقّوة األحزاب و . لحراك محدود فً اإلطار المطلبً

، و "مهمة إنقاذٌة"الشخصٌات التً وقعت علٌه، فهل أن مٌزان القوى ٌسمح بتحقٌق التؽٌٌر فً إطار 

 بالتالً سرٌعة؟

و بالتالً ال ٌمكن تحقٌق مهمة إنقاذٌة اآلن، بل ٌجب العمل على . فً التقدٌر العام هذا لٌس ممكنا  

من هذه الزاوٌة ٌبدو اإلعالن ناقصا  ألنه لم ٌتطّرق إلى مشكالت . تطوٌر القوى خالل السنوات القادمة

ولوجٌا  أصولٌا  وفق ما أشرت الشعب الذي ٌدعوه إلى التؽٌٌر،كما ٌبدو مشّوشا  ألنه ٌطرح تصّورا  أٌدٌ

قبل قلٌل، إنطالقا  من تبنٌه عقٌدة إسالمٌة ٌنظر من خاللها إلى األدٌان و المذاهب و اإلتجاهات الفكرٌة 

و بالتالً فهو ٌسهم فً تؽذٌة نزعة أصولٌة بدل أن ٌكبحها، خصوصا  و أن هذه النزعة سوؾ . األخرى

سٌاسٌا ، ٌشرعنها اإلعالن مسبقا  عبر إعطابها حّق العمل تإّسس لتبلورات طابفٌة مضادة تتخذ شكال  

األمر الذي ٌخفض السٌاسة إلى مستوى دون مدنً، و ٌفضً إلى إستثارة كّل التناقضات . السٌاسً

أو إعطاء الصراع السٌاسً الراهن . بدل الصراع السٌاسً فً المسابل الراهنة( القروسطٌة) القدٌمة 

 .(ؽطٌة المصالح البشرٌة بالدٌن، أو تلوٌث الدٌن بالمصالح البشرٌةأي ت) أشكال طابفٌة مدمرة 

أشرت إلى كّل ذلك ألتوّصل إلى أن التلفٌق فً الرإى و المواقؾ من أجل الوصول إلى بناء تحالؾ 

رؼم أن اإلعالن ٌتضّمن . مبّررا   -من الناحٌة البراؼماتٌة–ٌمكن أن ٌإدي إلى التؽٌٌر، ربما ٌكون 

ًّ  كبٌرة" سقطات" ًّ أصول لكن حٌنما ال ٌكون التؽٌٌر . جعلته برنامجا  أصولٌا  ٌنحكم لسقؾ أٌدٌولوج

ممكنا  فً الراهن، ٌكون التلفٌق عمال  شنٌعا ، ألنه ٌحّول البرنامج الذي ٌخّص لحظة راهنة رإٌة لكّل 

سارٌة و و بهذا تتحّول القوى من قوى قومٌة و ٌ. النشاط القادم، و الذي ٌمكن أن ٌستمّر سنوات

 .دٌمقراطٌة، إلى قوى أصولٌة و إْن ظلّت تحمل أسماءها القدٌمة

ٌكون ( و إْن كان هو الهدؾ المباشر)و بالتالً ففً وضع ال ٌكون التؽٌٌر هو الخطوة العملٌة المباشرة 

من الضروري تشكٌل تحالؾ ٌعّبر عن الطبقات الشعبٌة فً سعٌها لتحقٌق الدٌمقراطٌة، و تحسٌن 

. رفض الدور األمٌركً و توضٌح أخطاره و كذلك اإلستعداد لمواجهته حٌنما ٌصبح مباشرا  وضعها، و 

و على ضوء ذلك ٌمكن إقامة صالت تنسٌق مع قوى أخرى تطرح الدٌمقراطٌة، مع نقد توجهاتها التً 

 .قد ُتحدث مشكالت أكثر مما تسهم فً طرح الحلول



أما التحالؾ على أساس الدٌمقراطٌة، و فً إطار . و هذا هو التكتٌك الضروري فً الوضع الذي نعٌشه

، و ٌهدؾ إلى النشاط لسنوات، فلن ٌفضً إال إلى تهمٌش  ًّ برنامج ٌتبنى وجهة نظر طرؾ أصول

خصوصا  و أن . القوى الدٌمقراطٌة و تعزٌز مواقع األصولٌة بما تجلبه من أخطار أشرت إلٌها للتو

طٌة، تخلّت عن قٌمها الٌسارٌة، التً تتعلّق بالطبقات الشعبٌة القوى التً تعتبر ذاتها ٌسارٌة و دٌمقرا

و عن قٌمها الدٌمقراطٌة التً تتعلّق بالعلمانٌة التً هً جزء مكّون . عبر المٌل اللٌبرالً المهٌمن

للدٌمقراطٌة و الترجمة السٌاسٌة لمبدأ المواطنة، و التً تفرض اإلبتعاد عن النظر إلى الشعب كونه 

و هذا هو أّس . ٌان و طوابؾ و إثنٌات، لتكرٌس تساوٌه فً المستوى السٌاسًٌتشّكل من أد

ألن المهمة . بمعنى أن المهمة التً تتعلّق بوضع ملّح و إنقاذي ال تصلح لنشاط مستقبلً. الدٌمقراطٌة

ؤن و أعتقد ب. اإلنقاذٌة هً نتاج نشاط متعّدد المهمات سابق، و هً التتوٌج لذاك النشاط و لٌست بداٌته

فقط، و بالتالً فهً ال تمتلك برامج " المهمة اإلنقاذٌة"رإى القوى المشاركة منحصرة كذلك فً هذه 

و هو ما قلت أنه . أو مشكالت الطبقات الشعبٌة( فٌما عدا اإلستبداد) تطرح فٌها المشكالت المجتمعٌة 

 .موّحد، بؽّض النظر عن الخلفٌات و األسماء" دٌمقراطً"أّسس للون 

، فإنها لٌست هً التً تخدم "القضٌة المركزٌة"ٌمكن القول أنه إذا إعتبرنا أن الدٌمقراطٌة هً و هنا 

تطّور الحراك المجتمعً من أجل التؽٌٌر، ألن الوضع القابم ٌشٌر إلى أن الدٌمقراطٌة هً لٌست مطلبا  

(. ى أن تعً النخبة ذلكو أتمن)، بل هً مطلب النخبة (رؼم أن تحقّقها ٌفٌد الشعب عموما  )شعبٌا  عاما  

و هذا وضع عام، ألن هذه ) للطبقات الشعبٌة فً وضعها المعٌشً " القضٌة المركزٌة"بٌنما تتحّدد 

الذي هو أساس أّي )و لهذا فإن تشكٌل قّوة مجتمعٌة فاعلة (. الطبقات تفكر بالعٌش و لٌس بالسٌاسة

نخراط فً مشكالتها، و العمل على تنشٌط لن ٌستقٌم دون اإل( تفكٌر بتحوٌل التؽٌٌر من فكرة إلى فعل

و هو األمر الذي ٌفرض تبنً مطالٌبها، و بالتالً ربطها بالدٌمقراطٌة، لٌإسسا مع جملة أهداؾ . فِعلها

ًّ فً مختلؾ المستوٌات السٌاسٌة و اإلقتصادٌة و  أخرى رإٌة متماسكة، و برنامجا  ناضجا  لنشاط فعل

حٌث أن المطلوب أّوال  وجود قّوة فاعلة، حٌث لٌس . المحلٌة و العالمٌةاإلجتماعٌة و الثقافٌة، و أٌضا  

 .من الممكن أن تتحّول فكرة التؽٌٌر إلى ممارسة إال عبر ذلك

لدى تلك الطبقات مسؤلة " القضٌة المركزٌة"و إذا كان الهدؾ هو التؽٌٌر السلمً التدرجً، فإن تطرح 

و فً هذه اللحظة التً ٌكون فٌها التؽٌٌر تدرجٌا  . اعلجوهرٌة من أجل تطوٌر القوى، و تشكٌل قطب ف

. ال ٌستطٌع التلفٌق توحٌد القوى التً ٌجب أن تتوّحد، بل ٌصّب لدى القّوة األقوى، و هً هنا األصولٌة

للتؽٌٌر ٌجب تقوٌة التٌار الدٌمقراطً العلمانً كقّوة موازنة " السلمً التدّرجً"حٌث فً سٌاق النضال 

كما ٌجب تدعٌم دور الٌسار الذي هو األفعل فً التعبٌر عن مطامح الطبقات . ل المجتمعًو تقّدم البدٌ

ففً سٌاق السعً من أجل التؽٌٌر تسعى كّل قّوة إلى تطوٌر فاعلٌتها، و توضٌح رإاها، و . الشعبٌة

 .العمل من أجل أن تصبح هً القّوة األكثر فاعلٌة

و لٌس التماهً فً . قد أٌدٌولوجٌا اإلتجاهات األخرىو فً هذا الوضع ٌنفرض إبراز اإلختالؾ، و ن

و )، عبر تقدٌم تنازالت (مقابل زي موّحد و خطاب موّحد تفرضهما السلطة الشمولٌة)لون واحد موّحد 

ٌّؾ مع مفاهٌم و أٌدٌولوجٌا تسود هامة من القوى القومٌة و  (ال أدري إن كانت تنازالت فعال ، أو هً تك

التً ترفض أن تكون علمانٌة رؼم أن )ٌة الماركسٌة، و حتى من القوى اللٌبرالٌة الدٌمقراطٌة و الٌسار

 .(أساس نشوبها هو الفرد و الحرٌة الفردٌة

و بالتالً، فإذا كان الهدؾ من اإلعالن هو التؽٌٌر اإلنقاذي الراهن، فهو لن ٌكون أكثر من وهم على 

األحزاب المشاركة و التً ٌمكن أن تشارك،  خصوصا  و أنه ٌنطلق من وضع .ضوء مٌزان القوى القابم



 ًّ كما لن ٌقود اإلعالن إلى إندفاعة شعبٌة تفرض التؽٌٌر، نتٌجة ما . التً ال تترابط مع حراك إجتماع

و بهذا ٌقود اإلعالن إلى ٌؤس لدى (. و لن ٌكون مثال أوروبا الشرقٌة مفٌدا  هنا)أشرت إلٌه من قبل 

ٌّقة التً شهدها طٌلة قطاعات إندفعت لتؤٌٌده، حٌث سٌ بقى النشاط العملً منحصرا  فً الحدود الض

 .السنوات الخمس الماضٌة، و لٌبدو أنه لم ٌضْؾ شٌبا  جدٌدا  على الحراك المجتمعً

أما إذا كان الهدؾ منه هو تفعٌل القوى فً سٌاق نشاط طوٌل المدى، فإن أخطاره سوؾ تكون كبٌرة، 

ألن . مقراطٌة و العلمانٌة و الٌسارٌة، و تدعٌم القوى األصولٌةألنه سوؾ ٌفرض تهمٌش القوى الدٌ

ٌّز ٌذكر، حتى فً المجال الدٌمقراطً الذي بات  خطاب تلك القوى بات متوافقا  مع خطابها، دون تم

 .جزءا  من خطاب جماعة اإلخوان المسلمٌن

، التً ٌجب التركٌز علٌها "القضٌة المركزٌة"أو " الحلقة المركزٌة"و هنا ٌجب أن أشٌر إلى أ، مفهوم 

و )و عدم تشوٌشها أو تمٌٌعها عبر دمجها بقضاٌا أخرى، كانت مشكلة الحركة الشٌوعٌة السورٌة 

، و ٌبدو أنها الزالت مشكلة الشٌوعٌٌن القدامى، حتى و هم ٌتحّولون إلى الطرح الدٌمقراطً، (العربٌة

، ألنها تشّكل عقلٌة قادت إلى دمار العمل و هً مشكلة مزمنة تحتاج إلى نقد فع. و إلى اللٌبرالٌة ًّ ل

، و إلى تكتٌكات خاطبة و مضللة كانت تنعكس سلبا  على (بالترافق مع القمع و اإلستبداد)السٌاسً 

ال تلؽً األٌدٌولوجٌا، و ال األهداؾ المجتمعٌة التً " الحلقة المركزٌة"فـ . الحركة السٌاسٌة الٌسارٌة

د فً كّل . الدولة، و المسؤلة الوطنٌة تطال كّل قطاعات المجتمع، و د ضمن كّل ذلك الهدؾ المحدَّ بل تحدِّ

ٌّر حركة الواقع و صٌرورته. لحظة ٌّر وفق تؽ و فً هذا اإلطار ال ٌتحّول الهدؾ . و لهذا فهو هدؾ متؽ

د   إلى هدؾ وحٌد، و ال ٌتمركز النشاط حوله وحده إال لحظة توّفر( المسمى الحلقة المركزٌة)المحدَّ

و من هذا المنطلق ال ٌمكن تحدٌد األهداؾ إنطالقا  من ترتٌب عددّي بسٌط، حٌث أن . ظرؾ تحقٌقه

 .العمل أكثر تعقٌدا  من ذلك

) الفكر عن السٌاسة هو أساس الحّط من السٌاسة إلى مستوى التكتٌك الضحل /و لألسؾ كان نزع الثقافة

و الكتابة و " الوعً"ٌة الشاملة، و ٌتمركز كّل و لهذا عادة ما تؽٌب الرإ(. أي التكتكة فً المباشر

النشاط حول قضٌة واحدة، و ٌعجز العقل عن رإٌة ؼٌرها، أو ٌصاب بالرعب من التفكٌر بقضٌة 

، أي ذاك الذي ٌخّص "الملموس"و " المكشوؾ"األمر الذي ٌجعله ال ٌرى من الواقع سوى . ؼٌرها

لكن الواقع (. السلطة، و النشاط السٌاسً/أي الدولة)  "السطح"أو " الطبقة العلٌا"بصفتها " السٌاسة"

ٌشٌر إلى أن كّل فبة إجتماعٌة، و كّل طبقة، و كّل مجموعة، لها حلقتها المركزٌة، تتعلّق بما ٌخّصها 

لهذا فإن بلورة القوى و تفعٌلها ٌفرض العمل فً كّل الحلقات، بربط السٌاسً  .(أي ما هو مباشر لها)

ًّ لكنه طوٌل المدى، باإلقتصادي و  ًّ ٌوم اإلجتماعً و بالدٌمقراطً و الوطنً، فً إطار نشاط سٌاس

 .من أجل تؤسٌس قّوة فعل تستطٌع أن تإّثر فً مٌزان القوى، و تإّثر فً قّوة هٌمنة السلطة

دة ا بمعنى أن الحلقة المركزٌة هً م. و الحلقة المركزٌة هً تلك التً تبدو ممكنة التحقٌق فً لحظة محدَّ

د الحلقة . ٌرتبط بتحقٌق مهمة عملٌة على ضوء الرإٌة العامة و األولوٌات السٌاسٌة إذ ٌمكن أن تتحدَّ

المركزٌة فً تطوٌر القوى و لٌس فً حسم الصراع، حٌث لٌس من الممكن تحقٌق مهمة عملٌة أو حسم 

ن أن تشٌر إلى الصراع دون تحضٌر القوى الالزمة لذلك، بؽّض النظر عن ممكنات الواقع التً ٌمك

ضرورة حسم الصراع، أو إلى ضرورة التحضٌر و تطوٌر القوى و تفعٌل الحراك المجتمعً، ألن 

و هنا ال تتساوى بالضرورة الحلقة المركزٌة مع التناقض . ؼٌاب القوى ال ٌإّهل لتحقٌق هذا الحسم

بمعنى . تحّولةالربٌسً، حٌث أن مواجهة التناقض الربٌسً تفرض وجود حلقات مركزٌة متعددة م

آخر، أن فارقا  مهما  ٌقوم بٌن تحدٌد التناقض الربٌسً و بٌن حسم هذا التناقض، ٌتمّثل فً صٌرورة 



س لبلورة القوى، و تفعٌل الصراع من أجل إٌصاله إلى لحظة ٌمكن الحسم فٌها  .حلقات مركزٌة تإسِّ

تالً بٌن تحدٌد التناقضات العامة، و الفارق هنا، هو بٌن التحلٌل النظري و بٌن القدرة العملٌة، و بال

و الفارق . منها التناقض الربٌسً، و بٌن اآللٌات الضرورٌة للوصول إلى حسم هذا التناقض الربٌسً

هنا هو بٌن تحقٌق التراكم على ضوء تحدٌد التناقض الربٌسً، و بٌن حسم هذا التناقض و تحقٌق 

، فإن تحقٌق التؽٌٌر ٌفرض النظر إلى و إذا كان التناقض مع السلطة هو التنا. التؽٌٌر ًّ قض الربٌس

و هنا ٌصبح هدؾ بناء القوى هو الحلقة المركزٌة، خصوصا  و أن . اإلمكانات العملٌة لتحقٌق ذلك

أدى إلى تدمٌر الحركة ( سواء بسبب التحّوالت المجتمعٌة أو بسبب قمع السلطة)الوضع السابق 

 .السٌاسٌة و هامشٌتها

أي ستكون مختلفة حٌنما . العمل ستكون مختلفة على ضوء تحدٌد الضرورة العملٌة و لهذا فإن آلٌات

ر اإلعالن ". التؽٌٌر قد بدأ"ٌكون الهدؾ هو تطوٌر القوى عنه حٌنما ٌجري اإلنطالق من أن  و لقد قرَّ

. للتنفٌذأكثر مما هً مهمة " مسؤلة معنوٌة" إال إذا كان طرح مسؤلة التؽٌٌر كـ . التؽٌٌر دون قوى فاعلة

 .و هنا ٌكون قد إرتكب خطؤ  حقٌقٌا ، ألنه أعطى األمل دون ممكنات تحقٌقه

لكنه عاد فؤشار إلى أن . من خالل تشكٌل خط ثالث" مصٌره بٌدٌه"لقد دعا اإلعالن الشعب ألن ٌؤخذ 

، و "ربؤن قّوة جدٌدة قد ولدت للعمل من أجل التؽٌٌ"الهدؾ من اإلعالن هو إعالم المواطنٌن السورٌٌن 

كما تشٌر التوضٌحات . دعوتهم لإلنخراط فً عملٌة التؽٌٌر هذه عبر الدعم و التؤٌٌد و إستمرار األمل

و بالتالً فهو هنا ٌضع المسؤلة فً إطار متناقض، مّرة من أجل التؽٌٌر و مّرة أخرى من أجل . الالحقة

على فهم اللحظة الراهنة، و من  و لهذا فهو ٌنطلق من ضبابٌة ال تساعد. اإلعالم و الدعوة و التحضٌر

ٌّز بٌن التؽٌٌر الذي  و التحضٌر من أجل بلورة القوى القادرة على " قد بدأ"دعوة مرتبكة للعمل ال تم

التؽٌٌر، و كؤن الدعوة بذاتها كافٌة من أجل خلق القوى القادرة على التؽٌٌر، بٌنما ٌشٌر الواقع إلى أنه 

 .لكال القوى قادرة و ال الوضع مهٌؤ لذ

 

 فقط؟" أن سورٌا لٌست قوقعة فارؼة سٌاسٌا  "و بالتالً، هل أن الهدؾ من اإلعالن هو التؤكٌد على 
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. التوضٌح الذي صدرعن هٌبة إعالن دمشق أعطى روحا  أخرى، تختلؾ عن تلك الواردة فً اإلعالن

د التوضٌح موقفا  واضحا  من الخطر اإلمبرٌالً األمٌركً، و من فقد حدّ . لٌبدو أنه ٌطرح صٌؽة بدٌلة

كما أشار إلى أن . مجمل المشروع اإلمبرٌالً و تجسٌداته فً فلسطٌن و العراق وأخطاره على سورٌا

إعتبار التؽٌٌر الدٌمقراطً هو المهمة المركزٌة ال ٌعنً إهمال المهمات األخرى المتعلّقة بالمسؤلة 

و هً . د والتنمٌة و البطالة و القضاٌا المعٌشٌة و تكافإ الفرص و العدالة اإلجتماعٌةالوطنٌة و الفسا

 .القضاٌا التً كانت ؼاببة عن نّص اإلعالن



وكذلك حاول التوضٌح أن ٌركز على مسؤلة المواطنة فً المستوى الدٌمقراطً، بالتؤكٌد على أن 

الحقوق والواجبات المتساوٌة و الدولة المدنٌة، الدٌمقراطٌة التً ٌطرحها تنطلق من مفهوم المواطنة و 

وأنها بعٌدة كّل البعد عن المفاهٌم المتخلّفة و المؽلقة للعصبٌات ما قبل وطنٌة، مشٌرا  إلى فقرات 

اإلعالن التً تتناول هذا الجانب، ومنتقال  إلى تفسٌر النّص المتعلّق باإلسالم إنطالقا  من أن هدفه كان 

سالم التحررٌة واإلنسانٌة، دون أن ٌوضح الخطؤ الذي وقع فٌه النّص، و المتعلّق التؤكٌد على قٌم اإل

بتبنً أٌدٌولوجٌا أصولٌة عبر التؤكٌد على أن اإلسالم عقٌدة كذلك، وبالتالً النظر إلى األدٌان والمذاهب 

ٌة دون أن ٌتخذ وهو كذلك ٌلحظ القضاٌا الشعب(. أي كؤٌدٌولوجٌا)واألفكار األخرى إنطالقا  منه كعقٌدة 

، ومن ثّم "قطاع الدولة"موقفا  واضحا  من مسببات إفقار الشعب وزٌادة البطالة، وأساسها النهب المنّظم لـ

 .وبالتالً عدم لحظ ضرورة دور الدولة اإلقتصادي .التخلً عنه بعد إفالسه

ٌتجاوز نّص وأمام كّل هذه التعدٌالت والتوضٌحات كان أجدر أن ٌصدر هذا التوضٌح كنّص جدٌد 

حٌث  .وهو ما كان ٌعطً الحوار الذي جرى حول نّص اإلعالن األهمٌة التً تستحقها .إعالن دمشق

ٌعاد بناء النّص إنطالقا  من إضافة ما كان ناقصا  فٌه، وشطب ما جرى اإلختالؾ حوله، أو شّكل نقٌصة 

ًّ ٌمكن أن ٌكون أسا. فً النّص ذاته س حوار من أجل تؤسٌس تحالؾ األمر الذي ٌحّوله إلى نّص توافق

 .واسع ٌمكن أن ٌفّعل قّوة المعارضة وٌفتح لها مجال النشاط فً كّل القطاعات المجتمعٌة

فهو . والشّك فً أن إصدار توضٌح فقط دون اللجوء إلى إعادة صٌاؼة النّص ٌطرح العدٌد من األسبلة

دار توضٌح؟ وبالتالً ٌطرح ٌطرح التساإل حول السبب الذي منع تؽٌٌر النّص األساسً بدل إص

التساإل حول قٌمة التوضٌح ذاته، فإذا كان نّص إعالن دمشق ٌتضّمن كّل هذه النواقص واإللتباسات، 

ٌُعّدل بدل اإلقتصار على توضٌح ٌثٌر إلتباسا  جدٌدا ؟  فلماذا ال 

ما ٌضٌفه إذن ما هً القٌمة القانونٌة للتوضٌح؟ هل ٌجّب ما ٌتناقض معه فً نّص اإلعالن؟ وهل 

حرٌة العمل "ٌساوي فً القٌمة نّص اإلعالن ذاته؟ لهذا ٌمكن أن نقول أنه شطب الفقرة المتعلّقة بـ 

؟ وشطب الفقرة المتعلّقة باإلسالم مِحال  محلها "السٌاسً لمكّونات الشعب السوري الدٌنٌة و المذهبٌة

 اإلعالن؟ هل نستطٌع قول ذلك؟ التوضٌح المذكور؟ وهل أصبح الدفاع عن المطالب الشعبٌة جزءا  من

إن التوضٌح بالتالً ٌثٌر إلتباسا  جدٌا ، حٌث لٌس من الواضح لمن األولوٌة، للنّص أم للتوضٌح؟ وفً 

العادة ٌكون النّص هو األساس والتوضٌح مجّرد رأي تفسٌري، خصوصا  وأن التوضٌح لم ٌتضّمن نصا  

ًّ  ٌقول بؤن ما ورد فٌه ٌجّب ما ٌتناقض معه فً نصّ   .اإلعالن، وبالتالً ٌتحّول هو إلى نّص أصل

ٌُرّد على المالحظات التً تناولت نّص اإلعالن، على شكل توضٌح فقط ٌشٌر إلى مدى  إن التمّسك بؤن 

وبالتالً بات من ؼٌر الممكن تؽٌٌر أيٍّ من بنوده، رؼم أن . التً بات ٌتمتع النّص ذاته بها" القداسة"

تشّكك فً التوضٌح ذاته، ألنه سٌخضع " قداسة"وهً . رة إلى إمكانٌة تعدٌلهنّص اإلعالن ٌتضّمن اإلشا

ر النّص األصلً به كما  ٌُفسَّ للنّص األصلً ولٌس العكس، وسٌفسر إستنادا  إلى النّص األصلً بدل أن 

 .ٌوحى

إن التمّسك بالنّص األصلً ٌوحً بالتمترس خلؾ ما ورد فٌه، ورفض كّل مٌل إلى تعدٌل أيٍّ من 

تحكم التحالؾ المتشّكل على ضوبها، " مبادئ أساسٌة"وبالتالً التؤكٌد على أنه بات ٌمّثل . وصهنص

فقد تشّكل التحالؾ أصال  على أساسها، قبل صدور . وأنها أساس هذا التحالؾ ولٌس التوضٌح التالً

. ، أو هما معا  والموافقة علٌها هو أساس اإلنضمام إلى التحالؾ ولٌس الموافقة على التوضٌح. التوضٌح

فكٌؾ ٌمكن . لكن دون التطّرق إلى التناقض العمٌق الذي بات ٌحكم روحٌة اإلعالن وروحٌة التوضٌح



أن ٌتؤّسس العمل السٌاسً على أساس مفهوم المواطنة من جهة، وعلى أساس حّق العمل السٌاسً 

 لمكّونات الشعب السوري من جهة أخرى؟

حٌث أنه ٌنّص على مفهوم المواطنة من ) إزدواجٌة فً هذا المجال  وبالتالً، فإذا كان النّص ٌعانً من

األمر الذي ٌجعله . ، فإن التوضٌح ٌكّرسها وال ٌزٌلها كما هدؾ مصدروه، وربما ٌزٌده تعقٌدا  (األصل

مما ٌإدي ألن تكون فاعلٌته محدودة، أو مشلولة، أكثر مما بدا فً النّص األصلً، . ٌوّحد المتناقضٌن

 .ٌُعتبر مقّدسا  إلى حّد الرفض المطلق لتعدٌله، والتشّبث به وكؤنه بات أقنوما  الذي بات 

ألنه بات ٌعتبر نصا  . هذا المٌل هو الذي ٌزٌد فً إرباك ممارسة المعارضة، وٌقود إلى عدم توحٌدها

 .األمر الذي ٌشّكك فً التوضٌح ذاته وٌقلّل من أهمٌته. كنّص ؼٌر قابل للتعدٌل" خلسة"ُكتب 

تقد بؤن المسؤلة األساسٌة اآلن تتعلّق بتعدٌل النّص على ضوء التوضٌح، وبالتالً صٌاؼة نّص جدٌد أع

وهذه هً الخطوة الضرورٌة  .التوضٌح، مستفٌدا  من بعض فقرات النّص األصلً" روح"أساسه 

  .والمفٌدة بعد كّل الحوار الذي إستثاره نّص إعالن دمشق
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فقد نجحت  .انعقاد المجلس الوطنً إلعالن دمشق شّكل انعطافة جدٌدة من الضروري التوقؾ عندها

، لتجاوز ما إعتبر "المستقلٌن"السٌاسة التً قامت على توسٌع المجلس الوطنً عبر ضم قطاع كبٌر من 

(. اكً وحزب العمل الشٌوعًخصوصا  حزب االتحاد االشتر)مشكلة فً اإلعالن، أال وهو األحزاب 

وجرى التعامل مع المجلس وكؤنه مإتمر حزب له صالحٌات انتخاب مكتب األمانة، دون إلتفات إلى أن 

وكان هذان العنصران ٌشٌان بما ٌمكن أن ٌحدث فً المجلس، . اإلعالن هو تحالؾ أحزاب ومستقلٌن

/ منطق. نطقٌن، وبالتالً سٌاستٌنألن الصراعات التً تلت نشوء اإلعالن كانت تشٌر إلى تناقض م

الهدؾ الجامع الموّحد، الذي ٌتمّثل " دٌمقراطٌة، أو كما تصاغ / استبداد: سٌاسة تتمركز حول مقولة

السٌاسة الذي ٌإسس / وهو المنطق". باالنتقال بالبالد من حالة االستبداد إلى نظام وطنً دٌمقراطً

خطار الخارجٌة بقدر تركٌزه على الداخل، وٌطرح تصورا  لتٌار لٌبرالً على العموم، ال ٌلتفت إلى األ

لبنٌة الدولة كدولة دٌمقراطٌة دون التطرق لطبٌعة اختٌاراتها االقتصادٌة االجتماعٌة، رؼم أن مٌول 

د فً االقتناع بضرورة،بل وحتمٌة سٌادة اقتصاد السوق، واالندماج بالعولمة لهذا . كتلته األساسٌة تتحدَّ

س لمشكالت السٌاسات اإلمبرٌالٌة، واألمٌركٌة خصوصا  فً المنطقة، وٌصر على كان ٌرفض أي تلم

وهذا ما ٌظهر فً برامج األحزاب والتجمعات الممثلة . حصر المسؤلة فً نقطة وحٌدة هً الدٌمقراطٌة

 .(حزب الشعب الدٌمقراطً مثال  )لهذا االتجاه 

تحالؾ حول أكثر من قضٌة رؼم مٌلها إلى السٌاسة األخرى التً تحاول أن ٌتمحور ال/والمنطق اآلخر

وهذه القضاٌا هً التً ظهرت فً . اعتبار أن االنتقال من االستبداد إلى الدٌمقراطٌة هو األولوٌة

التوضٌح الذي صدر بعد تشكل اإلعالن المتصاص موجة النقد له من داخل بعض األحزاب المشاركة 



حٌث جرت المطالبة بموقؾ . ٌسارٌٌن المستقلٌنومن طٌؾ من ال( حزب العمل واالتحاد االشتراكً)

واضح من المشروع اإلمبرٌالً األمٌركً، ومن مطالب الطبقات الشعبٌة، وكذلك من المسؤلة العربٌة، 

 .إضافة إلى مسؤلة الدٌمقراطٌة

ٌُحّمل مسإولٌة شلل اإلعالن،  لهذا كان التوسٌع وبهذه الصٌؽة هو المدخل لحسم هذا التناقض الذي كان 

األمر الذي فرض إسقاط مرشحً كل من االتحاد االشتراكً وحزب . عجزه عن التحرك والنشاطو

وبالتالً بات الحزبان دون تمثٌل فً الهٌبة القٌادٌة األهم، األمر الذي ٌجعلهما . العمل لمكتب األمانة

ن هو عبارة وهو األمر الذي ال ٌستقٌم مع كون اإلعال. بعٌدٌن عن المساهمة فً رسم سٌاسات اإلعالن

". التٌار اللٌبرالً"حٌث بات ٌتحكم تٌار واحد فً تلك السٌاسة، هو ما ٌمكن أن نطلق علٌه . عن تحالؾ

ولقد كانت المالحظة حٌن . بمعنى أن اإلعالن بات ٌمثل هذا التٌار بالتحدٌد ولم ٌعد تحالفا  بٌن تٌارات

العمل كانت فً ؼٌر موضعها، ألن الوثٌقة تؤسٌسه أنه كذلك، وأن مشاركة االتحاد االشتراكً ثم حزب 

كؤحزاب مثل حزب الشعب وحزب العمال، ولجان المجتمع )األساسٌة كانت تمثل هذا التٌار اللٌبرالً 

 .(المدنً، والمستقلٌن، وحتى اإلسالمٌٌن

قد ضؽطا من أجل تعدٌل مسار اإلعالن، عبر ( العمل واالتحاد االشتراكً)وإذا كان هذان الحزبان 

ار التوضٌح الذي تناول مسابل أخرى تتعلق بالمطالب الشعبٌة وبالمشروع اإلمبرٌالً وبالوطن إصد

ٌجب أن " خطوة إلى الوراء"أن التوضٌح ( من قبل أساسٌٌن فً اإلعالن)العربً، فقد جرى اعتبار 

شك وما من . وهو ما حدث فً اجتماع المجلس الوطنً. وبالتالً أن ٌزال كل المصرٌن علٌها. تزال

فً أن أخطاء هذٌن الحزبٌن فً إدارة الصراع هو الذي أسهم فً الوصول إلى هذه النتٌجة، حٌث سمحا 

بؤن ٌضم المجلس أؼلبٌة ساحقة من المستقلٌن من تٌار محدد، كما وافقا على صٌؽة االنتخاب رؼم أن 

هٌبة القٌادة، ألن  التحالؾ ال ٌقوم على االنتخاب ألن كل األحزاب المشاركة ٌجب أن تكون ممثلة فً

السٌاسة التً ترسم فً أي تحالؾ هً توافق بٌن آراء مختلؾ األحزاب، هً الحد الممكن التوافق علٌه، 

السٌاستٌن لٌس من الممكن أن / ولقد كان واضحا  أن المنطقٌن. وحٌن ال ٌكون ممكنا  ذلك ٌنتفً التحالؾ

 .ٌتحقق توافق ٌتحالفا، وكانت أوهام البعض هً التً تؽذي إمكانٌة أن

طبعا  )حٌث أن المتابع لوضع المعارضة فً سورٌة ٌتلمس بؤنها باتت تتخندق فً سٌاستٌن مختلفتٌن 

ولقد وضعت كلمة دٌمقراطً " )دٌمقراطً"، سٌاسة تعّبر عن تٌار لٌبرالً (ربما أكثر من ذلك أٌضا  

، ٌعتقد (اسً هو الدٌمقراطٌةبٌن مزدوجٌن ألن كتلته األساسٌة لٌست دٌمقراطٌة رؼم أن شعارها األس

فً إطار سٌادة حرٌة السوق، " االنتقال من االستبداد إلى الدٌمقراطٌة"بؤن الهدؾ الوحٌد الضروري هو 

وبالتالً إذا كان ٌطرح هدؾ الدٌمقراطٌة كهدؾ وحٌد، ". الؽرب"وفً إطار عالقات دولٌة طبٌعٌة مع 

وربما كان بعض من فً هذا التٌار ٌعتقدون بؤن . ٌبرالًإال أنه ٌحمل مشروعا  متكامال ، هو المشروع الل

االنتقال إلى الدٌمقراطٌة هً خطوة أولى تفتح األفق إلمكانٌة طرح الخٌارات األخرى التً تمثل 

أي )وهذه هً المحاججة التً طرحت منذ تفتق العقل المعارض عن هذا الشعار . الطبقات الشعبٌة

لكن هذا الوهم سٌسقط حٌن تحقق االنتقال، ألن كل آلٌات (. راطٌةاالنتقال من االستبداد إلى الدٌمق

أي سواء وافقت السلطة التً باتت تمارس الخٌار اللٌبرالً فً االقتصاد، أو تحقق التؽٌٌر )االنتقال 

سوؾ تفضً إلى فرض اللٌبرالٌة ( وأصبح إعالن دمشق هو السلطة، أو جرى التؽٌٌر بفعل أمٌركً

والشك فً أن اللٌبرالٌة االقتصادٌة . من مطالب الطبقات الشعبٌة وعلى حسابها االقتصادٌة على الضد

األمر الذي ٌجعل طرح هدؾ الدٌمقراطٌة دون . تتحقق فً الواقع اآلن، رؼم أنها دون دٌمقراطٌة

وبالتالً الدٌمقراطٌة . سٌاسة اقتصادٌة تمثل مصالح الطبقات الشعبٌة ٌصّب فً مشروع التٌار اللٌبرالً



دها لٌست هدؾ كاٍؾ، وال ٌمكنها أن تشكل رافعة للتؽٌٌر، ما دامت الطبقات الشعبٌة تعتبر بؤن وح

ولٌس من الممكن تحقٌق . األولوٌة هً لوضعها المعٌشً بعد أن أصبحت تحت خط الفقر بدرجات

 .التؽٌٌر بدونها، إال فً إطار مراهنات مَرضٌة على الخارج، أو على السلطة ذاتها

خرى، وهً الزالت مشوشة ومتعثرة، نتٌجة اختالط المفاهٌم وإرت الماضً، وربما مسابل السٌاسة األ

الدٌمقراطٌة، والمشروع  :أخرى، تقوم على تلمس ضرورة أن ٌجري التركٌز على ثالثة مستوٌات

رؼم أن . اإلمبرٌالً، ومطالب الطبقات الشعبٌة، إضافة إلى الدور العربً لسورٌة وحل مشكلة األقلٌات

، وكان وضع الطبقات الشعبٌة "المشارٌع األمٌركٌة"خالفات فً اإلعالن تركزت على الموقؾ من ال

 .مهمشا  فً هذه السٌاسة األخرى

لهذا ٌمكن اعتبار أن صٌرورة اإلعالن، والنتٌجة التً وصل إلٌها فً اجتماع المجلس الوطنً، هً 

ورة هً التً طردت االتجاه اآلخر، ولٌس والملفت هو أن هذه الصٌر .صٌرورة تشكل التٌار اللٌبرالً

أو توهمه على أنه قادر على لجمه، وفرض سٌاسة . وعً ذاك االتجاه الختالفاته مع التٌار اللٌبرالً

نتٌجة عدم انطالقها من " قوته"ولقد ساعدت هذه األوهام التٌار اللٌبرالً، ألنها عززت من . أخرى

ٌعً أن ٌتبلور هذا التٌار فً إطار المعارضة، وكان ٌمكن ضرورة الفرز منذ البدء، حٌث كان من الطب

ٌّبت إمكانٌة تبلور تٌار آخر، هو  إٌجاد سبل للتنسٌق معه على قضاٌا هً مجال توافق، لكن األوهام ؼ

التٌار "وهو ما كنا قد حاولناه حٌن تؤسٌس )التٌار الوطنً الدٌمقراطً الذي ٌمثل الطبقات الشعبٌة 

، ولم تحقق الفرز الذي كان ضرورٌا  لكً ٌستقٌم وضع المعارضة، (الجتماعًالوطنً الدٌمقراطً ا

ومن أجل توفٌر أشكال أخرى للتنسٌق فٌما . وال تؽرق فً تناحرات مقٌتة كما جرى داخل إعالن دمشق

ولكً ٌبحث هذا التٌار عن مرتكزاته بٌن الطبقات الشعبٌة التً بدا واضحا  أنها باتت  .بٌن التٌارات

 .نتٌجة وضعها المعٌشً الصعب تتململ

إذن، أقّر المجلس الوطنً إلعالن دمشق وثٌقة جدٌدة، وانتخب قٌادة استبعدت قوى أساسٌة، وتشكل فً 

صٌؽة هً أقرب إلى الحزب منها إلى الجبهة، ربما كانت تكرار للكتلة الوطنٌة، التً شكلت فً حٌنها 

ٌُعتبر من وإذا كانت الوثٌقة قد خضعت للمساومة بٌن ا. تٌار لتٌارٌن المشار إلٌهما، مما أدخل فٌها ما ال 

للوثٌقة األولى ( إعادة صٌاؼة محسنة" )شلبنة"سٌاسات التٌار اللٌبرالً، فقد حرصت على أن تكون 

أن عملٌة التؽٌٌر التً ٌدعو : دون أن تحمل من التوضٌح الذي صدر بعد ذلك سوى ظالل فقرتٌن هما

ر العدوان الصهٌونً المدعوم من اإلدارات األمرٌكٌة والتدّخل العسكري تحّصن البالد من خط" إلٌها 

الخارجً وتقؾ حاجزا  مانعا  أمام مشارٌع الهٌمنة واالحتالل وسٌاسات الحصار االقتصادي وما تفرزه 

". سورٌة جزء من الوطن العربً" ، و"من تؤثٌر على حٌاة المواطنٌن ومن توترات وانقسامات خطٌر

مما ٌجعل هذه . إلشارات إلى الوضع المعٌشً فً المقدمة دون أن ٌتحدد هدؾ ٌخصهاوربما بعض ا

وبالتالً ربما ٌكونا دون . المساومة ؼٌر مفهومة بعد أن أُبعد التٌار الذي دفع باتجاه تضمٌنهما الوثٌقة

  ."المماحكات"معنى، سوى ما ٌدخل فً باب 

زمن، وكانت تفرض تشكٌل تحالؾ آخر، فإن هذه وإذا كانت هذه الخالفات فً المعارضة واضحة منذ 

فقد نشؤ وضع جدٌد فً المعارضة ٌفرض أن ٌتشكل . النتٌجة تفرض أن تدفع إلى تؤسٌس هذا التحالؾ

تحالؾ ٌضم القوى والشخصٌات التً تسعى لتحقٌق التؽٌٌر وفق برنامج ٌنطلق من مصالح الطبقات 

وٌتؤسس على رفض هذه الطبقات للمشروع  الشعبٌة، وٌسعى لتؤسٌس نظام دٌمقراطً علمانً،

 .اإلمبرٌالً الصهٌونً ولسٌطرة اللٌبرالٌة الجدٌدة، وكذلك على دور سورٌة فً اإلطار العربً
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ترٌد تبرٌر االعتقاالت التً تقوم بها، رؼم  حٌنما تتهم السلطة المعارضٌن بالعمالة لجهات أجنبٌة فألنها

لهذا الشك فً ضرورة إدانة كل االعتقاالت . أنها هً من ٌسعى بكل السبل للحاق بالسٌاسات األمٌركٌة

هذه مالحظة لكً . والمالحقات التً حدثت منذ انعقاد المجلس الوطنً إلعالن دمشق، وقبل ذلك طبعا  

ٌوضع فً سٌاقه الصحٌح، أي لكً ال ٌحمل االتهامات كذلك كما ٌكون النقاش التالً واضحا ، ولكً 

 .نالحظ ذلك ضد منتقدي اإلعالن

وأوضح مسبقا  بؤنه فً الصراع السٌاسً لٌس من مكان لالتهام بالخٌانة، ألن ذلك ٌقع خارج السٌاسة، 

قا  من السٌاسً لهذا ٌجب أن ٌجري تناول الخالفات فً المعارضة السورٌة انطال. ٌقع فً دابرة القانون

، وإال (هذا التعبٌر الذي ٌستثٌر أعصاب أصحابنا الشٌوعٌٌن السابقٌن، لكنه أساسً وصحٌح)الطبقً 

 .أصبح الحوار هو عبارة عن سجال شتابمً ال ٌإسس لوعً ، أو لفكر، كما نعٌش منذ عقود

رافه بالعمالة ألمٌركا، وبالتالً فحٌن ٌنتقد األستاذ رٌاض الترك الذٌن ٌتهمون إعالن دمشق أو بعض أط

وهو محق فً ذلك،علٌه كذلك أال ٌتهم أطراؾ أخرى فً المعارضة، ألنها تهاجم أمٌركا، بؤنها تفعل 

 .فهذه مثل تلك، والذي ٌنهى عن ممارسة ال ٌجب أن ٌمارسها". خشٌة من النظام أو خدمة له"ذلك 

**************** 

وأقول أنها  .ٌة واضحة، تعّبر عن إعالن دمشق وعنهربما ألول مرة ٌرسم رٌاض الترك سٌاسة خارج

، وٌكرر كلمة نحن فً كل "نحن فً تجمع إعالن دمشق"تعّبر عن إعالن دمشق ألن رٌاض ذاته ٌقول 

فقط حٌنما ٌتحدث عن رٌاض الترك ٌقول أنا، وهو الجانب المتعلق . المسابل التً تتعلق بالسٌاسة

لهذا سوؾ أعتبر أن ما ٌقوله باسم نحن، أنها سٌاسة إعالن . ٌةبالسإال حول تؽٌٌر موقفه من االشتراك

 .وما ٌشٌر إلٌه بؤنا، بؤنه ٌخصه هو كذات. دمشق، إضافة إلى أنها سٌاسته بالطبع

 على َم تقوم هذه السٌاسة؟

 .21/12/2007اإلٌطالٌة مإرخة فً ( آكً)طبعا  سوؾ أعتمد على تصرٌحٌن لرٌاض األولى لوكالة 

فً هذٌن . ، وحاوره فٌها عادل الحامدي54/05/5117خدمة القدس برس مإرخة فً والثانٌة إلى 

التصرٌحٌن استثارة لمسابل عدٌدة حساسة وهامة، وتوّضح الفروق بٌن السٌاسات فً إطار المعارضة 

 .السورٌة، بل ربما تضعها فً موقعٌن متعارضٌن تعارضا  عمٌقا  

حٌث أنها تحدد سٌاسة ومصالح . ، لكن سوؾ أحددهاهذه المواقؾ( أو عدم خطؤ)لن أحلل هنا خطؤ 

والتحدٌد هنا مهم ألنه تمٌٌز، وبالتالً توضٌح للفروق بٌن السٌاسات، . تعّبر عن فبات اجتماعٌة محددة

طبعا  سوؾ ٌستثار، هنا، الشٌوعٌٌن السابقٌن، ألننً أستخدم . قبل أن نحدد االتفاق أو االختالؾ معها

، فؤسقطوها من ذهنهم، وقرروا أن على اآلخرٌن "خشبٌة"ٌا  أنها تعّبر عن لؽة مفهومات إعتبروا هم ذات



هذه مشكلة هإالء السابقٌن، لكن من حقً أن أدرس المسابل من المنظور الذي أراه . أن ٌسقطوها

من أجل تؽطٌة السٌاسات  -فً الؽالب–وطبعا  أعرؾ أن رفض استخدام تلك المفهومات هو . صحٌحا  

درجة تحت عنوان العقالنٌة ومستجدات العصر، ولمعرفة هإالء بؤن هذه المفهومات تإسس الجدٌدة، الم

 .لهذا ٌصابون بالُعصاب حٌنما أستخدمها، فلٌكن .لوعً طبٌعة هذه السٌاسات الجدٌدة

 :السٌاسات العربٌة والدولٌة

ج عن الصؾ ونحن فً سورٌة شبنا أم أبٌنا ال نستطٌع الخرو( " آكً)ٌقول رٌاض فً مقابلة مع 

العربً والمحٌط العربً، وبمعنى آخر، إن التحالفات التً ٌعقدها النظام السوري مع إٌران التً لها 

مشاكل كبٌرة ومتعددة مع المجتمع الدولً، تشكل عببا  ال ٌستطٌع الشعب السوري أو النظام تحمله، وال 

ادرة على حل التناقضات بٌن بد لسورٌة من العودة إلى الصؾ العربً، والبحث عن سٌاسة حكٌمة ق

، أي "الصؾ العربً"هنا ٌحدد بؤن النظام فً سورٌة ٌجب أن ٌتحالؾ مع ". سورٌة والمجتمع الدولً

وهذا ما ٌوضحه فً مقابلته مع خدمة قدس برس، . ألخ...مع نظم السعودٌة ومصر واألردن والعراق 

". وال  عربٌة مثل مصر واألردن والسعودٌةمع إٌران وأهمل د"حٌث ٌشٌر إلى النظام الذي أقام تحالفا  

 .، وبالتالً لٌس مع المحٌط العربً الذي ٌشمل الشعب"الصؾ العربً"التحالؾ مع  :هذه مسؤلة أولى

ونرٌد حال  ألزماننا فً إطار مصالحنا الوطنٌة والعربٌة، وحال  بالحسنى فً اإلطار ( "مع آكً)وٌكمل 

طبعا  هنا ". السالم العربٌة للوصول إلى سالم دابم وشامل وعادل اإلقلٌمً والدولً، ٌستند إلى مبادرة

تحددت مصالحنا الوطنٌة والعربٌة فً مبادرة السالم العربٌة، وبالتالً فهو ٌنطلق من وجود الدولة 

كما ٌقول فً مقابلة قدس برس، وإقامة " استعادة الجوالن"الصهٌونٌة، وٌدعو للتفاوض معها من أجل 

أي إتباع . وبالتالً العٌش المشترك مع إسرابٌل .حزٌران 4نٌة على أراضً ما قبل الدولة الفلسطٌ

 .سٌاسات النظم فً كل من مصر والسعودٌة واألردن

، أي كما ٌتردد "عبء على محٌطه العربً واإلقلٌمً فً لبنان والعراق وفلسطٌن"ثم ٌعتبر بؤن النظام 

وبالتالً فهو ضد دعم المقاومة ألن فً ذلك . لبنانبؤن النظام ٌدعم المقاومة فً العراق وفلسطٌن و

أن ( وهً تهمة جاهزة طبعا  )طبعا  أوضح قبل أن أتهم مباشرة بؤننً مع النظام . عبء على المحٌط

. النظام ٌلعب باألوراق وال ٌدعم مقاومة، وأنه سبب المشكلة فً لبنان، لكنه لٌس هو الوحٌد الذي ٌسببها

 .بشكل أشمل ولسوؾ ٌتوّضح تالٌا  رأًٌ

ال بد من سٌاسة جدٌدة لسورٌة تقوم بجوهرها على األخذ بعٌن االعتبار الوضع الدولً "وأٌضا  

لكن أنا المعارض . طبعا  النظام لم ٌستطع فعل ذلك فسقط فً ممارسات زادت من مشكالته". واإلقلٌمً

أن نؤخذ الوضع الدولً  هل ٌجب أن أطبق السٌاسة التً لم ٌطبقها النظام؟ وبالتالً بؤي معنى ٌجب

واإلقلٌمً بعٌن االعتبار؟ أمن أجل مواجهة األخطار التً ٌسببها أم من أجل التكٌؾ مع سٌاساته، مع 

 مٌله العام؟

إلى جمٌع القوى الخٌرة ومنظمات المجتمع المدنً ومنظمة "بتوجٌه نداء  (آكً)وٌختم فً مقابلته مع 

الحرٌصة على أن تخرج منطقة الشرق األوسط من قابمة البإر األمم المتحدة والجامعة العربٌة، والدول 

المتوترة، العمل على حل التناقضات الداخلٌة واإلقلٌمٌة والدولٌة بالحسنى، وأن تتجه الجهود الدولٌة 

إلٌجاد حل بعد أنابولٌس للقضٌة الفلسطٌنٌة قابم على إقامة الدولة الفلسطٌنٌة على أراضً ما قبل 

اك كافة القوى العراقٌة فً رسم مصٌر بلدهم، ثم العمل على خروج االحتالل من وإشر ... حزٌران4

أم نحن؟ ألٌس كل ذلك ركون لدور تلك القوى من " المجتمع الدولً"َمْن ٌحل هذه المشاكل، ..". العراق 



م أن أجل أن تحل هً المشاكل؟ وبالتالً ألٌس حرٌا  بنا أن نطرح نحن حال  لهذه المشاكل بدال  منهم؟ أ

ولٌس المساعدة فً حل، " العمل على"؟ ورٌاض هنا ٌدعوها إلى "تدخل دولً"األمور ال تسٌر دون 

 .والفرق كبٌر بٌن هذه وتلك

التوافق مع سٌاسات النظم فً السعودٌة واألردن ومصر، وحل : هذه هً السٌاسة التً ٌقدمها رٌاض

، وعدم دعم (تً وافق علٌها النظام السوريال)الصراع العربً الصهٌونً على أساس المبادرة العربٌة 

  .للعمل على حل مشاكلنا" القوى الخٌرة"المقاومة فً العراق وفلسطٌن ولبنان، ودعوة 

 :بوش، اإلنسان واإلمبرٌالٌة األمٌركٌة

رسم رٌاض السٌاسة، لكنه فً المقابلة مع خدمة قدس برس عّمق المسابل، دخل ( آكً)فً المقابلة مع 

رؼم أن هذه . بالتالً فهً تحتاج إلى تحلٌل، أكثر من السرد والتحدٌد الذي قمنا به قبال  و. فً العمق

 .(آكً)المقابلة تحوي تحدٌدا  ٌوّضح أكثر ما جاء فً مقابلة 

أوال ، ٌرحب رٌاض بتصرٌح لبوش حول االعتقاالت األخٌرة التً قام بها النظام ضد عدد ممن حضر 

بؽض النظر عن قابله، إن كان جادا  أو تؤثر بهذه "مشق، وٌكمل اجتماع المجلس الوطنً إلعالن د

لكن هل ٌمكن أن نفصل بوش . وٌكرر الشكر أكثر من مرة". االعتقاالت، ألنه قام بعمل إنسانً نبٌل

عن بوش المصالح؟ وهل أن إنسانٌته هً التً دفعته إلى ذلك أم هً السٌاسة المتبعة تجاه " اإلنسان"

المصالح، ورإٌة السٌطرة على المنطقة؟ رٌاض ٌحاول أن ٌوهمنا بؤنه ٌقوم بفصل  سورٌة والمبنٌة على

رٌاض هنا ٌنطلق من تجرٌد اإلنسان، . عن مصالحه، وبالتالً عن مصالح أمٌركا( بوش)اإلنسان 

لكن (. فعل الخٌر)الخالص من المصالح واألهداؾ، والذي تدفعه إنسانٌته المجردة إلى . اإلنسان المجرد

ن إنسان مجرد فً الواقع، اإلنسان واقعً، وبالتالً فهو محكوم بالمصالح، محكوم بسٌاسات لٌس م

من هنا نفهم معنى التعاون مع "وألن لٌس من إنسان مجرد ٌتحّول شكر بوش إلى تحدٌد، حٌث . محددة

عاون لهذا ٌصبح اإلنسان المجرد هو إنسان دٌمقراطً ٌمكن الت". أناس ٌرٌدون بناء مجتمع دٌمقراطً

  .معه

بوش لٌس إنسانا  مجردا ، إنه ربٌس الوالٌات المتحدة، وزعٌم عصابة المحافظٌن الجدد، والمنفذ 

وهو ٌعرؾ بصفاته هذه، وبالتالً باندفاعه لتنفٌذ السٌاسات التً تبلورت . لسٌاسات الشركات االحتكارٌة

ٌركً للسٌطرة على العالم، بالقوة بعد انهٌار المنظومة االشتراكٌة، والمعّبرة عن مٌل الرأسمال األم

ٌمكن أن ٌقال أن هذه . هذا ما ٌجري فً الواقع، ونراه ٌومٌا  دون تزوٌق. ولٌس بؤٌة صٌؽة أخرى

ومعروؾ أن تحقٌق التؽٌٌر فً سورٌة مطروح  .سٌاسة صحٌحة وخٌرة، لكن لٌس من الممكن إنكارها

فً قابمة " الهدؾ التالً"، ومطروح أنها 5110على أجندة إدارته منذ ما قبل الحادي عشر من سبتمبر 

وهً السٌاسة التً لم ٌتراجع عنها بوش رؼم (. هً أو إٌران كما ورد آنبذ)بٌرل المشهورة بعد العراق 

األزمة التً ٌعانٌها فً العراق، على العكس فهو مندفع إلى الحرب ضد إٌران، وٌحشد الجٌوش، وٌكتل 

هل هذه سٌاسة سرٌة؟ أمٌركا الٌوم (. مع الدولة الصهٌونٌة)فً حلؾ المعتدلٌن " الصؾ العربً"

 .تمارس السرٌة فً العلن، تقول ما ترٌد أن تفعله، وهً تقول كل ذلك

لكن هل أن . لهذا من الطبٌعً أن ٌركز بوش على سورٌة اآلن، وأن ٌإكد بؤن صبره قد نفد من النظام

 .ت جمعٌة خٌرٌة كما قال بوش ذاتهكل ذلك هو فً خدمة الشعب السوري؟ بالطبع أمٌركا لٌس

إذن، لماذا هذا اإلٌهام بؤن تصرٌح بوش هو عمل إنسانً نبٌل؟ إنه تصرٌح محسوب ضمن سٌاسة 

هل ٌجهل رٌاض هذه األلؾ باء؟ أم أنه ٌعتبر بؤنه ٌمارس . واضحة، ربما نلمسها فً األٌام القادمة



، والذي هو أهم من هذه األلؾ باء؟  التكتٌك األشد ذكاء 

ٌكمل رٌاض بؤن تضامن قوى الخٌر مع قوى إعالن دمشق ٌساعدهم على إنجاح مشروعهم، فٌسؤل 

أنت تكون جاحدا  إذا جاءك إنسان وساعدك على "، ٌجٌب رٌاض "هل أمٌركا قوة خٌر؟"المحاور 

 ربما كان هذا الجواب هو التفاؾ على السإال، لكنه ٌإكد". التخلص مما تعانٌه ثم تقول له إذهب عنً

، وهذه مسؤلة "قوى الخٌر"أمٌركا إذن باتت هً من . القبول بالمساعدة من أمٌركا، ومن بوش اإلنسان

 .جدٌرة بالتؤمل

بصرؾ النظر عن "فهو ٌرحب بالتصرٌح . طبعا  ٌشٌر رٌاض إلى االختالؾ مع أمٌركا، الشك فً ذلك

. لسبعٌنات كما ٌشٌر فً مكان آخرفً ا" السٌاسة األمٌركٌة فً المنطقة التً جانبت مسؤلة الدٌمقراطٌة

ال تعنً أننا نإٌد سٌاسات أمٌركا فً الشرق األوسط، فنحن ندرك أن سٌاساتها لم "وٌقول بؤن كالمه هذا 

تكن فً صالح شعوبنا، ولم تكن بوارد الضؽط على إسرابٌل ومساعدة الفلسطٌنٌٌن إلقامة دولتهم 

ساتها تجاه العراق وأفؽانستان، رؼم أنهم أزالوا نظاما  نحن نختلؾ مع أمٌركا فً سٌا"وٌإكد ". المستقلة

االختالؾ إذن مع سٌاسات، وبالتالً فالنظر هنا ٌنطلق من األرضٌة ذاتها، ". سقٌما  عن الشعب العراقً

 .كما تفعل النظم فً السعودٌة ومصر واألردن، التً قال قبال  بالتوافق مع سٌاساتها

صالح؟ هل عدم الضؽط على إسرابٌل هو سٌاسة أم نتٌجة عمق ثم هل هذه سٌاسات أم أنها نتاج م

العالقة بٌنهما، هذه العالقة التً جعلت من الدولة الصهٌونٌة أداة عسكرٌة للهٌمنة على الوطن العربً؟ 

إذن لماذا تضؽط أمٌركا وهً تسعى لتطوٌر قوة الدولة الصهٌونٌة، وتكرس توسعٌتها؟ طبعا  سٌقول 

لٌكن، لكن ٌجب أن ٌكون واضحا  أن هذه هً السٌاسة ". عفا علٌه الزمن" هذا كالم" المجددون"

 .أن ال ٌخافوا من سٌاستهم التً ٌطرحونها. الممارسة

وهنا . السٌاسة األمٌركٌة تنطلق من مصالح أمٌركا، وبالتالً فهً تسعى للسٌطرة والتوسع واالحتالل

فً هذه المعادلة هو من ٌقبل األرضٌة المختلؾ . المسؤلة لٌست مسؤلة اختالؾ بل مسؤلة تناقض

لكن األرضٌة التً . لٌست عادلة" القسمة"المشتركة، أي التكٌؾ مع الهٌمنة الرأسمالٌة، لكنه ٌرى أن 

 .تفرضها الرأسمالٌة هً فً تناقض مع مصالح مجتمعنا

احتلت العراق،  ؟ هل ٌمكن ابتسار المسؤلة إلى هذا الحد؟ أمٌركا"إزالة نظام سقٌم"وهل نسمً االحتالل 

ولو تكلؾ رٌاض عناء قراءة بعض ممن . ولم ٌكن الهدؾ هو إزالة هذا النظام السقٌم، بل من أجل النفط

ٌصدر عن كبار مسإولً اإلدارة األمٌركٌة الحالٌة المتقاعدٌن لعرؾ أن تفكٌر اإلدارة لم ٌكن منصبا  

لماذا إذن هذه  .فط والنهب والسٌطرةعلى هذه الزاوٌة، فقد تحالفت معه سنوات، بل كان من أجل الن

 الرقة تجاه السٌاسة األمٌركٌة؟ وهم؟ قصور وعً؟

وبالتالً ٌمكن أن نقول بؤن الموقؾ من أمٌركا ٌنطلق لٌس من تناقض عمٌق معها، بل من اختالؾ فً 

ولكن تحدٌد هذه المسؤلة مهم  .طبعا  هذا من حق رٌاض وإعالن دمشق الذي ٌتحدث باسمه. السٌاسات

 .فً السٌاسة، ألنها تحدد الموقع الطبقً، أو بشكل أدق المٌل الطبقً

ٌُطلب من بوش؟ ٌقول رٌاض بعد ترحٌبه فً تصرٌح بوش "الخارج"ما هو دور  أتمنى أن "؟ ماذا 

من هنا نفهم معنى التعاون مع أناس ٌرٌدون بناء مجتمع "، وٌكمل "تنعكس هذه على سٌاساته تجاه شعبنا

و أن ٌكون جوهر تدخله فً المنطقة مساعدة الحركات الدٌمقراطٌة لتصبح قوة أدع"، و"دٌمقراطً

إذا استطعنا أن ننال دعما  سٌاسٌا  من المجتمع الدولً ومإسساته فً "و". داخلٌة للتؽٌٌر الدٌمقراطً

إذن، ". سٌاق نضالنا من أجل الدٌمقراطٌة فإن هذا سٌقوي معنوٌات مجتمعنا فً مواجهة االستبداد



 .مثل بوش" أناس ٌرٌدون بناء مجتمع دٌمقراطً"وب هو التعاون والمساعدة والدعم من المطل

ال ٌعنً ذلك أن المراهنة تقوم على . واضح من النص بؤن التعوٌل على الخارج فً تحقٌق التؽٌٌر كبٌر

ا لكن المهم هن. التدخل العسكري كما حدث فً العراق، فاإلعالن ٌرفض ذلك، لكن هناك أسالٌب أخرى

بمعنى أن التؽٌٌر ال ٌتحقق إال باالعتماد على  .هو أن هناك تعوٌل كبٌر على هذا الخارج، وعلى أمٌركا

حتى حٌنما ٌجري التطرق إلى المجتمع ٌجري (. باألشكال ؼٌر العسكرٌة على األقل)الضؽط الخارجً 

داخلٌة باألساس، عبر  الربط بٌن معنوٌاته فً مواجهة االستبداد والدعم الدولً، ولٌس نتٌجة مفاعٌل

وال ٌعنً ذلك أننً أقول . أي لٌس هناك مراهنة على الشعب. الدفع نحو تطوٌر الحراك المجتمعً

بالمراهنة على التؽٌٌر من الخارج، فاإلعالن ٌرفض ذلك كما أشرت، لكن المراهنة على الضؽط 

ط الجماهٌري، الخارجً هً أساس تحقٌق التحوٌل الداخلً، ولٌس حركة الشعب، لٌس النشا

ألخ، فهذه كلها ؼٌر ممكنة فً ظل االستبداد كما ٌنطلق رهط اإلعالن ...واالضرابات والمظاهرات 

عموما ، وبالتالً ٌجب إزالة االستبداد أوال ، إذن كٌؾ؟ كٌؾ إذا لم ٌكن الضؽط الخارجً؟ فالمعادلة التً 

شاط، وبالتالً ٌجهض التؽٌٌر عبر تسكن فً وعً جزء كبٌر من المعارضة هً أن االستبداد ٌمكن الن

فسحة "النشاط الشعبً، إذن ٌجب أن نتعلق بحبال المراهنة على الضؽط التً تفرض على النظام 

لكن حٌنها هل سٌقوم نظام دٌمقراطً ٌسمح بالحراك الشعبً؟ هنا الخارج . ، أو حتى تؽٌره"دٌمقراطٌة

 .ٌفرض صٌؽته، ولقد باتت واضحة بعد العراق

نحن نعتقد أننا فً عصر لم نعد "فـ " كل هذا االعتماد على الدعم والمساعدة بالتالًٌبرر رٌاض 

( س-متى كان من الممكن أن نبتعد عن المجتمع الدولً؟ )نستطٌع فٌه أن نبتعد عن المجتمع الدولً 

فالداخل ( س-وهل تطرح المسؤلة بهذا الشكل؟ )وننعزل فً جزٌرة ال نتعاطى مع مإثرات الخارج 

لكن المسؤلة األساسٌة هً أن العالقة مع الخارج ال بد أن . هذه حكمة التارٌخ. ارج مترابطانوالخ

ونحن نعتقد أن مصلحة بالدنا فً الظروؾ الحالٌة أن نتخلص من نظام مستبد . تنطلق من الداخل

 ."من أجل التوافق مع الخارج: "وٌمكن أن أكمل الجملة بالتالً ."فاسد

ال معنى له، ألنه لٌس من الممكن " لم نعد نستطٌع أن نبتعد وأن ننعزل"حول كل هذا اللؽط واللؽو 

لكن المسؤلة األساسٌة هنا هً، هل نتكٌؾ مع . أصال  االبتعاد أو االنعزال، فالتؤثٌر قابم فً كل األحوال

الخارج المسٌطر، أو نكون ضده؟ أن نندؼم فً السٌاسات التً ٌفرضها أو نواجهها؟ كل هذا اللؽو 

لكً ال )هدؾ إلى إخفاء هذا التحدٌد، أو إعطاء جواب ملتو ٌقول بالتكٌؾ مع القوى المسٌطرة عالمٌا  ٌ

، أي أن نقبل "السٌاسة العقالنٌة"فهذه هً . ، وإال لم ٌكن بحاجة إلى كل هذا اللؾ والدوران(ننعزل

وهذه . واآلن أمٌركا كان االتحاد السوفٌٌتً،. باألمر الواقع، أن نتبع القوى المهٌمنة فً كل عصر

ألخ من الجمل التً تعدم ... السٌاسة التً ٌنبنً علٌها كل الهجوم على اللؽة الخشبٌة، واألفكار القدٌمة 

 .كل األفكار السابقة، كل النضال السابق تحت شعارات العقالنٌة ومستجدات العصر

 لكن بماذا تختلؾ هذه السٌاسة عن سٌاسة النظام؟

. فالتؤكٌد على توافقها مع السٌاسات السابدة ٌجعلها تبدو مناقضة لسٌاسة النظام. الربما ٌفاجا هذا السإ

حٌث أن فهم طبٌعة االختالؾ بٌن الدولة األمٌركٌة والنظام ٌكشؾ . لكن بعض التدقٌق ٌوصل إلى نتٌجة

ربٌة فً ، ولم ٌشذ عن النظم الع"الصؾ العربً"حٌث لم ٌكن النظام فً ٌوم من األٌام خارج . هذا السر

. الذي إختلؾ هو أن نظرة الدولة األمٌركٌة إلى المنطقة هً التً إختلفت. عالقته مع الوالٌات المتحدة

ولهذا طرحت إستراتٌجٌة إعادة . أو بشكل أدق، أن رإٌة هذه الدولة لدوام السٌطرة على المنطقة إختلفت



. راقً، والسوري واإلٌرانًوكانت إعادة الصٌاؼة هذه تفترض شطب النظام الع. صٌاؼة المنطقة

والتؽٌٌر هنا لم ٌكن ٌعنً اإلتٌان بنظم دٌمقراطٌة، بل ٌعنً تفكٌك الدول تحت شعار الدٌمقراطٌة، 

القابمة على أسس طابفٌة وإثنٌة، والتً تحّول المجتمعات إلى كتل طابفٌة متناقضة، علٌها أن تتوافق 

 .قسٌموفً إطار فٌدرالً ٌفتح على الت. على تقاسم السلطة

" الرأسمالٌة الجدٌدة"السلطة، أو " نخبة"فكٌؾ ستقبل السلطة أن ُتشطب؟ رؼم أن المدقق فً تكوٌن 

ٌلحظ مٌلها الشدٌد إلى التكٌؾ مع السٌاسات األمٌركٌة ولٌس التناقض معها، وهً تحاول وتكرر 

مع السٌاسة األمٌركٌة  لهذا تبدو المشكلة لٌس فً سٌاسة النظام التً ٌمكن أن تتكٌؾ .المحاولة للتفاهم

فٌما لو ضمنت استمرارٌتها، بل فً كٌؾ ٌمكن التوفٌق بٌن أن ٌتؽٌر شكل السلطة، من سلطة مركزٌة 

ولهذا فإن الرأسمالٌة . استبدادٌة إلى سلطة هشة واستبدادٌة كذلك، وشكلٌة هً تجمٌع لمافٌات طوابؾ

 ؟ الجدٌدة ال تختلؾ مع كل ما قاله رٌاض، ألٌس مفاجبا  ذلك

إن النظر انطالقا  من المصالح ٌوصل إلى ذلك، لهذا ٌؽطى الصراع مع السلطة بالحدٌث عن االستبداد 

نهبت  "رأسمالٌة جدٌدة"السلطة لٌست مستبدة فقط، وال فاسدة فحسب، بل إنها تمثل مصالح . فقط

الذي تسارع الطبقات الشعبٌة وأفقرتها، خصوصا  منذ بدء سٌاسة الخصخصة وتعمٌم اقتصاد السوق، 

 .فً السنة األخٌرة بوتٌرة عالٌة

وسلطة على ذات األرضٌة الطبقٌة السٌاسٌة، " معارضة"وإذا حاولنا تحلٌل التناقض القابم، وقٌام 

على السلطة فً شكلها االستبدادي ٌجعلها تستؤثر هً وحدها " الرأسمالٌة الجدٌدة"سنلمس بؤن سٌطرة 

، لهذا ال تجد الشرابح الرأسمالٌة األخرى "القطاع العام"مال بالرأسمال المتراكم، وتستولً عن رأس

فً التنافس، وبالتالً " تكافإ"مخرجا  إال بإزالة الشكل االستبدادي للسلطة، من أجل تحقٌق ( القدٌمة)

لكن هذه الشرابح ال تستطٌع الحراك خوفا  على مصالحها، وهذا . تقسٌم أفضل للرأسمال المتراكم

لكن لٌس كنقٌض للرأسمالٌة الجدٌدة بل ربما بالتشارك معا  فً . ٌعبر عنها بالضبطالمطروح هو الذي 

". إعالن دمشق"إذن، هذا هو الدور الذي ٌحاوله التٌار اللٌبرالً الذي تبلور فً . ظل معادلة مختلفة

 .وهو الذي جعل كثٌر من مكوناته تعٌش لحظات وجد تجاه البرجوازٌة التقلٌدٌة وتنتظر دعمها

لتالً ٌمكن االستنتاج بؤن كل هذا الصراع سوؾ ٌكون من أجل إعادة صٌاؼة العالقة بٌن شرابح وبا

، أو هشة، أو مفككة، على أسس طابفٌة انطالقا  من "مرنة"الرأسمالٌة الجدٌدة والقدٌمة، فً ظل سلطة 

مٌركٌة، والتً وهو ما تعمل على أساسه الدولة األ. ، ومن الفٌدرالٌة"الدٌمقراطٌة التوافقٌة"مفهوم 

حٌث أن إعادة . بدعمها ومساعدتها، وضمانها ترتٌب التحالؾ بٌن تلك الشرابح، تستطٌع أن تفرضه

 ."النمط األمٌركً"الصٌاؼة هذه تتحقق فً بوتقة التكٌؾ مع 

 :السٌاسة العقالنٌة

؟ بالتؤكٌد هً هل هً فعال  سٌاسة عقالنٌة". سٌاسة عقالنٌة"طبعا  ٌإكد رٌاض على أن هذه السٌاسة هً 

كذلك من منظور رٌاض والشرابح التً بات ٌعّبر عنها، كما هً السٌاسة ذاتها عقالنٌة للطبقات 

فهً تقوم على التكٌؾ مع  .ألخ، وكل الفبات الحاكمة العربٌة....الحاكمة فً مصر والسعودٌة واألردن 

 .، وهو االسم المعطى للنظام اإلمبرٌالً المهٌمن"المجتمع الدولً"

كنها بالتؤكٌد لٌست سٌاسة عقالنٌة لكل الطبقات الشعبٌة التً باتت تحت خط الفقر بدرجات، وبات ل

بعضها ٌنشط للدفاع عن وجوده، كما ٌفعل العمال والفالحون فً مصر، أو تفعل جماهٌر الفقراء فً 

 .المؽرب واألردن والٌمن، وكما بدأ ٌتبلور فً سورٌة كذلك



ة هً سٌاسة كارثٌة، سوؾ تزٌدهم فقرا  وبإسا  من جهة، وهً سٌاسة تتجاهل بالنسبة لهإالء هذه السٌاس

أو ال ترٌد أن )الخطر األمٌركً الذي تلمسه تلك الطبقات بإحساسها عبر ما ترى فً العراق، وتتجاهل 

إنها السٌاسة التً تفضً إلى قهر الطبقات الشعبٌة، . أن هذه السٌاسة تمس بالقضٌة العربٌة كلها( تعرؾ

 .تودي إلى فقرها وإؼراقها فً الفوضى والقتل والتهجٌرو

 .إنها سٌاسة عقالنٌة لذاتها، ولكنها لٌست عقالنٌة لتلك الطبقات التً هً وحدها صانعة التؽٌٌر

ولقد هجر كثٌر من الشٌوعٌٌن الحدٌث عن تلك الطبقات منذ انهٌار النظم االشتراكٌة، ولم ٌجدوا سوى 

فكرهم، رؼم " جددوا"، "تطورا"معتبرٌن أنهم . لكً ٌنظروا لها وٌدافعوا عنها" السٌاسة العقالنٌة"هذه 

أنهم لم ٌفعلوا سوى تكرار سٌاسات الرأسمالٌة التابعة التً ظلت تكررها منذ عقود ألنها فً صلب 

 .رثا  " فقرا  "ولهذا ٌقدمون . إنهم هنا ال ٌطورون فكرهم، بل ٌتحّولون طبقٌا  . مصالحها

 :الشٌوعٌةعن الماركسٌة و

ٌستثار رٌاض حٌنما ٌسؤل عن تركه الماركسٌة والشٌوعٌة، فٌستعٌد خطابه القدٌم بكل دقته، وهو 

. خطاب الحركة الشٌوعٌة سنوات األربعٌنات والخمسٌنات إلى أواسط الستٌنات، والمعّبر عن وعٌها آنبذ

كان ٌكررها الرفٌق خالد ورٌاض هنا ٌستعٌد حتى الكلمات ذاتها، مثل حٌاة دٌمقراطٌة سلٌمة التً 

لهذا سوؾ أناقش هنا وعً الحركة الشٌوعٌة عبر الرفٌق . بكداش، وأٌضا  كلمات االحتالل األجنبً

رٌاض الترك، ألصل معه إلى أنه لم ٌتؽٌر، لكن فقط كوعً، والى حدود كسٌاسات، ولكن فً صٌؽة 

جتماعً الذي ٌعتمد علٌه هو الذي تؽٌر إنه حقٌقة لم ٌتؽٌر، لكن الحامل اال. أكثر رداءة مما كانت آنبذ

نتٌجة مصالحه، وبالتالً فقد ؼٌر رٌاض الحامل الدولً تبعا  الرتباط الحامل االجتماعً المحلً، 

 .وأقصد الرأسمالٌة المحلٌة، به

 

ورٌاض ٌشٌر إلى مواجهة )حٌث أن الفكرة الجوهرٌة التً اخترقت هذا العقل هً أن تجاوز اإلقطاع 

ع، رؼم أن ماركس واجه الرأسمالٌة وأسس سٌاسة بدٌلة لها، وفقط فً ألمانٌا كان ٌواجه ماركس لإلقطا

ٌقوم على دور البرجوازٌة التً هً وحدها ( بمعنى أن نظرٌته إنبنت على مواجهة الرأسمال. اإلقطاع

ة، فً والتً كانت تتحدد فً نظام دٌمقراطً وحٌاة دٌمقراطٌة سلٌم. التً تحقق الحرٌة بمعناها العام

وهو ما جرى تحدٌده فً المإتمر الثانً للحزب (. أي نظام رأسمالً)ظل سٌادة الملكٌة الخاصة 

وهذه هً الروحٌة العامة لما . 0944وبداٌة سنة  0943الشٌوعً السوري اللبنانً المنعقد نهاٌة سنة 

جعلت الشكل الجدٌد  ، هذه المتؽٌرات التً"المتؽٌرات العالمٌة"ٌطرحه رٌاض الٌوم، لكن بالتوافق مع 

وبالتالً فإذا كان الشكل القدٌم خاطبا  فإن هذا الشكل هو أكثر من ذلك، هو . هو كارٌكاتور الشكل القدٌم

 .ولقد ال حظنا فٌما سبق كٌؾ تبدى ذلك. شكل مدمر

بمعنى أن المفصل األساسً الذي ٌنطلق منه هو أن . المدخل النظري لرٌاض هو هنا الحرٌة وماركس

طبعا  هذا ما ) ال زال بلدا  متخلفا ، واالستبداد زادنا تخلفا ، والمستعمرون ال ٌرٌدون لنا أن نتقدم "البلد 

وبهذا المعنى هو ٌفهم اللٌبرالٌة كما ٌشٌر، ". وجوهر التقدم ال ٌنطلق إال من الحرٌة( كان ٌقال آنبذ

رٌة، لذلك ال بد علٌنا أن نفهم الذي كان متمردا  على اإلقطاع، كان ٌطالب بالح"وأٌضا  ٌفهم ماركس 

هذه الكلمات البسٌطة تعّبر عن ". تنتظم الحٌاة على نحو أفضل"الحرٌة التً تعنً أن ". جوهر مبادبه

عمق وعً الحركة الشٌوعٌة منذ نهاٌة ثالثٌنات القرن العشرٌن إلى أواسط ستٌناته، والتً ظل رٌاض 

ٌّر اآلخرون  ، وهً تنطلق من فهم مجّرد (ورة باالتجاه الصحٌحولٌس بالضر)الترك ٌحملها بعد أن ؼ



للحرٌة، الحرٌة المطروحة فً مواجهة اإلقطاع، والتً كانت البرجوازٌة الناشبة فً أوروبا تعطٌها 

العمومٌة فٌها، إلخفاء مصالحها الخاصة كطبقة جدٌدة صاعدة، مثل /معنى العمومٌة، وتتقصد التجرٌد

لت مجردة، وحٌن مورست أفضت إلى عكسها، وماركس ٌشرح ذلك كلمات المساواة والعدالة، التً ظ

 .بالتفصٌل

لكن ماركس، الذي ٌستند علٌه رٌاض، بدأ من نقد هذا المفهوم للحرٌة، نقد الحرٌة المجردة، وربطها 

ولهذا ربطها بمشروع طبقً اقتصادي . بمصالح الطبقات، وبالتالً لم ٌَر حرٌة عامة دون تحدٌد طبقً

" حول المسؤلة الٌهودٌة"فكتابه  .والذي ٌعود إلى كتاباته األولى ٌلحظ هذه المسؤلة بدقة. ًاجتماعً سٌاس

ٌتطرق إلى هذا الموضوع، حٌث ٌرفض االكتفاء بالتحرر السٌاسً، لهذا ٌطالب بالتحرر اإلنسانً، هذا 

الطبقة  لهذا حمل أهداؾ الدٌمقراطٌة لكن فً إطار مشروع. التعبٌر الذي أوصله إلى االشتراكٌة

العاملة، وبالتالً تناقض مع اللٌبرالٌة هنا، ألنه طرح تجاوز الرأسمالٌة نحو االشتراكٌة، أي طرحها 

 .ضمن سلطة طبقة ؼٌر الطبقة الرأسمالٌة

هنا، ألن البرجوازٌة " العدالة االجتماعٌة"و" األخذ بٌد الطبقات الفقٌرة"وبالتالً ال ٌكفً الحدٌث عن 

ما هو مشروع الطبقة العاملة والفالحٌن الفقراء الذي ٌجب أن ٌصٌؽه األساس هو . تطرح ذلك

 الماركسٌون؟

والشك فً أن تجرٌد الحرٌة الذي كان ٌطرح آنبذ، والذي الزال رٌاض ٌطرحه، ٌتضمن اللٌبرالٌة 

  .هذا ما كان ٌقول به خالد بكداش بالضبط. االقتصادٌة وسلطة الرأسمالٌة مع الحرٌات العامة

فهم العمومً لماركس، الذي حّوله فً الحقٌقة إلى لٌبرالً، والمنطلق من أنه كان ٌطرح إن هذا ال

الحرٌة ضد اإلقطاع فطالق طاقات التطور، الذي هو بالضرورة رأسمالً، هو الذي حكم الحركة 

ٌّؾ هذا الفهم مع . الشٌوعٌة، والزال ٌحكم رٌاض و " مستجدات العصر"لكن مٌزة رٌاض أنه ٌك

وهذا طبٌعً مادام ٌرسم أفق التطور مرتبطا  ". السٌاسة العقالنٌة"تحت شعار " العالمٌة المتؽٌرات"

وهً اآلن معنٌة بؤن تكون (. أو ٌطرح برنامجها)بدور الرأسمالٌة، ولهذا فهو ٌتوافق مع سٌاساتها 

ً التجارة ، أي ف"المسموح به"فً عجلة الرأسمالٌة العالمٌة، لهذا تنشط فً القطاع االقتصادي " برؼً"

وبالتالً فهً معنٌة بالتكٌؾ مع السٌاسات والمصالح الرأسمالٌة العامة، ألنها باتت . والخدمات والمال

 .تطابق مصالحها

االتحاد "وإذا كانت السٌاسة القدٌمة للحركة الشٌوعٌة، التً كان ٌتبناها رٌاض، مبنٌة على دعم 

أي قوى السلم واالشتراكٌة، فإن رٌاض هنا ٌتحول ، وكل القوى الخٌرة فً العالم، "السوفٌٌتً الصدٌق

لبلداننا كً تلتحق "الجدٌدة، للمساعدة والتعاون من أجل توفٌر شروط النهضة  "القوى الخٌرة"إلى 

 ."بالركب الحضاري

ٌّر فكري: "وبالتالً فهو كما ٌقول ٌّر طرٌقة تفكٌره، الزال ٌفكر فً العقل ذاته، لم "لم أؼ ، أي أنه لم ٌؽ

وهذا من طبٌعة هذه المنظومة الفكرٌة التً . بّدل فً السٌاسة فقط. ولم ٌحّدث منظومته الفكرٌةٌجدد 

تنقلب عادة من حد إلى الحد المعاكس، ألنها ترى كل شًء وفق حدٌن متناقضٌن، وال ترى أكثر من 

هذا هو . منه إنه العقل األحادي المزروع فً وعٌنا منذ القرون القدٌمة، والذي لم نستطع التخلص. ذلك

الذي ٌجب نقده وتفكٌكه من أجل تجاوزه، لكً ٌكون ممكنا  أن تتؤسس سٌاسة تعّبر " الشٌوعً"العقل 

 .حقٌقة عن الفقراء

 



 

 

 حول آفاق المعارضة السورٌة

 فً الوضع الراهن

بؤن ٌتحقق االنفراج أو التؽٌٌر، عاد الوضع لٌشٌر إلى أن  5111بعد اآلمال التً راجت بعد عام 

ولهذا تراجع النشاط المعارض، واستحكم المٌل للتؤمل . مسؤلة أعقد مما كان ٌوحً الوضع آنبذال

 .والتساإل أكثر من الفعل، رؼم أن كل النشاط السابق تمحور حول الدٌمقراطٌة

ورؼم أساسٌة الدٌمقراطٌة إال أن الوضع كان ٌستلزم مجهودا  أكبر فً فهم الظروؾ القابمة، حٌث أن 

، بل كانت نتاج تحوالت متعددة األوجه "طبٌعٌا  "ٌة لم تكن فً لحظة من اللحظات معطى الدٌمقراط

وبالتالً ٌمكن القول بؤن مختلؾ القوى انساقت وراء . تفرض تؤسٌس السلطة على أسس دٌمقراطٌة

من المثقفٌن والسٌاسٌٌن، بمعزل عن " نخبة"هدؾ كان ٌحتاج إلى حامل اجتماعً ولٌس إلى دعوات 

 .ا للدور الذي قاموا بهتقدٌرن

، سواء فً شكل السلطة لكً تحّول ذاتها إلى سلطة دٌمقراطٌة، أو عبر "التؽٌٌر السرٌع"وإذا كان توهم 

الضؽوط والسٌاسات الدولٌة واإلقلٌمٌة، قد انقلبت إلى تشاإم، وربما ٌؤس، فإن المسؤلة التً تقؾ أمام 

حٌث وضعها وسٌاساتها وفاعلٌتها من جهة، ومن المعارضة هً التحدٌد الصحٌح لطبٌعة الوضع، من 

حٌث الوضع الذي تمّر به الطبقات الشعبٌة من جهة أخرى، ومن ثم الوضع االقتصادي العام وأثره 

 .على السلطة ذاتها من جهة ثالثة

إن افتقاد كل ذلك هو الذي جعل النشاط المعارض ٌبدو كرد فعل على وضع االستبداد الذي عاشته 

عقود، ولٌس ناتجا  عن معرفة بالظروؾ الواقعٌة، وتحدٌد صحٌح لوضع المعارضة، سورٌة منذ 

لهذا حدث التراجع، وعاد ٌستحكم فً الوعً تصور بؤن السلطة . وبالتالً لمقدرتها، وما ٌمكن أن تحققه

 .، خصوصا  بعد االنفتاح الخارجً علٌها، وتعزز وضعها اإلقلٌمً"مطلقة القوة"

أن تطرح المعارضة األسبلة على ذاتها، أن تتلمس بنٌتها قبل أن تعتقد بؤنها فً  وهو األمر الذي ٌفرض

فالشك فً أن القمع الطوٌل قد أضعؾ قواها، وعزلها عن حواملها الطبقٌة، وأٌضا  . طرٌق التؽٌٌر

نتٌجة ذلك لكن أٌضا  نتٌجة مجمل " الشؤن العام"الشك فً أن أجٌال عدٌدة ابتعدت عن الفعل السٌاسً و

هم " جزٌرة منعزلة"الوضع االقتصادي الذي كان ٌبعد الحاجة للفعل السٌاسً، وبالتالً إنوجدت فً 

لكن البد (. مع استثناءات معدودة ومفهومة)األعضاء القدامى، أي دون رفد من قطاعات جدٌدة وشابة 

 "سٌاسويالمٌل ال"من أن نتلمس صحة رإٌتها وفهمها للوضع، وهو األمر الذي كان ٌشٌر إلى أن 

 .والشعارات العمومٌة، وبالتالً الحماس والعفوٌة هً التً كانت تستحكم بها

أسرد ذلك من أجل القول بؤن هذا الوضع ٌفترض أن تكون المهمات األولٌة الضرورٌة هً تلك التً 

لكن . تتعلق بالبناء الذاتً قبل القفز إلى توهم إمكانٌة التؽٌٌر، وكؤن التؽٌٌر ممكن بدون قوى فاعلة

اإلشارة إلى البناء الذاتً ال تعنً االنؽالق على الذات، حٌث لٌس من الممكن بناء قوى تهدؾ إلى 

التؽٌٌر إال عبر التفاعل مع ظروؾ الطبقات الشعبٌة، ألن الصراع من األساس هو صراع طبقات 

ً وتنظٌم فعل ونشاط الطبقات، ورسم هدؾ سٌاس" إدخال الوعً"ولٌس أحزاب، ولألحزاب دور 

 .واضح من أجل أن ٌصب التراكم فً النضاالت الٌومٌة فً الوصول إلٌه

لهذا ٌكون السإال حول الذات هو السإال األول، وهنا سنلمس مشكالت عوٌصة ٌجب أن تحظى بالجهد 



والوقت، واألولوٌة، ألن فعل األحزاب ٌتوقؾ على طبٌعة بنٌتها، إال إذا صممنا على استمرار العمل 

وهنا تصبح )الذي ٌركز فقط على الحراك السٌاسً " السٌاسً"الً، واكتفٌنا بالتناول العفوي االنفع

السلطة هً المركز، لكن من زاوٌة شكلٌة جدا ، ومن ثم تتلخص الدٌمقراطٌة فً حق النشاط السٌاسً 

وهو . ، والمواقؾ السٌاسٌة عبر متابعة األحداث السٌاسٌة والتصرٌحات السٌاسٌة للسلطة(واالنتخاب

الناشطٌن " ذهن"ال تكون فً  -وفق ذلك–ن الطبقات الشعبٌة، ألنها الذي ٌعنً البعد الشدٌد ع

/ سلطة: وهنا ٌتلخص النشاط السٌاسً فً عالقة. السٌاسٌٌن، وبالتالً ال ٌحظى وضعها بؤي اهتمام

 .5111وهذا بالتحدٌد الوضع الذي حكم النشاط منذ سنة . معارضة

قع، وبالتالً عن فهم الظروؾ االقتصادٌة لكن إعادة بناء الوعً والرإٌة ال ٌنفصل عن وعً الوا

وإذا كان ذلك ممكنا  عبر الدراسات لكنه ضروري عبر التواصل مع الطبقات، وهنا . والطبقٌة القابمة

والشك فً أن الظروؾ االقتصادٌة هً التً باتت تطحن الطبقات الشعبٌة، . ٌبدأ تؤسٌس أي فعل سٌاسً

ى حد التفارق العمٌق مع األجور والمداخٌل لقطاعات فقد ارتفعت األسعار بشكل متسارع وصل إل

كما أن الوضع االقتصادي بات ٌعانً من أزمة عمٌقة، سواء فٌما ٌتعلق بالرٌؾ أو . واسعة من الشعب

وحٌث بات التماٌز الطبقً فاقعا ، ولٌس . فٌما ٌتعلق بالصناعة، حٌث أننا على أبواب انهٌار اقتصادي

العٌش صعبة على قطاع كبٌر من العمال والفالحٌن والموظفٌن، من  واضحا  فقط، وباتت إمكانٌة

 .ٌعملون فً الدولة ومن ٌعملون فً القطاع الخاص

إذن، البد من توضٌح الرإٌة، لٌس بالمعنى الجزبً السابد بل بمعنى رإٌة كل الواقع، وهً الخطوة 

" المتعالٌة"البد من إنهاء النظرة كما . الضرورٌة من أجل بلورة السٌاسة الممكنة للوصول إلى التؽٌٌر

التً تعبر عن نرجسٌة البرجوازٌة الصؽٌرة، التً تنطلق من رإٌة الذات فقط، ولٌس رإٌة المجتمع 

والصراعات فٌه، وبالتالً ظروؾ الطبقات الشعبٌة التً من المفترض أن كثٌر من أحزاب المعارضة 

الطبقات فً أولوٌات أي برنامج معارض، قبل  وهنا ٌجب أن تكون مطالب هذه. تقول أنها تعّبر عنها

، فماذا تفٌد كل المطالبات بالدٌمقراطٌة وأؼلبٌة المجتمع تندفع (ولكن لٌس على حسابها)الدٌمقراطٌة 

نحو الفقر المدقع، وكٌؾ تتؤسس دٌمقراطٌة ال تحقق وضعا  أفضل لهذه الطبقات؟ وأساسا  كٌؾ ٌمكن أن 

 تتحقق الدٌمقراطٌة بدون هإالء؟

عما حكم السنوات السابقة فألن تجربة هذه السنوات أوضحت هشاشة " نقوصا  "وإذا كان ما أطرح 

أو عزلها ذاتها عن هذه الطبقات بعد أن عزلها )القوى المعارضة، وانعزالها عن الطبقات الشعبٌة 

لتً انكشفت، وهو األمر الذي ٌفرض العودة إلى الذات من أجل التقٌٌم ودراسة المشكالت ا(. االستبداد

وهذا ال ٌعنً تجاهل الدٌمقراطٌة وأهمٌتها، وال القفز عن مطالب . من أجل إعادة صٌاؼة اإلستراتٌجٌة

عدٌدة كانت هً األهداؾ التً ألهمت الحراك السابق، ومنها العلمنة وحقوق األقلٌات، وقانون مدنً 

ات، لكنه ٌعنً أن الفعل ، والحرٌ(كونه ٌطرح من قبل السلطة فً صٌؽة رثة)لألحوال الشخصٌة 

المعارض علٌه أن ٌشتمل مجمل مطالب الطبقات الشعبٌة، ولٌس فٌما ٌتعلق بالدٌمقراطٌة فقط، وألن 

الوضع االقتصادي الراهن ٌجعل الوضع المعٌشً ذو أولوٌة ألنه أصبح ضاؼطا  على معظم الشعب، 

انهٌار قطاعاته المنتجة، وتعمٌم وهو هاجسها الٌومً، كما ألن االقتصاد ٌعانً من أزمة تشٌر إلى 

 .النشاطات الطفٌلٌة والتجارة

لكن أٌضا  ألن مهمة األحزاب التً تسعى إلى التؽٌٌر أن تكون جزءا  من الطبقات المفقرة، وأن تعّبر 

 .إلى تطوٌر نشاطها، وإال أصبح كل برنامجها الدٌمقراطً دون معنى -كما اشرنا–عنها، وأن تعمل 



فق القوى الراهنة، ولٌس من ممكن سوى عبر االندماج بالطبقات الشعبٌة وفق رإٌة لٌس ما هو ممكن و

وإذا كانت المسؤلة ال تتعلق باالنسحاب من . واضحة تلمس كل المشكالت وتقدم البدٌل المجتمعً

وهذه الصٌؽة تجعل آلٌات الصراع . الصراع فإن األولوٌة هً إلعادة بناء الذات فً خضم الصراع ذاته

فإذا كنت هزمت فً الحرب ٌجب أن تعٌد بناء الجٌش لكً تكون قادرا  على خوض . ة لكنها قابمةمختلف

 .حرب ناجحة

أي نشاط، لكننً أدعو إلى التؤمل فً البنٌة، وتوفٌر كل األسس التً " وقؾ"لهذا أرانً ال أدعو إلى 

 .تسمح بتجدٌدها، فً خضم الصراع ذاته


