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ّ
يبقى ه��ذا ال��وض��ع ،ب��ال�ت��ال��ي ت��رك��ز ع�ل��ى تغيير
الشكل من أجل الحفاظ على الجوهر ،الذي هو
االستغالل الرأسمالي.
ل �ك��ن ال �ط �ب �ق��ات ال �ش �ع �ب �ي��ة م �س �ت �م��رة ،وس�ت�ب�ق��ى
م�س�ت�م��رة إل ��ى أن ت �ف��رض ب��دي�ل�ه��ا ال� ��ذي يحمل
تكوينًا يحقق مصالحها .بالتالي يمكن القول
ّ
ّ
بأن الصراع قد انفتح ،وأن نهايته هي تحقيق
تغيير جذري يحل مشكالت الطبقات الشعبية.
ّ
وي �م �ك��ن ال �ت��أك �ي��د أن ال� �ص ��راع م �س �ت �م��ر ،بغض
النظر ع��ن األش�ك��ال التي يمكن أن يتخذها في
كل لحظة ،وعن الشمول أو التجزيء ،أو الحدة
أو الليونة ،اللذين يمكن أن يتسم بهما في أي
وق��ت .وال�س��ؤال اآلن ه��و :كيف تنتظم الطبقات
ال�ش�ع�ب�ي��ة ب�ش�ك��ل أف �ض��ل؟ وم ��ن ه��ي ال �ق��وة التي
ّ
يمكن أن تعتبر ب��أن مصالح هذه الطبقات هي
مصلحتها الخاصة؟ وبالتالي كيف نصل إلى
ّ
الوعي ب��أن الحل ال يتحقق إال عبر بناء سلطة

ّ
ت�ن�ط�ل��ق م ��ن ت�غ�ي�ي��ر ال �ن �م��ط االق� �ت� �ص ��ادي ،وأن
ه��ذا وح��ده ه��و ال��ذي يسمح ببناء دول��ة مدنية
ديموقراطية؟
األس � ��اس ه �ن��ا ه ��و ك �ي��ف ت��وج��د ه ��ذه ال�ط�ب�ق��ات
ال �ش �ك��ل ال �س �ي��اس��ي ال � ��ذي ي �ع� ّ�ب��ر ع �ن �ه��ا ،وال� ��ذي
ي��دف �ع �ه��ا ألن ت �ف ��رض ه�ي�م�ن�ت�ه��ا وت �ص �ب��ح ه��ي
السلطة ل�ك��ي تتحقق م�ص��ال�ح�ه��ا؟ وه�ن��ا الحل
س� �ي ��اس ��ي ،وي � �ق� ��وم ع �ل��ى ت �ح ��وي��ل ص� � ��راع ه ��ذه
الطبقات من صراع مطلبي إلى صراع سياسي
يستهدف السيطرة على السلطة .لقد نهضت
الطبقات الشعبية لخوض الصراع ،وال بد لها
م��ن أن ت�ب�ل��ور ب��دي�ل�ه��ا .إذن ،ال�ط�ب�ق��ات الشعبية
ل��م تقبل بالشكل ال ��ذي أس�ق��ط ف�ي��ه ال�ن�ظ��ام ،وال
ت��زال مستمرة ف��ي ال �ص��راع لكي تسقط النظام
االقتصادي والسياسي معًا ،من أج��ل أن يكون
ممكنًا تحقيق مصالحها هي بالذات.
* كاتب عربي

الديموقراطية
ضحيّة أم هدف؟
سعد اهلل مزرعاني*
ي��وم��ًا ب �ع��د ي � ��وم ،ت �ص �ب��ح ال��دي �م��وق��راط �ي��ة هي
ال�ض�ح�ي��ة ،ب�ع��دم��ا ك��ان��ت ال �ه��دف .ل�ق��د حصلت
ال �ث��ورات واالن �ت �ف��اض��ات (ب� ��اإلذن م��ن أص�ح��اب
ال��وص�ف��ات ال�ث� ّ
�وري��ة ال�ج��اه��زة) احتجاجًا على
االس�ت�ب��داد واملستبدين ،ورف�ض��ًا للدكتاتورية
والدكتاتوريني .وه��ذه االنتفاضات والثورات،
م��ا ن �ج��ح م�ن�ه��ا وم ��ا ف �ش��ل ،م��ا ح �ق��ق ه��دف��ه أو
بعضًا منه ،قد أسست ملرحلة انعطافية هائلة،
كما دشنت مسارًا ال يمكن التراجع عنه ،وإن
ك��ان يمكن تشويهه ،أو ص��رف��ه ع��ن أه��داف��ه ،أو
إعاقته ،أو حتى توظيفه ف��ي خدمة ق��وى ذات
أه ��داف استعمارية أو رجعية أو محافظة أو
تقليدية.
لقد فاجأت انتفاضتا الشعبني التونسي ،ومن
ً
ثم املصري ،كل املعنيني بهما مباشرة أو على
نحو غير مباشر :من قوى الداخل أو من قوى
الخارج .حتى قوى التغيير القديمة التقليدية،
ال ��راك ��دة أو ال �ن��اش �ط��ة ،ف��وج �ئ��ت ه ��ي األخ� ��رى،
تمامًا ،فتأخر إدراك �ه��ا مل��ا يحصل والتحاقها
بالجماعات املبادرة الشابة التي كانت قد نزلت
الى الساحات وامليادين والشوارع .ال يلغي ذلك
ّ
أن ل�ق��وى التغيير التقليدية ،وخصوصًا تلك
التي ل��م تتبلد أو تتقاعد أو تلتحق بالحكام
وال �س �ل �ط��ات ،دورًا ال ي �ج��وز إن �ك ��اره ف��ي إب�ق��اء
جذوة االحتجاج واالعتراض حية ،ولو بصورة
محدودة وغير فعالة أو حتى غير محسوسة.
ع �ن �ص��ر امل� �ف ��اج ��أة ال � ��ذي م � ّ�ي ��ز ت �ح ��رك ال �ش �ب��اب
ال � �ت� ��ون � �س� ��ي وامل � � � �ص� � � ��ري ،ل� � ��م ي� �ن� �س� �ح ��ب ع �ل��ى
االحتجاجات األخ��رى التي اندلعت في اليمن
وليبيا والبحرين ُ
وعمان واألردن وسوريا .ذلك
ّ
أن سلطات ه��ذه البلدان أع��دت ال�ع��دة ملواجهة
أوض � ��اع م �م��اث �ل��ة .وه ��ي ب��ال�ف�ع��ل ض��اع �ف��ت من

دول الخليج نماذج في
ممارسة االستبداد وتحويله
إلى بنية تجمع التخلف
االجتماعي مع التبعية
متظاهر مصري أمام مقر التلفزيون في ماسبيرو أمس (صهيب سالم ــ رويترز)

والعامالت؟
يستفيد امل �ن �ت��دى م��ن وج ��ود أص �ح��اب امل�ع��ال��ي
والسمو والسيدات األول لطرح القضايا بجرأة
وصراحة.
أما بالنسبة ملوضوع حضور املرأة في السياسة،
فليست املشكلة فقط في انعدام الكوتا النسائية
ف��ي الحكومة اللبنانية أو مجلس ال �ن��واب ،وال
ف��ي ق�ل��ة ع ��دد امل �ن��اص��ب ال �ن��اف��ذة ال �ت��ي تشغلها
نساء ،بل ايضًا في جوهر هذا النظام السياسي
الطائفي الذي لن يسمح في أي يوم بأي تمثيل
حقيقي وع��ادل وبخاصة للنساء .فهذا النظام
يحرص على وض��ع قوانني قمعية ضد النساء
ت�ح��دي�دًا ،ت�ع��رق��ل أي م�ح��اول��ة للتقدم أو تغيير
ال��وض��ع امل � ��زري ال �ق��ائ��م ،م��ن ق��وان�ي�ن االن �ت �خ��اب
واالح � � � ��وال ال �ش �خ �ص �ي��ة وال� �ع� �ق ��وب ��ات وال �ع �م��ل.
فهذه الدولة الطائفية تقبض على امل��رأة وعلى
عائلتها بقبضة األحزاب الطائفية واملؤسسات
ال� ��دي � �ن � �ي� ��ة .ل� ��ذل� ��ك ي� �ص� �ع ��ب ع �ل �ي �ن ��ا أن ن �ت �ق �ب��ل
شخصيات تمثل ال�ن�ظ��ام الطائفي (خصوصًا
تلك التي ساهمت في تشويه القانون) كبعض
ممن يرعى املنتدى ،في ان تتحدث عن أي تغيير
س�ي��اس��ي ب��امل�ط�ل��ق ،وت �ح��دي �دًا ع��ن تمثيل امل��رأة
السياسي.

ثالثًا :املسيرة
ي�خ�ت�ت��م امل �ن �ت��دى ب�م�س�ي��رة ت �ح��ت ع �ن��وان «س��وا

س ��وا» تنطلق م��ن ف�ن��دق «ف ��ور س�ي��زون��ز» حتى
وس��ط ال�ب�ل��د «ت�ض��ام�ن��ًا م��ع ال�ن�س��اء ال�ع��رب�ي��ات»
ب �ح �س��ب ت �ع �ب �ي��ر امل� �ن� �ظ� �م�ي�ن .وال ن �م �ل��ك اال أن
نتساءل :أي ربيع عربي هذا الذي سيزهر على
حيوات النساء العربيات بني الـ«فور سيزونز»
و«ال � ��داون ت ��اون»؟ وم ��اذا يعني «ال�ت�ض��ام��ن مع
امل ��رأة ال�ع��رب�ي��ة»؟ وأل�ي�س��ت ه�ن��اك قضية واح��دة
تعني املرأة العربية تستحق رفعها شعارًا لهذه
املسيرة؟
كم ك��ان من ال��رائ��ع ان تذهب النسوة العرب مع
ام�ت�ي��ازات�ه��ن ون �ف��وذه��ن ال ��ى االح �ي��اء الشعبية
وامل�ك�ت�ظ��ة ب��ال�ع��ام�لات ،وخ�ص��وص��ًا االج�ن�ب�ي��ات
م �ن �ه��ن ،وذل � ��ك ف ��ي م� �ب ��ادرة ت � ّ
�وح ��د ال �ن �س��اء في
ّ
صراعهن اينما كن وكيفما كن! من الواضح أن
األج�ن��دة امل�ق��ررة بعيدة ع��ن ش��ؤون واهتمامات
النساء بغالبيتهن الساحقة .باختصار ،نحن
كناشطات نسويات يافعات ،وبعد أربع سنوات
من التجربة مع هذا املنتدى ،ال نرى فيه منبرًا
يمكنه أن يخرج ب��أي حلول أو مشاريع حلول،
ّ
ألن ��ه ب�ن�ظ��رن��ا ال ي ��زال ع��اج �زًا ع��ن ط ��رح قضايا
ال�ن�س��اء ومعالجتها ب�ج��دي��ة وف�ق��ًا ل�لأول��وي��ات.
لذلك نتمنى للمنتدى في السنة املقبلة أن يكون
ً
أك �ث��ر ش �م��وال ملختلف ال�ف�ئ��ات وأك �ث��ر ع�م�ق��ًا في
معالجة قضاياها.
* اسم مستعار ملجموعة ناشطات نسويات
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اس �ت �ع��دادات �ه��ا إلج �ه��اض ال �ت �ح��رك��ات .وك��ان��ت
وس �ي �ل �ت �ه��ا األس� ��اس � �ي ��ة ،وأح� �ي ��ان ��ًا ال ��وح� �ي ��دة،
امل�ب��ادرة إل��ى استخدام القمع املفرط واإلمعان
فيه ،ولو تطلب األمر استقدام قوة مساندة من
الخارج ،على غرار ما حصل في البحرين.
لقد تمايزت وتنوعت التجارب والصراعات بني
بلد وآخر ،وهي عمومًا ،وبمقدار ما «صمدت»
ال� �س� �ل� �ط ��ات ف� ��ي وج� � ��ه االح � �ت � �ج� ��اج ال �ش �ع �ب��ي،
ات�ج�ه��ت ن�ح��و أم ��ري ��ن :األول ،ت�ص�ع�ي��د العنف
وال �ق �م��ع وات� �س ��اع ال �ق �ت��ل وال ��دم ��ار وال �خ �س��ائ��ر
م��ن ك��ل ن ��وع .وال �ث��ان��ي ،ارت �ف��اع وت �ي��رة التدخل
ً
ّ
تحوله عنصرًا حاسمًا
األجنبي ،وص��وال إل��ى
في معظم الحاالت .ينطبق ذلك على التجربة
ال�ل�ي�ب�ي��ة ،ال �ت��ي ق ��ال ال�ك�ل�م��ة ال�ن�ه��ائ�ي��ة بشأنها
التدخل الغربي عبر حلف الناتو ،دون إسقاط
أه �م �ي��ة ال �ع��ام��ل ال �ش �ع �ب��ي ف ��ي امل ��راح ��ل األول ��ى
خصوصًا.
وليس بعيدًا من ذلك ما حصل في اليمن ،ولو
ّ
بوسائط مجلس ال�ت�ع��اون الخليجي ،رغ��م أن
الخريطة السياسية والقبلية املعقدة في هذا
ال�ب�ل��د ،ل��م تمنع ق�ط��اع��ات واس �ع��ة م��ن الشباب
ال�ي�م�ن��ي ع�ل��ى ن�ح��و الف ��ت ،وح �ت��ى م��ده��ش ،من
استمرار حضوره في الساحات كما في املشهد
السياسي ،بما يعد بتطورات إيجابية الحقة،
وإن تأخر الوقت.
في الحالة السورية نشهد اليوم وسنشهد غدًا،
املزيد من التعقيدات والتفاعالت والتداخالت
السياسية واألمنية والعسكرية واالقتصادية...
ً
املحلية واإلقليمية والدولية .أوال ،بسبب الكم
الكبير واملتراكم من التوترات واالحتقانات في
الداخل السوري .وثانيًا ،بسبب الدور السوري
ّ
امل � ��ؤث � ��ر ،وخ� �ص ��وص ��ًا ف� ��ي ن� �ط ��اق ال� �ص ��راع ��ات
القائمة ف��ي املنطقة ،وأهمها ال�ص��راع العربي
اإلس� ��رائ � �ي � �ل� ��ي ،وان � � �خ� � ��راط س� �ل� �ط ��ات دم� �ش ��ق،
تبعًا ل��ذل��ك ،ف��ي م �ح��اور وال �ت��زام��ات وع�لاق��ات،
وخصوصًا منها ما هو قائم على املستويني
اإلقليمي والدولي ،قديمًا أو حديثًا.
م��ن ي�ت��اب��ع م �ج��ري��ات وت� �ح � ّ�والت األوض � ��اع في
اليمن ،وسوريا على نحو خاص ،ال بد أن يدرك
ّ
أن ق��وى وأسبابًا عديدة قد تناوبت وال ت��زال،

على توسيع الهوة ،الى درج��ة مخيفة ،ما بني
أس�ب��اب وأه��داف االحتجاجات واالنتفاضات،
وب �ي�ن م ��ا ان �ت �ه��ت ال �ي��ه األوض� � ��اع ف ��ي ال�ب�ل��دي��ن
امل��ذك��وري��ن ،وخ �ص��وص��ًا م�ن�ه�م��ا س��وري��ا .فمن
وجهة نظر النظام ال�س��وري ،ال يعدو التحرك
ال �ش �ع �ب��ي ك ��ون ��ه أداة ل� �ق ��وى خ ��ارج� �ي ��ة ت��ري��د
ال �ن �ي��ل م��ن س �ي��اس��ة ال �س �ل �ط��ات ال �س��وري��ة وم��ن
تحالفاتها و«ممانعتها» .ولذلك فقد اختارت
تلك السلطات ّ
الرد األمني حيال االحتجاجات
ف��ي م��راح�ل�ه��ا ك��اف��ة ،ع�ل��ى ن�ح��و م�ت�ص��اع��د :من
األمني الى العسكري .ولقد أسقطت السلطات
السورية بذلك عنصر ال�ح��وار ّ ،وأدارت الظهر
ل � � ��دوره وأه �م �ي �ت ��ه ،م �ت��وه �م��ة أن� �ه ��ا ت�س�ت�ط�ي��ع
«ال�ح�س��م» وإع� ��ادة األم ��ور ال��ى ن�ص��اب�ه��ا .وه��ي
ف��ي م �ج��رى ذل��ك أط�ل�ق��ت ع�ل��ى ن�ح��و يفتقر ال��ى
امل�ل�م��وس�ي��ة ،وع ��ودًا إص�لاح�ي��ة ال ت ��زال تنتظر
معجزة ّ
تحوالت ليس «البعث» مستعدًا لها :ال
في بنيته ،وال في تقاليده ،وال في الصيغ التي
استقر عليها نظامه وآليات ممارسة السلطة
في هذا النظام.
وف ��ي ام� �ت ��داد ذل� ��ك ،ل �ي��س م��ن ال �ص �ع��ب إض �ف��اء
طابع الشبهة على الغيرة الخليجية والعربية
ع� �ل ��ى دع � ��م ع �م �ل �ي��ة ت� �ح ��ول دي� �م ��وق ��راط ��ي ف��ي
سوريا .فالدول الخليجية هي نماذج شديدة
العراقة في ممارسة االستبداد ،وتحويله الى
ب�ن�ي��ة ي�ت�ك��ام��ل ف�ي�ه��ا ال�ت�خ�ل��ف االج �ت �م��اع��ي مع
التبعية واالرت �ه��ان ال�خ��ارج�ي�ين .أم��ا ال��والي��ات
امل� �ت� �ح ��دة ،ف ��رغ ��م ك ��ل ادع� ��اءات � �ه� ��ا ،ل ��م ت �م��ارس
إال س �ي��اس��ة امل �ص��ال��ح امل �ح��روس��ة ب��األس��اط�ي��ل
وامل � �ع� ��ززة ب ��ال� �ع ��دوان وال� �غ ��زو وال �ت �ح��ال��ف مع
األن �ظ �م��ة امل�س�ت�ب��دة ط��امل��ا ك��ان��ت م�ن�ف��ذة أمنية
للمصالح األميركية والصهيونية ،على نحو
خاص.
ّ
إن مباشرة االحتجاجات بالقمع ورفض الحوار
وبعدم تحقيق بعض املطالب اإلصالحية ،من
ق�ب��ل ال�س�ل�ط��ات امل�ع�ن�ي��ة ،ه��و م��ا أس ��س ل�ب��داي��ة
�ف م��ن قبل
م �س��ار م�ع�ق��د م��ن ال �ل �ج��وء ال ��ى ال�ع�ن� ّ
ب�ع��ض ال �ق��وى امل �ع��ارض��ة ،وه��و م��ا م��ث��ل فرصة
ذهبية لقوى التدخل األجنبية ،األميركية منها
خصوصًا ،لكي ت�م��ارس أدوارًا ت��زداد خطورة
باستمرار .وت��وظ��ف ف��ي خدمة ذل��ك اإلمكانات
املالية األسطورية لدول الخليج ،وفي مقدمتها
اململكة ال�س�ع��ودي��ة ،وك��ذل��ك ي�ج��ري توظيف ما
أم �ك��ن م ��ن دور امل��ؤس �س��ات ال��دول �ي��ة (م�ج�ل��س
األم��ن خصوصًا) في سبيل تغطية أشكال من
التدخل ،أخطرها العسكري بالتأكيد.
االنتخابات في كل من تونس
ولقد جاءت نتائج
ّ
ومصر ،خصوصًا ،لتمثل ذريعة لدى البعض
للحذر م��ن نتائج اإلص�ل�اح .إن ه��ذا ال�ح��ذر في
غير مكانه ،وهو مرفوض من حيث املبدأ .وهو
مرفوض خصوصًا إذا كان صادرًا عن الجهات
ً
الرسمية التي ال تعرف سبيال للوصول إلى
ّ
ال�س�ل�ط��ة إال ب��االن �ق�ل�اب ،وإل� ��ى م�م��ارس�ت�ه��ا إال
م��ن خ�ل�ال االس�ت�ئ�ث��ار وامل �ن��ع وال�ق�م��ع وتعطيل
ك��ل ال �ح �ق��وق ال�س�ي��اس�ي��ة األول� �ي ��ة ل�ل�م��واط�ن�ين.
وفي هذا السياق ،ال يمكن توقع الوصول الى
عملية ديموقراطية ناجزة في القريب العاجل،
فاملسار الديموقراطي سيتعزز تباعًا .وهو لن
ي�ت�ق��دم إال ب��اإلص��رار وال�ن�ض��ال والتضحيات.
ً
ف�ل�ي��س ك��ل م��ن ادع� ��ى وص �ل�ا ب��ال��دي�م��وق��راط�ي��ة
ح��ري �ص��ًا ع �ل��ى م �م��ارس �ت �ه��ا ،وت �ح��دي �دًا ع�ن��دم��ا
يتعلق األم��ر ب��ال��وف��اء للموجب الديموقراطي
ف��ي م�م��ارس��ة ال�س�ل�ط��ة ،وف��ي ت��داول�ه��ا ع�ل��ى حد
سواء.
وه �ك��ذا ف�ق��د ب ��ات ف��ي ب�ع��ض ال �ح��االت ال��راه�ن��ة
ال ُي� �ن� �ظ ��ر إل� �ي� �ه ��ا ف� �ق ��ط م� ��ن م� �ن� �ظ ��ور م �ن �س��وب
ال��دي�م��وق��راط�ي��ة امل �ت��وخ��اة م��ن نتائجها (وه��و
منسوب متراجع الى درجة مخيفة) ،بل أيضًا
م��ن زاوي ��ة اس�ت�ج��رار م��زي��د م��ن القتل وال�خ��راب
والتدخل الخارجي الذي ال يبتغي سوى خدمة
م�ص��ال��ح م �ع��روف��ة ،أم�ي��رك�ي��ة وص�ه�ي��ون�ي��ة ،في
املقام األول.
وس��ط كل ه��ذا التعقيد ال��ذي ربما فاتنا أيضًا
ذكر بعض أسبابه ومظاهره ،ال بد من مراجعة
امل��واق��ف والسياسات وال�ع�لاق��ات .ه��ذا ينطبق
ب��ال��درج��ة األول��ى على ق��وى ال�ص��راع الداخلية:
ّ
ّ
وشعبية ،موالية وم�ع��ارض��ة .فهي ّأم
رسمية
الصبي وهي التي يجب أن تتحمل املسؤولية
وتستعيد املبادرة في اإلمساك بأطراف خيوط
ً
أزمتها ،أمال في وضع حد للتدهور ولألطماع
الخارجية ،وللمخططات التي يمر الجزء األول
م �ن �ه��ا ،ب�ت�غ��ذي��ة ال� �ص ��راع وب �ت��دم �ي��ر ال�ك�ي��ان��ات
العربية من الداخل ،بعدما جرى تقسيمها من
الخارج.
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