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رحيل
والسياسي) ،ولكن في لحظة االنتقال إلى
الفعل السياسي يتغير األمر تمامًا ويصبح
«االن ـت ـص ــار ال ـع ـس ـكــري» خــاضـعــا لــدرجــات
مـتـفــاوتــة مــن امل ـســاومــات .وإزاء ذل ــك تغدو
ّ
مضطرة ليس للتنازل فقط بل أيضًا
السلطة
إلق ـنــاع جـمـهــورهــا وقــواعــدهــا االجتماعية
ّ
بــأن الحسم العسكري في لحظة التفاوض
ً
لــن يـكــون بــالـضــرورة مماثال لحدوثه على
األرض ،وبالتالي عليهم القبول به بشكله
الـجــديــد ال ــذي يـعـنــي إشـ ــراك امل ـعــارضــة في
السلطة وع ــدم تركها تحت رحـمــة املـيــدان،
ُ
ألنها إن ه ِزمت تمامًا فلن تكون قادرة على
ال ـح ـضــور ك ـط ــرف ،وسـيـنـتـهــي ب ـهــا ال ـحــال
إلى االلتحاق إما بالنظام (وهــذا مستحيل
ط ـب ـعــا) أو بــامل ـج ـمــوعــات الـتـكـفـيــريــة الـتــي
تـقــاتـلــه .الـتـســويــة هـنــا تـحـفــظ لـلـمـعــارضــة
َ
رمــزيــة الحضور سياسيًا ،وال ت ـ َـدع النظام
يستفرد بها أو باملجموعات األخــرى التي
تحظى بتمثيل ّ
معي داخل املجتمع .وبذلك
يكون اإلطــار قد ُوضــع للتخفيف من وطأة
ّ
ال ـت ـقـ ّـدم امل ـيــدانــي لـلـسـلـطــة ،عـلـ ّـى أس ــاس أن
ً
الـجـمـيــع حـيـنـهــا س ـي ـكــون ُم ـم ــث ــا ومـعـن ّـيــا
ّ
بالحل الــذي يضمن حضور األطــراف كافة،
ـاو ن ـظ ـرًا لـتـقــدم
وان ل ــم ي ـك ــن ب ـش ـكــل م ـت ـس ـ ٍ
السلطة في امليدان وعدم قدرة اآلخرين على
اللحاق بها.

العملية السياسية معالم أخــرى بالظهور،
ّ
محصلتها متعارضة مع
وغالبًا ما تكون
مسار الحرب ،حتى لو بدا األمر عكس ذلك
فــي ال ـبــدايــة .إذ فــي ال ـحــرب تـكــون الفاعلية
ً
ال ـس ـي ــاس ـي ــة م ــرت ـب ـط ــة مـ ـب ــاش ــرة ب ـم ـف ــرزات
امليدان وال تحصل القوى االجتماعية مهما
كانت درجــة تمثيلها للشعب على حظوظ
مساوية لتلك التي تحظى بها قوى الحرب،
ولـكــن حـصــول الـتـســويــة يسمح بتصحيح
ه ــذا االخ ـت ــال ويــدفــع بــال ـقــوى ال ـتــي كانت
ّ
مهمشة ميدانيًا إلى صلب العمل السياسي،
فـيـنـشــأ ع ــن احـتـكــاكـهــا بــال ـنــاس والـبـيـئــات
التي كانت ممنوعة مــن العمل ًفيها مسار
جديد .هذا املسار قد يكون فرصة لتصحيح
ما أفسدته الحرب في املجتمع ،وربما يكون
أخرى غير
أيضًا سببًا في تكوين مرجعية
ّ
تلك التي تحظى بها قوى الحرب وممثلوها

حين بدأت االحتجاجات لم
تكن األكثرية الشعبية قد
حسمت خيارها بعد

االحتكام إلى التسوية

ّ
التقدم امليداني خاضعًا
بهذا املعنى يصبح
لشروط التسوية التي تضمن تمثيل جميع
ُ
األطراف بما فيها تلك التي هزمت عسكريًا،
ول ــم تـعــد قـ ــادرة عـلــى إم ــاء شــروط ـهــا كما
ً
ي ـج ــب .وتـمـثـيـلـهــا ه ـنــا ال ُي ـع ـ ّـد تـ ـن ــازال من
السلطة بقدر ما ُيعتبر تسليمًا من األخيرة
ب ـمــرج ـع ـيــة أخ ـ ــرى غ ـي ــر ت ـل ــك ال ـت ــي أمـلـتـهــا
الـ ـح ــرب وش ـ ـ ــروط الـ ـقـ ـت ــال ،ف ـع ـنــدمــا ت ـكــون
ال ـح ــرب وظ ــروف ـه ــا ه ــي املــرج ـع ـيــة تـتــراجــع
حظوظ التمثيل السياسي ملختلف األطراف،
وحــن ينتهي الـقـتــال بانتصار أو بتعادل
يـحــدث الـعـكــس ،ويـبــدأ الجميع فــي البحث
عــن حـلــول وس ــط تضمن «عــدالــة التمثيل»
ّ
ل ـكــل فـئــة مــن الـفـئــات ال ـتــي كــانــت منخرطة
عـلــى نـحــو مـتـفــاوت فــي ال ـص ــراع وتحطيم
ال ـب ـي ـئــات االج ـت ـمــاع ـيــة .ال ت ـع ــود الـفــاعـلـيــة
هـنــا مــرتـبـطــة بــال ـحــرب وم ــا ت ـ ّـم تحصيله
منها مــن مكاسب ،بــل بالتسوية وقدرتها
على تعطيل مفاعيل الصراع العسكري أو
التقليل منها ،حيث تبدأ مع االنـخــراط في

حــن ب ــدأت االحـتـجــاجــات لــم تـكــن األكـثــريــة
الـشـعـبـيــة ق ــد حـسـمــت خ ـيــارهــا ب ـعــد ،وب ــدا
ّ
أنها منقسمة بالفعل بــن مــن يـ ّ
بشدة
ـؤيــد
ّ
َ
ومـ ــن ي ـع ــارض ب ـش ـ ّـدة أي ـض ــا .وت ـ ـطـ ــور هــذا
ّ
التحول الــذي طــرأ على
االنقسام الحقًا مع
ََ
بنية االحتجاجات ونقلها إلى مرتبة النزاع
امل ـس ـلــح ب ــن ال ـن ـظــام واملـ ـع ــارض ــة ،فــأصـبــح

فــإن الـتـحــوالت الـتــي نلحظ تجلياتها في
ُّ
ّ
تصب في سياق التخلص
اآلونة األخيرة،
مـ ــن آخ ـ ــر م ــام ــح االقـ ـتـ ـص ــاد االج ـت ـم ــاع ــي
املـ ــذكـ ــورة .وي ـت ـج ـلــى ذلـ ــك م ــن خ ـ ــال :عـمــل
الـ ـحـ ـك ــوم ــة عـ ـل ــى خ ـص ـخ ـص ــة الـ ـقـ ـط ــاع ــات
العامة اإلنتاجية وغير اإلنتاجية ،توسيع
م ـش ــارك ــة رأس املـ ــال ال ـخ ــاص ف ــي قـطــاعــي
التعليم والصحة ،تخلي الحكومة عن دعم
املـ ــواد األس ــاس ـي ــة ،تـحــريــر أس ـع ــار حــوامــل
ال ـطــاقــة ،تـحــريــر األس ـع ــار واألسـ ـ ــواق ،رفــع
امل ـعــدالت الضريبية املـبــاشــرة منها وغير
املـ ـب ــاش ــرة وإط ـ ـ ــاق ي ــد الـ ـت ـ ّـج ــار ف ــي رس ــم
الـسـيــاســات االقـت ـصــاديــة ،تــراجــع مستوى
الرقابة الرسمية ،استفحال دور املتنفذين

في الفساد .وجميعها تجليات تندرج في
ُ
س ـي ــاق م ـي ــول ل ـي ـبــرال ـيــة ت ـن ــاق ــض مـصــالــح
ال ـف ـئــات ال ـف ـق ـيــرة وامل ـه ـ َّـم ـش ــة .وم ــن الــافــت
أن الـتـحــريــر االق ـت ـص ــادي ال ــذي اسـتــوجــب
انـ ـ ـسـ ـ ـح ـ ــاب الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــة م ـ ـ ــن مـ ـس ــؤولـ ـي ــاتـ ـه ــا
االجتماعية ،لم يترافق مع تحرير النقابات
ومـ ــؤس ـ ـسـ ــات امل ـج ـت ـم ــع املـ ــدنـ ــي والـ ـحـ ـي ــاة
السياسية عن سلطة الدولة.
إذا دققنا في السياسات االقتصادية التي
تـتـبـعـهــا ال ـح ـك ــوم ــة ،ن ـل ـحــظ أن ـه ــا تـنـسـجــم
مــع الـسـيــاق ال ـعــام لـلـتـحــوالت االقـتـصــاديــة
الـبـنـيــويــة وت ـعـ ِّـبــر ع ــن ال ـن ـمــط االق ـت ـصــادي
ال ـن ـي ـوـ ـ ـ ل ـي ـب ــرال ــي ال ـ ـ ــذي ي ـت ــم ال ـع ـم ــل عـلــى
ّ
تمكينه .وقد نوهنا سابقًا ،أنه ومنذ بداية

فــي الــداخــل .فــي النهاية ستكون للتسوية
مرجعياتها وستحظى هذه املرجعيات في
ظروف العمل أثناء السلم بحظوظ أكبر من
تلك التي حظيت بها قــوى مدنية وسلمية
ّ
يتحول عملها إلى عنصر
أثناء الحرب .وقد
أساسي الستقطاب األكثرية الشعبية التي
ت ـ ّـم تهميشها فــي ال ـس ـنــوات الـســابـقــة ،ولــم
ُيـسـمــح لـهــا بــالـتـعـبـيــر ع ــن خ ـيــارات ـهــا على
نحو مالئم.
ٍ

خيارات األكثرية

كان السوريون على الدوام ضحايا أزمة اقتصادية بنيوية (أ ف ب)

مفهوم األكثرية التي تؤيد أو تعارض هنا
مبهمًا ولــم يعد يـعــرف امل ــرء الـعــدد الفعلي
لهؤالء أو أولئك .الحقًا ،ومع بداية املوجات
األولـ ـ ـ ــى لـ ـلـ ـن ــزوح ال ــداخـ ـل ــي ب ـف ـع ــل تــدم ـيــر
السلطة لبيئات املعارضة وحصول العكس
أي ـضــا اخـتـلـطــت األوراق أك ـث ــر ،وازداد مع
اختالطها إبهام فكرة املرجعية السياسية
لـ ـه ــذه ال ـب ـي ـئ ــة أو تـ ـل ــك .وحـ ـت ــى حـ ــن أت ــت
مرحلة الهجرة الجماعية والـنــزوح الكبير
باتجاه الغرب بقيت الصورة بالنسبة إلى
هوية من يخرج أو انتمائه السياسي غير
واضحة كثيرًا .إذ لم يكن الخروج خالفًا ملا
ّ
ُيشاع ألسباب سياسية فقطً ،وظلت الكتلة
البشرية التي تخرج محتفظة بغموضها،
فــا هــي موالية بالكامل ،وال هــي معارضة
ّ
بالكامل أيضًا .ولذلك فحني ّ
يدعي كل طرف
من أطــراف األزمــة انه يمثل كتلة اجتماعية
متجانسة عـلــى مــائــدة ال ـت ـفــاوض ال يكون
قــولــه فــي الحقيقة مـعـبـرًا عــن ال ــواق ــع الــذي
أوصلتنا إليه الحرب ،ويبقى دائمًا في إطار
امل ـن ــاورة السياسية الـتــي ت ـحــاول اإلمـســاك
بكل ما أمكنها من أوراق تفاوضية.
ولـ ـ ـح ـ ـ ّـد اآلن ال ن ـ ـعـ ــرف إن كـ ــانـ ــت ال ـك ـ ّت ـلــة
االجـتـمــاعـيــة ال ـ ّتــي بـقـيــت فــي الـبـلــد تفضل
بالفعل أن تتمثل باملرجعيات السياسية
التي حضرت في جنيف  ،3إذ ليس باإلمكان
تقدير ما تريده بالضبط ،فصوتها ال يزال
ّ
خ ــاف ـت ــا ،وس ـي ـًظ ــل ك ــذل ــك ل ـف ـتــرة طــوي ـلــة ما
دامــت ممنوعة مــن التعبير عــن نفسها في
أطــر غير تلك التي أنتجتها الحرب .أمــا ما
ّ
سيغير ه ــذه املـعــادلــة فـهــو القطيعة إن لم
ّ
تكن الكاملة فعلى األقــل الجزئية مع األطر
تـلــك ،وه ــذا سيحصل فقط إن تــم االحتكام
إل ــى الـتـســويــة كــإطــار بــديــل مــن ال ـح ــرب ،أو
«كاستمرار لها» في حالة واحــدة فقط هي
وج ــود بــديــل عــن الطرفني املنخرطني فيها
حاليًا واملهيمنني على نتائجها .حتى اآلن
ل ـيــس ثـ ّـمــة بــديــل ب ـهــذه امل ــواص ـف ــات ولــذلــك
فإن الرهان ليس على استمرار الحرب وان
بــوتـيــرة منخفضة بــل على القطيعة معها
عبر مرجعية التسوية وما يمكن أن تخلقه
مــن إمـكــانــات الن ـخــراط األكـثــريــة فــي الفعل
ّ
صحة
السياسي .إذ ذاك وفــي شــروط أكثر
م ــن ال ـق ـتــال تـصـبــح ق ـ ــادرة ل ـيــس ف ـقــط على
إيـجــاد مرجعياتها الفعلية بــل ُ أيضًا على
ال ـت ـحـ ّـرر م ــن املــرج ـع ـيــات ال ـتــي أل ـح ـقــت بها
قسرًا في حقبة الحرب.
* كاتب سوري

ـي ،كــان يتم وضع
تسعينيات الـقــرن املــاضـ ّ
أسس االقتصاد الحر وتمثل ذلك بداية في
إصدار املرسوم رقم  10الذي كان من نتائجه
ارت ـ ـفـ ــاع ن ـس ـبــة م ـش ــارك ــة ال ـق ـط ــاع ال ـخ ــاص
مقابل تراجع مشاركة الــدولــة .وترافق ذلك
مع تغيير بعض الوجوه السياسية تمهيدًا
ً
ملــرحـلــة أخـ ــرى مـخـتـلـفــة ش ـكــا ومـضـمــونــا.
وم ـع ـلــوم أن ــه حـتــى ب ــداي ــة األل ـف ـيــة الـثــالـثــة،
ك ــان أص ـح ــاب ال ـق ــرار ي ـحــاف ـظــون ،ظــاهــريــا،
على التوجهات العامة لرأسمالية الدولة.
مــن نــاحـيــة أخـ ــرى ،ك ــان اإلعـ ــان والـتــرويــج
اإلعـ ـ ــامـ ـ ــي ع ـ ــن اب ـ ـت ـ ـكـ ــار وص ـ ـفـ ــة «ال ـ ـسـ ــوق
االجتماعي املستوردة» يتزامن مع محاولة
تمكني سياسة التحرير االقتصادي وتخلي
الــدولــة (الـسـلـطــة) عــن الـجــانــب االجتماعي
لالقتصاد.
ّ
نؤكد ،أخيرًا ،أن كل السياسات االقتصادية
األخـ ـ ـي ـ ــرة ،ب ـم ــا ف ـي ـهــا ال ـس ـي ــاس ــات امل ــال ـي ــة،
ُ
تـعـ ِّـبــر عــن مـصــالــح امل ـيــالــن إل ــى االقـتـصــاد
ال ـح ــر .وه ـ ــؤالء يــرف ـضــون أي دور تـنـمــوي
واجـ ـتـ ـم ــاع ــي لـ ـل ــدول ــة ،ل ـك ـن ـهــم ي ـت ـم ـس ـكــون
بدورها األمني لضبط تحركات السوريني،
سياسية أو غير ذلك .وهم في سياق تمكني
اسـتـثـمــاراتـهــم ال ـخــاصــة ،يـتـمـسـكــون بـعــدم
املـشــاركــة فــي إن ـشــاء وتـطــويــر بنية تحتية
ت ـن ــاس ــب الـ ـتـ ـح ــوالت االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ال ـن ـي ـو ـ ـ
ليبرالية وفي «حقهم» في استخدام البنى
التي أقامتها الــدولــة ،مدعني أن الدولة هي
الجهة املسؤولة عن تطوير البنية التحتية
لتشجيع االستثمار وتسريع حركة ودوران
رأس املال.
* كاتب وباحث سوري

الرفيق نظمي
دعنا (أبو سيف)
عاش ومات
من أجل فلسطين

نعت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني»،
ّ
الوطنية
ّأول مــن أم ــس ،أحــد أب ــرز الـقـيــادات
ّ
الفلسطينية في مدينة الخليل ،في فلسطني
ّ
ّ
املحتلة ،املناضل واملعلم نظمي ناجي ضاهر
دعـنــا ( 1941ـ ـ  .)2016انطفأ الــرفـيــق «أبــو
سيف» يوم السبت ،في األرض التي ّ
تمسك
ّ
بها وانتمى إليها ،وناضل حتى الرمق األخير
ّ
وحريته
من أجلها ،ومن أجل حقوق شعبها
وكرامته 75 .عامًا أمضى معظمها «في خدمة
وطنه وأبناء شعبه واألجيال املتعاقبة التي
قام بتدريسها ،وتعليمها معاني االنتماء إلى
الــوطــن والقضية ،ومقاومة االح ـتــال» ،كما
ّ
ّ
انضم نظمي
الشعبية.
ورد في بيان الجبهة
دعنا إلى «حركة القوميني العرب» ،وناضل
ف ــي ص ـف ــوف «ال ـج ـب ـهــة ال ـش ـع ـب ـيــة لـتـحــريــر
فلسطني»ّ ،
وتميز بنشاطه الوطني والنقابي
في إطار «اتحاد املعلمني الفلسطينيني» .وقد
عــرف االعـتـقــال فــي سـجــون االح ـتــال ،كما
ّ
يذكر البيان ،بحكم نضاالته التي لم تعرف
يومًا أدنى مهادنة أو تنازل ،من أجل استعادة
ّ
الشرعية للشعب الفلسطيني ،وفي
الحقوق
مواجهة االحتالل الصهيوني الذي استشهد
شقيقاه مازن وبسام في مقاومته.
ل ـلــراحــل أب ـنــاء أرب ـع ــة ،سـيــف ونــاجــي ويــزن
وناصر ،يواصلون املسار حسب النهج الذي
ّ
ّ
ّ
تتوجه
اختطه والدهم ومعلمهم« .األخـبــار»
بــأحـ ّـر الـتـعــازي إل ــى كــل مـنـهــم ،وإل ــى رفــاقــه
في النضال ،وإلــى أبناء شعبه الفلسطيني.
ّ
نفكر بشكل خاص في هذه اللحظة في ابنه
البكر ،زميلنا الكاتب والباحث واألكاديمي
الدكتور سيف دعنا الذي يعرفه ّ
جيدًا ّ
قراء
«األخـ ـب ــار» وتــرب ـط ـهــم عــاقــة مـتـيـنــة بقلمه
ّ
ّ
والنقدية .استعاد سيف،
التحليلية
ورؤيته
فــي رســالــة إل ــى بـعــض األص ــدق ــاء والــزمــاء
والرفاق ،بيتني من قصيدة شهيرة للمهلهل
ٌ
بــن أبــي ربيعة« :وأبـكــي والـنـجـ ُ
مطلعات/
ـوم
َ
ُ
ْ
البحار /على من ل ْو ن ُ
ُ
عيت
كأن ْلم تحوها عني
َ
وكان ّ
ُ
الغبار» .معًا،
حيًا /لقاد الخيل َي ْح ُج ُب َها
يا سيف ،سنواصل الطريق على وعورتها
وصعوبتها ،في اتجاه الخليل ،لتحرير كل
شبر من فلسطني.

