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أشرنا إىل الوضع اجلديد، الـذي نشـأ يف         " املوقف الدميقراطي   " يف العدد السابق من      
الشرق األوسط واملشرق العريب باالرتباط باالحتالل األمريكي للعراق، وما جنم عن هذا الوضـع              
من ضرورات فرضت نفسها على البالد، مبينني أن اإلصالح املطلوب فيها منذ سنوات طويلـة،               

ليس ألن االستمرار على املنوال القـدمي،       . الل العراق غري قابل للتسويف والتأجيل     أصبح بعد احت  
يصري شيئاً فشيئاً من احملال، بل ألن هذا االستمرار ينذر بالكارثة القادمة، اليت يتطلب الدفاع عن                

 .الوطن، باألحرى الدفاع عن النفس، احليلولة دون وقوعها
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عن اإلصالح منذ سنوات، فالبالد مل تقطـع علـى          الذي ال ينقطع    وعلى الرغم من احلديث     
وذلك ألن السلطة ال تقّر على قرار بشأنه، وتبدي تردداً الفتاً للنظر،            . طريقه خطوات حقيقية  

 االستمرار واالستقرار "ترفع شعاري .أشكاله ها والتوجه اجلاّد حنو أي شكل منيف حزم أمور
نّ وتكون النتيجة أ.الستقرار االذي يتطلبه،االستمرار يعادي التغيري  .أمران ال جيتمعانومها ، "

.  ويف خلقـه  التغيري سّنة اهللا يف أرضـه مع أنّ ،دد حّتى ينتفي لصاحل االستمراراالستقرار يته
على النظـرة الشـاملة     وهكذا تنتصر النظرات الكليلة القصرية املدى واملصاحل الفئوية الضّيقة          

تستمر املراوحة يف املكان والزمان مع ما يعنيـه ذلـك مـن             و،  البعيدة املدى واملصاحل العامة   
قيل إن علـى اإلصـالح      .استمرار األزمة العامة يف البالد واستفحال عوامل عدم االستقرار          

واآلن يقال إن على اإلصالح االقتصادي أن ينتظـر         . السياسي أن ينتظر اإلصالح االقتصادي    
وهكذا متضي السنون، فتؤجل االستحقاقات األساسية لصاحل استحقاقات        . إلدارياإلصالح ا 

 . ثانوية، وتؤجل هذه لصاحل أخرى أقل أمهية، إن مل تكن ومهية
 منطلقني من أن العملية اإلصـالحية عمليـة      ،لقد اقترحنا تصوراً عاماً عن اإلصالح      

وبالتـايل  ، ق بالعباد وتعاطف معهـم      ملعرفة حقيقية بأحوال البالد والرتباط وثي     معقدة حتتاج   
واقترحنا كذلك، مرة بعد أخرى، مجلـة مـن         . ولتوافق اجتماعي بشأهنا  لتداول شعيب حوهلا    

 تشكل مدخالً ضـرورياً لـه،        تلبيتها ، لكنّ  حبّد ذاته  املطالب، ال عالقة مباشرة هلا باإلصالح     
للمشاركة به وحتمل تبعاته    ة جلذهبم   هبذه اجلديّ لناس  قناعاً  ل  إوإعالناً عن جّدية السلطة جتاهه، و     
تطبيقاً حّيـاً ملبـدأ      ( اليت تستمر يف البالد منذ أربعني سنة      وأعبائه، وهي إلغاء حالة الطوارئ      

 وإعالن استقالل القضاء وسيادة القانون والتزام  السلطة التنفيذية بذلك، وإطالق            ،) االستمرار
 يرزح بعضهم يف السجون منذ ثالثني سـنة،         سراح معتقلي الرأي والسجناء السياسيني الذين     

والسماح العلين والعام للمبعدين أو املبتعدين السياسيني بالعودة إىل الـبالد، وحـلّ مسـألة               
املفقودين، اليت مضى عليها أكثر من عشرين عاماً، حالً إنسانياً، وإقرار مبدأ التعويض علـى               
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وضع األجهزة األمنية يف    ّرية الرأي، و  املتضررين ألسباب سياسية، وإطالق حرية الصحافة وح      
 من حيث هي أجهزة ،مكاهنا 

تقلـيص  و،وخاضعة للتراتب الوظيفي املعروف يف الـدنيا        ،حمكومة بالقانون   ينبغي أن تكون    
  ..اخل... وحتديد هذه الصالحيات مبا يؤدي لكّف يدها عن التدخل يف شؤون الناس         اصالحياهت

بطة من اإلصالحات اليت تتناول مناحي احليـاة املختلفـة،          إن اإلصالح احلقيقي هو مجلة مترا     
وبكـالم  . وألنه يتعلق باجملتمع كله مبختلف طبقاته وفئاته فهو أيضاً عـام          . ولذلك هو شامل  

هو عملية انتقال تدرجيي وسلمي من النظام الشمويل، الـذي فـات أوانـه،              الح  صاإلآخر،  
يعّد على األصـابع، انتقـال إىل النظـام         واختفى عن مسرح احلياة، إالّ يف عدد من الدول          

 . واخلاضع هلذه اإلرادةالدميقراطي، املؤسس على تعاقد املواطنني األحرار، واملعرب عن إرادهتم
على هذا القدر من العمق والشمول يرتبط حتققه وجناحه مبدى التوافـق            إن إصالحاً    

 أشكال متثيلية حقيقية تتسع     االجتماعي حول عناصره ومكوناته، توافق ميكن الوصول إليه عرب        
من املفروض واملرغوب   ، أشكال   )مثل املؤمتر الوطين    ( لقوى العمل واإلنتاج والثقافة واإلدارة      

تدعو السلطة احلاكمة هلا، وترعاها، وتترأسها، وتلتزم بنتائجها وتعمل على حتقيقهـا يف          به أن   
، )تعديل الدسـتور    (  ياته الدستورية   املناقشة احلرة واملسؤولة ألمور اإلصالح وإشكال     . الواقع

توفري شـروط منـو     ( واالقتصادية واالجتماعية   ) اإلصالح السياسي   ( والقانونية، والسياسية   
أن تتيحهـا هـذه     ، ينبغي   )اإلنتاج االجتماعي وضمان حقوق العاملني والتأمني االجتماعي        
ة للمجتمع يف املداوالت، ألن     األشكال، كما ينبغي أن تتيح اإلطالع الواسع واملشاركة املمكن        

األمور املفروض التداول هبا أمور مصريية وعامة، ال جيوز أن تبقى حمصورة، كما هو احلـال                
هبذا املعىن سيكون التوافق الوطين حول اإلصالح، نوعاً مـن          . اآلن، يف كواليس البريوقراطية   

واالجتماعي، يستخلص العـرب    املصاحلة الوطنية والتسوية التارخيية بني مكونات الطيف الوطين         
والدروس من املاضي ويتجاوز آثاره وخملفاته، ويتفـق علـى حلـول للمشـاكل الوطنيـة                

 .واالجتماعية اليت بقيت دون حلّ، ولألمور اجلديدة اليت نشأت يف سياق الزمن
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ومل تـتح ألحـد ان يتقـّدم        . خالصة القول أن السلطة، ال متلك برناجماً لإلصالح        
 ألن برناجماً كهذا ال جتري صباغته إالّ من خالل حوار اجتمـاعي             ،مج شامل   للمجتمع بربنا 

التسـعة  لنذكر معتقلي ربيع دمشق     (بل قطعت الطريق على احلوار العلين منذ بداياته         ،واسع  
ممن مضى عليهم السنوات الطوال     ،ن غريهم   يالكثري هم وال  ال، العفو األخري  شملهم  الذين مل ي  

 وصالح حالوة وتيسري    رس مراد وعماد شيحا والدكتور عبد العزيز اخلّير       مثل فا ، يف املعتقالت 
األمر الذي ال ( رؤية أو تصورات مترابطة حوله لديها أيضا ومن املرجح أنه ال توجد ). لطفي  

، فذلك ما أوضـحته     )ينفي أن البعض قد يكون لديه تصور ما، لكنه يبقى تصوراً عند أفراد              
غياب ممارسـة ذرائعيـة     هو  ،أكثر من غياب الربنامج      االستغراب   ما يثري . السنوات املنصرمة 

واكتساب اخلربات، يف ميادين ال     " التجارب  "  األيام للقيام ببعض     تستغلّ الفرص اليت تتيحها   
بذلك ُتفُّوت  . ميكن أن تلحق أي ضرر بالنظام السياسي، وال أن تؤثر على توازنات القوى فيه             

 .منها، واألمثلة عديدةفرص كان باإلمكان االستفادة 
" فـأدت إىل    االنتخابات األخرية جمللس الشعب جرت على الطريقة القدمية ذاهتـا            
بني يوم وآخـر، مبـا      األوضاع السابقة، مع أن العدوان على العراق كان متوقعاً          " استنساخ  

ملرتبطـة   على أمهية املصاحلة الوطنية والتوافق الوطين استعداداً لالحتمـاالت ا          يتطلب التوكيد 
كان من املمكن إجراء مجلة من التغيريات تقنع الناس بوجود نوايا إصـالحية             . بذلك العدوان 

تغيريات باجتاه جملس أوسع متثـيالً،      . لدى أويل األمر، وبإمكان حتقيق هذه النوايا مبشاركتهم       
ل قـانون   تغـيريات تتنـاو   . وأكثر ارتباطاً هبموم اجملتمع، وأقوى قدرة على املراقبة واحملاسبة        

االنتخاب باجتاه الدميقراطية والفعالية االجتماعية، وتقّر إشراف القضاء على العملية االنتخابية،           
 واألحـزاب املتحالفـة معـه       وتعيد النظر مببدأ التوزيع املعهود للحصص بني حزب البعـث         

 واملستقلني الذين يدور أكثرهم يف فلك السلطة، وتضمن حداً أدىن من حّريـة االنتخـاب،              
 االنتخابية، اليت جترى على عدد حمدد من املقاعـد          " املعارك "وتوقف هذا الشكل املصطنع من    

بني عدد حمدد من املرشحني، باعتبار مرشحي قائمة احلزب واجلبهة خارج التنافس ومضموين             
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 أوضاع السـلطة،     على ء شي يؤثر يف لو حدث هذا الذي نقوله، ملا كان باستطاعته أن          . الفوز
قدرهتا على مراقبة وحماسبة السـلطات      ألن  ، و  أصال اعلية مؤسسة كهذه ضعيفان   ألن دور وف  

 ختلّولن  ،هتدد مواقع أحد    الفعلية حمدودة، وباألحرى معدومة، أي أن التغيريات البسيطة، لن          
ومع ذلـك مل    . مبوازين القوى الفعلية داخل احلكم ولن تغري يف العالقات بني السلطة واجملتمع           

 .حيدث شيء من هذا
األمريكي للعراق، وتواتر التهديـدات     انتخابات اإلدارة احمللية جرت بعد االحتالل        

واقع األمر أن اهليئات املنتخبة لإلدارة احملليـة هـي          . األمريكية للبالد، وازدياد األخطار عليها    
إمنـا  هيئات استشارية لإلدارة البريوقراطية، أي أهنا ضعيفة احللّ والعقد، هنا أيضاً ال تغيري، و             

يا جبل ما يهـزك      "على مبدأ   ،  االنتخابات جرت كما كانت جتري دائماً      .استنساخ للماضي 
باحلزب هلا   ال عالقة ، ولو نتج عنها هيئات،      لو تركت االنتخابات جترى حبرية مطلقة     ".  ريح

أثّر ذلك يف شيء على املواقع واملراكز والقوى وألعطى الشعب           ملا   احلاكم واجلبهة املشاركة،  
 يف العادة تستجر االنتخابات احمللية قوى حملية خمتلفة، تسعى للحصول على دعم              .الً بالتغيري أم

الدعايـة  علـى أنّ    . من احلزب أو األجهزة، وتعمل يف حال فوزها خلدمة مصاحلها احملليـة           
العزوف الشـعيب   .  إال إىل جذب عدد حمدود من الناخبني       يا احمللية مل تؤد   عالقاتاالنتخابية وال 

رمبا كان األمر على عالقة باحتالل العراق، وبادراك الناس الهتراء األوضاع           . ن الفتاً للنظر  كا
حصـاداً  أيضاً  ورمبا كان هذا العزوف     . العربية، الذي وصل إىل حد مل يعد جيدي فيه الترقيع         

 أو  للتجربة الطويلة بعدم جدوى املشاركة يف انتخابات مقررة النتائج سلفاً هليئات ليس هلا دور             
 لكن هلذا العزوف معىن آخر هو أن اهلوة بني اجملتمع والسلطة آخذة باالتسـاع،               .بدور ثانوي 
 .، انفضوا عنها وأداروا الظهر للمشاركني فيها" اللعبة " وقد ملوا من املشاركة يف ،وأن الناس
باالرتباط مبا مّر ذكره نتوقف عند حدث أثار ضجة كبرية يف وسائل اإلعالم، ونعين               

 الذي يؤكد على الدور القيادي للحزب،       408ار القيادة القطرية حلزب البعث احلاكم رقم        قر
ما الذي بقي غري خاضع      " (  والتوجيه واملراقبة واحملاسبة   واإلشرافبالتخطيط   "والذي يتجلى   
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وضرورة ابتعاد الرفاق واملؤسسات احلزبية كلياً عن العمل التنفيذي         "،  ) ؟ هلذا الدور القيادي  
يومي، وعدم التدخل يف عمل املؤسسات واملديريات ودوائر الدولة، ويترك ذلـك للرفـاق              ال

 وكأنـه   اإلعالملقد جرى تصوير القرار من بعض وسائل        ".  هبذه املهمات والسادة املكلفني   
بداية للتحلل من قيادة حزب البعث للدولة واجملتمع، وأن اخلطوة لن ميكن فهمها إال يف إطار                

؟ ومـاذا     ما هو اجلديد يف القرار      :والسؤال الذي ال بّد أن ينهض     . تتبعها أخرى س  تخطوا
.  يـتغري  ؟ سيكون جواباً سهالً أن يقال أن ال جديد حتت الشمس، وأن شـيئاً مل               سوف يغري 
 يصـوغ   وصحيح أيضاً أّنه  .  القرار مل حيل مشكلة قائمة ومل ينشئ مشكلة جديدة          أنّ صحيح

هل .  على انه ال بد من التساؤل عن دواعي إصدار القرار          .لطة  بأمانة واقع عالقة احلزب بالس    
دي قلّ نظريه يف العامل     أم لتحسني العمل اإلداري الذي وصل إىل مستوى من التر         ،للتصدير  هو  
تلبية رغبة البريوقراطية السورية، املوصوفة بالترهل واجلمود والتخلف يف ختفيف التدخل           لأم  ، 

حلزب وشعبه وفرقه؟ لكن ازدواجية اإلدارة أمـر معـروف يف           يف شؤوهنا وعملها من فروع ا     
اجلهاز البريوقراطي يتواجد اجلهاز احلزيب      جانب   فإىل. بالدنا ويف الدول اليت أخذنا عنها طرقها      
وإىل جانب اجلهازين يضاف الدور التدخلي، الـذي  . الذي يشرف على اجلهاز األول ويقوده     

لوضع املعقد للعمل اإلداري، الذي تتحكم به قوى خمتلفة         ولعل هذا ا  . تقوم به األجهزة األمنية   
عليمـات التنفيذيـة    أو أنّ الت   ،" حالة استيداع "الذي هو إما يف     من فوق القانون ومن ورائه،      

لعل هذا الوضع هو الذي أملى على أحد كتاب احلزب مقالة بدأها بتأكيده              ،تضعه على الّرف  
جمليدة  وخباصة بعد احلركة التصحيحية ا!!!  من األياممل حيتكر السلطة يف يوم "أن احلزب على 

لينتقل إىل  ". اجلبهة الوطنية التقدمية " مع األحزاب األخرى وفق ميثاق !!!نه يقتسمهاأو... " 
هبـدف  !! !أن تنظيم عالقة احلزب بالسلطة كان موضع مناقشات املؤمترات القطرية املتتالية            

 أن  ، ويضيف " عه عن املغريات  عفته وترفّ ه نقاوة البعثي و   قد تشو  "جتنيب كوادر احلزب مزالق     
وقد منحهم النظام الداخلي للحزب هـذه       . األكثر نقداً للسلطة وألداء رموزها     "البعثيني هم   

ملـاذا إذاً   :   فنسأل بدورنا   )16/7/2003الثورة  (" احلرية اليت ال حدود هلا وال رقيب عليها       
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نح مي؟ ملاذا ال     " احلرية "وأين العدل يف توزيع     . يكن كافياً    لعلّ النقد مل  ؟   ر العظيم وهذا التده 
 ) خيضع لألحكام العرفية مثل الدستور والقوانني األخرى الذي يبدو أّنه ال  نظام الداخليالهذا 

وشيئاً من هذه احلقوق حىت يتمكنوا من انتقاد         "احلرية   "خلق اهللا غري البعثيني بعضاً من هذه        
احلقيقيـة  غابت فيه احلريـة     هذا الوضع الذي    زها وهي اليت أوصلتهم إىل      السلطة وأداء رمو  

فقياً وعمودياً وأصبح أكثر من ستني باملائة من الشعب يعيشون حتـت خـط              أوانتشر الفساد   
 هدفها البحث عن صيغ جديدة ملمارسـة السـلطة،   "  خطوة جتريبية" الفقر؟ رمبا كان القرار   

 .  يف الشكل"  جتميلية "يريات صيغ حتافظ  على اجلوهر وجتري تغ
أخرى "  خطوة جتريبية  "استنساخاً للماضي أم    هل سيكون التشكيل الوزاري اجلديد       

إعادة نظـر يف    جري  تس، من هذه الصيغ؟ فحسب ما جاء يف بعض الصحف          يغة جديدة   وص
ل يقاو. .. لعدد من الوزارات واستحداث لوزارات جديدة      هيكلية جملس الوزراء وعملية دمج      

إذا عّما يتساءل البعض ولذلك  .ن الوزارة اجلديدة سوف هتتم مبشاريع اإلصالح املختلفةيضاً إأ
علماً أنّ  ،اإلصالح أم تترك األمر للحكومة املقبلةكان على احلكومة احلالّية أن تعّد وتقّر برامج 

والفساد يتابع   ،ردي الت يفاألوضاع تستمر   لكّن   ،الوزارات تتغّير .بعد   "تتبلور"  هذه الربامج مل  
وهـدر املـوارد العامـة ال       ، حمتالّ على الدوام مواقع جديدة    ، مسريته الظافرة يف غزو اإلدارة    

 هل هو من باب املستحيالت أن تكون لدينا       ترى،  . والغالء يستمر ، والبطالة يف ازدياد  ، يتوقف
تنفيـذ  لل قـابالً اً   برناجماً بسيط  فتضع،وتكون صرحية وصادقة معهم     ،  حتترم عقول الناس   وزارة

  :مثل  ، أسطرةضعيف بيتألف من بضعة بنود ً )سنة مثال(خالل فترة زمنية حمددة 
 أن يبقى الفساد يف املستويات      .تصفية الفساد حىت مستوى حمدد من اإلدارة بدءاً من األعلى           -

ـ           ،مصيبة ميكن حتملها    املتوسطة والدنيا مؤقتاً،     ه رغم أن هذا الفساد هـو الـذي يعـاين من
مكافحة الفساد من حتت ال جدوى منـها        . باخلالص منه فيما بعد    هم سيتحملونه أمالً  و.الناس

 .طاملا استمر يف األعلى
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 االلتزام بتخفيض   . الكربى من املرافق  ) ومعلن   (  حمدد  يف عدد   وقف اهلدر يف األموال العامة    -
د مسؤويل الدولة من فوق     حتديد عدد ونفقات السيارات عن    مثالً  (. نفقات اإلدارة البريوقراطية  

 ).وإعالن ذلك على املأل ،لتحت
 يف السلع ) الذي يشتري بأرخص األسعار ويبيع بأغالها (  خلالص من عقلية التاجر الشرقيا-

الكهربـاء   (واخلـدمات    سلع ال هذهختفيض أسعار   أي  ،اليت تبيعها الدولة للناس     واخلدمات  
 .) اخل...املشتقات البترولية ،
 بالتعليم االبتدائي، بتأمني الصفوف واملدارس للتالميذ، وإعادة املدارس املسـتوىل            االهتمام -

عليها من أجهزة الدولة ودوائرها إىل دوائر التربية والتعليم، وحتسني األحوال املعيشية ملعلمـي              
 .افتتاح عشرات املدارس اخلاصة ألبناء خنبة النخبة ال حيل مشكلة التعليم. هذه املرحلة

ختصيص الوفورات  و ، وإعفاء هذا احلد من ضريبة الدخل       احلّد األدىن للرواتب واألجور    زيادة-
      .فحة اهلدر لزيادة رواتب املوظفنياحملققة من مكا

احلريـات  سيادة القانون وإطـالق     وإعالن استقالل القضاء و   ، إلغاء حالة األحكام العرفية   -
   .واإلفراج عن املعتقلني السياسيني ،العامة

رتبط التقدم يف حتقيق اإلصالح باقتناع التيارات االجتماعيـة الفاعلـة بضـرورته             ي 
املوضوع الرئيسي على جدول    ، حّتى حتققه يف الواقع   ، لكّنه يبقى  . للعمل من أجله   وباستعدادها

ورائز صمودها وإصرارها على أهدافها، ومقياس جناحها       ، أعمال احلركة الوطنية الدميوقراطّية   
  . يف نضاهلا
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 ...  

 
ال ميكن النظر إىل التطورات السياسية واألمنية يف العراق،بعد االحتالل، مبعزٍل عـن االسـتراتيجية               
األمريكية،وحتّوالهتا اجلديدة يف املنطقة،و الوطن العريب بعد أحداث احلادي عشر من أيلول،كمـا ال              

 حتليل هذه التطورات واألحداث بعيداً عن انعكاساهتا على الّداخل الوطين العراقـي، واآلفـاق               ميكن
املستقبلية اليت تلقي بظالهلا الكثيفة،واملخاطر اجلّدية اليت يتّعـرض هلـا اجملتمع،ومسـتقبل عالقاتـه               

م العديد من أبعادها يف     اإلقليمية،وذلك وفقاً لالجتاهات العامة للسياسة األمريكية يف املنطقة اليت يرتس         
  .صورة األخطار الكارثية اليت هتّدد الوطن العريب يف استقالله،والوجود السياسي ألمته

 يف حلظٍة واحدة حتّولت بداية االختـراق  رةمزال/فمن املالحظ،أنه بعد سقوط بغداد،وانكسار السلطة     
ت اجملتمع على حدود الضـّياع بـني     األمريكي للمعادلة العراقية،عرب إشاعة الفوضى العاّمة،اليت وضع      

األمريكية املوعودة،واخلالص من أسر احلصار املضاعف،يف الّداخل املّعبأ مبقومات         " ةالدميقراطي"أوهام  
االستبداد و اجلرمية السياسية،ومن القوى اخلارجية اليت أهنكت اجملتمع حبصارها االقتصادي املدّمر على             

 .ألوضاع املعيشة يف أسوأ صورٍة هلا يف تاريخ العراق احلديث امتداد اثين عشر عاماً،حيث أضحت ا
ومل تكن اخلطوة التالية بتدمري بنية ومؤسسات الدولة وتسريح املوظفني يف خمتلف الوزارات إضـافة               
لتسريح القوات املسلّحة العراقية،أفضل حاالً،يف ظلّ تشبث اإلدارة األمريكية بنهج التفّرد يف حتديـد              

من خالل االهتمام بكيفية اهليمنة على مواقع       " عمار وتأهيل العراق  إعادة اال "ا يدعى   سبل وأساليب م  
الثروة النفطية اليت كانت إحدى دوافع العدوان األمريكي،وذلك وسط إغفال ما جيري على امتـداد               

،وطموح للخالص و اإلنقاذ مل جيد سـبيله        ةالّساحة العراقية من تفاعالت اجتماعية وسياسية متسارع      
ىل التحقق الفعلي،نظراً ألن طبيعة املمارسات األمنية والعسكرية وحىت السياسية األمريكيـة،اختلفت      إ
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الذي "النموذج الدميقراطي"يف حقيقتها عن ذلك التسويق اإلعالمي الذي سبق وواكب العدوان،حول      
ومع أبسـط  مل جيد ما يدلل عليه يف تلك املمارسات العدوانية، و املتناقضة مع طموحات الشـعوب،   

  .مبادئ االستقرار السياسي و االجتماعي،والسيادة الوطنية
ومع تصاعد املقاومة الوطنية العراقية بأشكاهلا املتعددة،واليت ال جيوز ألحد أن ينتقص من دورهـا، أو             
يقلل من شأهنا الوطين،وازدياد الضغوط السياسية و األمنية على اإلدارة األمريكية،وسـط ارتكـاب              

ملتعدّدة، إضافةً للتوجه حنو اإلسراع يف استحداث البين التحتية النطالقة االستثمار الرأمسـايل             اخلطايا ا 
األمريكي للثروة العراقية يأيت االنتقال حنو تعيني جملس احلكم االنتقايل يف العراق،يف اجتـاه السـعي                

د االحتالل حسب   تتقاسم واإلدارة األمريكية صعوبات و إشكاليات ما بع       " حكومة عراقية "لتشكيل  
النقض على ما ميكن    " حق"تعبري احلاكم األمريكي الذي مجع مركزّية السلطة بيده من خالل امتالكه            

  .أن يتخذه جملس احلكم املّعني من قرارات وإجراءات
وية املعروفة هلذا اجمللس،حقيقة التوجهات األمريكيـة الـيت         ني من خالل إدراك الطبيعة الب     ،نا  ويتبني ل 

دامة األمراض االجتماعية املوروثة من إثنية،وطائفية،وقبلية،ما دون مدنية،حيث تدلل هـذه           تؤسس إل 
ه اإلدارة األمريكية من عزم على بناء األسس الدميقراطية املزعومة،و          يالتوجهات بإغفال ما كانت تّدع    

ا يشـري إىل أن      بعد االحتالل،مم  ذلك بإسقاط ّحق التمثيل السياسي املدين،يف اخلطوة التأسيسية األوىل        
االستقرار االجتماعي والسياسي الذي تنشده،وحىت املؤسسات اليت تعمل بالتأسـيس هلا،ليسـت يف             
احملّصلة إال تكريساً لتلك األمراض املوروثة،واملتواكبة مع واقع التخلف احلضاري السائد يف اجملتمـع              

إىل حالة التـدمري الـذايت لبنيتـه        املعين،وذلك بعد أن أوصل االستبداد السياسي السابق هذا اجملتمع          
  .ارييتلوطنية عرب تصفية القوى و األحزاب السياسية املعارضة لنظامه التوتالاالسياسية 

مثّة،إذن ،ما ميكن اعتباره احملاولة اجلديدة لاللتفاف على منظومة القيم اليت تتقـاطع فيهـا احلريـة و             
وفقاً لألبعـاد التارخييـة و احلضـارية للشـعب          ن السياسي   تحصالدميقراطية مع االنتماء الوطين وال    

ومن خالل املؤسسة العراقيـة     /العراقي،أو باألحرى حماولة العمل لالرتداد عن هذه املنظومة السياسية          
ختتلف املعايري والتوجهات فيها،و تتعارض مع أسباب       " منظومة"حنو توطيد أسس ومقومات     / نفسها

تناقض مع سبل وأساليب إتاحة اجملال لبلورة االرتباط الوثيق وأهداف التقدم االجتماعي و السياسي،وت  
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وبني التحرر والتحرير والتنمية والتقدم إلعادة إنتاج العالقات الوثيقة مع          " الوطنية"و" الدميقراطية"بني  
  .دول اجلوار اإلقليمي ويف مقدمتها أقطار الوطين العريب

يـة جمللـس احلكـم االنتقـايل بتوافقاتـه اإلثنيـة            فاإلدارة األمريكية،عرب حتديدها للطبيعـة البنيو     
إرسـاء املقدّمـة   بملنوطة به وصالحياته املتعددة،إمنا تقوم ا، وإغفاهلا حتديد املهام   يةوالطائفية،والعشائر

حلكومة عراقيٍة قادمة لن تبعد كثرياً يف طبيعتها وتوجهاهتا،وأوجه املصـاحلة الدميغرافيـة             " السياسية"
العراقي عربها، عن املعادلة اليت ال ميكن للدميقراطية و الوحدة الوطنية،أن تتحقق            للتركيب االجتماعي   

يفسح يف اجملال إلعادة جتديـد      الذي  إالّ من خالل جتاوزها بصورة هنائية،حنو الفضاء السياسي املدين          
لعالقـات  وإنتاج األحزاب السياسية القادرة على وضع املعايري الوطنية أساساً إلدراك حقيقة مفاهيم ا            

السياسية الداخلية،ويف مقدمتها مفهوما األغلبية و األقلية،وأيضاً حقوق املواطنة،وحق االخـتالف و            
تكّون وتتطور بوصفها احلقائق املوضوعية االجتماعية      تالتغاير،إضافة لبناء مؤسسات اجملتمع املدين اليت       

  .ريائاملستقلّة متاماً عن آليات الفعل الطائفي،واألثين،والعش
ن ،أن ال يعترينا أي وهم،أنه ميكن للواليات املتحدة أن تضع املقدمات السياسـية              ذوجتدر اإلشارة،إ 

واالجتماعية لالستقالل الوطين للعراق يف اعتبارها،و ليست هذه املصاحلة،والقبول مبعطيات ونتـائج            
لتياري السابق،  ا التوت إضافة للتصاحل مع موروث النظام    ) وأسبابه التارخيية بأن واحد   (التخلّف احلضاري 

 : ن خالهلا العمل على حماور متعددة من أبرزهـامإالّ مقّدمة سياسية يتم هبا و
شكاهلا املتعددة  أحماولة االلتفاف على إرهاصات املقاومة العراقية و احتماالت توسعها، و تطوير             -1

 إىل حـدود العصـيان       إىل اإلضرابات و املظاهرات اليت ميكن هلـا أن تصـل           ةمن املقاومة املسلحّ  
  . فاعلية احملتلّني ،وجيعل من املتّعذر بناء مقومات استقرارهم يف العراقلاملدين،الذي يّش

التأسيس حلالة من العزلة و االنعزال القطري عن دول اجلوار واحمليط العريب واإلسـالمي حتـت                 -2
عـل واالهتمـام بالقضـايا      شعار االهتمام بالشؤون القطرية الداخلية،بعيداً عـن التواصـل والتفا         

اإلقليمية،والتركيز على بناء ما ميكن اعتباره حال من االستقرار املفروض بقّـوة اإلدارة األمريكيـة               
أي حكومة موضـوعة    "القابضة على مقدرات السياسة بالتحكم مبجلس احلكم االنتقايل ومن بعده           

لية األمريكية اليت يشكلّ معظمهـا      ، وعلى الشؤون االقتصادية عرب الشركات اإلمربيا      "حتت االحتالل 
 .أبرز قاطرات العوملة الراهنة، واملوجهة للفاعليات االقتصادية املعوملة
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اركة يف التأسيس لوحدة عربية دميقراطية،وذلك      شالعمل على استبدال طموح الشعب العراقي بامل       -3
و تشرف الواليات املتحدة    عرب االخنراط يف بناء نظام شرق أوسطي جديد يبشّر به الرئيس األمريكي أ            

على إعادة صياغة وترتيب أوضاع املنطقة وفقاً ملقّوماته وأبعاده اجليوسياسية املتداخلـة متامـاً مـع                
 .ض للمشروع النهضوي العربـيياملشروع الصهيوين النق

وبذلك يبدو أن العراق أكرب من ثرواته النفطية، ومن موقعة اجليوسياسي،ومن قدرته علـى حماصـرة    
ة من عقاهلا بعد تبلور مشروعها اإلمرباطوري،الذي يستند إىل حماولتـها           فلتندفاعات األمريكية املن  اال

 .اهليمنة الكاملة على مركز القرار السياسي العاملي
الطائفيـة،  (ويبدو أيضاً، أن جملس احلكم االنتقايل يف العراق،قد وضع بني سندان األوثـان الثالثـة           

لوأمريكي الذي يسعى لـدمج     نغلبنية السياسية،و مطرقة االحتالل األ    لكونة  امل) واألثنية، والعشائرية   
هذه البنية مع جمموعة اآلليات األمنية واالقتصادية والثقافية املزمع إنشاؤها لتشكّل مبجموعها إحـدى        

طوريـة  عرب إعادة بناء األسس املاّدية هليمنة إمربا      )األمركة/العوملة( أبرز مقومات الوثن العاملي اجلديد      
  .أساليب جديدة بيؤدى فيها الكيان الصهيوين دوره يف إعادة إنتاج مشروعه التورايت

ب عمله بعد االحتالل مـن       لذلك مل يعد مقبوالً استمرار التخاذل العريب الرمسي،وإغفاله التام ملا جي          
يـاً يف   توحيد ملوقف سياسي عريب يهدف إىل وضع ّحٍد هنائي للمآسي اإلنسانية الـيت تتكـرر يوم               

العراق،وتقصري أمد االحتالل عرب استصدار قرار دويل ينص على ضرورة االنسحاب الفوري،وفسح            
اجملال أمام الشعب العراقي ليعيد إنتاج دولته املستقلّة وفقاً خلياراته الوطنية وبعيـداً عـن الوصـاية                 

  .صهينةاألمريكية لإلدارة املت
 املؤقت شأن وطين عراقي ميكـن أن يفيـد يف تفعيـل             ويف هذا اإلطار،فإن املوقف من جملس احلكم      

التواصل القومي العريب مع القوى واألحزاب السياسية املدنية اليت جيري العمل على إعـادة بنائهـا و    
  .تشكيلها بعد التدمري الذايت الذي أصاهبا زمن طغيان االستبداد للنظام السابق

إلثين املّدمر الذي  ا العروبة من ذلك الرتوع الفاشي و أمراً حيوياً لتطهريىويبدو أن هذا التواصل أضح
ن الـوطين يف مواجهـة االحـتالل و         تحّصأصاهبا زمن صّدام حسني،كما أنه أحد العوامل اهلامة لل        

ة لبناء اجملتمـع    يثخمططاته اليت تستهدف إدامة اهليمنة االستعمارية،والطريق إلعادة إنتاج األسس احلد         
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 وطنية دميقراطية تشكّل النموذج الصحيح،وليس األمريكـي الزائف،حلّـل          املدين والتأسيس لعالقات  
  .املسألة الدميقراطيـة

،بالفصل الزائف الذي يفتقـد لرصـيده       ةى ذلك الزمن الذي قامت فيه األنظمة التوتاليتاري       ضلقد م 
ـ        " الدميقراطية"و  " الوطنية" الواقعي والتارخيي بني   تبدادية يف  حيث متّ من خالله إشاعة العطالـة االس

احلياة املدّنية و السياسية يف اجملتمع العريب،وأوصلت هذه النظّم نفسها وأقطارها إىل حالة من الفـراغ                
  .ةالسياسي املّولد إلضعاف االنتماء الوطين وتعطيل مقّوماته املوضوعيـ

 وال ميكن لألحزاب السياسية العربية أن تسلك السبيل نفسـه مـع احلـدث العراقـي أو القضـية                  
الفلسطينية،أو املسألة القومية اليت جيري انتهاكها بأساليب ووسائل متعددة، حيث تـتالمح بصـورة              

 : واضحة جمموعة من املهام امللّحة
العمل بكافة الوسائل واألساليب واإلمكانات املتاحـة لتوسـيع وتنظـيم املقاومـة الوطنيـة                -1ً

 الذي ابتدأه يف العراق،و دعم كافـة أشـكال          العراقية،والصّمود العريب يف مواجهة الغزو األمريكي     
  .املقاومة وخاصة منها املدنية والسياسية و االقتصادية والثقافية يف خمتلف األوساط االجتماعية املعنّية

النضال الوطين والقومي العريب الثابت والواضح إلعادة صياغة العالقات السياسية واالجتماعيـة             -2ً
ايري الدميقراطية،و إهناء مقومات ومرتكزات االستبداد بكافة أشكاله، وبنـاء          وفقاً ملنظومة القيم واملع   

 .دولة احلق والقانون الّصائرة واملتحولة مؤسسة عليا للعمل الوحدوي العريب
السياسية والثقافية و االقتصادية، وإعـادة صـوغ   : تفعيل مؤسسات العمل القومي العريب املدنية  -3ً

تطلبات مواجهة األمركة ونظامها     مب فيما بينها إلكساهبا القدرة على الوفاء     وتفعيل العالقات داخلها و   
  .املرتبط واملعّبر عن حقيقة وأبعاد املشروع الصهيوين الذي يتم اإلعداد له على خمتلف املستويات

 وحماور عملها،وتوجهاهتا الداخلية    ةما يدخل يف برنامج األنظمة العربي     ، هام وغريها   ه امل وليس يف هذ  
والعربية،وما يف هذه الربامج مهاماً أخرى تبدو مغايرة ومتعارضة مع متطلبات املرحلة القادمة،وهذا ما              
جيعلها تفتقد للشرعية الوطنية والقومية وما جيعل التغيري الوطين الدميقراطي داخل أقطارها أمراً ال مفر               

رئيسـة للعمـل القـومي     منه،وذلك بعد أن بعدت وابتعدت يف توجهاهتا العامـة عـن احملـاور ال             
                          . مع القوى اخلارجية املعاديـةيعالعريب،وارتضت لنفسها االستعانة و اخلضوع ملشار
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بقبول إسرائيل وبعض األطراف الفلسطينية،خارطة الطريق واهلدنة اليت متخضـت عنـها،             

ليس ألن املناخ   . فلسطينية منعطفاً جديداً ملتبس املعامل واالجتاه بل رمبا النتائج أيضاً         دخلت القضية ال  
غري مؤات للسالم العادل فقط، بل ألن املستجدات اإلقليمية،بعد االحتالل األمريكي للعراق، فرضت             

هتدئـة  بل حبثاً عـن     ،ال رغبة يف حل سلمي متوازن       ،على اإلدارة األمريكية إطالق خارطة الطريق       
 .ووقت كاٍف الستيعاب هذه املتغريات والتحكم بنتائجها قدر اإلمكان

فاليمني اإلسرائيلي أحكم قبضـته  . مل تكن إسرائيل منذ قيامها رافضة للتسوية والتهدئة كما هي اآلن       
ليس أدل على ذلك من انتخاب شارون وإعادة انتخابه، وهو أحـد            . على احلياة السياسية اإلسرائيلية   

 التطرف اإلسرائيلي، وقوى اليسار وحركات السالم اإلسرائيلية تراجعت بشكل كبري، بـل             عناوين
ليس بسب  الرعب الذي متلك اإلسرائيليني من العمليات االستشـهادية           . وفقدت كل دور مؤثر هلا    

 وانزياح الرأي العام كلياً إىل اليمني ،بل أوالً وقبل كل شيء بسبب  جناح إسرائيل يف االنـدماج يف                  
حالة اهلوس األمريكي يف احلرب على اإلرهاب والربط بني أعمـال بعـض الفصـائل الفلسـطينية              
واإلرهاب مما جعل إسرائيل يف غًىن عملياً عن أية تسوية ال تتضمن قراراً  فلسطينياً هبزمية االنتفاضـة                  

 /.2/كامب ديفيد وقبوالً بالرؤية الشارونية للدولة الفلسطينية، وهو أقل مما رفضه الفلسطينيون يف 
هذا معطى إسرائيلي ال ينقصه الوضوح وهو ما يفسر قبول شارون املتحفظ واملتربص خبارطة                     
اغتياالت، اعتقاالت، سـور    (إذ مل يترك شارون فرصة الستفزاز الفلسطينيني إال ومارسها          . الطريق

ه الضغوط اإلسـرائيلية    يف ذات الوقت الذي تستمر في     ) عازل، انسحابات صورية، اجتياحات للمدن    
واألمريكية على احلكومة الفلسطينية اجلديدة دفعاً هلا لالصطدام بالفصائل املعارضة أمالً يف أن يفـتح               

 .باب للحرب األهلية الفلسطينية
إذا كانت هذه معطيات الواقع املوضوعي على اجلانب اإلسرائيلي، فماذا عـن اجلانـب               

سطينية خاصة والفلسطينيون عموماً استحقاقات املرحلة؟ ما هي الفلسطيين؟ وكيف تواجه السلطة الفل
االستراتيجية اليت يواجه هبا الفلسطينيون عدوهم؟ وكيف يتعاملون مع العامل اخلارجي واإلقليمي وسط 
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منطق األشياء واملمارسة يقول أن الواقع الفلسطيين مل ميـر يف تارخيـه              .  املتغريات العاصفة باملنطقة؟  
وضـعف أو انعـدام االنسـجام       ، واألخطر هو غياب االستراتيجية   ،أ مما هي عليه اآلن      مبرحلة أسو 

إال أمـل   ، لن يتجاوزه أحد  "  احلرب األهلية الفلسطينية خط أمحر فلسطيين      إن"الداخلي، وما مقولة    
 .حيلم به الفلسطينيون والغيورون على قضية الشعب الفلسطيين ومصريه، ألن النار حتت الرماد

رئيسيان يتحكمان بالساحة الفلسطينية ، حتكمهما حالة توازن عصية على الكسر، وهنا            تياران   
تيار تعرب عنه حكومة أبو مازن والسلطة الفلسطينية بشكل عام، يقول باحلل             .مكمن اخلطر وفتيل التفجري   

 تلـزم   السياسي والسري وراء احلل السياسي املطروح واملمكن استجراراً لضغوط دولية وأمريكيـة رمبـا             
يشارك يف هذا التوجه بعض مؤسسـات       . إسرائيل باحلد األدىن مما جرى االتفاق عليه سابقاً منذ أوسلو         

. هذا التيار غري متوافق على أهدافه وال على وسـائله         . اجملتمع املدين الفلسطيين وبعض الفعاليات الثقافية     
وجناحها العسكري، ذراعه الفاعلة والغري منضبطة متاماً خلف القيـادة       . لقاعدة التنظيمية هلذا التيار   ففتح ا 

السياسية، تتأرجح ما بني الوالء واالنقياد للقيادة السياسية أحياناً وبني إيديولوجيات املقاومة السائدة على              
م معركة صالحيات بني من يريـد فـتح         وداخل دوائر صنع القرار حتتد    .الساحة الفلسطينية أحياناً أخرى   

القنوات مع اخلارج وتثبيت سلطته اهلشة داخلياً أمالً حبصول تقدم على املسار السياسي املطروح، وبـني                
من يرى أنه مستهدف بشكل شخصي من قبل أمريكا وإسرائيل ومطلوب إبعاده أو حتويل مركـزه إىل                 

ان هناك خطر حقيقي مـن احنـدار الوضـع          هلذا كله ك  .مركز شكلي بعد سحب كل الصالحيات منه      
 . قد يصعب اخلروج منهاالفلسطيين إىل مهاٍو

تقوده محاس واجلهاد وأنصار طرحهما من      ، إن صح التعبري  ، التيار الثاين هو التيار اجلهادي      
ـ         . الفصائل الرافضة للتسوية مبدأً ومآالً     ة ينطلق هذا التيار من السياسة اإلسرائيلية وممارسـاهتا الدموي

تأكيداً لصحة رؤيته وتربيراً هلا، ولذلك ال جيد خمرجاً إال باحلل العسكري وما يتفـرع عنـه مـن                   
وهو ال يرى من الضروري إبداء االهتمام الكبري بالتغريات         . عمليات، ويدفع باجتاه عسكرة االنتفاضة    

 . أيلول وانعكاساهتا على القضية الفلسطينية11العاملية بعد 
رؤية يف مواجهة الرؤية الثانية ال تقترب منها وال تالقيها يف نقطـة مـن املسـافة              تقف هذه ال         

طبعاً مل تكن الرؤية السياسية الفلسـطينية وممارسـاهتا         .الفاصلة بينهما وهذا مقتل للحالة الفلسطينية     
لقدر بنفس ا. جيوز التستر عليها وال،وقد ارتكب القيمون عليها أخطاًء ال ميكن . صحيحة على الدوام
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لكن ال ميكن لعاقل أن يتفهم أو يربر . ليس العمل العسكري كله كفراً أو من الضروري االستغناء عنه
فالعسكري ينبغـي أن يكـون يف       .هذا الفصام احلاصل بني السياسي والعسكري يف األداء الفلسطيين        

مارسة السياسية  وال جيوز للعمل العسكري أن يبتز امل      . ال حداً عليه كما هو حاصل     ، خدمة السياسي 
ال جيوز للعمل السياسي أن يلغي امكانات العمـل         ،ويف الوقت نفسه    . بل عليه أن يقّويها   ،أويضعفها

وطاملا مل يوفق الفلسـطينيون     .فالسياسي ضعيف بدون قوة تدعمه      . ألنه ظهريه وسنده    ،العسكري  
، خلدمة تلك األهـداف   لصياغة استراتيجية فلسطينية واضحة فيها األهداف ومضبوطة فيها الوسائل          

ال يضري الفلسطينيني أن يرفضوا التفاوض مع هذا الطاقم اإلسرائيلي . فلن يكون الوضع الفلسطيين خبري
فال أحد يستطيع إجبار احملتل وطنهم على مفاوضة حمتليه، إذا ارتأوا أن موازين القوى أو أن                . أو ذاك   

 .الظروف ليست يف صاحلهم
منها أو أن يقصروها علـى   نيني أن يوقفوا أعماهلم العسكرية أو أنواعاًكذلك ميكن للفلسطي        

شرط جناح هذا أو ذاك هو      . أهداف حمدودة أو يف قطاع جغرايف حمدود دون أن يلتزموا هبدنة حمددة           
 .وضوح األهداف على أرضية التوافق الوطين الفلسطيين

إىل نقطة الصفر ومنطلقاً جلولة جديدة دامية       بعد بضعة أسابيع على اهلدنة اهلشة عادت األمور                 
لقد نسفت اهلدنة ورمبا معها خريطة الطريق إذا ما متادت إسرائيل يف تصرفاهتا واجتاحت              . من العنف 

وال يعتقد أن إجراءات السلطة من إغالق للمعابر يف رفح أو مجعها بعض             . قطاع غزة وهو أمر متوقع    
 األمنية كافية لضبط التوتر عند احلدود اليت وصل إليها، كما ال قطع السالح أو حماولة توحيد األجهزة

يعتقد أن تدخل عرفات املفاجئ وطلبه إىل كافة الفصائل الفلسطينية التزام وقف إطالق النار وجتديد               
العرب بدورهم طاملا لعبوا دوراً سلبياً يف القضية الفلسطينية والواقع          . اهلدنة سيغري من جمرى األحداث    

يين، فال هم قادرون على الوقوف إىل جانب الفلسطينيني ومساعدهتم حىت وإن رغب بعضهم              الفلسط
وال هم ممتنعـون عـن      ، يف ذلك، نتيجة لضعفهم وارتباكهم جتاه السياسات األمريكية واستحقاقاهتا        

اإلساءة عرب تدخلهم يف الوضع الفلسطيين، سواء منهم املتحمسون للتسوية من الذين وقعوا اتفاقـات          
 .أو الرافضون هلا واملرتبكون برفضهم،سالم مع إسرائيل وتعهدوا بتعبيد الطرق أمام التسوية وفشلوا 

 
 



2003 بأ ..............................84العدد ............................... املوقف الدميقراطي   

 17

    ?     
العجائب و املفارقات يف بلدنا ال تنتهي،و كلما قلنا هذه أكرب الكـوارث،              :أصل االهنيار  -1

 .و أعظم هتفاجئنا األيام مبا 
 العامـة   اآلليـة احلقيقة كل الكوارث و األزمات تعود يف احملصلة لسبب أساسي واحد يكمن يف              يف  

 .الناظمة للسياسة و االقتصاد و سائر ألوان احلياة يف بلدنا 
 جاء اهنيار سد زيزون بالدرجة األوىل بسبب اختالل اآللية العامة لالقتصاد، ومتفصلها مـع ظـاهرة     

هذا االختالل جنم بالضرورة ، وعرب عقود من الزمن ، عن           . ل كل أركانه    الفساد املستشرية اليت تطا   
تغييب الناس عن املشاركة يف شؤون بالدهم ، األمر الذي أدى إىل سيادة مناخ عام من انعدام الشعور 

و جاءت األحكام ، اليت صدرت خبصوص زيزون يـوم           .باملسؤولية وغياب التفكري باملصلحة العامة      
ختالالت املتعددة و املتراكبة يف الدولة وأسلوب       الاضي ، لتشكل جتسيداً فاضحاً هلذه ا      حزيران امل 26

احملاكمات كانت حماولة فاشلة لستر فضيحة اهنيار السد ، إمنا بفضيحة           . ممارسة احلكم وإدارة اجملتمع     
سياسـة  تكاد تكون أكرب من سابقتها ، إذ تكثفت فيها معظم االختالالت املمسكة باقتصـادنا وبال              

الداخلية ؛ واليت أعادت ، وستظل تعيد ، طرح العديد من التساؤالت حول ظاهرة الفساد واملفسدين                
  .  كما هيوفشل اإلصالحات اجلزئية، طاملا بقيت اآلليات العامة الناظمة للدولة والسياسة الداخلية 

 ، توازيهـا    مفارقات باجلملة مرتبطة حبلقات إجناز سد زيـزون         : غري قانونية    إجراءات -2
مفارقات أخرى يف اإلجراءات غري القانونية اليت اختذت بعد اهنياره ، ويف احملاكمـات الـيت                

 !أجريت للمتهمني و املسؤولني عن اهنياره 
إذ بعد كارثة اهنيار السد شكلت جلنة قضائية على أساس إمكانية استعانتها مبن تراه مناسباً من جهات     

لكن سرعان ما حتولت هذه اللجنة إىل جلنة أمنية يرأسها          . القيام بدورها   أمنية وفنية ، كي يتسىن هلا       
 .معاون وزير الداخلية ، وقامت باعتقاالت عشوائية وتوقيفات عرفية دون أسس واضحة 

توىل التحقيق جهاز األمن اجلنائي بدءاً من استجواب املهندسني وانتهاء بالتوصيف الفـين وحتديـد               
ا ألن بناء السدود وتصميمها قد أصبح يف بالدنا من اختصـاص الشـرطة              أسباب اهنيار السد ، رمب    
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وحىت عندما قررت وزارة الداخلية تشكيل جلنة فنية متخصصة ، مل يكن ، على ما يبدو ،                  !اجلنائية  
واألغرب من ذلك القيام بتوقيف     . هناك ضرورة بأن يكون مجيع أعضائها من املتخصصني بالسدود          

مهندساً طوال عام كامل ، رغم أن بعضهم كانوا عند تصميم وبنـاء السـدود               ما يقارب األربعني    
 !مهندسني حدثي التخرج 

 سنة  174حكمت حمكمة األمن االقتصادي على جمموع املتهمني ب         :حماكمات غري عادلة   -3
وقد انطوت إجراءات ما قبل احلكم واألحكـام        .  مليار لرية سورية     74ومجلة غرامات وصلت إىل     

ة على الظواهر واملؤشرات ذاهتا اليت تدلّل على غياب القانون والقضاء العـادل واملسـتقل يف                الصادر
 .الدولة واجملتمع ، واليت تربز دائماً يف مجيع القضايا مهما اختلفت نوعيتها 

إذ حوكم املتهمون وهم قيد االعتقال ، بتنكر واضح ألبسط قواعد العدالة حبق املتهم باحملاكمة طليقاً                
فاالت معقولة ، أما األحكام الصادرة فكانت متييزية ، فقد خفَّت مع علو رتبة املتهمني ، مبا يوحي    بك

 .أن بينهم أبرياء أخذوا  حبريرة غريهم و قُدِّموا قرباناً على مذبح زيزون 
 أدانت حمكمة األمن االقتصادي من أرادت وبرأت من شاءت ، وفاز مجيع أقرباء املسؤولني الكبـار                

 !رباءة ، يف حني أدين كل من ليس له ظهر أو سند يف هذه البالد بال
مل تعتّد حمكمة األمن االقتصادي بدقة األدلة ، و إال كانت ميزت بني األدوار واملهـام واملراحـل ،                   

 .القريب من املسؤولني بريء ، والبعيد عنهم مدان : وآثرت أن تأخذ مببدأ 
 القرار األساسي يف كل ما يتعلق بالسد ، بستة أشهر           ُحكم مدير عام حوض العاصي ، وهو صاحب       

وحكمت احملكمة ذاهتا   " . إمهاله غري املقصود    "  ألف لرية سورية ، بسبب       400وغرامة مالية قدرها    
على معاونه املهندس اجليولوجي بالسجن ملدة ثالث سنوات ونصف ، إضافة لسنة مالية ، وهو الذي                

املكلف مـع   )  سنوات   4على مدار   (  ، أما رئيس جهاز اإلشراف       كان ممنوعاً من ممارسة صالحياته    
فريق عمله باإلشراف امليداين على جودة األعمال املنفذة من قبل شركة رميا املنفذة للمشروع ، فقد                
فاز بالرباءة ، يف الوقت الذي أدين فيه أربعة مديري مشاريع تتالوا على تنفيذ أعمال السـد حتـت                   

 .إشرافه 
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 احملكمة مهندسني كانوا حديثي التخرج عندما عملوا مع الشركة البلغارية اليت أعدت             كذلك أدانت 
دراسة السد ، و ذلك على الرغم من شهادة خرباء هذه الشركة بأن دور هؤالء املهندسني كان ثانويا                  

 .و أن ال عالقة هلم يف حال وجدت أية عيوب يف التصميم 
وقفت وزارة الري على احلياد جتاه مسرية        :ا  وزارات مستقيلة ونقابات ال عمل هل      -4  

التحقيقات واحملاكمات ، فال هي سألت ، وال هي مسحت لفنييها بالسؤال وطرح االستفسارات ،               
 .رغم أهنا صاحبة املشروع واملعين األول به على صعيد أجهزة الدولة 

 جاءت لزيارة موقع السد     واملفارقة كانت يف عدم السعي لالستفادة من خربة اجلهات األجنبية اليت          
. و اإلطالع على أسباب اهنياره ، بل حّولت زيارهتم ، كالعادة ، إىل زيارات بروتوكولية احتفالية                 

أما نقابة املهندسني ، املعين اآلخر باملوضوع ، فلم تشغل باهلا مبا حدث، رغم أن املتهمني ينتمـون                  
و ال هي عملت على إدانة      ، تحقون الدفاع   فال هي تابعت شؤوهنم و دافعت عن الذين يس        ، إليها  

، و آثرت االحتفاظ بدورها املعهود يف جباية أموال املهندسني و توزيعها            ، الذين يستحقون اإلدانة    
و مل حيركها باحلد األدىن الفضول      ، " مهرجانات النصر و اإلجنازات املستمرة      " و القيام بدورها يف     

شلل الوزارات و غياب النقابات ال ميكن تفسريه إال من خـالل             .املعريف ملعرفة أسباب اهنيار السد    
فهم حالة الشلل السياسي العام و إرجاء اإلصالح السياسي إىل أجل غري مسمى و إبعاد اجلميع عن                 

 .املشاركة يف الشؤون العامة للبالد 

لعل قضية زيزون كان سيطويها النسيان لوال أن بعض األقـالم            :تغييب الرأي العام     -5
و لـوال   ، لسورية عادت للتذكري هبا جمددا يف ذكراها السنوية األوىل يف الرابع من حزيران            ا

 .تسرب األحكام الصادرة إىل الصحافة السورية 
لكن ما ال ميكن قبوله هو ، ميكن قبول مبدأ سرية التحقيقات يف قضية مثل اهنيار سد زيزون        ، عموما

و هي اليت تعترب قضية وطنية هـزت  ،  وسائل اإلعالم   سرية احملاكمات و عدم نشرها أمام الناس يف       
قد يسعى للمشـاركة يف     ، هو اخلوف من تكون رأي عام     ، كالعادة، رمبا السبب . وجدان اجلميع   

  .و سحب البساط من حتت أرجل أهل الفساد، قضايا و مصائر بلده

 :احلد الفاصل بني أسلوبني يف احلكم  -6
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 السد ؟ فإذا كانت هذه األسباب قد حددت أال حيق للجميع            هل اتضحت األسباب املباشرة الهنيار    
أن يتساءل عن أسباب سفر وزير الري إىل بلغاريا بعد صدور األحكام بيوم واحد فقط لإلطـالع                 
من اجلهة البلغارية املكلفة بإعادة تأهيل السد على التقرير النهائي عن أسباب اهنياره بعد إجناز كافة                

 كشاف يف موقعه ؟أعمال التحريات و االست
 إذا كانت األسباب النهائية مل حتدد بعد فعلى أي أساس صدرت األحكام ؟، كذلك

سد زيزون صرح مائي من السدود املتوسطة يف بالدنا اهنار يف ومضة من الزمن هادرا جهد سنوات                 
ـ    ، و هي فترة غري قصرية      ، بعد أن ترك ملدة ست سنوات       ، طويلة   تثمرته إلداراته املختلفة اليت اس

طرائق ، كالعادة ، بل وجدت ، مث امتنعت ساعة الشدة عن فعل أي شيء لوقف االهنيار ، لصاحلها 
 .عديدة للتنصل من املسؤولية يف ظل معرفتها بغياب القانون و القضاء العادلني يف البلد 

 احليـاة   كان األوىل أن تكون كارثة زيزون حدا فاصال بني طريقتني يف أسلوب احلكم و اإلدارة و               
و كان األوىل أن تكون حماكمات زيزون فرصة إلصالح القضاء و . االقتصادية و السياسية يف بلدنا 

 !!ضيعنا الفرصة من جديد ، كالعادة ، إال أننا ، توطيد عدالته ال متييزيته 

א
5123א

אא39א א א א א
أقام حزب االحتاد االشتراكي العريب الدميقراطي يف سوريا احتفاال مجاهرييـا يف مدينـة دومـا بتـاريخ       

 يف مصر و ذكرى مرور      1952 يوليو   23 ، مبناسبة الذكرى احلادية و اخلمسني لثورة         25/7/2003
 و  لبنـان  حزبية و ثقافية و إعالمية مـن         و قد شارك يف االحتفال وفود      . عاما على تأسيس احلزب      39

إىل جانب املئات من العاملني يف احلقل السياسي و الثقايف و النشـطاء و املهـتمني                ، األردن و فلسطني    
 .الذين توافدوا من خمتلف حمافظات القطر للمشاركة يف إحياء االحتفال 

مد سالم األمني العام حلـزب العمـال        و قد ألقى كلمة التجمع الوطين الدميقراطي يف سوريا احملامي حم          
و اليت أعاد فيها التعريف بالتجمع الوطين الدميقراطي و التأكيد على مطالبـه يف التغـيري                ، الثوري العريب 
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حتالف سياسي للمعارضة الدميقراطيـة العلنيـة امللتزمـة         " فالتجمع هو   ، الوطين الدميقراطي يف سوريا     
ضم مخسة أحزاب و مفتوح ألحزاب و منظمات و مجعيات سياسية و            ي، باألهداف الكربى لألمة العربية     

كما " . مواطنني مستقلني جيمعهم هدف التغيري الوطين الدميقراطي يف سوريا و إقامة دولة احلق و القانون                
: " و اليت خلصها مبا يلـي       ، أكد أيضا على رؤية التجمع الوطين ألسباب األزمة الشاملة اليت تلف البالد             

و استمرار العمل بقانون    ، و نزع السياسة من اجملتمع      ، و فرض الوصاية على الشعب      ، ر السلطة   احتكا
و يد احملاسـيب و     ، و إطالق يد األجهزة األمنية يف حياة الناس         ، الطوارئ طوال األربعني عاما املاضية      

ال ميكن أن يكـون إال      " – كما يرى التجمع     – املخرج من األزمة فانه      اأم، " األزالم يف األموال العامة     
أما " . و مبشاركة الشعب و قواه السياسية و االجتماعية و النقابية           ، متدرجا و عقالنيا    ، خمرجا سياسيا   

فيما خيص التطورات اإلقليمية و الدولية بعد االحتالل األمريكي للعراق فقد أكدت كلمة التجمع على أن   
لـتمكني الشـعب    ،  االحتالل من مجيع األراضي العراقية       يكمن يف خروج قوات   " حل املسألة العراقية    

من خالل مجعية تأسيسية تضع دستورا دميقراطيا للبالد و         ، العراقي من تويل شؤونه و حكم نفسه بنفسه         
. " حكومة وطنية متثل الشعب العراقي بالفعل و تعيد للعراق سيادته و دوره العريب و اإلقليمي و الدويل                  

و للشعب العراقـي و مقاومتـه       ، بتوجيه التحية للشعب الفلسطيين و مقاومته الباسلة        و انتهت الكلمة    .
 .املتنامية يف وجه االحتالل األمريكي 

و ألقى كلمة االحتاد االشتراكي العريب الدميقراطي احملامي حسن عبد العظيم األمني العام للحزب و الناطق                
 هبذه الذكرى ليس ل أكد فيها على أن اهلدف من االحتفاو اليت، الرمسي باسم التجمع الوطين الدميقراطي      

"  يوليو السياسية و االقتصـادية و االجتماعيـة و إمنـا             23احلديث عن املاضي أو تعداد إجنازات ثورة        
على الصعيدين الوطين و القومي مع ، اإلشارة إىل هنجها بقصد االستفادة من ذلك يف حاضرنا و مستقبلنا          

ال جيـدي إن مل يهـدف إىل اسـتخالص          " و ذلك ألن احلديث عن املاضي       ، " ريات  قراءة واعية للمتغ  
و أكد األمني العام على فهم حزب       " .  و اإلمساك بنهج يفيد يف معاجلة قضايا احلاضر         ، الدروس و العرب    

ار و  و االستئث ، بعيدة عن االنغالق و التعصب      ، حركة جتديد قومي دميقراطي     " االحتاد للناصرية بوصفها    
 " .الشخصنة و عبادة الفرد 

و فيما خيص الوضع الداخلي السوري جاءت الكلمة على حالة اليأس و اإلحباط من إمكانية االسـتجابة            
ملطالب اإلصالح و التغيري بعد مضي ثالث سنوات على الوعد اإلصالحي للقيادة السورية اليت ما زالـت    

تقف مترددة يف حسم     " –يت تلف املنطقة و منها سوريا        خاصة  يف ظل التهديدات و املخاطر اجلدية ال         –
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و بني القيـام    ، خياراهتا بني االستجابة للضغوط و االمالءات األمريكية و تقدمي التنازالت لتاليف اخلطر             
و املراوحة يف املكان و التقـدم       ، تتجاوز حماوالت الترقيع و التجميل      ، مببادرات جدية إلصالح داخلي     

و أكد ت الكلمة على أن مطالب اإلصالح و التغيري الـيت            ، " و خطوتني إىل اخللف     ، م  خطوة إىل األما  
"  رفعتها القوى الوطنية الدميقراطية يف سورية للخروج من األزمة الداخلية و مواجهة املخاطر اخلارجيـة                

ت ذريعـة   و ليست من قبيل استغالل الشعار األمريكي يف تغيري األوضاع يف املنطقة حت            ، ليست جديدة   
و هي ضرورة وطنية و ليست استجابة        ، 1979فقد أشار إليها ميثاق التجمع يف عام        ، نشر الدميقراطية   

و قد ربطت الكلمة من هذا املنطلق بني اإلصالح الداخلي و القدرة على مواجهة              " . لتحريض خارجي   
رس بغداد و احتالل العـراق      و ذلك يف إشارة واضحة إىل ضرورة االستفادة من د         ، التهديدات اخلارجية   

النهج االستبدادي الشمويل للنظم القطرية     " الذين يتحمل مسؤوليتهما بشكل أساسي كما جاء يف الكلمة          
و ألغت مؤسسات اجملتمع املدين و األهلي       ، اليت أضعفت شعوهبا و غيبتها عن املشاركة السياسية         ، القائمة

فالتوجه حنو بناء جمتمـع     " . ن اإلرادة الشعبية و حيوية اجملتمع       أو حولتها إىل أطر رمسية تابعة ال تعرب ع        ، 
يرسي معـامل الطريـق لتجديـد    " دميقراطي حيرر طاقات املواطنني من القيود املفروضة عليهم هو الذي          

  .  "النهوض الوطين و القومي يف مواجهة تداعيات احتالل العراق على سورية و املنطقة كلها 
  

        
 : العربية  و الحرآات السياسيةاألحزابمن صحافة 

 18/7/2003في تونس بتاريخ " الموقف " عن جريدة 

     
א

  
عـد  أاستوقفين ذات مرة وزير سابق من أركان نظام الرئيس الراحل احلبيب بورقيبـة قـائالً إين مل                  

 أفهم إحلاحكم على مطلب العفو العـام يف هـذه اآلونـة،أو ال              أفهمكم معشر الدميقراطيني،إين ال   
تدركون من املستفيد من هذا املطلب؟ فًوجئت بالسؤال وارجتلت بعض األجوبة اليت بدت غري مقنعة               
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شعر باحلاجة إىل تقدمي اإلجابة اليت تربر هذا املطلب مـن           ألت منذ ذلك الوقت     ليف رأي خماطيب وظ   
 . وجهة النظر الوطنية

ا هو العفو العام وما هي الظروف التارخيية والسياسية اليت متليه وهل من حاجة إىل مثل هذا اإلجراء  فم
 يف تونس اليوم ومن يكون يا ترى املستفيد األكرب منه ؟ 

 اجلرمية و العقوبة احملكومة هبا ويوقف التتبعات اجلارية يف شأهنا           والعفو العام كما هو معلوم إجراء ميح      
 آخر فإن العفو العام يرتع عن الفعل اجملرم ركنه القانوين بعد            و مبعىن . عل اجملرم كأنه مل يقع    فيعترب الف 

 .وقوعه وحىت بعد البت فيه من طرف القضاء
لذلك ومبا أن السلطة التشريعية هي اليت تضبط الركن القانوين للجرائم فقد أوجب الدستور يف فصله                

  0م عن السلطة التشريعية مبوجب قانون أيضاالرابع و الثالثني أن يصدر العفو العا
وميكن أن يشمل قانون العفو العام حسب احلاالت أفعاال اقترفت يف فترة زمنية معنية أو أشخاصـا                  

  0بعينهم من أجل ما نسب إليهم من جرائم
وعادة ما يسن املشرع قانون العفو العام يف ظرف يراد فيه نسيان صفحة أليمة من احليـاة الوطنيـة                   

  0فهو من هذا املنظور عنوان مصاحلة وطنية تقررها اهليئة االجتماعية .اتسمت باالنقسامات السياسية
ويف تونس ولطي صفحة احملاكمات اليت طالت خمتلف الشرائح االجتماعية والعائالت السياسية منـذ              

 . لعفو العامالدامية مطالبة با1978    كانون الثاين 26 حداث أاالستقالل ارتفعت األصوات إثر 
،يف حماولة من احلكم اجلديد لتطويـق األزمـة         1989متوزومل يستجب املشرع هلذا املطلب إال يف        
  0السياسية اليت خلفتها انتخابات تلك السنة

لكن مل مير أكثر من عام على ذلك اإلجراء الذي مشل ما يزيد عن اخلمسة آالف شخص حىت عادت                   
اكمات الواسعة واليت ولئن استهدفت اإلسـالميني علـى وجـه           البالد إىل أجواء االعتقاالت و احمل     

  0اخلصوص فقد خلفت حالة استثنائية غلب فيها شعور اخلوف وتدنت فيها احلريات حد االنتقاء
ومع منتصف التسعينات عادت األصوات خافتة يف بادئ األمر لتتصاعد مطالبة بالعفو العـام حـىت                

ة املاضية هيئة وطنية  فعلى هذا املطلب وشكلت يف الصائ     . ملدينأمجعت كل األحزاب وهيئات اجملتمع ا     
 0للمتابعة والعمل على حتقيقه
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وجود مساجني سياسيني يف البالد  وملواجهة هذا املطلب العارم سارعت احلكومة من جهتها إىل إنكار        
  0أصالً

ويف غياب   . ة السياسية ويف احلقيقة ال يوجد يف القانون الداخلي وال يف القانون الدويل تعريف للجرمي            
املدرسة املوضوعية الـيت     :مثل هذا التعريف القانوين تعددت وجهات النظر وانقسمت إىل مدرستني         

تعرف اجلرمية السياسية اعتمادا على موضوع اجلرم املقترف فتعترب جرمية سياسية اجلرائم اليت تستهدف 
و املدرسة الذاتية اليت تأخذ     ، ضمون السياسي   هيئة احلكم أو تزوير االنتخابات وسائر اجلرائم ذات امل        

  0بعني االعتبار الدوافع السياسية للمتهم وإن كانت األفعال املقترفة من قبيل جرائم احلق العام
وبدون الدخول يف تفاصيل قانونية ليس هذا جماهلا فإن السجناء الذين تطالب اهليئات السياسية واملدنية 

بار إليهم ينتمون يف سوادهم األعظم إىل حركة سياسية بعينـها وقـد             بإطالق سراحهم وإعادة االعت   
اعتقلوا وحوكموا من أجل جرائم تتعلق باحلقوق واحلريات األساسية كحق التنظيم وحـق التعـبري               
والنشر والتظاهر السلمي وأحيلوا مبوجب القوانني املنظمة هلذه احلريات واحلقوق واليت تطالب كـل              

  0جتاه حترري أكثرالقوى مبراجعتها يف ا
وما إمجـاع كـل      . ومثل هذه اجلرائم سياسية يف مضموهنا و دوافعها وال خيتلف اثنان على وصفها            

األحزاب واجلمعيات من خمتلف التيارات والشرائح على مطلب اإلفراج عن السجناء الذين يقضـون              
وهـذا   . اء رأي لـيس إال    عقوبة بسببها إال دليل آخر على طبيعتها السياسية وعلى أن املعنيني سجن           

اإلمجاع جتاوز احلدود الوطنية ليشمل حسب بعض التقديرات ما ال يقل عن أربع ومخسـني دولـة                 
منحت اللجوء السياسي ملا يزيد عن اخلمسة آالف تونسي صدرت يف شأهنم أحكام لنفس األسباب               

  0أو هم حمل تتبع من أجل نفس التهم و األفعال
ذلك أن من أهم آثـار التمييـز يف         ، عة السياسية لقضايا الرأي يف بالدنا       طبيالوهو دليل إضايف على     

 اجلرائم السياسية وجرائم احلق العام حتجري تسليم احملكوم عليهم من أجل جرميـة              بنيالقانون الدويل   
سياسية أو أولئك الذين هم حمل تتبع ألسباب سياسية وأقر الدستور التونسي املبدأ نفسـه يف فصـله          

  0عشر حني حجر تسليم الالجئني السياسينيالسابع 
وحىت بعض األفعال اليت تعتربها السلطة من قبيل جرائم احلق العام و املنسـوبة لـبعض املسـاجني                  
السياسيني فقد اعتربهتا تلك الدول من قبيل اجلرائم املرتبطة باجلرمية السياسية ورأت يف األحكام الثقيلة 
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 العشرين سنة سجنا يف العديد من احلاالت دليال على ما ختلـل             اليت صدرت يف شأهنا واليت جاوزت     
احملاكمات من أجواء التوتر اليت غابت معها ضمانات احملاكمات العادلة ومن شروطها األساسية عدم              

  0تأثر القضاء باألجواء السياسية احمليطة
 يقنع احلكم أحـدا يف      وإذا كانت قضية املساجني و املضطهدين السياسيني يف بالدنا حقيقة واقعة مل           

الدنيا مبحاولة إثارة اجلدل حوهلا فلم يبق لنا سوى أن نعود إىل السؤال الذي انطلقنا منه ملعرفـة إن                   
  0كان مطلب العفو العام قضية جزئية هتم عائلة سياسية بعينها أم قضية كلية هتم اجملتمع بأسره

ئني السياسـيني إسـالميون وإن طالـت        وال جيادل أحد يف أن السواد األعظم من السجناء والالج         
 ومفهوم إذن أن يكون اإلسالميون      ،احملاكمات و التتبعات القضائية عائالت سياسية متعددة يف بالدنا        

لكن هذه املقاربة الكمية تبقى قاصرة عن إدراك         . الفريق املنتفع األكرب من قانون العفو العام املرتقب       
  0األمهية الوطنية هلذا املطلب

 .لة استئصال الظاهرة اإلسالمية يف بالدنا مل تتم دون أن ختلف آثارا بليغة يف اجلسم االجتماعيفمحاو
فعالوة عن هول االنتهاكات اليت صاحبت هذه العملية واليت نشرت جوا من الرعب يف البالد خـيم                 

حلزبيـة  عليها لسنوات طويلة احنسرت احلريات كما أسلفنا فغابت الصحافة احلرة وتقلصت احلياة ا            
واجلمعياتية إىل أدين تعبرياهتا وانكفأ الناس عن الشأن العام وأهلوا أنفسهم باللـهث وراء االسـتهالك       

  0والبحث عن احللول الفردية 
وبكلمة وجيزة تبخرت مكتسبات اجملتمع يف ميدان التنمية السياسية ومل تسلم الدولة ذاهتا من الوهن               

  0 السند الشعيب وتدهورت صورهتا اخلارجيةالذي أصاب اجملتمع بأسره فتقلص هامش
ويف استفاقته أدرك اجملتمع أن احلرية كل ال يتجزأ فال ميكن مصادرهتا جلزء منه دون أن تفقدها بقيـة                   

عترب مدخال لـه    ابل   لذلك ارتبط مطلب العفو العام مبطلب اإلصالح السياسي يف بالدنا،         ، مكوناته  
 0ومن أوكد أولوياته

ات وتطويرها ال ميكن أن يكتسب معىن أو يولد أثرا إن مل يستعد املـواطن شـعور                 فإصالح التشريع 
 احلرية عند    ": نتسكيو إذ قال  وقولة م ملويف مثل أجوائنا يدرك املرء املغزى العميق         . االطمئنان املفقود 

  0 "املواطن هو ذلك االطمئنان املتأيت من الشعور لدى كل واحد بأمنه
  0فو العام أساسا للحرية يف بالدنا وشرطا لعودهتاهبذا املعىن يكون الع
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 فيصبح   ،غنما ماديا يستأثر به طرف من األطراف      موهبذا املعىن أيضا يكف العفو العام عن أن يكون          
  0شرطا من شروط االنتقال إىل الدميقراطية يف بالدنا

 اليت حتملوها ألكثـر     صحيح أن لإلسالميني مصلحة مزدوجة يف هذا اإلجراء ففضال عن إهناء املشاق           
 فهو يفتح الباب يف وجه إعادة إدماجهم يف احلياة السياسية وقد ثبـت فشـل سياسـة                   ،من عقد 

  0االستئصال وفسادها
 تثقل مسؤولية هـذا     إهنالكن هذه املغامن احلزبية ال تقلل يف شيء من األمهية الوطنية هلذا املطلب بل               

 مطالب بأن يعلن مع باقي مكونات احلركة السياسية بـأن            فهو  ،الفريق السياسي إزاء مستقبل البالد    
الدميقراطية املرتقبة يف بالدنا ليست سلطة الشعب بل هي سلطة الشعب اليت حتدها وتقيدها حقـوق                

  0الفرد وحرياته األساسية اليت يكفلها دستور يلتزم به اجلميع
اء مستقبل البالد فتنـهي تشـتتها       كما يزيد هذا املطلب من مسؤولية العائالت السياسية األخرى إز         
  0وتشكل قوة من شأهنا خلق موازين تضمن التزام اجلميع بتعهداهتـم

                                                       
  

      
 من الصحافة العربية

؟... א  א
29/8/2003א–

 
 طـائرة   إسقاط جملس االمن الدويل مبسؤوليتها عن حادث        إىلوبا  قدمت اجلماهريية الليبية اعترافا مكت    

 وهذا االقرار هو جزء من صفقة عقدهتا طـرابلس مـع            1986.فوق لوكريب العام    " البان امريكان "
واشنطن ولندن، تتضمن تعويض اسر الضحايا االمريكيني والربيطانيني، مببالغ خيالية يصل جمموعهـا             

 العقوبات وشطب   إلغاء حتصل اجلماهريية، يف املقابل، على       أناملأمول  ومن  !  ملياري دوالر  2.7 إىل
، ليسـت سـوى     األخبار هذه املعطيات املتداولة يف      أنغري  . امسها من قائمة الدول الراعية لالرهاب     



2003 بأ ..............................84العدد ............................... املوقف الدميقراطي   

 27

وحمتواها تسليم مفاتيح الثروة النفطية .  تتعلق بالنفط- غري املعلنة -هوامش الصفقة، فالصفقة احلقيقية 
 الشركات االمريكية، وهي قـوة الضـغط        إىل - وقرارا   - ونقال وتسويقا    وإنتاجاية، استثمارا   الليب

 اإلرهـايب تعترف مباضيها   " اجلماهريية. "اإلنكليزالوسطاء  " كالعادة"الرئيسية وراء الصفقة اليت رتبها      
ة انطالقا من    هذه النتيج  إىلوتعلن التوبة، وتلتحق باملعسكر االمريكي طواعية، فهل وصلت طرابلس          

 االجتاه الذايت حنو تصفية االستقالل اللييب هو حمصـلة          إن أمقراءهتا ملوازين القوى بعد سقوط بغداد؟       
 !  من بديل سوى اللحاق بالركب االمربيايل؟أمامهومل يعد !  املأزق اخلتامي؟؟إىللنهج سياسي وصل 

 ونسجل هنـا بضـع      1969.لفاتح عام   اآلن، مل يعد مثة مفر من مراجعة التجربة الليبية منذ ثورة ا           
 : مالحظات

النخبة الليبية اليت سيطرت على السلطات يف البالد منذ الثورة وحىت اآلن، ذات مضـمون                -1
وهو ما عرقل تطـور بـىن       .  يف ترتيبات السياسة الداخلية يف اجلماهريية      األساسقبلي، هو   

ة املدى، تكرر نفسـها، يف فـراغ   قصري" حملوية"احلياة السياسية يف البالد، وقيدها بآليات    
فالشـعب اللـييب    .  مهنة وطنية  إىلجرى ملؤه باستمرار من طريق حتويل الكالم الثوروي         

 ". املؤمترات الشعبية" من ثالثني عاما، يف أكثريشتغل، منذ 
يتضـمن  مل يسمح تكوين النخبة احلاكمة، وال يسمح، بأن يكون هلا برنامج تنموي اصيل               -2

 والتقنية واملهارات واخلربات الالزمة لتشغيل اقتصـاد وطـين          واإلداريةبناء النخب العلمية    
 حالة تكرار اقتصادي، يدعم التكرار السياسي، حمورها        أسريةوهكذا، بقيت البالد    . متطور

 القطاع - نسبيا -، وهي اقل شأنا من احلالة اخلليجية اليت طورها         اإلنفاق -عائدات النفط   
 ". االشتراكية"خلاص غري املوجود يف ليبيا ا

 الـرئيس   أفكارعلى هذا اهلرم من اخلواء االقتصادي والسياسي، قامت التجربة الليبية على             -3
الـيت مت تـذريرها    " للدولـة "اللييب ونزاعاته، وميوله املتغرية واملتحررة من القيود املعهودة         

 - املثقف البورجوازي الصغري النمطـي       إنجة  ، والنتي "بالدميوقراطية اجلماهريية "وافراغها  
 ظـروف   إىل ما عـدنا     وإذا.  بقدرات نفطية  أفكاره سوف ميّول    -بكل انفعاالته املعهودة    

 املستقلة وشبه املستقلة يف العامل الثالث قـادرة علـى           األنظمةحني كانت   (احلرب الباردة   
 نفهم كيف   أنا قادرين على    رمبا كن )  آنذاك -املناورة بسبب الصراع بني القوتني االعظم       
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 عشائريا ثورويا من العامل الثالث، ليس مرتبطاً بآليات الدولة وقادر           - مثقفاً بورجوازيا    أن
، اإلمربياليـة  ضد املصاحل    إرهابيةبعمليات  ... على استخدامها يف آن واحد، سوف يفكر      

 . وسوف ينتقي، بالطبع، العمليات السهلة ضد املدنيني
. ق التخلف اللييب، وفقدت البالد ثالثة عقود ونيف من االمكانات الضخمة املهدورة           يف احملصلة، تعمّ  

 أو تربـوي    أو سياسي   أو ثقايف   أو علمي   أو حضاري   أو تنموي   إجناز أيفاجلماهريية فارغة متاما من     
... اخل وبقي النفط الذي سيخضع اآلن بالكامل للشركات االمريكية، ويبقى الشعب اللـييب            ... طيب

 . هامش التاريخ احلديثعلى 
 باهظة جدا من ثروته الوطنية وامكاناته ومستوى        أثمانادفع الشعب الليبي، ويدفع اآلن، وسيدفع،       

ا مضمون وال ضرورة              يس له ة      . معيشته وحياته، تسديدا لفواتير تجربة ل وحين تعترف الحكوم
ا         ... الليبية، رسميا، عن مسؤوليتها    ع منه وآربي، نتوق ل، عن         تع أنعن ضحايا ل ترف في المقاب

     . عن تخلف ليبيا وهدر ثروات الشعب الليبياألضخممسؤوليتها 


