
 
 

   
  
  
  
  
  
  

  مرحلة تنفتح على اجملهول
مصادر القلق واخلشية . الشارع العريب يغشاه القلق من احلاضر، واخلشية من املستقبل  

أكثرها تأثرياً، ما جيري يف الضفة الغربية       . متعددة وقائمة يف كل مكان من األرض العربية       
فبعد نصف قـرن مـن      . اً جديداً يفيض باألخطار   أحداث العراق، أضافت مصدر   . وغزة

االستقالالت، وبعد بناء اجليوش الوطنية، الكثرية العدد، وتزويدها باألسـلحة احلديثـة،            
وختصيصها حبصة األسد من املوازنات، وبعد اخلطط والربامج الكثرية اخلمـسية وغـري             

اضر واإلعداد للمـستقبل،    ، وبعد الكثري من األقوال عن إجناز مهام احل        "للتنمية"اخلمسية  
  .يأيت حساب البيدر، فال ينطبق يف كثري أو قليل، على حساب احلقل
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بعد أن ذهب املاضي املوسوم باهلزميـة واملثقـل بـاآلالم           ، زاهراًال يبدو   املقبل من األيام    
فإسـرائيل  . واألحداث يف فلسطني أو العراق، ليست إال عينات  من هذا احلصاد           . والفشل

تندفع يف سياستها االستئصالية اليت تقوم على احليلولة دون بناء أسس لدولة فلسطينية قابلة              
قادرة عليها فوق الضفة الغربية وغزة، وعلى التدمري املنهجي للوجود الفلـسطيين            للحياة و 

يف املقابل، ال   .  ما تبقى له من أرض فلسطني      نفيهما، ودف إلجالء الشعب الفلسطيين ع     
تبدي دول العرب، ال كلها وال بعضها، شيئاً من العزم أو من القدرة على التصدي لطغيان                

واجلميع ختلى عن سياسة مواجهة العدوان، اليت ادعاها يف         .  اجلميع العجز يقعد . هذا العدو 
املاضي وحىت وقت غري بعيد، وختلى حىت عن مساعدة جدية مفروض تقدميها للفلسطينيني،             

    بل إن بعض املسؤولني، هنا ورمبا هناك، ينتظرون        . الذين يكابدون ويتصدون بلحمهم احلي
فشال العدوان اإلسرائيلي املدعوم أمريكياً، وقلب اجتاه       جتراح املعجزات إل  امن الفلسطينيني   

وإن مؤقتاً، لستر العجز الذي أوصلوا دوهلم إليه من جهة، وللوصـول إىل سـالم               ، التيار
يبتعـد  "  األنظمة الذي حيفظ ماء وجه   "مع أن السالم    . من جهة أخرى  " حيفظ ماء الوجه  "

"  خباصة، ال زال يـستظل بـشعار       ولنضف أن اجلميع بعامة، والبعض    . هابقدر تنامي عجز  
إلضفاء ما ميكن إضفاءه من شرعية علـى أنظمـة          " قضية فلسطني قضية العرب املركزية      

  .تآكلت شرعيتها، أو كان مشكوكاً بوجودها يف األصل
ومل يكن سقوط بغداد وعودة االحتالل األجنيب إىل أرض العراق حادثـاً خمالفـاً                

وإاء الدولة العراقية على يـد قـوات        (  النظام العراقي،  فايار. ملنطق تطور الوضع العريب   
االحتالل ونشرها للفوضى، وتدمريها لألمن أو تغاضيها عن تدمريه، وبالتايل فتح حاضـر             

، مل  )العراق على اهول مبا يف ذلك احلرب األهلية والتقسيم واستمرار االحتالل األجـنيب            
وإرهاصاً بنهاية مرحلـة    ، ع النظام العراقي وحده   وليس واق ، يكن إالّ جتسيداً لواقع األنظمة    

امتدت على مدى عقود واستظلّت بألوية التحرر والقومية والتقدمية،مل حتصد األمة بنتيجتها            
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ن حترير األرض احملتلة، وإالّ التشرذم والتفكك بدالً مـن           م إالّ االحتالل ألرض جديدة بدال    
 املزيد من التخلف ومنو الفقر وانتشار الفـساد،         منو وازدهار الروابط الوطنية والقومية، وإالّ     

  .بدالً من التقدم وسيادة القانون وجمتمع الكفاية والعدل
على أن هذه األحداث ال تكفي لرسم صورة الوضع العريب، وإن كانت أكثر من                

إذ جتاوزت  ، لقد أصبحت األمور أشد تعقيداً    . كافية للداللة على استمرار تردي هذا الوضع      
القصور أو التقصري يف جمال معني، أو التقاعس عن تنفيذ واجب حمـدد، أو حـىت                حدود  

التنازل عن هذه القضية القومية أو تلك، أو عن هذا اجلزء من الـسيادة أو ذاك، فأخـذت    
وإن اختلفت  ، احلال متشابه . تطاول الكيانات القائمة، ودد املرتكزات اليت ضت عليها       

ينطبق هـذا   . إن تلون وضع كل بلد خبصوصية متيزه عن غريه        شدة األزمة من بلد آلخر، و     
ففي اجلزائر، اليت قامت الدولة فيها بعد حرب حتريـر  . األمر على املغرب كما على املشرق    

كلفت الشعب مليوناً ونصف املليون من الشهداء تسود حالة قريبة من احلـرب األهليـة،               
بالد تناقضات حمتدمة متعددة األطراف،      بني اخلفوت واالشتعال، وتتفاعل يف ال      نوسحالة ت 

منها ما هو بني القوى العسكرية واتمع، وبني اجليش والسلطة املدنية، بني العرب والرببر،              
بني أنصار الفرنسة وأنصار التعريب، بني األحزاب وبني السلطة         ، بني األصوليني والعلمانيني  

مل . يس اجلمهورية وحزب جبهة التحريـر     اليت ال متثل أياً من هذه األحزاب، وأخرياً بني رئ         
يعد الرباط القدمي الذي عرب عنه نداء االستقالل عن املستعمر الفرنسي، بعد جتربة األربعني              

اليت انبىن عليهـا حكـم      " الثورية"عاماً ونيف، بقادر على مجع الناس، وفشلت املشروعية         
وحريات الـشعب اجلزائـري،     االستقالل يف تربير نفسها ويف التعبري عن تطلعات ومصاحل          

. فانتهت إىل دفع البالد على درب أزمة تتجه حنو التفاقم وتنفتح على مستقبل غري معروف              
فال السلطة قادرة على االستمرار على املنوال القدمي، وال البالد قادرة على حتمل األحـوال               

 جوهريـاً، يف    وال خيتلـف األمـر    . السيئة وال اتمع قادر على دفع األحوال حنو األفضل        
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السعودية عنه يف اجلزائر، على الرغم من أن العنف يف األوىل حديث، مل يـصل بعـد إىل                  
املستوى الذي وصله يف األخرية، وكذلك على الرغم من اختالف طـرق الوصـول إىل               

فالعائلة السعودية غزت السلطة على الطريقة البدوية، متامـاً كمـا يف            . السلطة يف البلدين  
وعرب التحالف مع   ) القبيلة(واحتفظت ا اعتماداً على عصبية حمددة       ، "خلدونمقدمة ابن   "

ويف . عدا عن التحالف مع اخلارج االسـتعماري      ،حركة دينية متزمتة جعلتها غطاًء حلكمها     
سياق بناء السلطة املطلقة للعائلة املالكة، تأمن توحيد البالد، من فوق، باتفاقات مع رؤوس              

على أنه ال عيب وال خطأ يف توحيد من فـوق، إن            . البترويل دوره فيها  القبائل، لعب املال    
أعقبه توحيد من حتت، يتأسس عل املواطنة والدستور وسيادة القانون واملساواة بني النـاس          
ونزاهة السلطة، وهو أمر مل يتحقق، ألن السلطة وجدت نفسها يف غىن عنه، طاملـا كـان         

انت حائزة على رضا شركات البترول األمريكية وبالتايل    اتمع عاجزاً عن حتقيقه، وطاملا ك     
لكن مزاج احلليف اخلارجي تغري بعد احلادي عشر من أيلول واهتـز            . احلكومة األمريكية 

والستعادة الوضع املفقود، يسعى  األكثر إدراكاً       . الرضا، فشعر احلكام مبيدان األرض حتتهم     
طاملا أا  ، لن تكون عميقة التأثري   ، ت حمدودة للقيام بإصالحا ، للصعوبات من الفئة احلاكمة   

فمن غري املعقـول،    . ال تغري يف شيء من طبيعة النظام االستبدادية أو طابعه العائلي الضيق           
ومن املخالف لروح العصر، أن حتكم بالد كبرية، حباها اهللا بثروات طبيعية طائلة، من أسرة       

هذه األسرة وحواشيها، يف الوقت الذي منـت        واحدة، وأن تستأثر بثرواا املادية والرمزية       
فيه قوى جديدة يف اتمع تعرفت على قيم العصر يف احلرية والدميقراطيـة واملـشاركة يف                

  .السلطة، وحق اتمع يف استعادة ثرواته
 يف السودان، تستمر احلرب األهلية بني الشمال واجلنوب منذ أكثر من عـشرين               

ر من مليون قتيل وحولتها من أهراء للعامل العريب إىل بـالد            حرب كلفت البالد أكث   ، عاماً
لكن البالد ال تعاين من احلرب      . وتكاد تفتت كياا بعد أن دمرت مقومات وحدا       ، ااعة
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األهلية وحدها، بل من القوى العسكرية املستأثرة بالسلطة واحملتكرة هلا، واليت تغطـت يف              
غنت عنه بسبب كلفته العالية يف الـشمال وعـدم          سرعان ما است  " إسالمي"البدء جبلباب   

الوساطة إلاء القتال والوصول إىل تسوية مقبولـة مـن          من خالل   . القبول به يف اجلنوب   
األطراف السودانية الشمالية واجلنوبية، تقوم الواليات املتحدة بتثبيت نفوذها على الـسلطة            

نوب، مع أا كانت يف املاضي وراء       يف الشمال ومبا يؤمن االستثمار األمريكي للنفط يف اجل        
على أن وحدة السودان ال ميكن احلفاظ عليهـا إال مـن            . تسعري القتال حتقيقاً للهدف ذاته    

الشعب السوداين نفسه، األمر الذي يتطلب إقامة نظام يتأسس علـى املـشاركة الوطنيـة        
 املكونة للسودان، وحق   العامة، وعلى الدميقراطية، واألخذ باالعتبار مصاحل اجلماعات االثنية       

  .هذه اجلماعات يف إدارة شؤوا بنفسها
إىل قاعدة حركة التحرر القومي     ، بقيادة مجال عبد الناصر   ، اليت حتولت ، أما مصر   
واليت استطاعت قوى العدوان اخلارجيـة وقـوى الـردة          ، ومركز النهضة احلديثة  ، العربية

 عـن احملـيط     ال تشكل استثناء  ف، رأما مص ، قدمها وحرفها عن مسارها   تالداخلية ضرب   
، مع أن الدولة احلالية فيها هي األقدم بني البلدان العربية، وتقاليـد احلكـم هـي                 العريب
وعلى الـرغم مـن بعـض       . والفئة املثقفة هي األكرب عدداً واألكثر نفوذاً وتأثرياً       ، األرسخ

و ،   بكثري ألقطار األخرى ال ختتلف عن ا   فيها  ، فحقيقة األوضاع     الشكلية املظاهر الدميقراطية 
ـ و(،يف الواقـع  لحالة التركية عندما كان اجليش حيكم البالد        هي أقرب ما تكون ل     ربز يف  ي

، قبل أن يضطره منو     )هفلكاليت تدور يف    ،  من القوى احملدودة التأثري    اً عدد الواجهة السياسية 
هذه احلركة  كة  احلركة الشعبية وسياستها الذكية للبحث عن صيغة تتيح حداً أدىن من مشار           

، ضيق احلياة السياسية، وحمدودية القوى املشاركة فيها، وحالة الطوارئ القائمة           . يف السلطة 
ويوسع يف اهلوة بني النظام السياسي      ، يدفع باألمور حنو االستفحال   ،  األكثرية وتردي أحوال 

د يف دوامـة  ويفسر العنف الكامن الذي يتفجر بني احلني واآلخر، ويضع البال، وبني اتمع 
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،  عليهـا  لاللتفـاف وتسعى الـسلطة    ،"احلاكم"أزمة يعترف ا اجلميع مبن فيهم احلزب        
   . والتملص من استحقاقاا

نكتفي باإلشارة لـسورية املوجـودة يف       . لن تتوقف عند البلدان العربية األخرى       
اليـات  الذي نشأ من احتالل العـراق وحتـول الو        ، املغطس ذاته، إضافة للوضع احمليط ا     

مبا يهدد البالد   ،  إسرائيل لقدميا"اجلار"تتناغم سياسته وسياسة    ، هلا  جديد "جار"املتحدة إىل   
" املميزة  " وتتباهى خبربا   ، وبينما حتجم سلطاا عن استحقاقات اإلصالح     .بأفدح األخطار 

ملستمرة يف مكافحة اإلرهاب، تغرق البالد تدرجيياً يف الفساد، وتعاين من األحكام العرفية ا            
ومن غياب احلريات وب املال العام ومن التدهور املستمر يف مـستوى            ، منذ أربعة عقود  

كذلك نشري  . املعيشة والبطالة والتمايز الكبري يف الدخول، وعيش األكثرية حتت خط الفقر          
إذ ". دولة مع وقف التنفيذ   "لكنها  ، الذي استعاد الدولة بعد اتفاق الطائف     ، للوضع يف لبنان  

 ظلها، ويف ظل الوجود السوري الذي يرعاها، ينمو التفكك واألزمة االجتماعية وتنتعش             يف
وإن حتـت   " دويالـا   " وتبين أو تعاود بناء     ، القوى الطائفية وتنمو قوى طائفية جديدة     

                        .                                                شعارات أخرى كبرية
             

*     *     *  
األزمة املزمنة واملتفاقمة، إذاً، يعانيها اجلميع، وإن اختلفت درجـة التفـاقم، وإن               

طريقة استيالء األقلية علـى الـسلطة،       ( تعددت التالوين، اليت تعكس خصوصية كل بلد        
العصبية اليت يستند هلا احلكم، املستوى احلضاري  وتأثري ودور قـوى الثقافـة والعمـل،                

وهي تتجلى كنوع من العجز املترقي عن       ). ات االجتماعية الفاعلة ونوعها وحدا      التناقض
( الشغل بشكل طبيعي ألدوات وآليات النظام، كعدم قدرة على احلكم بـشكل متمـدن               

ملواجهـة هـذا    ) . قانوين وشفاف وخاضع للمساءلة الشعبية وبالتايل للحساب والعقاب         
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أي لالستخدام الدائم للقمع،    ، )لكن الوخيم العواقب  (العجز تلجأ األنظمة للطريق السهل      
ـ  وتتغطى بالفرض ،واإلشراك املستمر لقوى القمع يف جمرى احلياة العادية للمجتمع         ستمر امل

، وجتعل الدستور، الـذي     )وليس القانون نفسه    ( الة الطوارئ، اليت تلغي سيادة القانون       حل
عندما تكف سيادة القانون عـن  . ي بال معىنهو أبو القوانني، بال قوة فعلية، وبال سيادة، أ        

الوجود، تكف الدولة عن أن تكون التجسيد للكلية االجتماعية، والضامن واحلامي للحراك            
االجتماعي الطبيعي، واملؤمن آلليات قادرة على احتواء التناقضات االجتماعية، ولوسـائل           

إىل جتسيد للمصاحل اخلاصـة     ) الدولة  ( البحث عن احللول الناجعة والسلمية هلا، وتتحول        
عندما تفقـد   . األقلوية، مبا يسهل متاهي السلطة والدولة، باألحرى استيعاب السلطة للدولة         

ميكـن أن   الـيت ال    ، تفقد السلطة كذلك عموميتـها    ، ومتثيلها للمجتمع ، الدولة عموميتها 
لتحكم ووسـيلة   وألداة ل ، وتتحول لقوة غريبة عن اتمع    ، تستمدها إال من عمومية الدولة    

 ،للثروة العامـة  للملكية العامة و  للحصول على اجلاه والثروة، وال يبقى من حرمة وحصانة          
عندما تتمكن قوى من السلطة، أو قوى تتمتع حبمايتها، من السيطرة عليها واحتجاز مـا               

ل،  التمايز األسطوري يف املداخي   النهب العلين للمال العام و    وهذا ما يفسر لنا     . تستطيعه منها 
وحجم األموال العربية اهلائل املودع يف البنوك األجنبية أو العامل          ، واالنتشار الوبائي للفساد  

و ختتـل   ، خيتل مفهوم املواطنة ذاته، عندما تلغى احلريـات العامـة         . خارج البلدان العربية  
ىل أبناء  وتقسيمهم إ ( املساواة أمام قانون، هو نفسه بال سيادة، وجيري التمييز بني املواطنني            

، فتتحول األكثرية إىل رعايا، وخيضع اتمع للسلطة بالعنف املباشر أو           )ست وأبناء جارية    
وإعادة اإلنتاج  ، النظامصحيح أن تطوير آليات التحكم باتمع يؤمن استمرار         . غري املباشر 

حـد  املوسع لألوضاع القدمية، لكنه يقود أيضاً إىل التضييق على احلراك االجتمـاعي إىل              
اإللغاء وسد املنافذ الطبيعية أمام القوى االجتماعية دافعاً اتمع علـى طريـق التخلـف               

وهذا هو سبب عدم منو اإلنتاج االجتماعي والفقر والبطالة املتزايدين وسـبب            ( واملوات،  
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فال يبقى من منفذ لالعتـراض      ،  )اإلحباط املتنامي بني الشباب وامليل للهجرة إىل اخلارج         
مل  يؤرقها املـستقبل،  و، حياصرها احلاضر اعي سوى طريق العنف تسلكه أقلية حمبطة        االجتم

عن سبب انتشار العنـف يف        أال يثور السؤال   .تعد ترى أي أفق للتغيري عن غري هذا الطريق        
إن العنف الـذي    واستبدادها؟  ،وعدم متثيلها للمجتمع  ،وعالقته بعنف السلطة  ،البلدان العربية 
 غري قابل للتفسري بااليديولوجيا واألصولية اإلسالمية، كما يظـن          بلدانل ا هذهعرفته وتعرفه   

، رد فعل أقليـة   العنف هو   . عندنا، والكثري من هؤالء يف ما وراء احمليط       " املنظرين  " بعض  
( العتراض االجتماعي رمجة متطرفة ل  تإنه  . على أنظمة ألغت دور املواطنني يف تقرير شؤوم       

 بـسبب اخـتالف مـصاحل الفئـات        ود يف كل اتمعـات    وموج، الذي هو أمر طبيعي   
الـسلطات  األحـرى ب  و.  الذي ال جيد ميداناً سلمياً وقانونياً للتعبري عن نفسه         )االجتماعية

العربية اليت حتتج على الواليات املتحدة ألا تكيل مبكيالني عندما تتعامل مع قضايا املنطقة،              
سياستها املنحازة للعدوان اإلسـرائيلي، ويف  وال تبحث عن أسباب العنف املوجه ضدها يف      

ممارستها اإلمربيالية املعادية، ويف خروجها على مبادئ القانون الدويل وعلى مبادئ العدالة،            
الـسلطات  األحرى ذه   ،  ماواحتالهلا هل وأفغانستان  وأخرياً يف حرا العدوانية على العراق       

فهي ال تريد أن ترى فيه      . لة العنف يف بلداا   جه مسأ اأيضاً مبكيالني عندما تو   هي   ، تكيل أال
مظهراً من مظاهر االحتجاج على الواقع وعلى سياساا اليت حولت الدولة إىل شأن خاص،              
واحلكم إىل احتكار، وكثمرة إللغاء احلريات العامة، وانسداد طرق العمل للتغيري الـسلمي             

للسلطة اليت احنرفت عن مصاحل     ) ية  غري شرع ( بكالم آخر، ليس العنف، إالّ صناعة       . للواقع
، وقمعت اتمع، وحالت بينه وبني الـدفاع عـن مـصاحله        )الكلية االجتماعية   ( الدولة  

نقول هذا، مع إمياننا بعدم جدوى هذا العنف يف حتقيق التغيري،           . بالوسائل الشرعية والسلمية  
نف أجهزة الدولة القمعية ضد   الذرائع للسلطات لالستخدام املتزايد لع     مع معرفتنا بأنه يقدم   و

  .اتمع
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هذا الوضع املأزوم يشكل دائرة معيبة من عجز السلطة املتزايد عن االسـتمرار يف                
إدارة شؤون اتمع بالطرق القدمية، ورفض اتمع هلا مع ضعف قواه املنهكة من القمـع               

  .غيريواإلفقار، وانسداد طرق التغيري السلمي أمامه، وإحجام السلطة عن الت
مييل هذا الوضع للتفاقم ويهدد البنيان االجتماعي كله بالتصدع، وهو ما نالحـظ        

 القوى  ، بوضوح أكرب  ،قائق احل ههذتعرف  . نذره بوضوح يف عدد متزايد من البلدان العربية       
 الواليات املتحدة ، اليت أصبحت موجودة بقـوة يف الـشرق            ،أوالً، الدولية املعادية، ونعين  

 برناجمها إلعادة صياغة املنطقة مبـا يتناسـب مـع           لتنفيذ ،من ذلك  فيدستت األوسط واليت 
لفـرض واقـع جديـد علـى        ، أيضاً،  كذلك إسرائيل اليت تندفع    .مصاحلها االستراتيجية 

   .وعلى العرب،الفلسطينيني
للتغيري بعـدواا علـى العـراق       " اجلديدة"لقد قدمت الواليات املتحدة طريقتها        

وحتاول ما  ، الطريقة األمريكية العنيفة للتغيري   ختشى األنظمة   .  كها للدولة واحتالهلا له وتفكي  
ال التغيري الذي يريده الشعب، ألـا       ، أيضاً، لكنها ختشى ، بوسعها لتبعد عنها هذه الكأس    

قدرا يف السيطرة عليه والتحكم مبساره وحدوده وحجمه والنتائج اليت سـيتمخض            تثق ب 
لذلك يربز لديها امليل للوصول إىل      .  مبصاحل أهل النظام   هيلحقعنها واألذى الذي ميكن أن      

توافق مع الواليات املتحدة، حيافظ على النظام من جهة ويؤمن املصاحل األمريكية املستجدة             
برز ذلك بوضوح يف الطريق الذي سلكه علناً النظام اللـييب يف اآلونـة              . من جهة أخرى  

 بشكل موارب، على الـرغم مـن أن         ،حلاضريف الوقت ا  ،األخرية، والذي يسلكه آخرون   
 ال يشكل ضمانة أكيدة ضد التغيري األمريكي، الذي حتدده االسـتراتيجية            "الطريق اللييب "

  .األمريكية وليس رغبات أهل النظم العربية
 "تقترح القوى الدميقراطية العربية طريقاً ثالثاً، غري الطريق األمريكـي والطريـق             

دولة األسـرة   (الذي يعين االنتقال من الدولة اخلاصة     ين الدميقراطي،   ، هو الطريق الوط   "لييبال
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من الدولة القائمة على غزو السلطة واحلفاظ عليهـا         ، إىل الدولة العمومية  ) والعشرية والفئة 
إىل الدولة القائمة علـى العقـد االجتمـاعي         ، باالعتماد على عصبية معينة ضد األكثرية     

، من دولة االستبداد الشمولية إىل الدولة الدميقراطيـة       ، اعيواحلفاظ عليها بالتوافق االجتم   
طريقاً حيدده اإلصالح التدرجيي للدولة ذاا مبشاركة اتمع وقوى العمل والثقافة واإلنتاج            

ميكّن الـبالد   و، حيمي الكيانات من التصدع   وهو باعتقادنا الطريق الوحيد الذي      ، والسياسة
هذا الطريق يتطلب من السلطة تقدير الواقع تقـديراً         لكن  . العربية من كسر الدائرة املعيبة    

صحيحاً، وإدراك الوضع الذي تعيش فيه املنطقة وكل قطر من أقطارها، ومراعاة املـصاحل              
، والكف عن   )وال نطلب أكثر من ذلك    ، بقدر مراعاا ملصاحل أهل النظام    (العامة للمجتمع   

ة للقانون العادل، وإطالق احلريـات العامـة،        االستخدام غري املربر للقمع، وإعادة السياد     
  .وفسح اال للمشاركة السياسة واالجتماعية

املرحلة العربية القائمة حالياً تؤذن بقرب النهاية، وال جيوز هلذه املنطقـة أن تنفـتح علـى                 
، اهول الذي ال يعرف منه إالّ الوجود األمريكي املعادي املتحالف مع العدو الـصهيوين             

على األنظمة العربية، اليت    تقع  فاملسؤولية األوىل   . الندفاع اإلسرائيلي للسيطرة والتوسع   وإال ا 
 حيق هلـا أن     وال،ال ينبغي هلا أن تتهرب من االلتزامات واالستحقاقات املفروضة من املرحلة          

ختتصر  الدولة يف السلطة ويف استمرارها على ما هي عليه، وال جيوز هلا أن ختشى ولـوج                  
ها أهـل   يتصورفهذه الظروف، كما    . "عدم توفر الظروف املناسبة   "صالح حبجة   طريق اإل 

،  الوطنية واالجتماعيـة   فاإلصالحات جتري حتت ضغط الضرورات    . النظم، لن تتوفر أبداً   
ومع ذلـك، إن    . والضرورات قائمة وضاغطة بشدة   .  واألمزجة "الظروف"وليس حسب   

  .       الصحيح الطريقيتضح،  املصممةةدار ووجدت اإلفرت الرؤية الصاحيةوت
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  العنف يف العالقات الدولية 
- 1 -  

واليت ، ال أحد يستطيع أن ينكر اليوم دوامة العنف اليت تلف العالقات القائمة بني العديد من دول العامل                  
سـتمرت بـشىت    وإمنا ا ، مل تنته مع ايات احلرب العاملية الثانية أواسط القرن املاضي كما كان متوقعاً              

بالرغم مـن   ، ميادين االقتصاد والسياسة واإلعالم     ، إضافة للقوة العسكرية    ،الوسائل واألساليب لتشمل    
من أنظمة للحكم دف إىل إعادة      ، وما أقامته اتمعات يف مواقع متعددة من العامل         ،  الدولية   تاملتغريا

ا أقيم باسم البشرية من هيئات ومنظمـات تـنص          وم، توزيع الثروة العاملية وحتقيق العدالة االجتماعية       
لية ووحتديـد املـسؤ   ، وضمان السالم العاملي    ، لوائحها على محاية االستقالل وسيادة الدول والشعوب        

  ...التارخيية على الدول الكربى يف وقف العنف وإيقاف أسبابه ودوافعه العدوانية 

قـد  ، القرن املاضي بعد منتصف األربعة دوعقامتداد الوإذا كانت الثنائية القطبية اليت حكمت العامل على  
أوجدت نوعاً من التوازن السياسي الدويل الذي أدى إىل ختفيف أعباء الصراع الدامي وتكاليفه الباهظة               

فإن افتقاد هذا التوازن جيعل البشرية تتعرض ألخطار كارثية ، عن كاهل الشعوب الطاحمة للتحرر واحلرية 
يات املتحدة األمريكية من عقاهلا وعدم جلم اندفاعاا غري املسؤولة ملمارسة اإلرهاب            يف ظل انفالت الوال   

  . املعومل وحماولة احتكار القرار السياسي العاملي واهليمنة على االقتصاد الرأمسايل، الدويل 

 دائـرة  تتـسع ، ومع ابتداء األلف الثالثة وأحداثها الكربى يف نيويورك وأفغانستان وفلسطني والعـراق       
، وذلك حني يتم اختـراق املواثيـق الدوليـة          ، التدهور األمين على مستوى العامل بصورة غري مسبوقة         

ويقوم اإلعالم الغريب بوظيفته املعهـودة يف  ، وتتحول األمم املتحدة إىل مركز لشرعنة العدوان األمريكي      
ربية إنتاج خطاا املعـومل لتزييـف       وتعيد الدوائر الغ  ، وقتل الذاكرة   ، وخلط األوراق   ، قلب املفاهيم   

 وصايتها على الشعوب لتخليصها من      إنتاجواالدعاء بالعمل على نشر الفضائل وإعادة       ، حقائق األشياء   
  ....! يف بيوت الفقر والتنك والتخلف احلضاري " االرهاب " األوهام والشرور السياسية وبؤر 
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منا تتعدد أبعاده بتعدد ميادين احلياة السياسية واألمنية        وإ، يف الواقع على جانب واحد      ،  العنف روال يقتص 
لتشكل فيما بينها ترابطاً شديد التعقيد ال ميكن إحالته إىل أحد األبعاد اليت ذكرنا              ، واالقتصادية والثقافية   

والبنك الدويل ومنظمـة    ، صندوق النقد الدويل    " فمن احلصار االقتصادي واشتراطات حصون العوملة       ، 
إىل االبتـزاز الـسياسي وحماولـة فـرض         ، واحتكار منجزات التقدم العلمي والتقين      "  العاملية   التجارة

ومن التهديد األمين إىل تزييف اإلعالم ونشر الثقافة        ، اإلمالءات األمريكية والصهيونية يف املنطقة العربية       
 على امتداد املشهد العاملي     وذلك ، دفإن قائمة األدوات الرأمسالية حلصار الشعوب ال تنف       ، االستهالكية  

  .واملنافسة القاتلة داخل فضاء العوملة وعلى أطرافه ، ع القوى واملصاحل الصر

وإمنـا يف األسـباب     ، وحـسب   ، ونتائجها الراهنة   ،  املوضوعية   اتعيينايف  ، إذن  ، املشكلة ال تتحدد    
 والكيفية اليت ميكن مـن خالهلـا   ،من جانب ، والدوافع اليت جتعل منها ظاهرة دولية غري مسيطر عليها        

  .وعلى املستوى اإلقليمي والعاملي ، حماصرة األزمة يف الداخل الوطين 

ال جيوز  ، احلقائق وانكشاف أهداف اإلدارة األمريكية بعد احلادي عشر من أيلول            فالكشف عن تزييف  
ألوضـاع الداخليـة    له أن يستغرق خطابنا السياسي يف الوقت الذي يتطلب األمر البحث يف حقيقـة ا              

وجتلياا يف االقتصاد والسياسة والثقافة والعالقات      ، واملخاطر الكامنة خلف الطبيعة البنيوية للنظام القائم        
املقدمة املوضوعية للمحور الذي تقـوم القـوى        ، ومواقع اخللل فيها    ، االجتماعية اليت تشكل مبجملها     

ا من أصحاب املصاحل اليت تتموضع على مفاصل االقتـصاد          إضافة ملا يرتبط    ، اخلارجية باالشتغال عليه    
  الوطين يف معظم األقطار العربية 

، يبقى احلديث عن العنف واإلرهاب الدويل ، بدون إدراك األبعاد احلقيقية هلذه الوضعية العربية والقطرية 
  . واحتماالت تفاقم العدوان األمريكي جمرد خطاب جمزوء ومبتور يف أساسه املوضوعي

ومـصادرة  ، وجتاوز القانون والدسـتور     ، واالستبداد السياسي   ، لذلك فإن ممارسة القمع واالضطهاد      
ورسم السياسة الداخلية   ، وانتهاك الشرعية الدستورية يف أساس نظام احلكم        ، حقوق املواطنة يف اتمع     

 الوجه الداخلي للعنف الـذي      تشكل يف االرتباط بينها   ، واخلارجية بعيداً عن االهتمام باملسائل الوطنية       
وتعيد إنتاجها بوسـائل وأسـاليب      ،  مستمرة   لمتارسه السلطات العربية على امتداد عقودها اليت ما تزا        

  .متعددة 
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قـادرة  ، أن تنمو وتتحول إىل دولة مدنية حديثة        ، مل تستطع السلطة القطرية األمنية      ، ويف هذا اإلطار    
 والدخول يف صميم العامل املعاصر كمؤسسة حتفل ا اهليئات الدولية           ،على انتزاع احترام اتمع الدويل      

ذلك أن السلطة اليت ال تقيم وزناً يف بالدها         . وجتعل الدفاع عن سيادا واستقالهلا واحدة من مسؤولياا       
ل  فذلك يـشك  . ال تستطيع أن تطالب بتطبيق املواثيق الدولية      ، للشرعية الدستورية واملشروعية القانونية     

وبني ما تطمح إليه الشعوب من عالقات دولية قائمة على إعـادة            ، تناقضاً واضحاً بني الداخل الوطين      
يأخذ بعني االعتبار املتغريات الدولية املتسارعة وانعكاساا علـى         ، أنتاج عقد اجتماعي عاملي لإلنسانية      

وتوطيد أسس  ،  التأكيد على نبذ العنف      وكيفية العمل على جتديد املواثيق اليت من شأا       ، اتمع الدويل   
  . االستقرار والثبات لعالقات إنسانية وحضارية متجددة 

-2-  
، ما هو أبعد غوراً من التوقف عند حدود النتائج اليت تتجلى يف أشكال القمع واالسـتبداد                 ، إذن  ، مثة  

،  بنية الفكر السياسي املعومل      ونفصد به ، وصور اإلرهاب اليت تتعدد ميادينها املختلفة على مستوى العامل          
هذا الفكر الذي يـستند بتالوينـه املختلفـة إىل جمموعـة مـن      . وتعيناته املوضوعية يف اتمع الدويل    

وممارسة التزييف  ، األيديولوجيات اليت جتعل من التطرف واإلرهاب سبيال حملاولة حتققها يف الواقع العياين             
ولوجي ويؤدي إىل تفاقم األخطار اليت دد مستقبل البشرية بأسوأ           األيدي ىاإلعالمي الذي يقود إىل العم    

  .العواقب 
وبداية هذا القرن حني اختذ الفكر الزائف موقعه عرب         ، على امتداد القرن املاضي     ، وقد بدا ذلك واضحاً     

اإلثنية املنبعثة من    واألصوليات الدينية واملذهبية و   ، إىل  الستالينية    ، من النازية والفاشية    ، أنظمته املتعاقبة   
وصوالً ،  الباطل من أي من جهاته األربعة        هالذي ال يأتي  " احلل املنشود   " وكأا حتمل   ، جوف التاريخ   

، مبا يواكبها من حبوث عن اية التاريخ        ، إىل الليربالية اجلديدة املتوحشة اليت تعرب عن أزمة الفكر الغريب           
مدخالً إعالمياً يف الغرب ليكمل العدوان األمريكـي طريقـه          وصراع احلضارات الذي يبدو أنه يشكل       

   . وعلى امتداد املصاحل الرأمسالية للشركات عابرة القارات واحمليطات،الذي يرتسم على قوس التوتر العاملي

وخمتلف التيارات السياسية إغفال احلقائق املوضوعية يف جذورها التارخيية ، ومل يعد مبقدور اإلعالم الغريب 
لبنـاء التوافقـات الـسياسية      ، بدءاً من العمل الدائب وعلى امتداد العقود السابقة         ،  وجتلياا الراهنة    ،
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 احلـق   بعلى حسا ، واألمنية مع األنظمة الشمولية ومحاية مشروعها االستبدادي يف بلدان العامل الثالث            
وصوالً إىل اختراق املواثيـق     ، ديثة  الوطين والدميقراطي للشعوب يف تقرير مصريها وبناء دوهلا املدنية احل         

والذي جتلى أصالً من خالل     " مكافحة اإلرهاب   " وقلب املفاهيم حتت شعار   ، الدولية واستقالل الدول    
" وليس انتـهاء باحلـديث عـن        ، عناية اإلدارة األمريكية بغراسه الفاسدة يف بقاع متعددة من العامل           

  ...لتدمري والعدوان على الشعوب وانتهاك استقالهلا الوطين املسلحة بأحدث آالت القتل وا" الدميقراطية

 يومية مبباركة   ممن جرائ " إسرائيل  " ويتبدى فيما تقترفه    ، ولعل النموذج املاثل أمامنا يف اللحظة الراهنة        
، الواليات املتحدة مايشري إىل حقيقة التوجهات الراهنة يف املنطقة للتأسيس األمين واالقتصادي والسياسي 

مركز العوملـة   ، مبشروعها التوسعي   ،تشكل فيه اسرائيل    ، لنظام شرق أوسطي    ، و بإرادة القوة الطاغية     
لذلك فـإن املنطقـة     . املقومات الرئيسة للمشروع النهضوي العريب      ، وتنتفي فيه ومن خالله     ،القسرية  
النعدام االستقرار األمـين    مرشحة  ، ويف ظل التدخل األمريكي املباشر متخذاً صورته العدوانية         ، العربية  

بوصفها تستبطن أهـدافاً    ،  االدعاءات الزائفة عن الدميقراطية والتنمية والتقدم        تمهما تعدد ، والسياسي  
  . توسعية وإمربيالية معادية لألمة العربية 

يعمل على حمور التحوالت الكربى اليت حتدث يف العامل وتتكيـف معهـا             ، وليس هناك من نظام عريب      
وليس يف برامج هـذه االنظمـة       ،  املتقدمة بصورة اجيابية وفاعلة وفقاً ملتطلبات املرحلة القادمة          الشعوب

وعن التخلص من خوفها وقلقها على مـصريها ومـستقبل حكمهـا            ، سوى البحث عن أمنها الذايت      
م أزمـة   وذلك عرب التوافق مع اإلمالءات والشروط اخلارجية اليت تؤدي إىل تفـاق           ، وحتكمها ذه األمة    

دون أن يستشعر احلكام العرب آفاق املستقبل املفتوح علـى احتمـاالت            ، العالقات الداخلية والعربية    
أقلها هو القدرة على االستمرار يف إدارة األزمات الداخلية دون املبادرة إىل معاجلتها وحلها يف               ، متعددة  

 وحدة وطنية قادرة على الـصمود يف        جإنتااإلطار الوطين واالجتماعي والسياسي الذي يؤول إىل إعادة         
سـوف  ،وأوسع هذه االحتماالت أن زمن االستبداد الذي يؤذن بالرحيـل           ، وجه املخاطر املاثلة أمامنا   

تفترض شعوراً عاليا باملسؤولية التارخيية لقوى وأحـزاب        ، يفسح اال ملهام وطنية وقومية أكثر تعقيداً      
رة أجهزة العسف وتغييب القانون واتمع عن ساحة الفعـل          سياسية عربية أكها حصار النظم وحماص     

  .وعن ممارسة السياسة واالهتمام بشؤون الوطن واألمة يف حاضرها ومستقبلها ، والتأثري 



2004أواخر شباط  .............................87العدد ............................. املوقف الدميقراطي   

 15

أنه ما من ضة حدثت يف التاريخ إالّ وتقدمها نضال دؤوب لتحقيـق              ، مإالّ أن الثابت يف كل ما تقد      
بعيداً عن االستقواء بالقوى اخلارجية     ،  بكل فئاته وفاعلياته وقواه الوطنية       احلرية اإلنسانية للمجتمع املعين   

إال وكانت املقاومـة    ، وليس هناك من استقالل وطين ناجز       ، ويف مواجهة أطماعها وعدواا     ، املعادية  
   .ويف آفاقه النهضوية والقومية، الوطنية مبختلف أشكاهلا يف منطلقه ومستقره السياسي واالجتماعي 

لذلك فإن مفهوم الوصاية على الشعوب واالدعاء باملسامهة يف حتريرها وحتررها من االستبداد عرب تصدير               
ليس يف احملصلة   ، وغري ذلك مما يزخر به اخلطاب الرئاسي األمريكي يف اآلونة األخرية            ، الليربالية اجلديدة   

، ستعمار الغريب وسـوءاته ومآسـيه       يذكّر األمم والشعوب بتاريخ اال    ، إال طبعة جديدة خلطاب قدمي      
  .وحروبه املدمرة على امتداد القرن املاضي 

ومن رموز االستبداد اليت حتكم بامسهـا  ، لتتخلص من أغالهلا ، على حنو ما ،وقد يطول األمر بالشعوب   
بنـاء  ولكن األمر ال يستقيم يف السياسة والوطنية إالّ عندما يكون النضال من أجل              ، وتعلن عن أهدافها    

يف حـني أن القـوى      ، جتربة وطنية حبد ذاا تغين تراث اتمع الـسياسي          ، اتمع املدين الدميقراطي    
وإعادة إنتاج التخلـف    ،  إالّ بأسباب العنف والفوضى والتفكك االجتماعي والسياسي         هاخلارجية ال متد  

  .احلضاري 

يات املتحدة وإسرائيل على أمتنا يكمـن أوالً  ويف احملصلة ؛ فإن السبيل ملواجهة العنف الذي تفرضه الوال    
وإىل ، يف التخلص داخلياً من أسبابه ودوافعه األوىل عرب حتول السلطة القطرية إىل دولة مدنية دميقراطية                

كما يكمن يف االنتصار لقوى املقاومة الوطنية يف العراق وفلسطني دون           ، موقع للعمل الوحدوي العريب     
اسية الضيقة على شعب يناضل لبناء دولته الوطنية املستقلة بالطريقة اليت يراهـا             حتديد االشتراطات السي  

..                                           إضافة لرفض اإلمالءات اليت ختل بالسيادة واالستقالل الوطين،مناسبة 
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  2004آانون الثاني / ن في سورية جمعية حقوق اإلنسا

  تقرير حول واقع التعذيب يف سورية
حول واقع التعذيب واسعا وهاماً  اًتقرير أعدت جمعية حقوق اإلنسان في سورية

  :نقتطف منه بعض المقاطع التي يتسع المجال لنشرها 

  

  :  التعذيب في القوانين المحلية-اإلخالل بااللتزامات الدولية

السورية بالتزامها بضرورة إلغاء مجيع النصوص القانونية اليت حتمي ممارسة التعـذيب يف              أخلت احلكومة   
سورية، فضال عن عدم سن قوانني خاصة واضحة لتجرمي التعذيب وسوء املعاملة وترتيب املسؤولية على               

ة حق  احلري" ينص على أن     1-25فالدستور السوري يف مادته     . املوظف الرمسي الذي ميارس هذه اجلرمية     
كما تـنص املـادة      ".مقدس وتكفل الدولة للمواطنني حريتهم الشخصية وحتافظ على كرامتهم وأمنهم         

ال جيوز تعذيب أحد جسديا أو معنويا أو معاملته معاملة مهينة وحيدد القانون عقـاب               " على أنه    28-3
لتعذيب املمارس من قبـل     أما القوانني احمللية املختلفة فال يوجد فيها ذكر خاص جلرمية ا           ".من يفعل ذلك  

  . موظف رمسي ، وإمنا تندرج ضمن اجلرائم العامة اخلاصة باإليذاء 

ينطوي واجب الدول مبوجب القانون الدويل يف احترام حظر التعذيب وسوء املعاملة على واجب منـع                 
ري العمل ـا  موظفيها من ممارسة التعذيب أو سوء املعاملة ، يف الوقت الذي جند فيه أن مادة قانونية جي                

 القاضي  14فاملرسوم التشريعي رقم     .يف سورية حىت اآلن، تضفي احلصانة على مرتكيب جرائم التعذيب         
ال جيوز  مالحقة أي من      (  : مبا يلي  16 ، قضى يف مادته      1969بإحداث إدارة أمن الدولة الصادر عام       

مات احملددة املوكولة إلـيهم أو يف معـرض          امله ذالعاملني يف اإلدارة عن اجلرائم اليت يرتكبوا أثناء تنفي        
فهذه املادة حتمي العاملني يف إدارة أمن الدولة، من          ).قيامهم ا إال مبوجب أمر مالحقة يصدر عن املدير        
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أي مساءلة عن اجلرائم اليت ترتكب أثناء عملهم، واليت هي غالبا ممارسة التعذيب بشىت أنواعه ، والـذي             
  .ة ، بغري أن يستطيع ذوي الضحية اللجوء إىل القضاء ملساءلة اجلناةقد يؤدي أحيانا إىل الوفا

  :وسائل التعذيب المستخدمة في سورية

  :من وسائل التعذيب األكثر شيوعا اليوم يف سورية   :التعذيب الجسدي

ما يسمى الكرسي األملاين وهو الكرسي املصنوع من قضبان احلديد بعد نزع مـسانده، إذ ميـرر                   -1
 الـوراء ويـصحح وضـع       إىلحتت إبطي السجني ويداه مقيدة بالكلبشات       " ند الظهر مس" قضيبا  

الكرسي حبيث يغدو جسد السجني حتته متاماً أو بني قضبانه السفلية لكن إبطيه وصـدره معلقـان                 
مسند " مث تشد أرجل السجني حببل ثخني وتربط بالطرف العلوي من قضييب " مسند الظهر"بقضييب 
ه أشبه بقوس من دائرة بني أرجل الكرسي عندها يبدأ الضرب بالكـابالت             فيصبح جسد " الظهر  

على قدمي السجني وساقيه، ويعاد بني فينة وأخرى شد احلبل وتشديد تقـوس ظهـر الـسجني،                 
واملعروف رغم شدة ما يعانيه السجني من أمل متعدد الوجوه فانه يصاب بشلل يف أطرافه العلويـة                 

 .درجة تعرضه للتعذيب بالكرسييدوم أسابيع أو أشهر تبعاً ل
خمتلف أحناء اجلسد، والكبل هو عبارة عن جمموعة من         أو اليدين أو  الضرب بالكبالت على القدمني      -2

األسالك النحاسية تستخدم الستجرار الكهرباء جتدل بشكل جيد ، وغالبا تنتزع جزء كـبري مـن          
  .اللحم مع الضرب

جي لعجلة سيارة يوضع فيه اإلنسان ليمسك برأسه        الوضع يف الدوالب، والدوالب هو اإلطار اخلار       -3
 .ورجليه ويتم ضربه بدون أن يستطيع احلراك 

صعقات الكهرباء، حيث تربط األسالك الكهربائية مبواضع حساسة من اجلسم ويتم وصل الكهرباء              -4
 .إليها

لـى  ، حيث يشد السجني من أطرافه األربعة حببال إىل جهات أربع ويبدأ الضرب ع             "بساط الريح " -5
 .أحناء جسده املختلفة ويعاد شد احلبل بني حلظة تعذيب وأخرى

 .احلرق بالسجائر ملواضع خمتلفة من اجلسم -6
 .الضرب والركل والصفع -7



2004أواخر شباط  .............................87العدد ............................. املوقف الدميقراطي   

 18

 .اجللد على أسفل القدمني -8
  .التعذيب باملياه، عن طريق إغراق الرأس بوعاء من املياه -9

ملدد طويلة، واملنع من االتـصال      ويتمثل التعذيب العقلي يف احلبس االنفرادي         :التعذيب العقلي 
بالعامل اخلارجي واالستعانة مبحام، حيث يبقى املعتقل شهورا وأحيانا سنوات بغري أن تعلم عائلته عنه               

يضاف إىل ذلك رداءة وقلة الطعـام ، واحلجـز يف           .أي شيء وبغري أن تتمكن من االطمئنان عليه،         
، وإمساعه بصورة   دىن معايري الصحة بعيدا عن الضوء واهلواء النقي كاألقبية والزنازين         أماكن تفتقر إىل أ   

توجيه اإلهانات والشتائم املبتذلة والتهديد املـستمر        جانب   إىلشبه دائمة أصوات التعذيب الشديد      
   -بنة للزوجة أو األخت أو االة خاص-بتعذيب أشد أو بالتعرض بالتعذيب واإلهانة ألحد أفراد العائلة

إن التحقيق سواء يف الفروع األمنية أو القضائية يرافقه غالبا التهديد والتخويف ما يؤثر بشكل مباشـر                 
كما أن العزل االنفرادي هو عقوبـة       . على معنويات املوقوف، ويؤدي إىل آثار نفسية طويلة األمد لديه         
  .يق وتوقف التعذيب اجلسديمالزمة للتعذيب يف الفروع األمنية وقد تستمر حىت مع انتهاء التحق

وحيتجز املعتقلون يف الفروع األمنية إما يف الزنازين أو يف املهاجع، وغالبا تكون مساحة الزنزانة مـابني                   
م ، وتتميز بعدم وصول الضوء أو اهلواء هلا، نظرا لوجود معظمها يف األقبيـة حتـت األرض،                  X 2م1

عتقل بني الليل والنهار، فضال عن قذارا وافتقارهـا ألدىن          باإلضافة إىل عدم وجود إنارة حبيث ال مييز امل        
!! ال يوجد هناك إال القمل واإلنـسان      "وحسب تعبري أحد املعتقلني يف أحد الفروع،          . املعايري الصحية 

أما املهاجع فتتميز غالبا باكتظاظها الكبري، حىت أن          ".حىت احلشرات األخرى ال تستطيع أن تعيش هناك       
وينام .  مترا 42 معتقلني على الرغم من أن مساحتها ال تتعدى          210-175د فيها مابني    بعضها يتواج 

، وفقا ملا يطلق عليها من قبل الـسجناء،        "التسييف"احملتجزون يف هذه املهاجع على مراحل وعلى طريقة         
إما هم وتعين بأن ينام الشخص على أحد جانبيه كحد السيف ليأخذ أقل مساحة ممكنة، أما الباقون فخيار

أما الطعام الذي يقدم للمعتقلني ، فيتميز غالبا برداءته وقلة   .1"تسييفا"النوم وقوفا أو انتظار دورهم يف النوم      

                                            
إذا مـا اضـطر أحـدنا    " يروي أحد املعتقلني يف هذه املهاجع  1

، آان يضطر آي يـصل إىل       هللخروج من املهجع لتحقيق أو ما شاب      
 ". على األجساد املتمددةالسريالباب إىل 
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كميته، ويف بعض الفروع، ال بد للحصول على ما يكفي من الطعام من دفع الرشاوى، حيـث يستـشري                   
بالذكر أنه وفقا للجنة مناهضة التعذيب ، فإن        جدير    ... 2.الفساد يف بعض الفروع األمنية إىل درجة كبرية       

أوضاع اعتقال معينة تصل إىل حد املعاملة الالإنسانية واملهينة وأن بعض أوضاع االعتقال تـصل إىل حـد                  "
كمـا  " قاسية أو ال إنسانية أو مهينـة      "وأشار املقرر اخلاص للتعذيب إىل أوضاع االعتقال إىل أا          " التعذيب

   االعتقال املطول مبعزل عن العامل اخلارجي يف مكان سري         "، وصرح أيضا بأن     "معذبة"ا  أشار ملرة واحدة بأ
اعترب العذاب  كما هو مبني يف املادة األوىل من اتفاقية مناهضة التعذيب، وكذلك            " قد يصل إىل حد التعذيب    

  . يقاسيه أقرباء املختفي بأنه يصل إىل حد التعذيب وسوء املعاملةيالذ

  3م التعذيب في سوريةنماذج من جرائ

  :المعتقلون ألسباب أمنية

علمت مجعية حقوق اإلنسان يف سورية أن معتقلني يعتقد أم من املنفيني العائدين من العراق،                - 1
يتعرضون لتعذيب شديد يف سجن عدرا املركزي، وهم معتقلون يف زنازين انفراديـة وممنوعـون مـن                 

 . ثالثني شخصاالزيارات ومن فرص التنفس، ويقدر عددهم بنحو
حسن عبد اهللا طالب سنة رابعة يف كلية الشريعة يف حلب،  اعتقل لعام ونـصف يف فـرع                    - 2

  .  داخل الفرع2003فلسطني، أصيب مبرض السل ومل يعاجل، تويف يف شهر كانون الثاين عام 
 من قبل 2003-8-6 اعتقل بتاريخ    – 1969 تولد حلب    –) كردي(خليل حممد مصطفى     - 3

لعسكرية يف حلب، بسب خالف مايل مع أحد األشخاص املتنفذين، تويف حتت التعذيب           فرع املخابرات ا  
 حيث شوهدت آثار التعذيب املخيف على كافة أحناء جسده، فعند جتهيز اجلثة             2003-8-10بتاريخ  

                                            
 أحد املعتقلني أخربنا أنه مل يكـن يـتمكن مـن احلـصول علـى       2

أمواله املودعـة يف األمانـات يف أحـد الفـروع، إال بعـد دفـع                
 .الرشاوى

رائم التعـذيب الـيت    حنتفظ بأمساء بعض الضحايا وأمسـاء مـرتكيب جـ    3
توفرت لدينا حرصا على الضحايا من جهة ، ونزوال عنـد رغبتـهم مـن               
جهة ثانية، إال أننا على استعداد للتعاون مع أي جهة رمسيـة تبـدي              
اســتعدادها لفــتح حتقيــق يف موضــوع التعــذيب يف الــسجون والفــروع  

 .السورية
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للدفن تبني أن هناك كسورا وخلفا يف الساق واملفاصل مع قلع العني اليمىن باإلضافة إىل آثـار تعـذيب        
 . على عضوه الذكري وبقية أجزاء جسمه بادية

 اعتقل سبعة من األكراد املشاركني يف تظاهرة األطفال األكراد أمـام            2003-6-5بتاريخ   - 4
مقر اليونيسف يف دمشق، مبناسبة يوم الطفل العاملي، ويف اجللسة األوىل حملاكمتـهم الـيت خصـصت                 

قيق معهم أمام فرع األمن السياسي، وفيما       الستجوام أمجعوا على تعرضهم للتعذيب الشديد أثناء التح       
 .يلي بعض إفادام حول املوضوع

لقد أدليت بكل األقوال املدونة من قبل فرع األمن السياسي حتت الضرب            : "  احملامي حممد مصطفى أمحد    -
  .واإلكراه، لقد أجربت على التوقيع على اإلفادة حتت الضرب الشديد

حتت التعذيب الشديد، لقد أصبت بكسور متعددة يف أحناء خمتلفة من           كانت إفاديت   :  حممد شريف رمضان   -
كما .جسدي نتيجة التعذيب وأرغموين على البصم على اإلفادة اليت كتبوها بأنفسهم وعيوين مغلقة بعصابة               

تعرضت للضرب على رأسي يف مبىن حمكمة أمن الدولة قبيل استجواب النيابة العامة ، فضال عن أنين أقيم يف                   
  .انة رطبة يتسرب املاء من سقفهازنز

، فالزنزانة صغرية جدا وحتتوي على مرحاض بدون حـاجز          " مرحاض"أنا حمتجز ضمن    :  خالد أمحد علي   -
  . كما أنين تعرضت للتعذيب الشديد أثناء التحقيق معي من قبل األمن السياسي .حيجز مظهره أو رائحته عين

اء التحقيق معي كما أننا أثناء نقلنا من السجن إىل حمكمـة            لقد تعرضت للضرب الشديد أثن    :  عامر مراد    -
  .أمن الدولة الستجواب النيابة العامة مت ضرب ثالثة منا وضرب اثنني بعيد وصوهلم احملكمة 

  :المعتقلون ألسباب قضائية

 مت توقيف السادة فراس حورية وعامر األخرس وغياث الدايل ووائل الياسـني يف سـجن محـص                  -1
سبب قضية تتعلق بوجود خطأ يف حسابات الصيدلية العمالية التابعة ملصفاة محـص، وقـد               املركزي، ب 

 للتعذيب لدى فرع األمن اجلنائي حبمص، حيث شوهدت آثار 2003-9-24تعرض املوقوفون بتاريخ 
" بساط الريح"حروق السجائر على أرجل السيد فراس حورية ،كما اشتمل التعذيب أيضا على استخدام          

وقد جرى التحقيق منفردا بدون انتظار رقابة أو تفتـيش أو           . باإلضافة إىل اإلهانات والشتائم     وغريه ،   
إحالة من احملامي العام حبمص، حيث أحيل املوقوفون بعد التحقيق معهم وتعذيبهم إىل قاض التحقيق يف                
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لدينا ، وحنتفظ ـا  علما أن أمساء الضباط الذين أشرفوا على التعذيب متوافرة           .حمكمة األمن االقتصادي  
  .لإلجراءات القضائية

 مت اعتقال عدد من املهندسني التابعني لوزارة الري بتـهم تتعلـق             2003 يف الشهر السابع من عام       -2
بارتكابات وخمالفات يف وزارة الري واملؤسسة العامة الستصالح األراضي، وتقاضـي عمـوالت مـن         

 .عد إىل حمكمة األمن االقتصادي بتهمة استغالل الوظيفة وقد متت إحالتهم فيما ب.شركات أجنبية وحملية 

 – يف زنازين قبو فرع األمـن الـسياسي          2003-8-26مت توقيف املعتقلني منذ البداية وحىت تاريخ        
حجزت يف زنزانة آخر القبو بعيدة عن االتـصال          :الفيحاء، أحد املعتقلني وصف لنا ما تعرض له قائال        

قل عن ثالثني مترا،ويف األسبوع األول منع عنا الدواء، خاصـة وأن أحـدنا    باهلواء اخلارجي مسافة ال ت    
 حماولة إدخـال    –" بساط الريح "وقد تعرضنا للتعذيب عن طريق      .مصاب بالقلب وضغط الدم والسكر    

 - التعليق من اليدين بالكلبشات املعدنيـة      – الدوالب،التعليق من القدمني حببل خشن       -عصا من اخللف  
طة على بساط الريح، فضال عن احلرمان من النوم منذ بداية االعتقال وحىت أواسط الشهر               الكهرباء املربو 

 !!! باإلضافة إىل التهديد بإحضار الزوجة -الثامن

 20-15كانت مدة التعذيب متتد من التاسعة صباحا وحىت الثانية ظهرا، تتخللها فتـرات اسـتجواب                
  4. صباحاةثة أو الرابعدقيقة، مث من الساعة السادسة مساء وحىت الثال

التابعة حملافظة الرقة ، قام القاضي باإلشـراف علـى          " معدان" يف قضية عرضت على قاضي ناحية        -3
 أحضر مدير ناحية معدان املتهمة آمنة العلـوش تولـد           2002-3-16تعذيب املتهمة بنفسه، فبتاريخ     

نسوب إليها أنكرت ارتكاا إيـاه،       ، إىل مكتب أحد القضاة يف الرقة، وبعد سؤاهلا عن اجلرم امل            1961
وقد سجلت شهادات    . فتم إخراجها إىل الغرفة ااورة لغرفة القاضي ، حيث تعرضت للتعذيب الشديد           

 كانت  5بعض األشخاص حول الطريقة اليت عذبت ا الضحية، حيث ألبست بنطاال عسكريا فضفاضا            

                                            
 حتتفظ اجلمعية بأمساء من قام بالتعذيب   4
البنطال للمرأة الريفية لكي تسرت عورهتا آون  يتم إلباس 5

رجليها سرتفع إىل األعلى وقت التعذيب وهي ترتدي ألبسة 
 . فضفاضة من الرأس حىت القدم
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 بضرا ضربا مربحا    ايها يف الدوالب وبدؤو   متسك به بكلتا يديها من األعلى كي ال يرتل، ووضعت قدم          
على رجليها بواسطة كبل رباعي من قبل الشرطة، كما ضربت من قبل رئيس الناحية، وكانت تبكـي                 
وتصرخ من األمل وهي تقسم األميان بأا بريئة،وذلك كله حبضور القاضي الذي كـان حيثهـا علـى                  

 بعد عدة أيام من واقعة التعـذيب، شـوهد           أي 2002-3-20وبتاريخ  .االعتراف بني احلني واآلخر     
ازرقاق كبري يف أسفل القدمني وفقاعة كبرية بأسفل راحة القدم اليمىن وفقاعة صغرية بأسفل راحة القدم                

    6.اليسرى وكدمة زرقاء حتيط بعينها اليسرى

بدمشق، وذلك   تويف املواطن فراس حممود عبد اهللا إثر تعرضه للتعذيب الشديد يف فرع األمن اجلنائي                -4
 ، حيث منع ذووه وحماموه والطبيب الشرعي من الكشف على جثته،ومن ناحية             2004-1-7بتاريخ  

أخرى فقد تعرض املواطن جندت الربي من سكان مدينة الالذقية لتعذيب شديد أربعة أيام متتالية من قبل                 
 ووفقا  7.  حمافظ الالذقية  األمن اجلنائي بالالذقية ، بعد توقيفه بسبب خالف سري مع أحد موظفي مكتب            

  . حملاميه فقد مت تعذيبه باملاء حيث كان جيري إغراق رأسه بدلو ماء ما أدى إىل اختناقه ووفاته

  وتوصياتنتائج 

 اختاذ قـرار رمسـي علـى أعلـى     يعينالسورية، ومراكز التحقيق إن إاء ممارسة التعذيب يف السجون   
ـ   حرية املواطنني،    احتجاز يف أماكن    املستويات جيري تعميمه على كافة العاملني      املنع القـاطع   ويقضي ب

املبادرات الفردية أو حمـاوالت     ف،   واحملاسبة الستخدام وسائل التعذيب بشىت أنواعها، حتت طائلة املساءلة       
 عن ممارسة التعذيب واعتباره مـن مقتـضيات         النظر رمسياً غض  تبقى قاصرة مع    اإلصالح هنا وهناك،    

 دون توقف هذا االنتهاك الفاضح      لواحلؤوممارسة التعذيب    " ةشرعن "إىل استمرار ما يؤدي   ،  "التحقيق"
كما أننا نرى ضرورة العمل باخلطوات التالية على طريق إاء ظاهرة التعذيب  .حلقوق اإلنسان يف سورية

  :يف السجون السورية

                                            
حنتفظ بكافة الوثائق املتعلقة بالقضية واليت تتضمن شهادات   6

 .الشهود حول وصف واقعة التعذيب
ميقراطية وحقـوق   وفقا ملعلومات جلان الدفاع عن احلريات الد 7

  .2004-1-10االنسان يف سورية وذلك يف بياا بتاريخ 
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ناهضة الضغط عرب املنظمات األهلية السورية على احلكومة للمصادقة على اتفاقية م -1
 البلدان اليت ليست  خبصوص،8على التوصية الشاملة املوحدة للمقرر اخلاص املعين بالتعذيبوالتعذيب ، 

العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية ، وللمصادقة أيضاً على طرفا بعد يف اتفاقية مناهضة التعذيب
  . أو املهني إنساين الال ضروب التعاملالقاسية أوالعقوبات  أو أي اتفاقية متنعوالسياسية 

 من مرسوم إحداث إدارة أمن الدولة اليت حتمي جرائم التعذيب،  16إلغاء نص املادة  -2
وسن قوانني خاصة لتجرمي ومعاقبة مرتكيب التعذيب مع رفع احلصانة عن أي مرتكب هلذا اجلرم،والتأكيد 

بغي اعتبار التعذيب وتعريفه يف ين" يف هذا اإلطار على توصية املقرر اخلاص للتعذيب اليت تنص على أنه 
التشريعات الوطنية كجرمية خطرية إىل أقصى احلدود ويف البلدان اليت ال مينح فيها القانون السلطات 
الوالية القضائية حملاكمة مرتكيب التعذيب ومعاقبتهم ينبغي اعتبار سن مثل التشريعات مسألة ذات أولوية 

 .ية مرتكب اجلرمية أو الضحية كلما ارتكبت فيها جرمية وأيا كانت جنس
تأمني التفتيش املنتظم على أماكن االحتجاز والرقابة وتشكيل فريق خمصص هلذه املهمة  -3

 .يضم قضاة وحمامني مستقلني وأطباء ومشرفني اجتماعيني 
حصر أماكن التوقيف األمنية وإخضاعها للرقابة التفتيشية ، والتأكيد على توصية املقرر  -4

ال ينبغي لالستجواب أن جيري إال يف أماكن رمسية وينبغي إغالق "اليت تقضي بأنه اخلاص للتعذيب و
أماكن االحتجاز السرية مبوجب القانون وينبغي أن يكون قيام أي مسؤول باحتجاز شخص يف مركز 

 .احتجاز سري أو غري رمسي جرمية يعاقب عليها
االت التعذيب يف الفروع تشكيل جلنة قضائية خاصة يف الفترة األوىل لتلقي وتوثيق ح -5

 9.األمنية والقضائية على السواء ، ومساءلة مرتكيب التعذيب بغض النظر عن مكانتهم الوظيفية
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  و يرتك لنا !! عبد الرمحن منيف يرحل 
  "عامل بال خرائط  " 

 منيف غيب املوت يف الثالث و العشرين من شهر كانون الثاين املنصرم الكاتب الروائي الكبري عبد الرمحن
بوفاته انتهت رحلة طويلـة      .إثر نوبة قلبية ، لتنطلق روحه املعذبة من إسارها و حيتضن جسده التراب              

  .استمرت أكثر من سبعني عاماَ قضاها يف املنايف واالغتراب واملعاناة والعطاء املتميز
ـ           ول مهـوم  أسهم الراحل يف تأسيس رواية عربية جديدة ، منفتحة على قضايا العصر ، ومتمحـورة ح

 ، وظل حىت آخر حلظـة يف حياتـه    حينا آخرالواقع العريب العريب ، مستعيناَ بالتاريخ حيناَ ، و ب اإلنسان
لكن عاملـه    .السياسية على حد سواء     –حيمل مهوم أمته اليت استحوذت على كتاباته الروائية و الفكرية           
و التعبري ، و رمى به من شاطئ إىل شاطئ          العريب الذي ظل مؤمناَ به على الدوام ، صن عليه حبرية الفكر             

  . ومن بلد آلخر حبثاَ عن متنفس يبث فيه آالمه و أحالمه و أفكاره 
كان منيف ، سواء يف مواقفه الشخصية من األحداث العامة ، أو يف أعماله الفكرية و الروائية ، رافـضاَ                    

ظمة االستبداد و القمع واالنسحاق اإلنساين      للواقع العريب الراهن ، باعتباره يشكل منطاً لسيادة قوانني وأن         
وغياب احلريات ، وقد عربت رواياته على وجه اخلصوص عن هذا الرفض ، فكانت صرخة مدويـة يف                  

 لعل قضية االستبداد ، وما يلحق ا من ظلم وتشريد و تعذيب ، كانت أكثـر             .وجه الظلم واالستبداد    
ر من رواية ، مصوراَ ومعرياَ واقع القهر املزمن والتعـذيب           القضايا اليت شغلت باله ، فكتب عنها يف أكث        

من أجل جتاوز زمـن التـردي و االيـار          الذي يتعرض إليه أصحاب الرأي احلر و املناضلون العرب          
 يف كل مكان من مساحة هذا الوطن ، باحثاَ عن مستقبل آخر للوطن ، وحياة أخرى جديرة             والسقوط ، 

بفقرات من اإلعالن العاملي    " شرق املتوسط   "  أن يصدر منيف روايته      ال عجب بعد ذلك من    . بإنسانه  
  :حلقوق اإلنسان ، وأن يقدم هلا تقدمياَ خيتزل واقع الظلم ، ودعوته للتحرك قبل خسارة اإلنسان العريب 

 يف زمن ما ، و على هذه األرض الغرباء املمتدة إىل ماال اية ، من شواطئ املتوسط وحىت الصحراء                    "
و اإلنسان على هذه األرض     . عيدة ، كانت أشياء كثرية حتدث ، و كانت أشياء كثرية متر بصمت              الب
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و يف ظل التحديات كانت دائماَ السجون و التعذيب و االغتيال ، حىت جاء وقـت                . كان يتحدى   
 رواية حتاول أن تكون صرخة    "شرق املتوسط   . " أصبح فيه اإلنسان أرخص األشياء و أقلها اعتباراَ         

يف جو الصمت ، تنبيهاَ ، يف الوقت الذي تبدو يف األفق غيوم سوداء كثرية زاحفة ، لعل شيئاَ حيدث                    
 ال تعـين " شرق املتوسـط  " إن . قبل أن يدمر إنسان هذه املنطقة و يصبح مشوهاَ وال ميكن إنقاذه            

   . "أحداَ ، وتعين كل الناس أيضاَ 
يلية و دقيقة للمسرح الذي يتخذ منه قاعـدة لـصياغة           امتلك الراحل مقدرة فائقة على رسم صور تفص       

رواياته ، وال يقل عن ذلك يف رسم البشر و األشياء ، إضافة لتصويره األخاذ لألحزان و املباهج والقيم و 
من هنا مل يكن غريباَ أن تصبح رواياتـه وثـائق           . الصداقات و األشواق و التساؤالت و احملن اإلنسانية         

ة ، رصدت فترات خطرية و دقيقة من تارخينا العريب املعاصر ، و حـسب توصـيف                 تارخيية و اجتماعي  
  " . كتبت التاريخ ، و مل تكن كتاباََ يف التاريخ : " الروائي العريب الكبري جربا إبراهيم جربا فقال 

" ية  ملحصور منيف الواقع العريب يف مرحلته النفطية ، و تطوراته السياسية و االجتماعية ، يف مخاسيته امل                
اليت أتت لتؤرخ و تروي و تصور تلك املدائن اليت انزاحت يف عامل الصحراء لتضح عاملـاَ                 " مدن امللح   

آخر تنبعث فيه ومنه رائحة النفط اليت ختدر ساكنيه ، وتنقلهم نقالت متسارعة يتخبطون عربهـا بـني                  
  . الوهم و احلقيقة 

ن أسباب غربته و معاناته ، لذلك كتب عن سياسـة           كانت السياسة يف صميم حياته ، و سبباَ رئيساَ م         
جامعاَ بـني   " الدميقراطية دائماَ   ....الدميقراطية أوالَ   " فجاء كتابه   " الدميقراطية  " بديلة ، عن حلم امسه      

  . ثناياه عطاءات و رؤية سياسي و أديب يف آن معاَ 
وللحـب  . احلب  : ضفة األخرى   مثلما كتب منيف عن  السياسة و الواقع والتاريخ، كتب أيضاَ عن ال            

تلك املدينة الشيطانية اليت تشبه كل      " عمورية"مييز بني   املرء ال   يكاد  لعنده طقوسه و مدائنه اخلاصة، حىت       
  . تناقضات الدنيا  اليت مجعت يف شخصيتها كل جنون و" جنوى العامري " املدن العربية ، و بني احلبيبة 

احملاوالت األوليـة   " أرض السواد   " جلريح ، إذ تناول يف روايته       كان للراحل وقفات عديدة مع العراق ا      
اليت قام ا العراقيون يف عهد الوايل مدحت باشا لتحقيق االستقالل االقتصادي عن السلطة العثمانية ، و                 
حني احتل العراق وسقطت بغداده على يد األمريكيني ، أراد أن يعرب عن احتجاجه ، بل و عن أملـه ،                     

هذه اخلسارة اليت ال تعوض .  حادثة ب املتحف العراقي و املكتبة الوطنية أبلغ تأثري يف نفسه     فقد تركت 
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 ، و   19/4/2004يف جريدة السفري بتاريخ     " الكنوز  ) حيرسون  (اللصوص  " كتب عنها منيف مقالته     
وجه طوفـان   اليت ختمها بدعوته التحريضية الحتاد البشرية ضد العصر األمريكي اجلديد و للوقوف يف              

  .  اهلمجية و وضع حد للرببرية القادمة 
روائعـه  ال تكفي ، بالطبع ، هذه املساحة الصغرية للحديث عن األديب العمالق عبد الرمحن منيف و                 

الـوطن واالنتمـاء و     األدبية ، لكنها مساحة احترام لراحل مل يعش و مل يكتب خارج هواجس األمة و              
بني جنباته شجناَ و غربةََ دائمني ، ويف خياله حلماَ مبـيالد وطـن              احلب ، و مساحة وفاء ملناضل محل        

  .  دميقراطي و إنسان سعيد

 لغة األرقام
   2002من التقرير االقتصادي العريب املوحد لعام  -1

   دوالر أمريكي 2465 ، 2001بلغ متوسط دخل الفرد السنوي يف الدول العربية لعام 
/  دوالر أمريكي 2126يف تونس /  دوالر أمريكي1418يف مصر /  دوالر أمريكي 4217يف لبنان 

علماَ أن عدد ) س .  ل55,900ما يعادل ( دوالر أمريكي 1118بينما بلغ يف سوريا يف نفس العام 
:  ضعف عدد سكان تونس و يشكل 1,73 ضعف عدد سكان لبنان و 4,4سكان سوريا يساوي 

 57/ من وسطي دخل الفرد العاملي % 22 /من متوسط دخل الفرد السنوي يف الدول العربية % 45
  .من وسطي دخل الفرد يف الدول املتوسطة النمو % 

  2003من دراسة صادرة عن منظمة العمل العربية أواخر  -2
  .اعتربت مشكلة البطالة يف الدول العربية األسوأ بني مجيع مناطق العامل  -
 53      )  سنة 25 -15بني الطالب العمل (بلغ وسطي معدالت البطالة بني الشباب العريب  -

  / %58 يف األردن   / %45 يف تونس  / %28,4 يف مصر   / %17,5 يف اخلليج العريب % / 
  %70 يف األراضي الفلسطينية احملتلة و العراق / % 68يف سوريا 

   مليون حتت خط الفقر 290مليون  مواطن عريب من أصل 74يعيش  -
 ، بينما بلغت 2002فقط عام % 2طقة العربية بلغت تدفقات االستثمار األجنيب للمن -

 .  دوالر نتريليو 1,2االستثمارات العربية اخلارجية يف نفس العام 
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  تغيري األنظمة وإعادة تشكيل اجملال الشرق أوسطي
  2004-1-21جريدة السفري اللبنانية                             ياسني احلاج صاحل

 القائمة من إرساء كياا على نظام سياسي قابل للحياة وقادر على الصمود مل تتمكن أي من الدول العربية
فبقدر ما إن فرص الدول يف املنافسة والصمود رهن بقدرا على االخنراط . يف املنافسة السياسية الدولية

ية، فإنه مما ال الفاعل يف عملية احلداثة وتأهيل تنظيماا السياسية واالقتصادية والقانونية واألمنية واألخالق
فال . يكاد حيتاج إىل بيان أن الدول يف جهتنا من العامل أخفقت يف أن تكون أوطانا حديثة وأوطانا للحداثة

  . هي تسهم يف إنتاجها وتؤثر يف وجهتها وال هي متكن مواطنيها مما تتيحه من مكاسب وحقوق
فقد . ابق بني الدولة والسلطة يف اال العريبأحد أسباب هذا الفشل، وأبرز تعبرياته يف الوقت نفسه، هو التط

عملت خنب السلطة على مماهاة نفسها بالدولة كي يكون االعتراض عليها خروجا على الدولة واعتداء على 
وحيث تعذر على الشعوب واتمعات الفصل بني السلطة املستولية والدولة، فقد ارن مصري . األوطان

وإذا كان ). وإن بصيغ غري حربية بالضرورة( وفقا للمثال العراقي املرشح للتكرر الدولة بالذات مبصري السلطة
ال شك يف أن ايار الدولة العراقية تولد عن الغزوة األمريكية وليس عن حمض استيالء صدام حسني وأبنائه 

ط وعشريته وحزبه عليها فإن ذلك االستيالء قد أضعف، بل عطل، فرص الدولة يف الصمود بعد سقو
  . مؤسساا واستقالهلا عن السلطة: لقد ألغى األمريكيون دولة فقدت جوهر الدولة. احلاكم

غري أن األمر ال يتوقف عند احتمال زوال الدولة كمؤسسة سيادية عليا، أو مؤسسة املؤسسات، بل يتعداه 
  . إىل خطر ايار الدولة ككائن جيوسياسي سيد مستقل، سواء بتقسيمها أو باحتالهلا

   خرائط سائلة
بعد قرابة تسعة عقود من قيام الدول احلديثة يف املشرق العريب ال يبدو أن أياً منها قد ضمن لنفسه فرص بقاء 

 أيلول، مث بعد غزو أفغانستان والعراق، بدأ األمريكيون عملية إعادة نظر سياسية 11وبعد . ال تقبل العكس
بل إن قطاعات من . تواجه هذه العملية مبمانعة ذات شأنوفكرية وأخالقية يف هذه الكيانات، من دون أن 

شعوب هذه الدول بالذات وجدت الفرصة ساحنة للمشاركة يف عملية إعادة النظر هذه، ولو من موقع 
وال يقتصر أمر تلك القطاعات على اعتراض على الشرعية السياسية لألنظمة . االندراج يف خطط الغالبني
وال حيتاج املرء أن يكون قوميا . ميتد إىل التشكيك يف شرعية وجودها بالذاتاحلاكمة يف هذه الدول بل 
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عربيا أو قوميا كرديا أو حمافظا أمريكيا جديدا كي يسحب عواطفه من الدول القائمة، أو كي يعمل بلسانه 
بأا را وأكرادها ومل تستطع مجيع دول املشرق العريب إقناع ع. على التخلص منها) إن استطاع(وبيده 

  .  عريب أكرب هلم وفقا لصيغة لبنانية ختيلت أن ما يهدد لبنان هو الذوبان يف كيان سوري أو"وطن ائي"
وليس من الضروري لعملية إعادة رسم . "إعادة رسم اخلرائط" ليقارب "ةتغيري األنظم"األمر يتعدى اليوم 

فاالحتالل األمريكي للعراق، . ا كذلكاخلرائط يف منطقة الشرق األوسط أن يكون مكتوبا على جبينها أ
واستسالم اجلماهريية العظمى، وتضعضع سوريا، واألولوية االستراتيجية املمنوحة أمريكيا للدول الصغرية يف 

، فضال "هباء ينقلع بسهولة"ر، وسحق الفلسطينيني حىت يصريوا اخلليج على حساب السعودية، وتضاؤل مص
ت ختص الوضع الكردي يف مشال العراق، والعالقة اجلديدة السورية عن عمليات أخرى مفتوحة النهايا

، كل ذلك يف حقيقته "نطقة توترجسرا لتبادل الثقة بدال من م"ليت جعلت من احلدود بني البلدين التركية ا
إذ ليس من احملتوم أن تتخذ هذه العملية الشكل الكالسيكي، املثايل، الذي . نوع من إعادة رسم اخلرائط

  . اتفاقية سايكس بيكو: ه يف االتفاقية التأسيسية للشرق األوسط احلديثأخذت
  املعرفة والسلطة 

لكن األفق الذي يبدو أن الفكر السياسي العريب مدعو الستكشافه يف املرحلة املقبلة مير من احتمال أن 
الراهنة، مبا يتضمنه ذلك االعتراض على نظم السلطة القائمة ينفتح على إعادة النظر يف اخلريطة اجليوسياسية 

بل إن استكشاف هذا . "الشرق األوسط"من عدم التسليم بالتوزيع الراهن للسكان واألراضي واملوارد يف 
األفق قد يكون فرصة الفكر السياسي العريب إلعادة تأهيل نفسه والدخول كفاعل مستقل يف احلقل السياسي 

ن هناك فاعلني استراتيجيني ما توقفا يوما عن اعتبار ولنالحظ أ. والفكري اجلديد التايل لسقوط بغداد
إسرائيل والواليات : اجلغرافيا السياسية للمنطقة صلصاال قابال للتشكيل واملراجعة وإعادة رسم المتناهية

  . املتحدة
ويبدو أن بعض تيارات الفكر السياسي العريب موشكة على إاء دورة كاملة يف تصورها اجليوسياسي للدول 

م االعتراف بالدول القائمة ووضع فبعد انطالق الفكر القومي العريب من عد. ربية والشرق أوسطية القائمةالع
 االعتبار للكيانات القائمة وحبثت هلا عن أعادت كمهمة قومية عملية، جاءت مرحلة "إعادة رسم اخلرائط"
ة يف سياق األزمة الفكرية والسياسية وقد متت هذه املراجع. جذور تارخيية متفاوتة العراقة) وعثرت هلا على(

من جهة، ويف سياق ميول فكرية ) 1973 وإخفاق 1967بعد هزمية (واألخالقية للحركة القومية العربية 
حمافظة تتخلى عن أية مساع استقاللية وحتررية، ومتيل إىل مواقف واقعية متفامهة أو مؤيدة لألمريكيني 
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ياسي التدرجيي مع األمريكيني والتخلي التدرجيي أيضا عن مشاريع بعبارة أخرى شكل التقارب الس. سياسيا
إعادة رسم اخلرائط القومية العربية امللمحان األساسيان للحياة السياسية والثقافية العربية يف الثلث أو الربع 

: مدماكني يقوم على "ثوري"ن اجلديد جاء األمريكيون مبشروع وإمنا يف بداية القر. األخري من القرن العشرين
وهكذا يف الوقت الذي كان األمريكيون يسقطون نظام صدام البعثي، . تغيري األنظمة وإعادة رسم اخلرائط

وحياصرون النظام البعثي اآلخر يف سوريا، ويؤلفون قلب اجلماهريية تأليفا مجيال، ويعلنون مرة أخرى اية 
  . ةمشاةالقومية العربية، كانوا يأتون مبشروع حيمل تطلعات تغيريي

هذه إعادة اعتبار كاملة يف تقديرنا للتطلع املكون للفكرة القومية العربية، أعين الربط بني تغيري األنظمة 
وإعادة االعتبار هذه حممولة يف طيات ديناميكية . السياسية وإعادة تشكيل اال اجليوسياسي الشرق أوسطي

يديولوجية، وحتول العالقة بني املعرفة والسلطة واملقاومة تنطوي أيضا على إعادة تشكل اخلرائط الفكرية واإل
  . يف الشرق األوسط

مبادرة (ومن الالفت على كل حال أن العامل العريب يوجد موحدا يف التخطيط االستراتيجي األمريكي 
، بل نكاد نقول ...)الشراكة األمريكية الشرق أوسطية، خطاب بوش حول الدميقراطية يف الشرق األوسط 

  . نه ال يوجد موحدا إال ضمن هذا التخطيط، ولكن بالطبع بوصفه موضوعا عاجزا عن التخطيط لنفسهإ
يستهدف التطلع املكون للفكرة العربية استعادة انفتاح وتواصل اال احلضاري واجليوسياسي املشرقي الذي 

ل مدخلني إىل تكوين جمال للدمج فقد بدا االنفتاح والتواص. تقطعت أوصاله يف اية احلرب العاملية األوىل
البشري أوسع من األطر اليت خلفها املستعمرون الغربيون، ويف الوقت نفسه شرطان للمشاركة يف العملية 

ومن هذا الباب تتعارض الفكرة العربية مع الفكرة الصهيونية ومع اهليمنة . احلضارية العاملية من موقع املساواة
خارجية موقع املرجعية النهائية للتفاعالت بني دول املنطقة وشعوا، أو القيام الغربية، أعين مع احتالل قوى 

لكنها تتعارض بصورة مباشرة مع . على عالقاا البينية وسقوف اختياراا السيادية ووجهة تطورها التارخيية
 فالدكتاتوريات الدموية .اهلياكل السياسية واملؤسسية والفكرية اليت أطرا يف النصف الثاين من القرن العشرين

العاتية، واألنظمة املغلقة اليت جتمع بني احلزب الواحد والطائفية واألسرية وعبادة احلاكم، والتدين املريع يف 
القومية "كلها مسات ميزت األنظمة ... اورةمستوى النخب احلاكمة، واالنغالق الغيور دون الدول ا

 الفكرة العربية وكل من القمع وتواضع مستوى النخب والفشل ، وأسهمت يف تثبيت الترابط بني"العربية
  . التنموي

وإمنا انسداد آفاق هذه األنظمة وتشبثها بسلطة مطلقة جتمد أية ديناميات داخلية هو الذي خيرجها من السباق 
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  . أيلول 11 أخذ تفسخها يؤذي األمريكيني والغرب وبلغ مستوى دراميا يف أنالعاملي، وباخلصوص بعد 
إن فصل السلطة عن الدولة، أي حترير الديناميات السياسية واالجتماعية الداخلية يف البالد العربية، هو 

 أيوبقدر ما يتكون داخل وطين حقيقي يف هذه البلدان، . "تغيري األنظمة" اليوم لاملضمون احلي والضروري
فليس .  سترتسم يف آفاقها جمددا"خلرائطإعادة رسم ا" يف ذاا تنظيمات احلداثة، فإن كذلك بقدر ما تستبطن

 على اعتبار الداخل جزءاً من متعددات أيغري االنفتاح على التعدد الداخلي يؤسس لالنفتاح على اخلارج، 
  . إقليمية ودولية أكرب

...........................................................................................  

  30نشور ص تتمة امل
لقد افترضت، ومهاً، عدم وجودهم ما أمكنها من تلـبس ادعـاءات إنـسانية،              . تبشريهم لتغيري معتقدام  

الذين قاوموا، عرب البقـاء،     . ومارست، عملياً، طردهم، ووضعت نصب عينيها، على الدوام، إبادم سياسياً         
أما الذين دخلوا دائرة االحـتالل    . "األسرلة" يقاوم بضراوة، وحىت اللحظة، خطر    دفعوا مثناً باهظاً ومنهم من      

وال يـزال يف    . يف مرحلة الحقة فواجهوا، ويواجهون، خطر االستتباع االقتصادي املتحول قوة دعم لعدوهم           
حترمهم، بعد األرض واهلوية واالستقالل واحلريـة       !) وعربية أحياناً (وسع االحتالل ديدهم بعمالة آسيوية      

  ! تعــــــــرض لالســــــــتغاللواحلقــــــــوق، حقهــــــــم يف ال
ال بل اختذ املطلب االستقاليل، ذات مرة، صيغة مماثلـة  . لقد حتول احلق يف التعرض لالستغالل إىل بند نضايل    

  .  وتغيري شكل االلتحاق من فـردي إىل عالقـة دولـة بدولـة             "حق الدوران يف الفلك اإلسرائيلي    "عنواا  
ووضع الفلسطينيني، طاملا أنه يـسيطر      . ة يف الضفة والقطاع   لقد دمر االحتالل مقومات حياة اقتصادية فعلي      

وهـذه  (على املعابر احلدودية ويتحكّم بكل داخل وخارج، ضمن شرنقة جتعل جمرد استمرارهم يف احليـاة                
ــة ــدوهم  !) مقاوم ــصادي لع ــاه االقت ــق الرف ــسامهتهم يف خل ــائج م ــن نت ــة م ــة فرعي   . نتيج

إن حق التحـرك    : ني، حسب شهادة أحدهم، املعادلة التالية     فرضت إسرائيل على سجناء سياسيني فلسطيني     
ــدبابات     ــه لل ــشة التموي ــة أقم ــرتبط حبياك ــدقائق م ــشمس ل ــة ال ــة ورؤي   أي أن . والرته

إن القـدرة   : الذي دخل السجن ملقاومته االحتالل مرغم على قهر وطنيته وإنسانيته واختراع معادلة مضادة            
  . دمـة، ولـو غـري مباشـرة، جلـيش االحـتالل           على الصمود داخل سـجن االحـتالل مرهونـة خب         

ميكن ألي كان تقدير مدى العذاب والتمزق الذي يعيشه مواطن فلـسطيين يقـف لـساعات، ويتعـرض                  
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إلهانات، وهو يتأمل يف اضطراره إىل إعالة أبنائه عرب بناء مستوطنات أو تشييد جدار يقضم األرض ويهـدد                
يكرر هذا املشهد، بتفاوت، ما عاناه يهود يف معسكرات اعتقال          . ااملستقبل ويفقد احلياة، أصالً، بعض معناه     

 يفقد معناه هنا "التفاوت"ويكاد . تيار الذاهبني حنو املوت نازية عندما طُلب منهم أن يكونوا مسؤولني عن اخ        
  . عنــــدما خيــــرج املــــرء مــــن جحــــيم ليقــــيم جحيمــــاً لــــسواه

وفضيحة، . إنه، يف احلقيقة، فضيحة لنا    .  يدين إسرائيل  "قتيل إيريز "يتوجب أن ندع جانباً، وبسرعة، كم أن        
ــورة   ــان البهــــــــــ ــا، لفرســــــــــ   . بيننــــــــــ

إن . إن هذا القتيل هو مدخل لقراءة حقيقة موازين القوى بني الفلسطينيني واإلسرائيليني من البحر إىل النهر                
 "توازن الرعب "أما  . العالقة التهويل بالتوازن الدميوغرايف إهانة ألن عناصر قوة أخرى هي احلامسة يف أواليات           

إن االستنتاج الذي ال استنتاج سواه هو أنه ليس يف وسع الفلسطينيني . فاستمرار أصويل ألوهام يسارية سابقة
ــوطين  ــاجمهم الـــ ــن برنـــ ــد األدىن مـــ ــاز احلـــ ــدهم إجنـــ   . وحـــ

يد الصمود والرفض   إن الفرق بني أناش   .  دعوة إىل التفكري يف املوقف العريب حيال الفلسطينيني        "قتيل إيريز  "و
واملقاومة وبني التبشري بالواقعية والتأين والرهان على التسوية، إن الفرق بني األمرين أقل مبا ال يقاس من اهلوة                  

إن التخلي عن الفلسطينيني، وهذه مسة عامة للوضع        . الفاصلة بني ما يقدمه العرب وما يتوجب عليهم تقدميه        
امج الوطنية والدميوقراطية يف كل بلد، وعن أي طموح ملستقبل مشترك           العريب اليوم، جزء من التخلي عن الرب      

ليس املطلوب تضامناً أو تعبرياً عن أخوة بل إدراك خماطر التمدد اإلسـرائيلي املعطـوف علـى                 . يف املنطقة 
ــان   ــشعوب واألوطـ ــستقبل الـ ــى مـ ــك علـ ــار ذلـ ــة وآثـ ــة األمريكيـ   . العدوانيـ

ليس سرقة  : فهو يؤكد أن أي فساد، هنا، له طعم آخر        . سطينيني لشؤوم  حتد أمام إدارة الفل    "قتيل إيريز  "و
ويتساوى يف ذلك اهلدر املقصود، وامتالك مصنع ميد االحتالل باإلمسنت، وإقامة           ... شخصية بل خيانة وطنية   

ــوذ   ــتغالل النفـــ ــى اســـ ــة علـــ ــات قائمـــ ــبكة عالقـــ   ... شـــ
ميكن هلـذه الـدعوة أن تقـود إىل         . ضع واملراجعة ، باختصار، دعوة إىل اخلجل والواقعية والتوا      "قتيل إيريز "

استيالد وعي مطابق ووضع استراتيجيات ذات جدوى، كما ميكن هلا أن تغري مبزيد من االحنطاط الـذي                 
ــها  ــستحيلة الــــيت واجهتــ ــة املــ ــسؤولية احلالــ ــضحية مــ ــل الــ   . حيمــ

اخلـرب  "اك جدي ألبعاد هذا     إن ما هو سائد يف الوعي العريب الراهن، على تناقضه، ال يسمح بتوقع إدر             ... 
 . "العادي
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 من الصحافة العربية

  قتيل معرب إيريز
   جريدة  السفري2004/02/18                                             مساحةفجوزي
  

وقعت . فلسطيين من جراء التزاحم عند معرب إيريز) أو موت(مقتل . ال يكاد يستحق النشر. خرب عادي
 قتله. لى اجلانب الفلسطيين ومل يتضح ما إذا كان الرجل قضى ضحية أزمة صحية أم دهساً ع"احلادثة"

مهدت له إسرائيل بتضييق املعرب وحتديد ساعات، أو دقائق، العبور، . إال أنه تزاحم من نوع خاص. التزاحم
إم فلسطينيون : خصوصيته نابعة من نوعية املتزامحني. ليست هذه خصوصياته. وزيادة اإلجراءات األمنية

تعاقب إسرائيل الفلسطينيني مبنعهم : ومن العالقة بني األمرين. إسرائيل: ومن مكان العمل املقصود. من غزة
 يف "التسامح"وغالباً ما يندرج طلب . من العمل لديها وتظهر حسن نية عندما تتسامح معهم فتسمح هلم

ل حيثها على قبول استغالل قوة العمل الفلسطينية مبا يعزز مثة رجاء مرفوع إىل إسرائي. أجندة املطالب الدولية
 هي عنصر من "األرحيية"علماً أن هذه . اقتصادها، ويدعم ازدهارها، ويسمح هلا بتحمل كلفة االحتالل

عناصر صمود الفلسطينيني فوق أرضهم، واستمرارهم على قيد احلياة، وحتويل ذلك، حبد ذاته، إىل عامل من 
  . ةعوامل املقاوم

؟ أال تكشف الواقعة خواء اإليديولوجيات "اخلرب العادي"م تتهاوى خطابات نارية أمام هذا هل يدرك أحد ك
؟ ألسنا أمام جتلٍّ، " توازن الرعب والدم"املتومهة صراعاً متوازناً بني احملتل واحملتل؟ أليس متهافتاً احلديث عن 

  الئي ولشروط مقاومته؟ نريد إنكاره، ملا مييز االحتالل االستيطاين اإلج
           مل تدع احلركة الصهيونية يوماً أا تريد استغالل السكان األصليني للبالد، وال دفعهم إىل موقع دوين، وال 

   ..................30البقية ص ..................... 


