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فتحة العدسة

سوريا ...وعنق الزجاجة األضيق
تسارع أطراف الرصاع -وال سيام النظام-
للزج بكل إمكانياتها لتحقيق مكاسب عىل
األرض تحسباً ألي عملية تفاوضية مع تبدل
خارطة القوى العسكرية عىل صف املعارضة،
وضياع هوية ما تم االصطالح عليه بـ«الجيش
الحر»وتآكله ،وتشكل «الجبهة اإلسالمية»
وانكفاء األطر السياسية املعارضة عىل نفسها،
وانحسار تأثريها غري املتبلور أص ًال ،ودخول
مناطق جديدة عىل خط الحرب الضارية التي
يدفع املدنيون رضائبها األكرب يف ظل الظروف
اإلنسانية املأساوية ،وموجة الربد الشديدة
التي اجتاحت املنطقة مؤخراً والتي زادت
من سوء الحالة اإلنسانية املتفاقمة
أصال يف الداخل و املخيامت.
كل هذه املؤرشات تدفع باتجاه
طول أمد النزاع ومحدودية وجود
حل سيايس ،إن مل تتوفر نية جدية
عن األطراف الدولية واإلقليمية
املساهمة –بعمق– يف تصنيع
األزمة وإطالتها ،وهذا يعطي صورة
واضحة عن انتفاء دور السوريني
كالعبني عىل الرقعة الجغرافية
لسوريا -معارضة ونظاماً -يف
وقت يعجز كال الطرفني عن حسم
عسكري ،واإلتيان بنموذج مقبول
ضمن الرصاع ،ومع أن القوة
العسكرية املحسوبة عىل املعارضة
تعترب نفسها –يف العموم -ذراعاً
عسكرية للثورة التي طالبت
بالحرية والكرامة والعدالة (سقط
شعار الدميقراطية من حسابات
جميع القوى العسكرية) لكنها مل
ترتدع يف الغالب عن ترديد خطاب

طائفي منفر لجمهور الثورة وارتكاب فظاعات
يف بعض األحيان ،مع ابتالع مجمل التشكيالت
العسكرية الصغرية من قبل املتطرفني.
ما نتج عن هذا التأزم مل يعكس حقائق سوء
الحالة عىل جميع الصعد والصعيد اإلنساين
فحسب ،بل دل عىل عدم قدرة القوى املدنية
«املؤمنة بتغيري حقيقي» عىل صياغة برامج
عمل فعالة يف ظل املنافسة عىل تصدر املشهد
والتمثيل يف املحافل ،إذ استحالت معظم
التشكيالت واملؤسسات املدنية التي ولدت يف
ظل الثورة إىل مصادر تغذية وخزانات دعم
للبهرجة الساعية إىل توفري الدعم لربامج دون

غريها وأشخاص محددين ومتدافعني نحو
الظهور والتمثيالت ،وغاب يف املجمل النفس
املدين الحقيقي وظهر الوجه السيايس لها
مقرتناً بكثري من التخبطات واالرتجال وهذا
ما يزعزع ثقة السوريني بقدرة التعبريات
املدنية الهشة واملستثمرة سياسياً إىل حد كبري
عىل إنجاز تحول حقيقي يف نطاقات عملها
وتأثريها املفرتض.
ما زالت هناك آفاق للعمل املدين ولقدرة
املشتغلني بالشأن العام عىل اسرتجاع البوصلة
وتحديد األولويات واالقرتاب بهدوء من
وضع حلول مرحلية و برامج ذات مردود
ملموس ومبارش ترتكز عىل املأسسة
و التخصص والتمكني الحقيقي
وتعالج –ولو موضعياً -مشاكل
صغرية قد تكون عائقاً أمام وضوح
الرؤية واالسرتاتيجية ،فالتصدي
للآمزق واملشاكل الكربى من دون
تفصيالت وسرب ومعاينة خطأ كبري
يرتكبه من يفتقد القدرة عىل
التفكيك والتقييم ومن ثم املبادرة
وفق ما هو متاح.
تبقى األولوية يف هذا الظرف
للضغط والحشد والعمل الجاد
عىل تخفيف املعاناة اإلنسانية
العميقة للسوريني من نازحي
الداخل والالجئني يف دول الجوار
الذين يلتهمهم برد الشتاء القارس
واملدنيني الذين يعيشون يف مناطق
يطالها القصف والتدمري املمنهج
عرب الرباميل واملدفعية رغم ضيق
األفق وقتامة املشهد.

رئيس التحرير

رؤيــة

ماهية الحكم الرشيد ومؤشراته في المجتمع
مجيد محمد

يعد مفهوم الحكم الرشيد (الحوكمة) من
أكرث املفاهيم التي أثارت الجدل يف العقدين
األخريين ،وم ّثل تحدياً فعلياً أمام منظري الفكر
يف امليادين السياسية واالقتصادية واالجتامعية،
لوضع أسس فكرية تتمحور حول املفهوم
واملقصد الفعيل له لوضع الخطط والطرائق
املناسبة للوصول لفعالية قصوى يف معايري
التقييم الخاصة بقياس مستوى األداء الرشيد
يف سياسات الدول أو الرشكات أو املجتمعات.
وبالرغم من اإلشكالية التي تكتنف تاريخ
ظهور هذا املفهوم ،إال أ ّنه حاز عىل اهتامم
واسع من ناحية التنظري يف الجانب االقتصادي
التنموي أكرث من الجوانب األخرى ذات الصلة،
ّ
ولعل الجانب السيايس من أكرث املحاور التي
افتقدت ملثل هذا التنظري الفكري والفلسفي،
وغالباً ما كان املدخل االقتصادي لتحليل هذا
املفهوم هو البوابة ملناقشة آليات الحكم
الرشيد يف امليدان السيايس.
دور املجتمع املدين ومقدار الثقة العامة يف
املؤسسات الحكومية وآليات عملها ،ومنظومة
الفساد ،ودرجة الوعي مبفاهيم العدالة
االجتامعية ،واحرتام مبادئ حقوق اإلنسان،
ومدى استجابة الحكومات ملطالب الشعب،
والالمركزية يف أمناط الحكم الداخيل ،ومشاركة
القوى السياسية والفعاليات االجتامعية
واالقتصادية بشكل متوازن يف عملية اتخاذ
القرار ،إىل جانب نوعية الحياة (تكافؤ
الفرص) التي توفرها الدولة مبختلف قطاعاتها
ملواطنيها ،واآلليات التي تعتمدها السلطة
يف تحقيق الشفافية ومبدأ اإلفصاح ،ومقدار
التوافق الوطني داخل املؤسسات الحكومية،
إىل جانب مستوى الهشاشة يف الدولة ،كلها
معايري أساسية تساهم يف رصد مستويات
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ونسبة الحكم الرشيد من الناحية السياسية يف
أي مجتمع من املجتمعات.

بحيث يشمل مؤسسات الدولة الدستورية
وسلطاتها املختلفة الترشيعية والتنفيذية،
باإلضافة ملؤسسات املجتمع املدين والقطاع
الخاص (الربحي ،الطوعي).

نسبي -يف أي مجتمع من املجتمعات ،منها
التنمية املستدامة ،واإلدارة القوية امللتزمة
بقوانني غري قابلة للتأويل يف املجال اإلداري،
وكذلك مفهوم الرشعية ،وفعالية تطبيق
القانون من جانب أجهزة الدولة التنفيذية،
واملشاركة الفاعلة من األفراد واملجتمعات
الفرعية واملؤسسات الخاصة (الربحية أو
الطوعية) ،وقدرة املجتمع عىل التطور
وإحداث التغيري.
يك يكون الحكم الرشيد ذو فعالية وميلك
إمكانية التطبيق العميل يف امليادين املختلفة
البد من توافر عدد من الرشوط األولية يف بنية
الدولة املؤسساتية كوجود قيادة مميزة ومرنة
يف رأس الهرم السلطوي أو اإلداري ،ورضورة
وجود قوانني وأنظمة وترشيعات ولوائح
متداولة ومتعارف عليها متتاز بالشفافية ،إىل
جانب وجود مشاركة مجتمعية فعالة من
مؤسسات املجتمع املدين سواء كانت هذه
املؤسسات أفراداً أو جامعات.
يحيلنا هذا الحديث كله إىل وضع لبنة
أساسية لتعريف رمبا يشمل مختلف تفرعات
مفهوم الحكم الرشيد من حيث كونه معياراً
للحكم عىل مدى الفعالية ألسلوب اإلدارة
سواء يف العملية السياسية أو االقتصادية
وحتى االجتامعية؛ فهو مي ّثل مامرسة السلطة
السياسية وإدارة شؤون املجتمع وموارده،
وتحقيق التطور االقتصادي واالجتامعي،

بحسب األمم املتحدة وبرنامج اإلمناء التابع
لها ،فإن الحكم الرشيد يتمحور حول مامرسة
السلطة السياسية ألعاملها ضمن معايري
محددة تفيض لتحقيق التنمية املستدامة،
وتنمية املوارد القصرية والطويلة األمد ،وتوفري
معايري النزاهة واملساءلة ،واحرتام املصلحة
العامة واملحافظة عليها.
ووفقاً لهذا املنظور األممي للحكم الرشيد فإن
وظائف الدولة الحديثة تتمحور حول عدّة
نقاط وتفصيالت ميكن من خاللها االستدالل
عىل جذر وأصول العملية اإلدارية للسلطة يف
تسيري شؤون البالد ومواردها .هذه الوظائف
تتلخص يف بحث الدولة الدؤوب لتأسيس
دولة القانون واملؤسسات وفق نظام مؤسيس
دينامي يبعتد قدر اإلمكان عن الهرمية
العامودية يف عملية اتخاذ القرار السيايس أو
اإلداري ،ووضع خطط تنموية بعيدة األمد
(اسرتاتيجية) متتاز بالوضوح واملرونة للتكيف
مع الظروف واملستجدات الداخلية منها أو
الخارجية ،والسعي الحثيث لتوفري عنرص
املشاركة الفعالة من قبل جميع املساهمني
يف عملية التخطيط وجمع املعلومات واتخاذ
القرار ،وبذل الجهود الكفيلة لفرض سيادة
القانون وحكمه عىل كافة الهيئات والتشكيالت
املجتمعية (العامة والخاصة) ،ومن ثم العمل
وفق محددات تفيض لخدمة املجتمع ككتلة
متكاملة أو عىل األقل كتكوينات مجزأة

مؤرشات ومعايري االستدالل عىل
الحكم الرشيد

الحكم الرشيد مرتبط بشكل وثيق وعضوي الحكم الرشيد يف أدبيات األمم
مبفاهيم أساسية الب ّد من توافرها -وإن بشكل املتحدة

رؤيــة
تتالقى يف النهاية يف تحقيق غرض أسايس هو األوجه التي يتخذها الحكم الرشيد

املصلحة العامة.
هذه الوظائف ميكن الحكم عىل مدى
مساهمتها يف تثبيت دعائم الحكم الرشيد
من خالل عدد من املحددات التي مت ّثل مثرة
تطبيق الدولة لوظائفها املذكورة آنفاً ،تتمحور
هذه املحددات حول تأصل مبدأ املساواة
وتكافؤ الفرص لكل أفراد املجتمع ،واملقدار
الذي تلبيه الدولة لتحقيق حاجات املواطنني
املختلفة ،وأخرياً مدى الفعالية التي تتمتع
بها لجان املحاسبة العاملة داخل الهيئات
واملؤسسات.

يف املجال السيايس :تتلخص مامرسة الحكم
الرشيد يف السياسة برسم السياسة العامة
للدولة وشكل العالقات الداخلية والخارجية،
بالكيفية التي يتحقق بها االستقرار واألمن
والتنمية يف املجالني االقتصادي واالجتامعي.
يف املجال االقتصادي :يتمثل الحكم الرشيد
اقتصادياً من خالل عمليات التخطيط
واالختيار واملفاضلة العقالنية بني البدائل
املطروحة لكل ّ
خطة اقتصادية ،واتخاذ القرار
يف القضايا التي من شأنها تطوير وتنويع
النشاط االقتصادي للدولة مبا يحقق الرفاهية

وحياة أفضل لإلنسان.
يف املجال اإلداري :الحكم الرشيد يف هذا
الجانب هو القرار التنفيذي الذي يتعلق
بالحياة االقتصادية والسياسية والتنموية
وحقوق اإلنسان وكرامته ،وفق الرؤى املرسومة
واملتوافق عليها بشكل مسبق.

دور املجتمع املدين يف تعزيز الحكم
الرشيد

ميكن ملؤسسات املجتمع املدين أن تعزز الحكم
الرشيد يف مختلف املجتمعات ،من خالل أداء
دور حاسم يف الكثري من القضايا املحورية
واملفصلية يف املجتمع الذي تنشط فيه ،فإما
أن تكون أداة تدعم دور السلطة يف دولة ما
من أجل تعزيز مفاهيم الدميقراطية ،والحقوق
املدنية والشفافية واملساءلة واملحاسبة أو أن
تلعب الدور املعاكس ،ألن املجتمع املدين ميكن
أن ميارس دوراً مه ًام يف توطيد ركائز الحكم
الرشيد عرب تنفيذ حمالت توعوية مستمرة،
تعزّز أطر التعاون والتفاعل ما بني مؤسسات
الدولة ومؤسسات املجتمع وأفراده ،من
خالل توفري املعلومات وباالتجاهني ،وخاصة
يف القضايا الحاسمة وذات املساس املبارش
بحقوق اإلنسان وحرياته.
إن التأسيس لحالة االتفاق يف األعامل
العمومية التي تؤديها اإلدارة سواء كدولة
أو مؤسسات أو جامعات أو مجتمع مدين
تجسد فلسفة الحكم الرشيد وتتضمن التزاماً
ّ
تفصيلياً ملالحظة مؤرشات ومبادئ هذه
الفلسفة وذلك عرب عدد من العنارص التي
يتحسسها املشاركون يف الحياة املجتمعية
تتثمل يف الرتكيز عىل اإلنسان ،واإلنصاف
والعدل ،واملسؤولية الفردية والجامعية،
وكذلك الشفافية واالستشارة ،واملشاركة يف
اتخاذ القرار ،وأخرياً التسيري الفعال والناجع
واملؤكد لألعامل العمومية التي تؤديها الدولة
أو املؤسسة.
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استقصــاء

ياسين الحاج صالح في منتدى المعرفة وحرية التعبير
متحدث ًا عن الثورة وسيادة الدولة وتشكل الهوية الوطنية

تحقيق :كامل أوسكان

يثري مبدأ «سيادة الدولة» أسئلة كربى يف ظل
الرصاع الذي تشهده سوريا منذ أكرث من سنتني
إذ يتنصل النظام من استحقاقاته يف حامية
الشعب ،بل يقف عىل الطرف املعاكس حني
ميارس القمع واملجازر ضده ،كام تربز ظاهرة
التنظيامت ذات األجندات العابرة للحدود
السورية والتي تفرض رؤيتها وسلطتها عىل
أجزاء من الكيان السوري وتسعى الحتكار
العنف يف املناطق التي تسيطر عليها.
كانت هذه التساؤالت محور النقاش يف جلسة
منتدى املعرفة وحرية التعبري املنعقدة تحت
عنوان (فوىض السيادة  ..قراءة يف املشهد
السوري) وذلك يوم السبت 2013/10/26
بحضور كل من ضيفي املنتدى الكاتب واملفكر
ياسني الحاج صالح والصحفية هالة قضامين،
ومبشاركة جمهور من السوريني املقيمني يف
مدينة غازي عنتاب الرتكية.
تحدث الحاج صالح عن مفهوم السيادة من
حيث كونها السلطة العليا غري القابلة للتقسيم
والتي تحوز عىل الوالية العامة ومتارس العنف
وتحدد هوية الكيانات السياسية ،فقد برز هذا
املفهوم يف القرن السابع عرش يف أوروبا خالل
فرتة ما بعد اإلصالح الديني وظهور الدولة
الوطنية ،أي يف الفرتة التي تلت معاهدة
وستفال  1648إرسا ًء لفكرة عدم التدخل يف
الشؤون الداخلية بوجود جهة سيدة وسلطة
عليا يف هذا املجال وانطالقاً من مبدأ «الناس
عىل دين ملوكهم».
وانترش مبدأ السيادة الوطنية والدولة
القومية خالل الحقبة االستعامرية يف كافة
أنحاء العامل ،والذي يعني أن الدولة هي
التي متلك السيادة والوالية العامة عىل
السكان يف نطاقها الجغرايف وتحتكر الحق

يف مامرسة العنف ،وهي من تحدد أو تع ّرف
بهوية السكان يف الحيز الجغرايف الواقع تحت
سيادتها؛ وبهذا املفهوم نجد أن أياً من دول
املنطقة مل يستكمل عنارص السيادة باملعنى
الذي استق ّر عليه األمر يف أوروبا ،وذلك كون
منطقة الرشق األوسط من أكرث املناطق تدوي ًال
يف العامل وبالتايل بقيت هذه الدول منقوصة
السيادة.

مبدأ سيادة الدولة يعني أن الدولة
هي التي متلك السيادة والوالية
العامة عىل السكان يف نطاقها الجغرايف
وتحتكر الحق مبامرسة العنف ،وهي
من تحدد أو تع ّرف بهوية السكان يف
الحيز الجغرايف الواقع تحت سيادتها.
سيادة الدولة مرتبطة بقدرتها عىل شن
الحرب خارجياً

هذه الحالة مع ظهور حركة حامس وحزب
الله واليوم يف السياق السوري تربز قوى تقوم
مبامرسة الحرب.
إن عجز الدول يف مجالنا عن مامرسة هذه
الوظيفة السيادية أدى إىل ظهور القوى
واملنظامت مادون الدولة ذات الطابع اإلسالمي
والتي متارس الحرب والعنف مع تراجع
املنظامت العلامنية واليسارية والقومية،
وترافق ظهور هذه القوى والعثور عىل منبع
للتربيرات األيديولوجية (يف  30سنة املاضية
كان منبع التسويغات األيديولوجية للحرب
يف مجالنا هو الدين اإلسالمي سواء بصيغته
السنية أو الشيعية).
ومن ثم عرج الحاج صالح عىل واقع الدولة
السورية والتجسيدات السياسية للسيدة فيها
منطلقاً من تعريف السيادة عىل أنها الوالية
العامة للدولة وقدرتها عىل مامرسة الحرب
واحتكار العنف ،وهي الجهة الوحيدة التي
تحدد الهوية الوطنية ،حيث يرى الحاج
صالح أن سيادة الدولة يف سوريا وفق هذه
الخصائص كانت منقوصة وتعرضت إىل
تحديات يف هذه املسائل ،ومل تكن الدولة
متارس كافة الوظائف التي يجب أن متارسها
حتى يف أوقات االستقرار ،وذلك لوجود أجزاء
من األرايض السورية تحت االحتالل والذي
يعترب مساساً بسيادة الدولة وبكيانها الوطني،
وعندما نتحدث عن (الجمهورية العربية
السورية) نعني سلطة تسيطر عىل كافة
املجال الرتاب الوطني لسوريا التي تعرتف بها
الهيئات الدولية مبا فيها الجوالن.

بينّ الحاج صالح يف حديثه أن أهم مظهر من
مظاهر نقص السيادة يف بلدان الرشق األوسط
تكمن يف فقدانها القدرة عىل شن الحرب
خارجياً ،والتي تعترب أحد الخصائص األساسية
والسيادية للدولة ،وبالنظر إىل واقع الدول
العربية نجد أنها باملجمل فقدت القدرة عىل
مامرسة الحرب منذ السبعينات من القرن
املايض ،وبالتايل فقدت القدرة عىل مامرسة
السيادة يف حيزها الجغرايف ،وترتب عىل
فقدان هذا العنرص يشء مهم جداً وهو أن من
ميارس العنف يف املجال العريب ليس الدول،
وإمنا منظامت تعرب عن حالة ما دون الدولة تحدي اإلسالميني لسيادة الدولة
(طبعاً الوضع الفلسطيني خاص) وقد برزت يرى الحاج صالح أن انتقاص السيادة يف
سوريا ليس فقط مصدره عجز الدولة عن
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مامرسة الحرب ،إمنا مرده إىل وضع تاريخي
خاص يكمن يف ضعف تشكل الهوية الوطنية،
وعىل مستوى الوالية العامة كان اإلسالميون
يتحدون سيادة الدولة منذ زمن ويتط ّلعون
إىل مامرسة والية عامة وتغيري كيان الدولة
باتجاه إسالمي نابع من مفهوم األمة اإلسالمية
املتخيلة ،ويعتربون سوريا جزءاً أو إقلي ًام من
هذه األمة ،حيث يوجد يف سوريا بشكل من
األشكال سيادتان :سيادة الدولة ومؤسساتها
الوطنية الحديثة التي تشكلت عرب مراحل
معروفة ،وسيادة أخرى تتمثل يف جهة متارس
وظائف سيادية باسم الدين اإلسالمي خصوصاً
يف مجال األحوال الشخصية؛ هذا يدل عىل
ضعف التشكل الوطني ،وهي ليست مشكلة
سياسية مرتبطة بوجود أحزاب إسالمية من
عدمها بل مرتبطة مبدى التشكل الوطني
لسوريا كدولة وطنية حديثة ،واملسألة ليست
مسألة االستفادة من عقائد الشعب إمنا هناك
قانون ديني مستمد من الرشيعة اإلسالمية
غري قابل للتغيري وال تستطيع الهيئات
«املنتخبة» املساس به ،ألن سلطة تعريف
اإلسالم يف سوريا تقع بيد رجال الدين السنة

كام تقع سلطة تعريف الوطنية بيد النظام،
واملجموعات اإلسالمية متارس بشكل أسايس
الوالية العامة عىل جميع السوريني وعىل ما
يتجاوز حدودها؛ وأكرب مثال عىل ذلك (الدولة
اإلسالمية يف العراق والشام) التي متثل ذروة
التفكري بسيادة جديدة ،حيث أنها تسمي
نفسها دولة ،يعني كلية السلطة والسيادة
عىل كامل املجال التي تسيطر عليه مبا فيها
من احتكار العنف والقمع الداخيل ووالية
عامة عىل كل الناس ،عىل حد تعبريه.

احتكار العنف داخلياً

االنتقاص اآلخر لسيادة الدولة يتمثل يف احتكار
العنف الداخيل ،حيث كان النظام قادرأ عىل
احتكار هذا العنف متاماً ،وهو الجهة الوحيدة
التي كانت تقمع وتعتقل وتعذب وتحاكم ،غري
أن السوريني اليوم أمام حالة من الكرس الهائل
لهذا االحتكار من قبل الثورة يف محاولتها نزع
سالح الحرب والقمع من يد الدولة ،وهذا بحد
ذاته تغيري كبري بغض النظر عن كونها ذهبت
باتجاه خلق وضع منفلت من الصعب مللمته
أو الذهاب باتجاه تأسيس سيادة جديدة
تحتكر العنف.

ويرى الحاج صالح أيضاً أنه البد من أجل مت ّلك
السيادة من مت ّلك قرار الحرب واحتكار العنف
الداخيل وهذا ما أصبح معروفاً لدى الجميع
من خالل ما حدث خالل السنتني والنصف
التي تجسد فيها كرس احتكار النظام للعنف
من قبل الجيش الحر واملجموعات املقاتلة
التي تتطلع إىل مامرسة العنف باسم الدين،
مبا يف ذلك مامرسة العقوبة العظمى (اإلعدام)
والتي تعترب من خصائص السيادة األساسية
املرتبطة بالعنف ،الجهة السيدة هي وحدها
من تقرر املوت أي هي التي متلك حق تنفيذ
اإلعدام.

سلطة تعريف السكان يف الدولة

التجسد أو الوظيفة الثالثة للسيادة هي
تعريف الهوية الوطنية والوطن وبالتايل
تعريف الخيانة ومن هو غري وطني ومتآمر
ضد الوطن أي تعريف الصديق من العدو.
يف عهد البعث حدث يش أ ّثر عىل جيلني،
وهو الخلط بني مسائل السياسة ومسائل
السيادة حيث اعتُرب االختالف بالرأي من
القضايا السياسية ،لكن النظام كان يخون
املختلفني مع السلطات الحاكمة بالرأي،
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مبعنى أنه يحول القضايا السياسية إىل قضايا
سيادية ،ويعترب كل من يخالفه بالرأي خائن،
فإذا كنت متارس الرأي املخالف فأنت متارس
الخيانة للوطن ،وهذا إن مل يكن يبيح الدم
فهو يستبيح سنوات من عمرك يف السجون.
اليوم ميارس هذا الدور (تعريف العدو
والصديق) بطريقة أخرى لدى اإلسالميني،
أي بدل التخوين الذي كان يوجه من قبل
البعثيني والذي مارسوه مامرسة رشعية
لوظيفة سيادية لكن مفرطة وخارج مجالها،
لدينا اليوم تهمة التكفري الخاص باإلسالميني.
ميكننا أن نجد اليوم يف الثورة السورية وبشكل
خاص لدى اإلسالمني والسلفية الجهادية
الخروج عن كامل نظام السيادة الذي تأسس
منذ عقود ،أي عن كامل قواعد تأسيس الدولة
الوطنية إن كان من خالل الوالية العامة
وتعريفها كأمة إسالمية أو من حيث العنف
الذي هو مرتبط بالدين وليس مرتبطاً بالفكر
الوطني والدولة الوطنية أو من حيث تعريف
الصديق والعدو والوطني والخائن ،حيث
يوجد لدى السلفيني الجهاديني عقيدة الوالء
والرباء لتقول أن الذي معنا والءنا له ووالئه
لنا ،والذي ضدنا نتربأ منه وهو كافر وبالتايل
مباح الدم.

مدى ارتباط مبدأ السيادة بتشكل
الهوية الوطنية
الهوية الوطنية هي إحدى الوظائف املرتبطة
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بالسيادة ومدى تشكلها ،وهي
أحد اإلشكاليات الكربى التي
كانت تعاين منها سوريا ،والتزال
بعض الجهات حتى اآلن تحاول
فرض هوية معنية وتعرقل تشكيل
هوية جامعة لكل السوريني.
وتعرف سوريا عىل أنها قطر
عريب أي أن الكيان السوري
يستمد رشعيته من ذوبانه يف
يشء آخر ،وهذه املسألة تطرح
تناقضا كبرياً وإشكالية مع تكون البالد ،أي
أن األيدولوجيا الرسمية تنكر رشعية الكيان
السوري وترى رشعيته بقدر ذوبانه ،وذلك يف
تطلع أكرب نحو أمة عربية كبرية ،هذا الفكر
يف أزمة لكن عملياً مل يكن هناك أي عمليات
سياسية ملواجهة هذه األزمة والنتاقض منذ
 40سنة ،ومل يحصل إنتاج فكري له قيمة يف
هذا االتجاه.
هذه األزمة هي أزمة عىل مستوى السيادة
وليست مرتبطة بظهور الثورة ،وهي تحتاج
إىل عملية تاريخية قد تأخذ عقوداً إىل أن
يستقر كيان البلد وتتشكل الهوية أو نوع من
اإلجامع الوطني ،حيث ال يوجد إجامع وطني
عىل أي مستوى من املستويات يف سوريا حتى
عىل كوننا سوريني ،وال أعتقد أن الثورة قادرة
عىل أن تجيب عىل هذا السؤال ،لكن الثورة
وضعتنا يف مواجهته وحت ًام ستأخذ سنوات
طويلة إىل أن تتبلور هوية ،أو بالحد األدىن
إىل أن تتشكل إجامعات وطنية ونقبل بعض
األمور كوننا سوريني.
غري أن الصحفية بسمة قضامين مل تتفق مع
هذا الطرح واستغربت السؤال عن الهوية
السورية ،فربأيها أن الثورة أحيت الهوية
السورية و أعادتها من الضياع وأن فكرة
األمة العربية انتهت مع بداية الثورة وبرزت
الهوية السورية ،حيث أن الثورة جمعت كل

السوريني.

الثورة وسيادة الدولة

كل الثورات تفيض إىل نوع من الفوىض،
والثورة السورية ليست استثنا ًء ألنه ال ميكن
تقويض نظام جامد ومتحجر إال من خالل
املرور مبرحلة الفوىض التي قد تطول أو تقرص
وقد تكلف قلي ًال أو كثرياً ،هذا يحدث يف كل
الثورات ،فالثورة إلغاء لسيادة الدولة وتعني
عدم االعرتاف بسيادة الدولة القامئة وهي
تؤسس لنظام جديد وتقطيع جديد للسلطات
يختلف كلياً عن ما هو قائم.
فالثورة إذاً ليست أزمة سياسية بل هي أزمة
تأسيسية ،وهي ليست أزمة عىل مستوى
السلطة بل عىل مستوى السيادة مبعنى أنها
مساس ليس بكيان الدولة فقط بل باملصلحة
السياسية ،حيث زجت الثورة اليوم السوريني
وجهاً لوجه مع كل هذه املشاكل والتساؤالت
والتناقضات التي تبحث عن معنى أن نكون
سوريني ومعنى سوريا وكيف يع ّرف السوريني
أنفسهم كسوريني ،هل هم مسلمون؟ وما هو
املقصود بذلك بالضبط؟ ....ألن هناك طوائف
أخرى ،وإذا تم تعريف سوريا عىل أنها بلد
عريب سنقع يف نفس اإلشكالية ،وقد دفع
السوريون مثن هذا الطرح منذ زمن ودخلوا
يف نفق مظلم.
هذه هي التحديات التي تواجه سيادة
الدولة السورية مبعنى الكيان الوطني وليست
مؤسسات الحكم ،وإن كان اإلسالميون هم
الشكل األبرز غري أن هناك تياراً كردياً لديه
تطلعات يف هذا املجال ويحتكر العنف
وميارس والية عامة متميزة عن والية الدولة
عىل قطاع من السوريني .وعندما نقول «فصيل
كردي» ال يعني هذا بطبيعة الحال املساس
بحقوق الكرد يف سوريا ورشعية مطالبهم ،بل
األمر مرتبط مبسألة انتقاص السيادة واملساس
بسيادة الكيان الوطني.

في متناول العدسة

ديناميات السيرورة الديمقراطية والمجتمع المدني

إعداد :سعود حسني

يقدم غرايم جيل يف مؤلفه دراسة منهجية الجامعات فذلك يؤدي إىل طرح مسألة
تحليلية تعتمد عىل املقاربة بني مجموعة من رشعية بقاء النظام من خالل حاالت االحتجاج
األنظمة السياسية يف دول أمريكيا الالتينية والعصيان التي يقوم بها املواطنون لتلبية
ورشق أوربا ،هذه الدول التي شهدت نوعاً مطالبهم ،وبالتايل كان لفشل الحكومات
من التحول الدميقراطي يف العقود األخرية من العسكرية يف تلك البلدان من السيطرة عىل
القرن العرشين مستعرضاً الحالة السياسية الفقر والبطالة وانتشار األمراض الوبائية دوراً
واالقتصادية التي كانت سائدة يف تلك الدول .هاماً يف ثورة مواطنيها .فقد كان للصعوبات
يعرف جيل املجتمع املدين بـ(املجتمع الذي االقتصادية التي كانت تعاين منها تلك األنظمة
يضم جامعات حرة مستقلة يلتقي أفرادها الشمولية الدور الهام يف انهيارها وبالتايل
حول أراء ورضوب وأنشطة ويعملون من أجل تحولها إىل تطبيق النظم الدميقراطية.
تأكيد مصالحهم والدفاع عنها مبا يف ذلك ما يقسم جيل عملية التحول الدميقراطي يف
قد يصنف من أنشطة «ضد الدولة» ،إذ يبتدأ هذه البلدان إىل ثالثة مراحل :مرحلة اعتالل
بتناول جدلية االقتصاد والسياسة ويرشح النظام ومن ثم التحول الدميقراطي وصوالً
طبيعة األنظمة الشمولية السلطوية من حيث إىل استقرار الدميقراطية حيث يقتنع أفراد
كونها ال تقوم فقط عىل االحتكار السيايس املجتمع برضورة استبدال النظام القائم
بل عىل االحتكار االقتصادي أيضاً مام يشل لديهم نتيجة للفشل والتفكك التي يعاين
الفعالية االقتصادية؛ حيث يؤكد عىل دور منها النظام السلطوي االستبدادي بنظام آخر
االستقرار وال ّرخاء االقتصادي يف عملية التنمية دميقراطي يكون قادراً عىل تلبية احتياجاتهم،
الشاملة كحالة طبيعية يعيشها اإلنسان من ففي هذه الحالة يقول جيل»:إذا كان النظام
حيث توفر كافة مستلزماته الحيايتية ليكون قوياً متامسكاً فسيكون قادراً عىل احتواء
قادراً عىل اإلنتاج ،أما إذا ترضرت مصالح األزمة من خالل إجراءات اقتصادية ليربالية
وإذا كان ضعيفاً قد تؤدي
األزمة االقتصادية إىل زلزلة
جذوره وبنيانه السيايس.
تحاول األنظمة الديكتاتورية
جاهدة الحؤول دون تطبيق
اللربلة واالنتقال بالتايل
إىل الحالة الدميقراطيه
من خالل خلق رصاعات
طويلة األمد ،فدور األنظمة
الشمولية يكون يف سحق
القاعدة االجتامعية وتعزيز
الثقافة االنقسامية ال

عىل أسس سياسة وإمنا عىل اعتبارات دينية
(مذهبية و طائفية) ،لتكون بذلك أشبه
بـ(الكانتونات) املعزولة غري القابلة للتجاور
أو الحوار عىل حد تعبري جيل مام يؤدي إىل
الدخول يف حرب أهلية وبالتايل ميكن الخروج
من تلك الحالة تعاقدياً وفق تكتيك (اإلنهاك
املتبادل) ،لذا تضطر جميع األطراف للدخول
يف مفاوضات ليتحقق بذلك (توازن الضعف)
كام تحاول األنظمة األستبدادية عدم لربلة
املنظامت املهنية والنقابات العاملية من
خالل إنشاء سلسلة من الهيئات للقيام
بأنشطة عامة هدفها إشغال املواطنني لدعم
األنظمة الديكتاتورية وبالتايل تفريغ الحياة
السياسية وتحويلها إىل مناسبات احتفالية،
وليك ال تنتكس عملية التحول الدميقراطي
وتستقر الدميقراطية يتوجب إجراء تدخالت
عميقة و جذرية ولو بشكل تدريجي عىل
البنى والهياكل واملؤسسات بحيث تستجيب
للتغيري الحاصل.
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اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
الديباجة

ملا كان االعرتاف بالكرامة املتأصلة يف جميع
أعضاء األرسة البرشية وبحقوقهم املتساوية
الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسالم يف
العامل.
وملا كان تنايس حقوق اإلنسان وازدراؤها قد
أفضيا إىل أعامل همجية آذت الضمري اإلنساين،
وكان غاية ما يرنو إليه عامة البرش انبثاق
عامل يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة
ويتحرر من الفزع والفاقة.
وملا كان من الرضوري أن يتوىل القانون حامية
حقوق اإلنسان ليك ال يضطر املرء آخر األمر
إىل التمرد عىل االستبداد والظلم.
وملا كان من الجوهري تعزيز تنمية العالقات
الودية بني الدول.
وملا كانت شعوب األمم املتحدة قد أكدت
يف امليثاق من جديد إميانها بحقوق اإلنسان
األساسية وبكرامة الفرد وقدره ومبا للرجال
والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها
عىل أن تدفع بالرقي االجتامعي قدماً وأن ترفع

8

مستوى الحياة يف جو من الحرية أفسح.
وملا كانت الدول األعضاء قد تعهدت
بالتعاون مع األمم املتحدة عىل ضامن اطراد
مراعاة حقوق اإلنسان والحريات األساسية
واحرتامها.
وملا كان لإلدراك العام لهذه الحقوق
والحريات األهمية الكربى للوفاء التام بهذا
التعهد.
فإن الجمعية العامة تنادي بهذا اإلعالن
العاملي لحقوق اإلنسان عىل أنه املستوى
املشرتك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة
الشعوب واألمم حتى يسعى كل فرد وهيئة
يف املجتمع ،واضعني عىل الدوام هذا اإلعالن
نصب أعينهم ،إىل توطيد احرتام هذه الحقوق
والحريات عن طريق التعليم والرتبية واتخاذ
إجراءات مطردة ،قومية وعاملية ،لضامن
االعرتاف بها ومراعاتها بصورة عاملية فعالة بني
الدول األعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة
لسلطانها.
ً
املادة  :1يولد جميع الناس أحرارا متساوين

يف الكرامة والحقوق ،وقد وهبوا عق ًال وضمرياً
وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح اإلخاء.
املادة  :2لكل إنسان حق التمتع بكافة
الحقوق والحريات الواردة يف هذا اإلعالن،
دون أي متييز ،كالتمييز بسبب العنرص أو
اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي
السيايس أو أي رأي آخر ،أو األصل الوطني أو
االجتامعي أو الرثوة أو امليالد أو أي وضع آخر،
دون أية تفرقة بني الرجال والنساء .وفض ًال
عام تقدم فلن يكون هناك أي متييز أساسه
الوضع السيايس أو القانوين أو الدويل لبلد أو
البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا
البلد مستق ًال أو تحت الوصاية أو غري متمتع
بالحكم الذايت أو كانت سيادته خاضعة ألي
قيد من القيود.
املادة  :3لكل فرد الحق يف الحياة والحرية
وسالمة شخصه.
املادة  :4اليجوز اسرتقاق أو استعباد أي
شخص ،ويحظر االسرتقاق وتجارة الرقيق
بكافة أوضاعهام.
املادة  :5اليعرض أي إنسان للتعذيب وال
للعقوبات أو املعامالت القاسية أو الوحشية
أو الحاطة بالكرامة.
املادة  :6لكل إنسان أينام وجد الحق يف أن
يعرتف بشخصيته القانونية.
املادة  :7كل الناس سواسية أمام القانون ولهم
الحق يف التمتع بحامية متكافئة عنه دون أية
تفرقة ،كام أن لهم جميعاً الحق يف حامية
متساوية ضد أي متيز يخل بهذا اإلعالن وضد
أي تحريض عىل متييز كهذا.
املادة  :8لكل شخص الحق يف أن يلجأ إىل
املحاكم الوطنية إلنصافه عن أعامل فيها
اعتداء عىل الحقوق األساسية التي مينحها له
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القانون.
املادة  :9ال يجوز القبض عىل أي إنسان أو
حجزه أو نفيه تعسفاً.
املادة  :10لكل إنسان الحق ،عىل قدم
املساواة التامة مع اآلخرين ،يف أن تنظر
قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادالً
علنياً للفصل يف حقوقه والتزاماته وأية تهمة
جنائية توجه إليه.
املادة  ) 1 ( :11كل شخص متهم بجرمية يعترب
بريئاً إىل أن تثبت إدانته قانوناً مبحاكمة علنية
تؤمن له فيها الضامنات الرضورية للدفاع
عنه.
(  ) 2ال يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو
االمتناع عن أداة عمل إال إذا كان ذلك يعترب
جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدويل وقت
االرتكاب ،كذلك ال توقع عليه عقوبة أشد من
تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب
الجرمية.
املادة  :12ال يعرض أحد لتدخل تعسفي يف
حياته الخاصة أو أرسته أو مسكنه أو مراسالته
أو لحمالت عىل رشفه وسمعته ،ولكل شخص
الحق يف حامية القانون من مثل هذا التدخل
أو تلك الحمالت.

املادة  ) 1 ( :13لكل فرد حرية التنقل واختيار املادة  ) 1 ( :17لكل شخص حق التملك
محل إقامته داخل حدود كل دولة.
مبفرده أو باالشرتاك مع غريه.
• (  ) 2يحق لكل فرد أن يغادر أية بالد مبا يف (  ) 2ال يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
ذلك بلده كام يحق له العودة إليه.
املادة  :18لكل شخص الحق يف حرية التفكري
املادة  ) 1 ( :14لكل فرد الحق يف أن يلجأ والضمري والدين ،ويشمل هذا الحق حرية
إىل بالد أخرى أو يحاول االلتجاء إليها هرباً تغيري ديانته أو عقيدته ،وحرية اإلعراب عنهام
من االضطهاد.
بالتعليم واملامرسة وإقامة الشعائر ومراعاتها
ً
• (  ) 2ال ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة سواء أكان ذلك رسا أم مع الجامعة.
يف جرائم غري سياسية أو ألعامل تناقض أغراض املادة  :19لكل شخص الحق يف حرية الرأي
األمم املتحدة ومبادئها.
والتعبري ،ويشمل هذا الحق حرية اعتناق
املادة  ) 1 ( :15لكل فرد حق التمتع بجنسية اآلراء دون أي تدخل ،واستقاء األنباء واألفكار
ما.
وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد
(  ) 2ال يجوز حرمان شخص من جنسيته بالحدود الجغرافية.
تعسفاً أو إنكار حقه يف تغيريها.
املادة  ) 1 ( :20لكل شخص الحق يف حرية
املادة  ) 1 ( :16للرجل واملرأة متى بلغا سن االشرتاك يف الجمعيات والجامعات السلمية.
الزواج حق التزوج وتأسيس أرسة دون أي قيد (  ) 2ال يجوز إرغام أحد عىل االنضامم إىل
بسبب الجنس أو الدين ،ولهام حقوق متساوية جمعية ما.
عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحالله.
املادة  ) 1 ( :21لكل فرد الحق يف االشرتاك يف
(  ) 2ال يربم عقد الزواج إال برىض الطرفني إدارة الشؤون العامة لبالده إما مبارشة وإما
الراغبني يف الزواج رىض كام ًال ال إكراه فيه.
بواسطة ممثلني يختارون اختياراً حراً.
(  ) 3األرسة هي الوحدة الطبيعية األساسية (  ) 2لكل شخص نفس الحق الذي لغريه يف
للمجتمع ولها حق التمتع بحامية املجتمع تقلد الوظائف العامة يف البالد.
والدولة.
(  ) 3إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة
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الحكومة ،ويعرب عن هذه اإلرادة بانتخابات
نزيهة دورية تجري عىل أساس االقرتاع الرسي
وعىل قدم املساواة بني الجميع أو حسب أي
إجراء مامثل يضمن حرية التصويت.
املادة  :22لكل شخص بصفته عضواً يف املجتمع
الحق يف الضامنة االجتامعية ويف أن تحقق
بوساطة املجهود القومي والتعاون الدويل
ومبا يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق
االقتصادية واالجتامعية والرتبوية التي الغنى
عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته.
املادة  ) 1 ( :23لكل شخص الحق يف العمل،
وله حرية اختياره برشوط عادلة مرضية كام
أن له حق الحامية من البطالة.
(  ) 2لكل فرد دون أي متييز الحق يف أجر
متساو للعمل.
(  ) 3لكل فرد يقوم بعمل الحق يف أجر عادل
مرض يكفل له وألرسته عيشة الئقة بكرامة
اإلنسان تضاف إليه ،عند اللزوم ،وسائل أخرى
للحامية االجتامعية.
(  ) 4لكل شخص الحق يف أن ينشئ وينضم
إىل نقابات حامية ملصلحته
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املادة  :24لكل شخص الحق يف الراحة ،ويف
أوقات الفراغ ،والسيام يف تحديد معقول
لساعات العمل ويف عطالت دورية بأجر.
املادة  ) 1 ( :25لكل شخص الحق يف مستوى
من املعيشة كاف للمحافظة عىل الصحة
والرفاهية له وألرسته ،ويتضمن ذلك التغذية
وامللبس واملسكن والعناية الطبية وكذلك
الخدمات االجتامعية الالزمة ،وله الحق يف
تأمني معيشته يف حاالت البطالة واملرض
والعجز والرتمل والشيخوخة وغري ذلك من
فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة
عن إرادته.
(  ) 2لألمومة والطفولة الحق يف مساعدة
ورعاية خاصتني ،وينعم كل األطفال بنفس
الحامية االجتامعية سواء أكانت والدتهم ناتجة
عن رباط رشعي أو بطريقة غري رشعية.
املادة  ) 1 ( :26لكل شخص الحق يف التعلم،
ويجب أن يكون التعليم يف مراحله األوىل
واألساسية عىل األقل باملجان ،وأن يكون
التعليم األويل إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم
الفني واملهني ،وأن ييرس القبول للتعليم العايل

عىل قدم املساواة التامة للجميع وعىل أساس
الكفاءة.
(  ) 2يجب أن تهدف الرتبية إىل إمناء شخصية
اإلنسان إمناء كام ًال ،وإىل تعزيز احرتام اإلنسان
والحريات األساسية وتنمية التفاهم والتسامح
والصداقة بني جميع الشعوب والجامعات
العنرصية أو الدينية ،وإىل زيادة مجهود األمم
املتحدة لحفظ السالم.
(  ) 3لآلباء الحق األول يف اختيار نوع تربية
أوالدهم.
املادة  ) 1 ( :27لكل فرد الحق يف أن يشرتك
اشرتاكاً حراً يف حياة املجتمع الثقايف ويف
االستمتاع بالفنون واملساهمة يف التقدم
العلمي واالستفادة من نتائجه.
(  ) 2لكل فرد الحق يف حامية املصالح األدبية
واملادية املرتتبة عىل إنتاجه العلمي أو األديب
أو الفني.
املادة  :28لكل فرد الحق يف التمتع بنظام
اجتامعي دويل تتحقق مبقتضاه الحقوق
والحريات املنصوص عليها يف هذا اإلعالن
تحققاً تاماً.
املادة  ) 1 ( :29عىل كل فرد واجبات نحو
املجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن
تنمو منواً حر ُا كام ًال.
(  ) 2يخضع الفرد يف مامرسة حقوقه
وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون
فقط ،لضامن االعرتاف بحقوق الغري وحرياته
واحرتامها ولتحقيق املقتضيات العادلة للنظام
العام واملصلحة العامة واألخالق يف مجتمع
دميقراطي.
(  ) 3ال يصح بحال من األحوال أن متارس
هذه الحقوق مامرسة تتناقض مع أغراض
األمم املتحدة ومبادئها.
املادة  :30ليس يف هذا اإلعالن نص يجوز
تأويله عىل أنه يخول لدولة أو جامعة أو فرد
أي حق يف القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف
إىل هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.
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حرية التعبير ما بين الفرد والجماعة ..

ريدي مشو

املفرق األهم يف تاريخ األمم واالمرباطوريات
كان دوماً مدى حرية التعبري املسموحة
لألفراد والجامعات ،ودرجة تقدّم األدوات
الثقافية والسياسية واالجتامعية التي تحمي
حرية التعبري هذه.
يقول جون ستيوات ميل« :إذا كان كل البرش
ميتلكون رأياً واحداً وكان هناك شخص واحد
فقط ميلك رأياً مخالفاً ،فإن إسكات هذا
الشخص الوحيد ال يختلف عن قيام هذا
الشخص الوحيد بإسكات كل بني البرش إذا
توفرت له القوة».

والتعريف املتداول يف املراجع عن حرية
التعبري هو« :الحرية يف التعبري عن األفكار
واآلراء عن طريق الكالم أو الكتابة أو عمل
فني بدون رقابة أو قيود حكومية برشط أن
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ال متثل طريقة ومضمون األفكار
أو اآلراء ،ما ميكن اعتباره
خرقاً لقوانني وأعراف الدولة أو
املجموعة التي سمحت بحرية
التعبري ،ويصاحب حرية الرأي
والتعبري عىل األغلب بعض أنواع
الحقوق والحدود مثل حق حرية
العبادة وحرية الصحافة وحرية
التظاهرات السلمية».
ما طرحه ستيوارت ميل هو
مقاربة صائبة ،وميكن الكتابة
والحديث عن مضمون ما ذكره
آنفاً بإسهاب،غري أن الخروج من دائرة
الطوباوية والرتكيز عىل أسباب بعينها تقف
عائقاً أمام تطور ثقافة حرية التعبري يف
مجتمعاتنا يحوي قيمة عملية أكرب.
ً
يحيلنا موضوع «حريةالتعبري» حتام للحديث
عن التنوع البرشي الثقايف وذكر التباينات
القامئة بني الشعوب واألمم والجامعات أيضاً،
ومن هذا املنطلق البد لألمم والدول الحديثة
أن تزيد وتط ّور األدوات التي ميكنها كشف
التضاريس والتعبريات املميزة لألفراد من أجل
توسيع آفاق الحياة بشكل مستمر.
ينبغي بداي ًة التمييز بني حرية التعبري لدى
الفرد وحرية التعبري التي تخص جامعة أو
شعباً ما ،ولعل غياب هذا التمييز من أكرب
املعضالت التي تواجه املجتمع السوري يف
املرحلة الراهنة ،وسيبقى عقبة كبرية يف املراحل
املقبلة خالل بناء أي شكل جديد  .فالخلط
ما بني العام والخاص هو من أبرز سامت
مجتمعاتنا ويقود إىل العديد من النزاعات
بني األفراد والجامعات ،فنحن مجتمع غري
متاميز سواء بأفراده أو جامعاته وعىل هذا ال

ميكن بناء تحاور أو نقاش ثقايف  /سيايس جاد
وحقيقي بغياب الحدود الواضحة والرصيحة
بني األفراد والجامعات ،وأهم خطوة تتخذ
يف صدد بناء ثقافة حرية التعبري هي تحديد
وصياغة هذا التاميز مابني األفراد والجامعات
مهام كانت تبعات إظهار هذا التاميز.

إن الحديث عن حرية التعبري بالنسبة
للفرد هو مرحلة مبكرة ،نحن يف
مرحلة التحدث باسم جامعاتنا
وشعوبنا ،ومننح أنفسنا حق التحدث
باسم «الشعب» بكل بساطة وكأن
«الشعب» اختزل يف ذواتنا.
نجد يف سوريا اليوم إىل أي مدى نحن مؤهلون
ملواكبة الظروف الصعبة واملعقدة التي
ستواجهنا مستقب ًال فيام يتعلق بحرية التعبري،
وأعتقد أننا ال منتلك البنية والثقافة الالزمتني
لخوض مكاشفات والتزامات ستفرضها حت ًام
إشاعة حرية التعبري ،ففي الوقت الحايل ما
نجده عىل األرض ويف الفضائيات واملنتديات
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ليست مساحات رأي ورأي آخر ،فاملشهد
الحديث  -الثوري مل يخلق خطاباً جديداً ،بل
إن الخطابات القدمية أخذت تلتهم املنابر
واملنتديات متنقلة من وليمة ألخرى! .وسبب
هذا اإلرباك هو أن الحدود غري متاميزة بني
األفراد والجامعات بعد ،فالفرد يتكلم باسم
الجامعة كلها ،والجامعة تلغي ذاتها وتتكلم
باسم فرد ما وهكذا.
ما زلنا بعيدين جداً عن بناء نقاش جاد بني
الفرد – الفرد ،ألن نقاشاتنا دوماً يتم إسقاطها
عىل مجموعة أو أمة أو شعب ،فالفرد يف
هذه البالد ال ميكنه أن يتكلم باسمه هو،
بل يلجئ دوماً إىل التحدث باسم جامعته أو
شعبه ،وسبب الرجوع او النكوص الدائم هذا
هو أن الفرد ليس محمياً يف مفردات هذه
الثقافات عىل م ّر عصور طويلة ،كام أنه مل
يعمل جاهداً عىل خلق مفرداته التي تخصه
والتي ميكنها أن متنح الحياة الفردية معنى
وأهمية يف الحياة العامة.
عىل هذا ،فإن الحديث عن حرية التعبري
بالنسبة للفرد هو مرحلة مبكرة ،نحن يف
مرحلة التحدث باسم جامعاتنا وشعوبنا،
ومننح أنفسنا حق التحدث باسم «الشعب»
بكل بساطة وكأن «الشعب» اختزل يف ذواتنا!،
يف الوقت الذي ال ميكننا أن نحرتم أبناء هذا
الشعب الذي منثله ومننحهم حرية التعبري
عن آراءهم! ،هذه هي الدكتاتورية الناسفة
لحرية التعبري القامئة يف مجتمعاتنا وينبغي
االعرتاف بهذه الحقيقة.
وعىل ما يبدو أن الثورة السورية ضعيفة من
حيث البنية الفكرية والثقافية وال ميكنها أن
تغري ما هو موجود مسبقاً فيام يتعلق بقيم
ومعايري حرية التعبري يف املجتمع ،فاملسائل
تزداد تعقيداً والحلول تبدو سهلة جداً كام
هو مالحظ يف الفضائيات واملنابر وصفحات
الفيسبوك ،حلول الثوار – املثقفني ملسائل
اختالفات الرأي هي كالتايل :فالن /فالنة

عميل ،سارق ،عاهر\ عاهرة،
ال ميثل الشعب ،جاهل ،غبي،
ثرثار  .....وبهذه الكلامت
تصدر أحكام نهائية وتغلق
امللفات من جلسة ألخرى.
عىل أية أرضية سنبني مملكة
«حرية التعبري» يف سوريا؟!.
لكوننا اليوم ال نعيش مرحلة
صحية أساساً ،ولسنا عىل أتم
االستعداد لفتح باب النقاش
الفردي -الفردي يتوجب
الفصل بني دعاوينا الفردية
وبني تلك الدعاوي العامة
والقدمية ،فالقضايا واملسائل
الشائكة والتي ميكن أن تقود
إىل حرب أوسع يف سوريا هي
قضايا عامة وقدمية تتعلق
مبسائل دينية وطائفية وقومية
ودولية ،عىل هذا فإنه ال ميكننا
أن نكون ساذجني ونتكلم عن
حرية التعبري الفردي لفرد
ال يحس بوجوده خارج
جامعته!.
ما العمل؟ ،هذا السؤال القديم–الجديد،والذي
سيبقى دوماً مصاحباً للبرشية.
أعتقد أن يف هذه املرحلة ومن أجل حامية
املصلحة العامة وإيقاف املد العنفي عىل
األرض وداخل نفوس الناس ،أن تتم الدعوة
إىل «حرية التعبري» للجامعات ،وأن تقوم كل
جامعة بتنظيم نفسها والدخول يف نقاشات
عامة تخص الجامعة بذاتها وليس فرداً واحداً
من أفرادها .فال يجوز إلغاء حقوق شعب أو
جامعة باسم الحرية الفردية ،ألنه ال ميكن أن
نصل إىل الحرية الفردية وحرية التعبري الفردي
ما مل نصل اىل حرية الشعب – الجامعة.
من أكرب املشاكل املعرتضة لبناء منظومة
فكرية حرة ومتامسكة هي أن سياسيي

ومثقفي سوريا –بكل رشائحهم وتنويعاتهم-
يقفزون فوق هذه الحقيقة ،ولديهم من
الرثثرة والحديث الكيدي الكثري وهم أنفسهم
بعيدون جداً عن تلمس معايري وقيم حرية
التعبري كونهم منقادون وراء خطابات قدمية
ويؤخرون بذلك التاميز بني الفرد والجامعة
والذي سيضمن -فيام لو أتيح تشكيله -ترسيم
الحدود والحقوق والواجبات الواضحة والتي
من شأنها أن تخلق املساحة الكافية لحرية
التعبري عىل املستويني الفردي والجمعي.
ال ميكن الحديث عن حرية االنسان دون
الحديث عن حرية تعبريه ،بل ال معنى
للحرية يف غياب أشكال ومضامني التعبري عن
هذه الحرية ،والحرية مفهوم جامد ومقولب
إن مل تبث الروح فيه عرب آليات التعبري
ووسائله وكل ما يكفل دميومتها.
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إيقاع العدســة

عدسة سام -دوما
ميزر مطر -رسجيال ،ريف إدلب
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إيقاع العدســة

شيالن برو  -قرية لطيفية ،ريف قامشلو
صفحة حمص بروميديا  -حمص القدمية ،باب الدريب
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إضــــاءات

السلم األهلي على ُسَّلم ّ
ِ
الضرورات القصوى
خوشامن قادو

مدينة القامشيل تقع يف شامل رشقي سوريا عىل الحدود مع تركيا وعىل مقربة من سفح جبال طوروس وتتبع إدارياً محافظة الحسكة،
يبلغ عدد سكانها حوايل  423ألف نسمة وذلك حسب إحصاء  ،2004يقطنها خليط من الكرد والرسيان/اآلشوريني والعرب واألرمن
تحوي مدينة القامشيل (قامشلو -قاميشلية)
العديد من القوميات واألديان والطوائف ،كل
منها تحمل يف داخلها أملاً ملا تع ّرضت له عىل
يد رشكائها املتعايشني معها يف هذه املدينة،
فاملنغصات والقالقل ا ّلتي شابت العالقات فيام
بينها جرت بتأثري مخططات الدول التي كانت
تحكم املنطقة ،إلاّ ّأن إدراك ووعي كل من
مكونات املنطقة خ ّفف من وطأة الضغينة يف
قلوبها تجاه بعضها ،واقترص األمر عىل حمل
الجراح يف الذوات دون أن ترتجم إىل أفعالٍ قد
تندرج يف خانة االنتقام.
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املشهد العام للتعايش كان يف صورته الطبيعية
رغم محاولة النظام السوري استغالل تلك
الجروح املرتبطة مبرحلة مع ّينة من التاريخ
بالنسبة ملك ّونات املدينة من خالل ّ
بث فكرة
خلق املخاوف من جديد يف نفوس تلك

رغم التباين امللحوظ يف أماكن تج ّمع
املك ّوناتٌّ ،
حي يتسم بخصوصية
فكل ٍّ
كل مك ّون إلاّ ّأن ذلك مل يتجسد يف
التعامل اليومي ،السوق ،ومظاهر
الحياة العامة من مناسبات وأعياد.

الكل يخاف من ّ
املكونات؛ فغدا –بذلكّ -
الكل،
وبنفس الوقت كان النظام يعطي االمتيازات
والقوة ملك ّون حتى يكون يف مواجهة دامئة مع
املك ّون اآلخر ،رمبا هذه السياسة كانت ناجعة
إىل ح ٍد ما ،لكنها مل تخرج من نطاق بعض
الرشائح املستفيدة من تلك السياسة لتخدم
مصالحها الشخصية ضمن كل مك ّون دون
أن تصبح ثقافة جمعية ذات أبعاد وتعبريات
صادمة ،حيث أن طبيعة املجتمع العشائري
وصالت القرابة التي نشأت بني تلك املك ّونات
خلقت نوعاً من التعايش املرتاكم حضارياً بينها
لتغلق بذلك األبواب أمام أي محاولة للنظام
يف انتهاك َحرم التعايش التي تأسست عليها
هذه املدينة منذ نشأتها يف بداية التسعينيات
من القرن املايض.
مع بداية الثورة يف سوريا كانت هذه املدينة
من أوىل املدن التي خرجت يف املظاهرات،
واأللوان التي كانت ترفع بأيادي املتظاهرين
كانت تؤكد عىل مشاركة كل املك ّونات ،ومن
جه ٍة أخرى تؤكد عىل وقوف الكل جنباً إىل
جنب يف مواجهة الظلم ،وكانت املدينة األكرث
متاسكاً أمام مخاوف الرصاع الطائفي واألهيل
أو االقتتال فيام بني املك ّونات وخاص ًة يف ّ
ظل
رجحان كفة القوة يف يد مك ّون كان املك ّون
املسحوق يف املدينة يف ما مىض ،ومع أن قضية
العرب «الغمر» التي تشكل عبئاً كبرياً خلفته
سياسات النظام العنرصية لكن التعاطي
الشعبي والسيايس مع هذه القضية ومن
قبل الكرد وباقي املكونات – عىل العكس من

إضــــاءات
تصوير :شيالن برو  -القامشيل

مناطق كثرية من سوريا -طغى عليه الرتوي
وتلمس املصلحة العامة ومقتضيات السلم
األهيل دون نسيان جذور القضية وسبل حلها
أو ترحيلها.
التعايش املشرتك بني املك ّونات غدا اآلن
مرتج ًام ضمن البيئة املوجودة ولعب عامل
القوى السياسية والعسكرية املؤثرة دوراً كبرياً
يف هذا املضامر ،حيث ترفض الغالبية العظمى
من سكان املنطقة طغيان اإلرهاب والعقلية
اإلقصائية ويتوجب عىل الجميع توفري الجو
الذي تبنى عىل مفهوم الرشاكة الحقيقية ،رغم
التباين امللحوظ يف أماكن تج ّمع املك ّونات،
ٌّ
حي يتسم بخصوصية كل مك ّون إلاّ ّأن
فكل ٍّ
ذلك مل يتجسد يف التعامل اليومي ،السوق،
ومظاهر الحياة العامة من مناسبات وأعياد،
فالكل متفاعل مع الكل ،وخاص ًة يف ّ
ظل نشوء
منظامت مدنية تعمل يف ظروف جيدة وضمن
مجتمع يقبل أفكارها و توجهها.

شريو هندي /إعالمي «التعايش يف أصبح هناك أولويات البقاء واألمن ويتبعها هاكوب  /مواطن «يجب أن نكون عىل
الفرتات املاضية كان مفروضاً بشكل الوضع املعييش يف هذه البقعة من سوريا» .قدر من املسؤولية»
سليامن نيفو /موظف «أنا عريب وأتقن «نحن متعايشون مع بعضنا البعض منذ
قرسي»
عرشات السنني ،والعالقة املبنية بني كل
«يف الفرتات املاضية كان التعايش مفروضاً اللغة الكردية»

بشكل قرسي لدرجة وصول هذا التعايش إىل
نوع من القطيعة واالنطواء ،كل طرف من
هذا املجتمع كان يجد صيغة اجتامعية مع ّينة
لالحتكاك مع الطرف اآلخر ،ويخترص كل
هذا التعايش عىل مالزمة كل طائفة أو أثنية
ملجموعته بإطارها االجتامعي والثقايف وحتى
السيايس ،األمر الذي كان يش ّذ عن القاعدة
هو الوضع االقتصادي الذي كان ينجو أحياناً
من فرضيات االختالفات السلبية .أ ّما يف الوضع
الراهن مثة أمور أكرث عملية يزداد فرضها عىل
صيغة التعايش وهو تع ّرض املنطقة للخطر
األمني والتناحر السيايس ،مام ش ّكل يف الكثري
من األحيان متّسعاً جيداً إىل ح ٍّد ما لتعارف
وتقارب أكرث بني فئات املجتمع املتنوعة،

«رغم كل املخاوف بني املك ّونات املتعايشة يف
هذه املدينة إلاّ أ ّننا منارس حياتنا يف املجتمع
دون كره أحدنا لآلخر ،وأنا أعيش بني الكرد
وأتقن لغتهم ومعظم أصدقايئ هم من الكرد،
وكذلك يف الوظيفة مثة عرب ،كرد ورسيان
ونحن منسجمني مع بعضنا البض نزور بيوت
بعضنا ونتواصل يف املناسبات ،مل أشعر يوماً
باغرتاب عن مجتمع هذه املدينة ،العرب
أيضاً كانوا ضحية سياسات مع ّينة وهم أيضاً
دفعوا رضيبة ذلك ،لكن مع ذلك الشعور
الذي مينحنا األمان والطأمنينة يف هذه املدينة
وخاص ًة يف ظل ما يجري اآلن يف سوريا ٌ
دليل
عىل مدى انسجام كل املك ّونات مع بعضها
البعض».

املك ّونات هي عىل أساس بناء مجتمع للجميع
بعيد عن الرصاعات واألحقاد التاريخية ،عىل
الرغم من أين أرمني األصل إلاّ أنني أتقن
الكردية والعربية ويل صداقات مع الجميع
وسنكون دامئاً عىل درجة من املسؤولية تجاه
مجتمعنا ومدينتنا.
عدم اإلقدام عىل التف ّوه بنظرة كل مك ّون
لآلخر بجرأة وشفافية رمبا سيرتك االحتامل أمام
عدم اندمال الجروح املوروثة بني املك ّونات
مفتوحة عىل الرغم من الصورة الواضحة
للتعايش املشرتك والسلم األهيل يف املجتمع،
لذا ال ب ّد من دو ٍر رائد للرشيحة الواعية لدى
كل مك ّون يف تجسيد تلك املفاهيم حتى تغدو
ثقافة متأصلة يف املجتمع».

17

في الكــادر
الناشط السياسي وخبير إدارة النزاعات بسام القوتلي

المعارضة تنشغل عن العمل الجاد بتقاسم سلطات وهمية
حاوره  :بريوز بريك

مع انسداد اآلفاق ضمن املأزق السوري يتجه
املراقبون وكثري من املحللني والصحفيني إىل
تحميل املعارضة السورية وأداءها املتعرث
واالرتجايل الجزء األكرب من تأزم الحالة
السورية ،وعدم وصولها إىل مخارج ،هل
تعتقد أن هنالك مبالغة يف هذا التوصيف أم
تشاطر القائلني به الرأي ،وما السبب؟
ال أخالف هذا التوصيف ،فاملعارضة فعالً
كانت وما زالت إرتجالية وهي تنشغل عن
العمل الجاد بتقاسم سلطات وهمية .هنالك
مراكز قوى متعددة داخل هذه املعارضة
تهتم برتسيخ نفوذها يف سوريا املستقبل أكرث
من اهتاممها بإسقاط النظام يف الفرتة الحالية،
حيث ما يزال البعض منهم موهوماً بأن النظام
سيسقط مهام حصل ،بينام يجهز قسم منهم
موقعه إىل جانب النظام إن مل يسقط.
املعارضة برعت يف إضاعة الفرص فكانت دامئاً
يف كل لقاء وعند كل تغيري يف القيادة تبدأ
من الصفر بدالً من أن تبني عىل ما حصلت
عليه .فهي مل تبني عىل قرار الجمعية العامة
لألمم املتحدة يف شهر أيار  ٢٠١٣الذي رحب
بتشكيل االئتالف وطالب بانتقال سيايس يف
سوريا؛ و عىل اعرتاف أكرث من مئة دولة بها
و انتظرت حتى شهر كانون األول لتشكيل
حكومة مؤقتة مل تنل أي اعرتافات بها.
طبعاً ال ميكننا إخالء املسؤولية عن الدول
العديدة التي مل تهتم بإنهاء الدمار والقتل
يف سوريا بقدر ما اهتمت بدفع مصالحها
عرب الرصاع يف سوريا ،فساهمت مع النظام
يف عسكرة الثورة ومن ثم منعت توحيد
الكتائب املقاتلة حتى تساوم بها القوى
الدولية األخرى.
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إعادة إنتاج الدور التسلطي ومتركز القرار
لدى فئة من املعارضني التقليديني ،وتقهقر
دور الشباب والتكنوقراط ضمن االئتالف
وباقي أطر وهياكل املعارضة هل يرقى لحد
العطالة املزمنة املفضية للفشل؟ أم أن تصدر
فئات كالسيكية معينة هي حتمية تفرضها
جملة ظروف واعتبارات داخلية وخارجية؟
ليست هنالك حتمية تقتيض تصدر فئة
ما للعمل .اإلشكالية الرئيسية هي يف أن
املعارضة السورية تعيد إنتاج النظام الذي
تحاربه فبعضها مل يرى منوذجاً مغايراً يف
حياته والبعض يرى يف نفسه املخلص األوحد
للشعب السوري والبعض اآلخر يتمسك
بسلطة مل تكن لتسنح له يف ظروف منافسة
طبيعية .طبعاً هذا ال ينفي وجود الكثري من
األشخاص القادرين عىل تقديم منوذج عمل
مختلف ولكنهم عادة يحا َربون من الفئات
التي سبق وأن ذكرتها.
هل تعتقد أن الالمركزية اإلدارية املوسعة
هي الحل األمثل لشكل الدولة السورية
القادمة؟ ماهي الرضورات التي تفرض هذا
الشكل للدولة؟ هل هي سياسية ونابعة
من تنوع املكونات ومتركزاتها الجغرافية؟ أم
أن لدينا رضورات أخرى تنموية ومتعلقة
بتوزيع الرثوة؟
الالمركزية املوسعة التي ال تنتج دولة مفككة
متهالكة رضورة لعدة اعتبارات ،فالالمركزية
تسمح لسكان كل منطقة بتحقيق مستوى
أعىل من النمو والتطور نتيجة معرفتهم
األفضل بخصوصيات مناطقهم ،كام أنها تفتح
باب التنافس بني املناطق املختلفة لجلب

االستثامرات والكفاءات إليها .من ناحية أخرى
فإن الالمركزية موجودة اآلن عىل األرض
ومن شبه املستحيل العودة إىل منوذج الدولة
املركزية التي كانت عليها سوريا سابقاً .هذا
الوضع يفرض علينا أن نضع آليات عمل
خالقة تسمح للمكونات التي ال تثق ببعضها
بأن تستمر بالعيش سوية يف دولة واحدة
قوية من دون الخوف من التهميش .حل
من هذا النوع سيسمح لهذه املكونات بأن
تعود وتبني جسورها االجتامعية واالقتصادية
وتخرج من حالة اإلستقطاب الحالية بشكل
تدريجي غري مفروض عليها.

في الكــادر
من الصعب جداً أن نعيدهم جميعاً
من حيث أتوا فهم أتوا للموت يف سبيل
فكرة يؤمنون بها وهم مستعدون لقتل
كل من يخالفهم الرأي.

أبدت األطراف السياسية سواء متثلت باملعارضة
أو بالنظام املوافقة عىل حضور جنيف هل
تعتقد أن هناك بوادر إلنفراج ما يوقف إراقة
دماء السوريني ومينح للمحارصين ممرات
آمنة أم أن الحل السيايس ضمن مشهد سيايس
وعسكري معقد بات مستحي ًال وباألخص مع
حجم التدخالت الدولية واإلقليمية الهائلة؟
حجم التدخالت الخارجية الهائلة أوصل
الوضع السوري إىل حالة ال ميكن حلها إال عرب
خلق توافقات بني هذه الجهات الخارجية،
ففي املرحلة الحالية يستطيع الجميع لعب
دور املعطل ألي اتفاق .هنالك حالياً بوادر
اتفاق إلعادة إنتاج نسخة مخففة من النظام
من دون العائلة الحاكمة .املشكلة هي أن
معظم القوى تحاول تحقيق أهداف ال عالقة
لها بالوضع السوري عرب استخدام أوراقها
يف سوريا ،مام يعني أن أي اتفاق يف سوريا
سيتطلب تحقيق بعض من مصالحها أوالً وهذا
خارج نطاق إمكانيات املعارضة السورية.

ماشكل التعاطي األنسب مع املانحني
والداعمني ملشاريع املجتمع املدين
واملجالس املحلية واإلغاثة من
دول وهيئات ومنظامت يف ظل
االستقطابات والتجاذبات السياسية
الحادة ،واملنعكسة بحدة عىل املشهد
السوري؟
عىل املنظامت السورية أال تتبع رؤى
الجهات املانحة بشكل أعمى ،فالجهات
املانحة ال تعرف الوضع السوري أو
تعرف االحتياجات أكرث منا .علينا أن
نعمل معها كند ،نأخذ بخرباتها ومعرفتها
ولكن يف نفس الوقت نعمل معها لتحديد
األولويات كام نراها نحن.

قرأت «مرشوع أمة» الذي أصدرته قوى
عسكرية إسالمية مسلحة تحارب قوات
النظام .إىل أين يتجه اإلسالميون يف سوريا
وهل سينخرطون ضمن عملية سياسية
مستقبلية حسب رأيك؟ وهل سيتم التفريق
بينهم عىل أساس من لديهم أفق سيايس ومن
هم عدميون؟
معظم القوى اإلسالمية الحالية تستخدم
مواقفها كأدوات تفاوضية للحصول عىل
رشوط أفضل لها أو لتحقيق أهداف الدول
املمولة وهذا يجعلها مرنة عند الرضورة،
وبشكل عام فمعظم أعضائهم من السوريني
وهم سيعودون إىل االندماج يف املجتمع
السوري األوسع .املشكلة الرئيسية هي يف
القوى التي تكفر الجميع من حولها واملؤلفة
بشكل رئييس من غري السوريني ،حيث سيكون

أقامت املنظامت الداعمة بالتعاون مع
املنظامت املدنية السورية الناشئة خالل فرتة
الثورة عرشات الورش التدريبية ،وحلقات
التوعية بفن التفاوض وفض النزاعات والسلم
األهيل هل تعول كخبري يف هذا املجال عىل
هذه الورش وآلية التدريب املتبعة؟ أال ترى
أن هنالك تكراراً لنفس املحتوى التدريبي،
ولنفس األشخاص الذين يحرضون هذا النوع
من التدريب؟
فكرة تدريب الكوادر نبيلة ولكن لألسف
فهي تحولت إىل صناعة متكاملة للحصول
عىل التمويل .يف كثري من األحيان نرى نفس
الشخص يف العديد من الدورات التدريبية
رغم أنه غري مقيم بسوريا وال يعمل يف مجال
الثورة ،و هذا ما يسمى بسياحة الدورات.
يلزمنا يف هذه املرحلة جهة سورية تحدد

االحتياجات ومتنع التكرار لرتشيد العمل يف
هذا املجال.
كنت أحد كوادر وحدة تنسيق الدعم الذي
كان يعول عليهم يف مأسسة هذه الوحدة
وجعلها مواكبة ملتطلبات السوريني وفق
اإلمكانيات املتاحة ،ما الذي حدث لتقال
من منصبك كمدير لقسم (بناء السالم) يف
الوحدة؟
كانت هنالك عدة مشاكل منها دعمي املطلق
للقضاء املدين عندما كنت مكلفاً مبلف القضاء،
لكن املشكلة الرئيسية تكمن يف نقص مؤهالت
من عينوا لتسيري شؤون الوحدة وافتقادهم
ألية معرفة يف مجال اإلدارة .بالنسبة لهؤالء
فأي ذو خربة يشكل خطراً مبارشاً عىل إمكانية
بقائهم يف مناصبهم التي هم غري مؤهلني لها
أص ًال .أظن أن قيادة االئتالف قد فطنت أخرياً
وبعد عام كامل من سوء اإلدارة لهذه املشكلة
وعينت الدكتور أسامة القايض إلدارة الوحدة.
د .أسامة من ذوي الخربة وأظن أنه قادر عىل
أخذ الوحدة باالتجاه الصحيح.
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اإلعالم البديل بين الصعوبات وآفاق التطوير

كاروان آرام

يشكل اإلعالم البديل مجموعة من وسائل اإلعالم مثل الصحف والراديو والتلفزيون واملجالت واإلنرتنت ،وغريها) ،الذي يقدم
معلومات بديلة عن اإلعالم السائد يف سياق معني ،سواء كان هذا اإلعالم السائد تجارياً أو حكومياً .ويختلف اإلعالم البديل عن
اإلعالم السائد من حيث املحتوى والناحية الجاملية وأساليب اإلنتاج وأمناط التوزيع والعالقات مع الجمهور .وكثرياً ما يهدف
اإلعالم البديل إىل الوقوف يف وجه السلطات القامئة ليمثل الجامعات املهمشة ،ويعزز الروابط األفقية بني املجتمعات ذات املصالح
املشرتكة.
صنفت سوريا وفق أحدث تقرير صدر عن
منظمة مراسلون بال حدود «البلد األكرث خطورة
يف العامل بالنسبة للصحفيني» فالصحفيون
السوريون يواجهون تهديداً جديداً متزايداً
من املجموعات املتشددة والجهاديني بعد أن
كانوا الهدف األول للقوات الحكومية ،وهذا
التهديد الذي يأيت من طريف الرصاع يف سوريا
دفع بالكثريين من الصحفيني للهروب خارج
سوريا ،ومامرسة نشاطهم من خارج الحدود
وتأسيس لوسائل إعالمية صغرية ،يف محاولة
لنقل الواقع السوري بعد االزمة التي أفرزت
تحوالت كبرية يف مجال اإلعالم ارتبطت بحجم
الكارثة التي تشهدها سوريا.
منع النظام السوري وسائل اإلعالم من تغطية
االحتجاجات واملظاهرات التي ع ّمت البلد،
فاضطر عدد كبري من املواطنني إىل نقل
األحداث من مناطقهم ببدائل بسيطة (صور
عن طريق املوبايل ،بوستات عىل صفحات
التواصل االجتامعي ،ومقاطع يوتيوب) مام
أنتج حالة املواطن الصحفي ،غري أن هذا
الواقع مل يتوقف عند هذه األدوات البسيطة
وحاول بعض اإلعالميني تأسيس منابر إعالمية
تعبرّ عن األزمة وتكشف عن الواقع السوري
يف محاولة لنقل ما يحدث ،وقد ظهرت
الجرائد واملجالت واملواقع اإللكرتونية ضمن
ما سمي بـ«إلعالم البديل» الذي متوضع
خارج البالد نتيجة الواقع وإغالق األبواب
أمام هذه الظاهرة التي تنامت بشكل
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ملحوظ ،غري أنه يعاين الكثري من املعوقات إعالمية عمالقة وذات دعم هائل.
والتحديات والصعوبات التي تحد من تط ّور يوضح محمد مالك جملة من املعوقات
هذا الظاهرة حيث يصف محمد مالك رئيس التي تواجه هذه املشاريع الناشئة بقوله:
تحرير مجلة ضوضاء واقع وسائل اإلعالم التي «إن ضعف اإلمكانيات ال يتيح لك أن
ظهرت بعد الثورة بقوله« :لن أكون متفائ ًال تتحرك وتخدم مرشوعك كام يجب ،خاصة
وأقول أننا منلك إعالماً بدي ًال ،إمنا ميكن وصف أن من يعمل يف اإلعالم البديل ال يبيع
ما تم إنجازه خالل فرتة الثورة بتأسيس لبنى منتجاته وبحاجة إىل دعم لكون أغلب هذه
إعالمية من نقطة الصفر بعد احتكار النظام املؤسسات غري ربحية ،وال تقترص املعوقات
والتحديات فقط عىل عدم توفر اإلمكانيات
كل مفاصل الحياة».
ظهرت عرشات من املشاريع اإلعالمية املاد ّية و الدّعم إمنا يتعداه إىل ما يتعرض
من صحف ومجالت ومواقع إلكرتونية يف له الصحفيون والنشطاء اإلعالميون اليوم من
محاولة لكرس سطوة اإلعالم الرسمي املمنهج ،تهديدات بالقتل والخطف من أطراف الرصاع
حيث ينظر اليها أصحابها باعتبارها جزءاً يف سوريا».
من مكتسبات الثورة أو نتيجة طبيعية لها ،ويتفق ناجي الجرف رئيس تحرير مجلة
ويطمحون إىل رفع سقف هذا اإلعالم ليتحول
من إعالم محيل الطابع إىل إعالم يعم مجمل
الخارطة السورية واملعبرّ بالفعل عن ضمري
الناس.

اإلعالم البديل يف ظل الوضع األمني
وضعف التمويل

ما زال «اإلعالم البديل»يف طور التكوين ومل
تتضح مالمحه بعد وتعرتض سبيله معوقات
تح ّد من فعاليته ،إذ يحتاج للكثري من
اإلمكانيات ليأخذ فرصته يف التأسيس لحالة
مؤثرة يف الرأي العام يف ظل املنافسة الرشسة
التي تشهدها الساحة اإلعالمية بني مؤسسات
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حنطة مع مالك يف ما ذهب إليه من توصيف
للتحديات واملعوقات ،ويجملها يف نقطتني
هي»:الوضع األمني اليسء يف املناطق التي
نعمل بها ،إضافة إىل عدم انتظام التمويل»،
وهذا ما تؤكده التقارير الصادرة من لجان
املراقبة وال ّرصد لوضع اإلعالم واإلعالميني يف
سوريا من استمرار استهداف اإلعالميني من
قبل ّ
كل من النظام وقوات املعارضة املسلحة
بشكل مك ّثف من خالل عمليات القتل و
الخطف ،مام دفع بالكثريين إىل التخفي
أو الفرار إىل خارج البالد ،وقد وثقت لجنة
الحريات الصحفية يف رابطة الصحفيني
السوريني واملعنية برصد وتوثيق االنتهاكات
بحق الصحفيني والنشطاء اإلعالميني يف سوريا
مقتل تسعة ُصحفيني و ناشطني إعالميني خالل
شهر ترشين الثاين /نوفمرب  ،2013لريتفع بذلك
عدد ضحايا اإلعالم إىل ( )220إعالميا ُ
منذ آذار
 ،2011يف حني رصدت اللجنة مجموعة ُاخرى
من االنتهاكات منها تقييد العمل ومنع دخول
الصحف إىل املناطق التي يسيطر عليها النظام
واملعارضة املسلحة.

التأهيل ومصادر املعلومات

فرضت جملة هذه العوامل واملعوقات واقعاً
صعباً عىل اإلعالم البديل ،يتمثل يف االعتامد
عىل الخربات الذاتية غري املؤهلة مماّ جعل
من اإلعالم البديل إعالماً عاطفياً تحكمه
الحامسة ويعتمد عىل استنتاجات عاطفية أكرث
من اعتامده عىل معطيات حقيقية منهجية،
ويحتاج إىل الكثري من األدوات يك يصل إىل
التوزان املرجو ويحمل خطاباً معرفياً ،كام يرى
ناجي الجرف مؤكداً عىل رضورة أن يبدأ هذا
اإلعالم بالتأهيل وينتهي ببناء قواعد أخالقية
مهنية.
مثة إشكالية اخرى لدى اإلعالم البديل وتكمن
يف ضعف الوصول إىل املعلومات حيث يعترب

مؤسسة اإلعالم البديل...ال تحاول
زيادة األرباح وال تهتم يف املقام
األول ببيع الجمهور للمعلنني مقابل
العائدات ،بل هي تسعى لهدم
العالقات االجتامعية الهرمية املحددة
للمجتمع ،وتختلف عىل نحو بنايئ
وأسايس عن املؤسسات االجتامعية
الكبرية .وهي تنظر إىل نفسها عىل أنها
جزء من مرشوع يهدف لوضع أساليب
جديدة لتنظيم اإلعالم والنشاط
االجتامعي ،وتلتزم بزيادة هذه
األساليب عموماً ،وليس الحفاظ عليها
فقط.

تجاه املجتمعات املحلية أو املهمشة.
يرى حجي مصطفى أن نرش املعلومة غري
الصادقة قد يؤسس إلعالم غري متوازن ،ففي
ظل تزاحم القوى السياسية تصعب معها
مقاربة املواضيع االجتامعية والسياسية
بشكل موضوعي ،فض ًال عن مصادر الحصول
عىل املعلومة التي يقول عنها فاروق حجي
مصطفى« :إن فقدان املصادر ذات الثقة
يتسبب أحياناً بتخبط هذا النوع من اإلعالم
ليكون محل ثقة وصدق ،وهنا قد نضطر إىل
البحث يف كواليس اإلعالم السائد املدعوم
عادة من السلطة صاحبة الحدث عن املعلومة
األقرب للواقع» ،ويضيف ّأن املعلومة قد
تكون مفربكة ،وغايتها تشويه صورة اإلعالم
املجتمعي الغائب عن الحضور عىل الخشبة.

فاروق ّ
حجي مصطفى رئيس تحرير موقع آفاق تطوراإلعالم البديل يف سوريا

«برجاف» اإللكرتوين ّأن روح اإلعالم هي
«املعلومة» ،ويتساءل كيف ميكن أن يكون
قريباً إىل املصادر ذات الثقة يف ظل الظروف
الحالية التي تعيشها سوريا ،من دون أن يقع
فريسة استغالل تلك املصادر؟ مام يفرغ هذا
اإلعالم من مضمونه ومن التزاماته وواجباته

عىل الرغم من قرص تجربة اإلعالم البديل يف
سوريا والتي ترافقت مع األزمة السورية ،وإن
كان له وجود قبل األزمة ضمن أشكال جنينية
شكلت أرضية النطالقته الحالية فقد استطاع
أن يشكل قوة إعالمية يف بعض األحيان وأن

21

في احملـــرق
يساهم يف خلق رأي عام يف بعض املناطق
التي وصلت إليها ،إال أن استمراره يبقى
مرهوناً بإرادة القامئني عليه حتى يتمكن من
القدرة عىل تنمية الرأي العام وصناعة الثقافة
ويكون حام ًال لثقافة التغيري.
كام أن استمراريته مرهونة أيضاً بتوفر
اإلمكانيات املادية ،وهي جزء من قدرة هذا
اإلعالم عىل التأثري ،ففي حال عدم توفر هذه

العنارص سيبقى غري ذي فعالية وال يستطيع
مواكبة حالة املجتمعات.
يرى القامئون عىل هذه املشاريع اإلعالمية
أن نجاح هذا املشاريع مرتبط مبدى توفر
اإلمكانيات املادية من أجل خلق حالة من
الثبات واالستمرارية ،مع وجود إرادة من
قبل الداعمني لتقديم الدعم لهذا النوع من
املشاريع ،ويرى محمد مالك بأنه «إذا ما تم

دعم املشاريع اإلعالمية املوجودة سنة عىل
األقل وانتقاء املشاريع التي تتمتع بنقاط
قوة ميكن لها بعد ذلك أن تقف عىل أرجلها
وتستمر وتجد مصادر متويلها الذاتية« ،ويتفق
ناجي الجرف مع مالك يف أن هذه املشاريع
ستنجح يف املستقبل مع األيام والعمل اليومي،
وسوف تقطع أشواطاً وتفرز مجموعة ال بأس
بها من اإلصدارات واملجموعات اإلعالمية ،وقد
تواجه املصاعب أحياناً نتيجة التمويل املادي
لكنه يف الغالب ستصبح أكرث نضجاً وقو ًة ،وقد
تكون نواة ملؤسسات إعالمية ضخمة.

عاد ًة ما تستهدف منابر اإلعالم
جامعات محددة من السكان املحليني
بد ًال من عامة الناس ،مثل جامعات
الجمهور من املهاجرين ،حيث إنها
تسمح ملواطنني عاديني بتجاوز
بوابات اإلعالم السائد والتقليدي
ومشاركة املعلومات ووجهات النظر
التي يعتربها هؤالء املواطنون مهمة.
باإلضافة إىل ذلك ،فإن اإلعالم الرقمي
يوفر وسيلة بديلة لعرض وجهات
النظر غري التقليدية أو املعارضة أو
املنحرفة ،ويسمح بتكوين مجتمعات
بديلة وجديدة متثل صوتاً لهؤالء
املهمشني عاد ًة من اإلعالم السائد.
التمويل والخطاب اإلعالمي

يشكل التمويل أكرب التحديات التي تواجه
اإلعالم البديل ،سواء من حيث توفره أو تأثريات
ومخاطر االرتهان لجهات خارجية بصيغة من
الصيغ ،يف ظل وجود خطابني إعالميني أحدهام
قائم عىل التحريض واألكاذيب واآلخر خطاب
يقيص اآلخر وال يقبل به ويضع نفسه ناطقاً
باسم الجمهور.
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بورتــريه

هنري دونانت ..مؤسس الصليب األحمر
إعداد :محمد زهري كردية
عندما وقع جان هرني دونان يف أزمة مالية ،دونان أحد أعضائها ،والتي أصبحت فيام بعد
أراد مقابلة اإلمرباطور نابليون الثالث لطلب اللجنة الدولية للصليب األحمر.
املساعدة منه ،حيث كان األخري يخوض حرباً يف عام 1864م عقدت الحكومة السويرسية
يف شامل إيطاليا عام 1859م .وحني وصل مؤمتراً دبلوماسياً يف جنيف شاركت فيه اثنتا
دونان إىل بلدة سولفرينو اإليطالية ،التي عرشة دولة ،اعتمدت حينها معاهدة بعنوان
شهدت معركة ضاربة بني الجيشني النمساوي «اتفاقية جنيف لتحسني حال جرحى الجيوش
والفرنيس كانت حصيلتها أكرث من أربعني ألف يف امليدان» ،والتي غدت أوىل معاهدات
قتيل وجريح .أصيب حينها دونان بالذهول القانون االنساين فأصبح للصليب األحمر الطابع
من منظر آالف الجنود الجرحى من الجيشني ،الرسمي الدويل .حيث يعترب الصليب األحمر
وقد ُتركوا مرضجني بدمائهم يعانون العذاب من أكرث املنظامت أهمية يف وقتنا الحايل ،عىل
بسبب ندرة الخدمات الطبية .فوجه ندا ًء املستوى اإلنساين والطبي واإلغا ّيث ،وبعيداً عن
إىل السكان املحليني طالباً منهم مساعدته يف االنحيازية أو التوجهات السياسية.
رعاية الجرحى من كال الجانبني ،وعىل الرغم وعندما حل السالم إ ّبان الحرب الفرنسية
من مقابلته اإلمرباطور نابليون الثالث إال أنه الربوسية يف عام  ،1870سافر «دونان» إىل
مل يعد مهت ًام إال يف تلبية الحاجة اإلنسانية لندن ،حيث سعى جاهداً إىل تنظيم مؤمتر
دبلومايس عن مشكلة أرسى الحرب ،وشجعه
املاسة.
وبعد عودته إىل سويرسا نرش كتابه «ذكريات القيرص ،ولكن إنجلرتا كانت مناوئة لهذه
سولفرينو» الذي وجه من خالله نداءين الخطة.
مهمني :األول يدعو فيه إىل تشكيل جمعيات مل يتوقف دونان عن املبادرات التي تدعو إىل
إغاثة يف وقت السلم ،تضم ممرضني السالم ومكافحة التمييز،ـ حيث يأيت يف هذا
وممرضات مستعدين لرعاية الجرحى يف أثناء اإلطار مبادرته إىل مؤمت ٌر دويل من أجل اإللغاء
الحرب ،والثاين يدعو فيه إىل االعرتاف بأولئك الكامل والنهايئ لإلتجار بالزنوج وتجارة الرقيق
املتطوعني الذين يتعني عليهم املساعدة يف يف لندن يف األول من فرباير/شباط .1875
تقديم الخدمات الطبية التابعة للجيش،
وحاميتهم مبوجب اتفاق دويل .وتلبية لهذين نيله جائزة نوبل للسالم:
النداءينُ ،شكلت يف عام 1863م يف جنيف أسس دونان يف الجزائر تجارته الخاصة يف
«اللجنة الدولية إلغاثة الجرحى» التي كان االستثامر العقاري ،حتى صار ميلك ثروة كبرية،
وهذا ما جعل منه رج ًال معروفاً من قبل
الطبقة الرثية والنافذة آنذاك ،غري أن انشغاله
بالعمل اإلنساين وانهيار الوضع االقتصادي يف
الجزائر نتيجة الحرب وتفيش مرض الكولريا،
أدى إىل تدمري كل ثروته .حتى وصل به الحال
فيام بعد إىل البحث عن لقمة العيش مام أدى

به إىل إهامل مؤسسة الصليب األحمر بشكل
كامل.
انتهى به األمر يف قرية « هايدن» السويرسية،
حيث سقط يف براثن املرض .ووجد مالذه يف
ُنزل للفقراء باملنطقة ،وكان هذا هو املكان
الذي اكتشفه فيه عام  1895أحد الصحفيني،
الذي كتب عنه مقاالً كمؤسس للصليب
األحمر ،ونرشته الصحف بعد أيام يف جميع
أنحاء أوربا ،فأعيد اكتشاف هذه الشخصية
التي حركت بدورها الرأي العام ،حتى استحق
هرني دونان أول جائزة نوبل للسالم يف العامل،
هكذا انتهت حياة الرجل الذي قادت رؤيته
إىل إنشاء حركتي الصليب األحمر والهالل
األحمر يف جميع أنحاء العامل يف العام 1915م،
بعد مسرية حياة تبدل حاله من رغد العيش
إىل الفقر املدقع.
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مفهوم السيــادة االقتصـادية

أحمد الياس

يرتبط مفهوم السيادة بالدولة ارتباط
الوجود والعدم ،بحيث ال ميكن فهم وجود
الدولة دون أن تكون السيادة مرتبطة بها
يف كل املجاالت ويعد املفهوم االقتصادي
للسيادة جديدا بحد ذاته ،وميكن عده بعداً
جديداً اقرتن مبحاوالت البلدان النامية إقامة
نظام اقتصادي عاملي جديد ،فخالل عقدي
الستينات والسبعينات من القرن العرشين
عملت هذه البلدان األخرية لتكريس مبدأ
السيادة االقتصادية للدولة عىل ثرواتها
ومصادرها الطبيعية .وأصدرت املنظامت
الدولية العديد من اإلعالنات والقرارات التي
تك ِّرس سيادة الدولة بشقها االقتصادي خاصة،
مع وضع القواعد الكافية ملنع االعتداء عليها
وضامن مامرستها بحرية .بحيث ميكن القول:
إن السيادة ليست مجرد مفهوم قانوين ،وإمنا
لها أبعاد اقتصادية واجتامعية وثقافية ،وهي
محمية بقواعد القانون الدويل.
بيد أن اإلشكالية التي تعرتض وضع مفهوم
جامع ومانع للسيادة ترتبط بغموض معيار
التفرقة بني االختصاصني الوطني والدويل
وعدم وجود حدود واضحة بني النطاقني ،وإن
كانت املتغريات الدولية انتقلت بالسيادة من
مفهوم اإلطالق إىل النسبية ،وهو أمر واقع
يجمع عليه أغلب الفقه القانوين.
واألصل أن تقييد السيادة يرتبط باملصلحة
الدولية العامة التي تستدعي مثل هذا
التقييد ،بيد أن ذلك ال يصح دامئاً .وهنا ميكن
أن نسجل أن السيادة عرفت تقييداً قانونياً
بهدف تحقيق التنمية ،إىل جانب تقييدها
عملياً كإحدى نتائج العوملة.

 .1التنمية وتدويل السيادة:

وهذا الجانب لتقييد السيادة يتعلق باملشاركة
الدولية يف تنمية البلدان النامية ،واملقصود
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بالتنمية بوصفها هدفاً اسرتاتيجياً عاملياً إقرار يكرسها اقتصاد السوق الحر.
مجموعة من القواعد واملبادئ لضبط وتوجيه كام أن التنمية وفق هذه القواعد يجب أال
النشاط االقتصادي الدويل إلخراج البلدان ترتكز عىل مجرد توافق املصالح ،وإمنا كقضية
حيوية تهم البرشية وتخدم التقدم الحضاري.
النامية من قهر التخلف والفقر.
وتقييد السيادة بهدف تحقيق التنمية ال والسيام لزيادة الشعور بالتخلف وشموليته
يعد تعدياً عليها أو انتقاصاً منها ،وإن كان ملعظم البلدان النامية مبوازاة مستويات النمو
يف حقيقته شك ًال من أشكال تدويل السيادة والتطور يف البلدان املتقدمة ،التي شعرت
يف امليدان االقتصادي ،ففي عامل يزداد ترابطاً بدورها أن تنمية البلدان النامية أمر رضوري
والسيام يف ميدان العالقات االقتصادية التي ملصلحتها نتيجة للعالقات املرتابطة بني
تقوم عىل االعتامد املتبادل ،فإن السيادة الطرفني ،وإن اختلفت رؤى كل طرف حول
االقتصادية وخاصة لدى البلدان النامية السبل املمكنة لتحقيق هذا الهدف.
تتطلب التزامات إيجابية من قبل املجتمع وإذا كان التوصل إىل قانون دويل للتنمية يؤكد
أن تقييد السيادة عامل إيجايب للتنمية ،إال أن
الدويل من أجل تنميتها.
الواقع يكشف أن مفهوم التنمية كام تتبناه
إن التنمية يجب أال ترتكز عىل مجرد برامج املنظامت االقتصادية الدولية والبلدان
توافق املصالح ،إمنا هي قضية حيوية املتقدمة يستعمل لتربير خدمة أطراف دولية
تهم البرشية وتخدم التقدم الحضاري وتصويره بوصف الصالح الدويل العام دون
األخذ بالحسبان مشاكل البلدان النامية إال ما
ولذلك يذهب جانب من الفقه إىل أن تنمية ينعكس منها عىل البلدان املتقدمة .وهو أمر
البلدان النامية ال ميكن أن يتحقق باالنسالخ يكشفه الجانب اآلخر لتدويل السيادة يف ظل
من منظومة العالقات االقتصادية الدولية ،العوملة.
وإمنا عرب إيجاد القواعد القانونية التي تك ِّرس  .2العوملة وتدويل السيادة:
حقها يف التنمية ،ومبعنى آخر تقوية األسس إن الجانب اآلخر لتدويل السيادة يتعلق
التي يقوم عليها الحق يف التنمية من خالل باملتغريات يف العالقات االقتصادية الدولية
تقنني القواعد التي تك ِّرسه كجزء مستحدث القامئة عىل االعتامد املتبادل بني أعضاء
للقانون االقتصادي الدويل يف ظل النظام املجتمع الدويل ،وإذا كان هذا االعتامد أمراً
االقتصادي الدويل الجديد.
ال مفر منه نتيج ًة لرتابط املصالح بني البلدان
وقواعد القانون الدويل للتنمية ال تقوم عىل ولقيام التبادالت والتجارة الدولية ،إال أن
تساوي املراكز القانونية بني البلدان املتقدمة إشكاليته تكمن يف الالتكافؤ بني أطرافه،
والنامية لعدم التكافؤ بينها ،فالقواعد الحالية واختالف املنافع واملكاسب بني البلدان
للنظام االقتصادي الدويل تك ِّرس االعتامد باختالف قوتها ومواردها ،والسيام أن هذا
الالمتكافئ بني الطرفني ،وال ميكن ملبدأ االعتامد يزداد قو ًة وعدم مساواة يف آن واحد
املعاملة باملثل ومبدأ الدولة األكرث رعاية أن يف عرص العوملة.
يحقق تنمية البلدان النامية ،وهي مبادئ لقد أتت العوملة يف شقها االقتصادي لتدمج
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االقتصاديات الوطنية يف االقتصاد العاملي
كأساس واقعي يعرب عن التغري يف العالقات
االقتصادية الدولية ،وبشكل عزز أهمية
جهات أخرى دون إرادة من الدولة ،وعىل
حساب السيادة الوطنية إىل درجة مل يعد
فيها مبدأ السيادة أمراً ذا أهمية من منظور
منارصي العوملة.
وإذا كانت قواعد القانون الدويل تك ِّرس مبدأ
سيادة الدولة وتنشد بناء عالقات سليمة بني
وحدات املجتمع الدويل ،فالعوملة باملقابل
وفق ما تذهب إليه بعض اآلراء -تنسفأسس العالقات الدولية نحو مفاهيم جديدة.
والسيام أن الوقائع تكشف البون الشاسع
بني قواعد القانون الدويل املنظمة للعالقات
الدولية وطبيعة العوملة.
فالعالقات الدولية تستند عىل التكافؤ والعدالة
واحرتام السيادة ،بينام تقوم العوملة عىل

أساس من عالقات قهرية تنتفي فيها املساواة
وتكون الغلبة فيها دامئاً ألحد األطراف عىل
حساب اآلخر ،ومن حيث األطراف فإن
العالقات الدولية تتم بني الدول ذات السيادة
لكونها الوحدات األساسية يف النظام الدويل،
بينام تقوم أنشطة العوملة بني الرشكات
واألفراد ويغدو فيها دور الدولة ضعيفاً
ومحدوداً ،وأخرياً فمن ناحية البنية القانونية
فإن العالقات الدولية منظمة باالتفاقيات
واألعراف الدولية ،وهذه البنية نشأت باألصل
عن التقاء إرادات الدول ،وعىل النقيض من
ذلك تستند العوملة عىل آليات اقتصاد السوق
الحر واملصلحة التجارية.
وهذا التناقض يؤدي بنا إىل القول بأن العوملة
تفتقد األسس القانونية ،وال ميكن عد االعتامد
املتبادل بصوره الالمتكافئة مرجعاً لترشيعها،
بيد أنها يف الوقت ذاته باتت أمراً مفروضاً،

ألن البلدان تدرك جيداً أن الخيار املقابل
لعدم مشاركتها يف العوملة هو العزلة ،مع ما
قد يرتتب عىل قرار املشاركة واالنضامم من
زيادة االندماج مع الخارج وزيادة التفكك
الداخيل .وبعبارة أخرى التخيل عن مقومات
السيادة الوطنية.
املراجع:

محمد الفراع ،حق الشعوب يف التقرير والتنمية،
انتكاسة أم تأجيل يف ظل النظام الدويل الجديد ،يف:
الدميقراطية وحقوق اإلنسان -أثر املتغريات الدولية،
رؤية مستقبلية ،الطبعة األوىل ،ج ،2منشورات املركز
العاملي لدراسات وأبحاث الكتاب األخرض.1995 ،
ليسرت ثورو ،النظام االقتصادي العاملي الجديد ،الجرأة
واملخاطرة طريق إىل الرثوة ،ترجمة :فايزة حكيم-
أحمد منيب ،الدار الدولية لالستثامرات الثقافية،
.2006
د .يارس الحويش ،مبدأ عدم التدخل واتفاقيات تحرير
التجارة العاملية ،الطبعة األوىل ،منشورات الحلبي
الحقوقية2005 ،

من أجل اجملتمع املدني والدميقراطية

ورشات حول المفاوضات وبناء السالم
املفاوضات وبناء السالم

أنهى مركز املجتمع املدين والدميقراطية يف
سوريا ورشة عمل ألعضائه يف الداخل والخارج
عن التفاوض ودور منظامت املجتمع املدين
فيه ،بالتعاون مع املؤسسة اإلنسانية للتعاون
( )HIVOSبتاريخ /26ترشين الثاين 2013/
يف مدينة غازي عنتاب الرتكية تحت إرشاف
املدربة وخبرية املفاوضات اإليرلندية برونا
هيندس.
تحدثت برونا يف افتتاح الورشة عن التجربة
اإليرلندية املتمحورة حول الهوية الوطنية
والدين وانخراط رجال األعامل واملنظامت
واالتحادات يف العملية السياسية ،ومن ثم
دار نقاش حول الفاعلني والالعبني األساسيني
يف الوضع السوري ودور منظامت املجتمع
املدين واملنظامت اإلنسانية يف عملية السالم،
وتطرق النقاش يف الورشة إىل األولويات التي
يجب مناقشتها يف املفاوضات ومن سيحدد
هذه األولويات بوجود أطراف متعددة يف
ال ّنزاع داخل سوريا وخارجها يف ظل الظروف
الحالية.

تضمنت الورشة رصد الواقع السوري من خالل
تقسيم املتدربني إىل مجموعات صغرية من
أجل رسم خريطة للقوة السياسية والعسكرية
وكيفية التواصل معهم يف كل محافظة
ومنطقة يف سوريا وكيفية دفعهم إىل الجلوس
عىل طاولة املفاوضات.
كام قدمت املدربة براونا خالل الورشة رشح
عن املستويات املتعددة يف املفاوضات وما
هو دور مركز  ccsdsيف حال املشاركة يف
املفاوضات ويف أيّ مستوى من املستويات
يجب أن ينخرط املركز وكيف تستطيع
منظامت املجتمع املدين تستطيع مع كافة
هذه املستويات ،وبعد املوافقة عىل مشاركة
املركز اتفق املتدربون عىل مجموعة من
القضايا واألولويات التي يجب وضعها عىل
طاولة املفاوضات ومناقشتها والتي متحورت
حول:
-1إطالق رساح املعتقلني.
 -2وقف إطالق النار.
 -3فك الحصار عن كافة املناطق واملدنني
املحارصين.

 -4إعادة النازحني والالجئني وتعويض
املترضرين.
 -5آليات تشكيل الحكومة االنتقالية.
 -6مناقشة آليات تشكيل الحكومة االنتقالية.
 -7مراعاة حقوق اإلنسان واالتفاقيات الدولية
يف االتفاقات بني األطراف.
 -8إيقاف التمويل والدعم الخارجي والتدخل
الخارجي للطرفني.
ومن ثم تحدث املتدربون عن مبادئ وقيم
املركز وتحديد املعايري التي يتم من خاللها
اتخاذ القرارات ومحاولة إسقاط هذه املعايري
عىل القضايا ،واألولويات التي تم تحديدها
والتي سيتم مناقشتها حت ًام عىل طاولة
املفاوضات.
عملت كل مجموعة عىل اثنني من األولويات
التي تم تحديدها ومناقشتها مع املجموعات
األخرى بشكل مط ّول كونها مواضيع جدلية
وحساسة تتعلق مبستقبل سوريا ،وقد حظيت
قضايا مثل شكل الدولة املستقبيل عىل
نقاشات موسعة مع وجود اختالف يف وجهات
النّظر حول هذه النقطة.
ويف السياق ذاته أطلق مركز املجتمع املدين
والدميقراطية يف سوريا استبياناً للمفاوضات
حول مؤمتر جنيف للمفاوضات املزمع عقدها
يف الثاين والعرشين من كانون الثاين القادم ،يف
محاولة لرصد واستطالع آراء الشارع السوري
حول بدء مفاوضات السالم يف سوريا ،ومدى
جدية األطراف يف االنخراط يف عملية السالم
والعراقيل التي تقف يف وجه هذه العملية
من أجل الحصول عىل املعلومات والحقائق
واستخالص النتائج العلمية والعملية ،ووضعها
أمام صنّاع القرار الذين سيحرضون املؤمتر.

تقرير ورشة بناء السالم
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ضمن سلسلة النشاطات التي يقوم بها مركز

من أجل اجملتمع املدني والدميقراطية
املجتمع املدين والدميقراطية يف سوريا عقدت
ورشة عمل ألعضاء مكاتبها يف الداخل حول
بناء السالم يف سوريا يف إطار مرشوع (املشاركة
املجتمعية املؤثرة يف عملية السالم يف سوريا)،
بالتعاون مع منظمة مبادرة التغري السلمي
( )PCIبإرشاف املدربني (آدم داريب) و(فلور
جست) وذلك يف  26ترشين الثاين مبدينة
غازي عنتاب الرتكية.
تضمن مرشوع املشاركة املجتمعية املؤثرة
يف عملية السالم الذي بدأ يف  21أكتوبر عدة
مراحل سيتم تنفيذها بخمسة أشهر ويشمل
 9نشاطات وفق ماييل:
 -1االلتقاء مع رعاة عملية السالم.
 -2ورشة التخطيط وتنمية املهارات.
 –3رسم خرائط موارد السالم.
 –4التجهيز لتقرير رسم الخرائط.
وهذه الخطوات يجب أن تتم يف كانون
األول.
–5توزيع  5000نسخة من كتيب املفاوضات.
 -6منتديات حوارية وقيادة املجموعات
املهتمة يف مدينة عنتاب.
 –7نرش تقرير يتضمن توصيات.
 –8نقاشات مع أطراف مؤثرة عىل عمليات
السالم.
 -9عقد مؤمترين بالرشاكة مع منظمة مبادرة
التغري السلمي ( )PCIعن السياسة الدولية يف
كل من لندن ونيويورك.
تهدف ورشة العمل هذه إىل خلق فهم
مشرتك لدى املتدربني حول املفاهيم الرئيسية
مثل العنف ،النزاع ،املجتمع ،وعملية السالم،
وإكسابهم مهارات وآليات بناء السالم
وتطوير مهارات إدارة الحوار ومهارات
التعامل مع األشخاص املتأثرين بالرصاع
يف سوريا واالهتامم بأمن الناس وسالمتهم
خالل النزاعات ،من خالل تعامل أعضاء
فريق مرشوع املشاركة املجتمعية املؤثرة يف
عملية السالم يف سوريا الذي ينفذه CCSDS
والهادف إىل تحديد األشخاص ذوي السلطة

والتاثري لتمثيل مجتمعاتهم ،وتحديد النامذج
الفعالة للمستويات الثالثة والرتكيزعىل فكرة
العمل بشكل أفقي وعمودي من أجل دعم
تطوير موارد السالم وإنشاء أجندة مشرتكة.
وبنا ًء عىل هذه األهداف واألفكار املطروحة
تم تقسيم املتدربني يف مجموعات للتع ّرف
عىل املفاهيم االساسية التي يتضمنها املرشوع،
من خالل رشح املدربني عن مفهوم العنف
ومفهوم السالم ومفهوم الرصاع أو النزاع
ومفهوم املجتمع وعملية السالم.
كام تحدثت مديرة املرشوع عن فكرة املرشوع
و املستويات عملية بناء السالم ،حيث يتضمن
املستوى األول القوى الدولية واالقليمية
الفاعلة باإلضافة إىل القوى واألحزاب الرئيسية،
فيام يشمل املستوى الثاين األكادمييني ورجال
الدين واملنظامت ،واملستوى الثالث يتضمن
املجتمع واألفراد.
تطرقت النقاشات خالل ورشة العمل إىل
حلقات التغذية الراجعة يف املستويات الثالثة
ومحاولة البحث عن موارد سالم ،ومن ثم
جمع املعلومات واملعطيات عن أصحاب
الرشعية عىل االرض الذين ميثلون مجتمعاتهم
وذلك للتأكد من كل ما يحدث يف املستويات
املختلفة حتى يتمكن فريق بناء السالم من

توصيل ما يحدث إىل القادة الساسيني وصناع
القرار ،وقد تم استعراض بعض التجارب من
مناطق مختلفة يف سوريا والتي تدعم أو
تساهم يف عمليات السالم.
وتم الرتكيز عىل رضورة عقد الفريق حلقات
نقاش مركزة مجموعات صغرية من األشخاص،
وإجراء مقابالت مفتاحية لتحديد موارد السالم
التي تشمل موارد البرشية ،وإيجاد آليات
تربط مكونات املستوى الثالث مع بعضها
البعض ومع باقي املستويات من أجل تشكيل
نوع من التشبيك ،مام يضمن استمرارعملية
السالم.
ثم تطرق النقاش إىل التحديات واملخاطر
التي قد تواجه املرشوع ،فالتجمعات املرتبطة
بالسالم قد يساء فهمها ،ومن مخاطر العمل
أن يكون العمل ضمن حالة الحرب ومع وجود
تنظيامت متطرفة.
وتم تكليف فرق املتدربني برسم الخرائط
حسب املحافظات ،ومناقشتها ،ومعرفة
العالقات بني القوى املوجودة عىل األرض يف
كل منطقة ،وتم التعرف عىل املبادئ األساسية
لتيسري جلسات النقاش وإدارتها وكيفية طرح
املواضيع واألسئلة املقرتحة لحلقات النقاش
املركزة واملقابالت املفتاحية.
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مشاريع ومبادرات

مؤسسة خطوات للتنمية االجتماعية

دولتي ،مساحة لنتصور دولتنا

«خطوات» مؤسسة مدنية مستقلة تأسست يف  ،2013-3-1يقوم
عليها مجموعة من املتطوعني ،تنشط يف الداخل السوري وتعمل يف
املجال االجتامعي «الثقايف ،اإلنساين».
لدى املؤسسة العديد من املشاريع بعضها قائم وبعضها قيد التحضري،
وهي موجهة لألطفال والكبار.

دولتي هي منظمة غري حكومية تعمل عىل اقرتاح بدائل لتحقيق
التحول الدميقراطي ،بناء القدرات ،العدالة االنتقالية ،حقوق اإلنسان
وإدارة النزاع يف سوريا.

يتألف فريق العمل مع األطفال من مجموعة من الناشطني بينهم
مختصون يف العديد من املجاالت كالفن واملوسيقى والتعليم.
األنشطة هي عبارة عن ورشات رسم ونحت ،حفالت موسيقية،
عروض سينامئية لألطفال ومرسح دمى وغريها من األنشطة
الثقافية.
عدد املستهدفني الذين تطمح املؤسسة بالوصول إليهم هم 25000
طف ًال «عىل األقل» من النازحني واملقيمني يف محافظة دير الزور
وخصوصاً املناطق التي تأثرت بالحرب الدائرة يف املنطقة.
للكبار توجد العديد من األنشطة مثل :إلقاء محارضات(صحة عامة،
أدب ،سياسة) إقامة دورات يف مجاالت متعددة مثل «الربمجة
اللغوية العصبية ،قراءة رسيعة ،ودورات تدريب شطرنج».
من املشاريع التي تضعها املؤسسة ضمن خططها املستقبلية يف
حال توفر التمويل املناسب:
-1فرقة مرسحية وفرقة كورال ميكن تشكيلها من األطفال املوهوبني
الذين عملت املؤسسة معهم وأرشفت عىل تدريبهم.
-2مكتبة متنقلة ميكن أن تقدم خدماتها لألطفال يف مراكز اإليواء
ويف املدارس.
 -3مجلة أطفال ،ويساعد يف ذلك وجود كادر مختص يف أدب
األطفال والفن التشكييل.

وانطالقاً من هذه األهداف تعمل دولتي أيضاً عىل تطوير مواد
التدريب السمعية والبرصية واملطبوعات التدريبية وذلك باعتامد
مجموعة متنوعة من التقنيات واألساليب .باإلضافة إىل تنظيم ورشات
عمل وتطوير منصة إلكرتونية ألرشفة األعامل الفنية التي تم إنتاجها
منذ آذار  ،2011وعرضها بطريقة بسيطة ،واضحة ،ومبارشة هذه
األعامل التي تروج ملبادئ حقوق اإلنسان حول الجنس والعرق والدين
واملساواة .عىل موقع دولتي ،صفحة الفيسبوك دولتي ،حساب دولتي
عىل تويرت ،DawlatyOrg :
قناة يوتيوب ،Dawlaty Syria :ومن خالل قنوات أخرى بالتعاون مع
مجموعات سورية ودولية أخرى تعمل لنفس األهداف.
يتم الرتكيز بالعمل عىل تقديم وايصال مواضيع تتعلق ب:
 مبادئ املشاركة يف الدولة املدنية. حقوق األقليات و حامية األقليات. حقوق اإلنسان وحقوق املرأة. املواطنة واملفاهيم الدستورية. العدالة االنتقالية. إنشاء هياكل لبناء املجتمع املدين. االنتخابات الدميقراطية وتشكيل األحزاب والجمعيات. سيادة القانون. مبادئ الشفافية واملساءلة.ونستخدم غالباً الوسائل املرئية والتفاعلية اليصال رسائلنا.

منظمـات
المركز الدولي للعدالة اإلنتقالية ICTJ

منظمة أطباء بال حدود

هو ّ
متخصصة يف مجال العدالة
منظمة دولية غري حكومية
ّ
اإلنتقالية.
تعمل عىل مساعدة املجتمعات التي مت ّر باملرحلة االنتقالية يف
معالجة إرث املايض من االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان ،ويف
بناء الثقة املدنية يف مؤسسات الدولة كحامية لحقوق اإلنسان.
وغداة االنتهاكات الجسيمة والقمع ،تساعد املنظامت املؤسسات
ومنظامت املجتمع املدين واألفراد الذين يقودون التغيري يف
مجتمعاتهم ويرسمون مالمحه عىل النظر يف التدابري التي تسمح
بالتوصل إىل الحقيقة واملحاسبة والتعويض عن االنتهاكات املاضية،
ّ
ويكون ذلك بتأمني املساعدة الفنية واملعرفة لتجارب مقارنة ذات
صلة يف مجال العدالة االنتقالية من شتّى أنحاء العامل.

هي منظمة طبية إنسانية دولية تقدم الرعاية الطبية عالية
الجودة إىل الشعوب املترضرة من األزمات بغض النظر عن العرق
أو الدين أو االنتامء السيايس .كل يوم ،يوفر أكرث من 27,000
موظف ميداين ألطباء بال حدود يف جميع أنحاء العامل املساعدة
للشعوب املترضرة من العنف أو اإلهامل أو األزمات ،ويعود ذلك
أساساً إىل النزاعات املسلحة أو األوبئة أو سوء التغذية أو الحرمان
من الرعاية الصحية أو الكوارث الطبيعية.
قامت مجموعة من األطباء والصحفيني بتأسيس منظمة أطباء بال
حدود عام  1971بهدف إنشاء منظمة مستقلة تركز عىل الطب
املعني بحاالت الطوارئ والتحدث عالنية عن أسباب معاناة اإلنسان.
يستند عمل منظمة أطباء بال حدود عىل املبادئ اإلنسانية
املعنية بأخالقيات مهنة الطب وتلتزم باإلدالء بالشهادة والتحدث
عالنية.
يتألف طاقم املنظمة امليداين من أطباء وممرضني وإداريني وعلامء
األوبئة وتقنيي املخترب وأخصائيي الصحة العقلية والنفسية وخرباء
الخدمات اللوجستية واملياه والرصف الصحي .وتضم أغلبية فرق
املنظمة املوظفني امليدانيني املحليني يف البلدان التي تقع فيها
األزمات ،ويشكل الطاقم الدويل نسبة عرشة باملائة من مجموع
املوظفني .ويلتزم جميع أعضاء منظمة أطباء بال حدود باحرتام
املبادئ املنصوص عليها يف ميثاق املنظمة.
منظمة أطباء بال حدود محايدة ،ال تتحيز ألي طرف من أطراف
النزاعات املسلحة ،وتوفر الرعاية عىل أساس االحتياجات فقط،
كام تكافح لزيادة إمكانيات الوصول املستقل إىل ضحايا النزاع
وفقاً ملوجب القانون الدويل اإلنساين.

مؤسسات الدولة وصانعي السياسات
تسدي املنظمة النصائح إىل ّ
عىل املستويات املحلية والوطنية والدولية وتعمل مع منظامت
الضحايا واملجتمعات وناشطي حقوق اإلنسان واملنظامت النسائية
وغريها يف املجتمع املدين من ذوي الربامج الخاصة بالعدالة وتجري
األبحاث والتحاليل وتع ّد التقارير حول تطورات العدالة االنتقالية
يف العامل وتعمل عىل ضامن امللكية املحلية لعملية االنتقال ،وعىل
تحديد األولويات من حيث حاجات الضحايا ومصالحهم ،وبناء
الثقة بسيادة القانون يف املجتمع ّ
ككل.

