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سياسة عصر الحضارة الديمقراطية 

 هي السياسة الديمقراطية
 

 

عمى ىذه المرحمة االنتقالية أي " عصر الحضارة الديمقراطية"مف األنسب أف نطمؽ اسـ 
بيف نظاـ الحضارة القديـ بأزمتو المتفاقمة والمستمرة وبيف االنطبلقة الحضارية الجديدة التي لـ 

فانتقاؿ األساليب الديمقراطية كونيا نظاـ وفاؽ تـ التوصؿ إليو في نياية القرف . تتبمور بعد
العشريف، إلى وضع المسيطر والسائد لـ يتـ بناًء عمى خيارات مزاجية وعشوائية بؿ كاف نتيجة 
لشروط موضوعية، وقد لعب إفبلس الخيار الفاشي واستبدادية االشتراكية المشيدة دورًا مصيريًا 

 .في وصوؿ الديمقراطية إلى ىذا الوضع

ال يمكف تقييـ الخيار الفاشي لمرأسمالية بالشكؿ اليتمري فحسب، بؿ ىو عبارة عف مرحمة 
تولدت مف وصوؿ الطغمة المالية إلى مرحمة الييمنة وكذلؾ عف حقيقة النظاـ الدموي لرجعية 
الرأسمالية بشكؿ كمي، ومف المعمـو أنيا لـ تنتشر في المراكز الرأسمالية فحسب، بؿ تـ العمؿ 

إف الخوؼ والرعب المذاف . عمى نشرىا في عبلقاتيا مع الدوؿ المحيطة وفي دوؿ األطراؼ
نجما عف ظروؼ االنييار والطابع الشوفيني لمقومية الذي فاؽ التعصب الديني واحتماؿ أف 

. تتحوؿ االشتراكية إلى نظاـ، كؿ ىذه األمور جعمتيا مف أكثر األنظمة ظممًا وقسوة في التاريخ
أما أسباب فشميا فقد جاءت مف مستوى الحرية الذي اكتسبتو البشرية بشكؿ عاـ، ومف نجاحات 
الثورات العممية التقنية، ولقد أرغـ ىذا الوضع النظاـ الرأسمالي عمى الخيار الجديد، وبما اف 

النظاـ لف يقبؿ باالنييار، ولما كاف انتصار الفاشية الشامؿ أمرًا مستحيبًل، حينيا كاف ال بد مف 
نظاـ توفيقي طويؿ األمد، ولـ يكف غريبًا عندما أطمقوا عمى ىذا الوفاؽ اسـ الديمقراطية، 

وخاصة أف النجاحات الكبرى لمثورة التقنية لـ تكتؼ باعتماد الديمقراطية فحسب، بؿ برىنت 
عمى أنيا أفضؿ نظاـ يمكف أف يحقؽ التطور، مما أدى إلى فتح الطريؽ أماـ أمف النظاـ 

الرأسمالي، ورغـ الممارسات المحدودة في البداية فقد تـ قبوؿ الديمقراطية كنمط لئلدارة ولمحياة 
 .األنسب لموصوؿ إلى نظاـ كوني في نياية القرف العشريف، وشيئًا فشيئًا انتشرت في كؿ مكاف
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نكارًا لمحرية  تعد الدولة ضمن شروط المجتمع الطبقي نفيًا وا 

يتناقض توجو االشتراكية المشيدة نحو التوتاليتارية مع مبدأ الحرية البلـز مف أجؿ تقدـ 
االشتراكية، حيث لـ يعد ىناؾ مفر مف فشؿ النظاـ عندما اتضح أف إذابة الفرد باسـ المجتمع 

حتى لو كاف بيدؼ المساواة، لف يجعؿ الفرد خبّلقًا حتى بتمؾ الدرجة التي تجعمو الميبرالية 
فمقد كانت المساواة تامة في النظاـ العبودي وكؿ ما ينقصو ىو الحرية فقط، ومنذ . البرجوازية

تمؾ المرحمة أصبح طمب المزيد مف الحرية ىدفًا لكؿ الممارسات التي قامت بيا البشرية، إف 
االشتراكية المشيدة ىي ضرب مف النظاـ الكينوتي السومري الذي تـ تطبيقو في زمف ما، حيث 
حقؽ الكينة السومريوف أوؿ نظاـ عبودي جماعي، وكاف عبارة عف دولة عبودية أشبو ما تكوف 

سواء تـ تأسيس الدولة إيضاح اليسار أو باسـ اليميف، وحتى لربما . بدولة االشتراكية المشيدة
احتوت في أساسيا عمى أنظمة تخدـ مبدأ المساواة، ولكف ىذا ال يتـ إال مف خبلؿ التضحية 
بالحرية الفردية، إذ تعد الدولة ضمف شروط المجتمع الطبقي نفيًا لمحرية، حيث بقيت دولتية 
 .االشتراكية المشيدة كممارسة مكثفة وواسعة متخمفة عف الرأسمالية في مجاؿ الحرية الفردية

حتى تتمكف األنظمة التي ال تعتمد عمى الحرية، مف النجاح عمى األنظمة التي تعتمد 
وقد خسر النظاـ السوفيتي . الحرية البد أف تمجأ إلى العنؼ الذي يعتبر الطريؽ الوحيد أماميا

فمف دوف . كما تقؼ أخطاء اليوية اإليديولوجية وراء ىذه الحقيقة أيضاً . في ىذه النقطة تحديداُ 
تحقيؽ تناوؿ فمسفي يستطيع تحرير ىوية الفرد بالقدر الذي تحرره الرأسمالية، ومف دوف أف 
فبعد . تتكامؿ ىذه الحرية مع المساواة الحقيقية، يكوف الحديث عف حضارة جديدة مغالطة كبرى
اتخاذ فمسفة مادية فظة كمرشد لمحياة، يكوف الوصوؿ إلى نظاـ يشبو النظاـ العبودي أمرًا 

وباختزاؿ ظاىرة كحياة اإلنساف المعقدة إلى أبعد حد، إلى عدة كميشيات مادية فجة . حتمياً 
والتجربة السوفيتية تعتبر . سيكوف قد فتح الباب عمى مصراعيو أماـ خمؽ إنساف تابع لغرائزه

أما شيوع النزعة القومية في القرف العشريف فيي ال تتجاوز . دليبًل عمى ىذه الحقيقة إلى حد ما
حركة قبمية معاصرة وال يمكف أف ننتظر منيا أي إسياـ لمحضارة الجديدة، باعتبارىا نزعة 

متطورة لمقبمية نمت مف الناحيتيف الكمية والكيفية، عند تحميؿ الديمقراطية المعاصرة يجب أخذ 
ىذه الحقائؽ األساسية بعيف االعتبار، فمع أكثر دولة تميؿ إلى االستبداد في التوازف النووي 

الرىيب ستتحوؿ كافة البشرية إما إلى جنود أو إلى عماؿ، وىذه التطورات وصمت مستويات ال 
يتحمميا المجتمع الطبقي وكميا تنشأ مف بنى الثورة والثورة المضادة المتأزمة، والتي ال يمكنيا 
أف تقـو بالوظائؼ العادية ألي نظاـ، وال يمكف ألية ثورة أو ثورة مضادة أف تصمد طويبًل 
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 .بيكذا بنية، وقد برىف ذلؾ مف خبلؿ العديد مف األمثمة

يمكف تقديـ الكثير مف التعريفات حوؿ الديمقراطية ويمكف التوقؼ مطواًل عند طابعيا 
كما يمكف شرح تطورىا النظري والعممي بعمؽ، وكما . الطبقي وطابعيا الوفاقي وطابعيا المسالـ

أنو ألوؿ مرة تتوفر : يمكف أف يتضح بأنيا ليست نظاـ الحضارة الوحيد ولكف يمكننا أف نقوؿ
إمكانية التطور والسباؽ بيف كافة الشعوب والثقافات في أجواء مف السبلـ والعبلقات الشاممة 
. وباسـ الخيارات اإليديولوجية واالقتصادية والسياسية حتى ولو حدث ذلؾ بطريقة غير وافية

ومف األىمية توضيح أف الديمقراطية التي تأكد انتصارىا في نياية القرف العشريف قد تجاوزت 
الطابع الطبقي الضيؽ، حيث حممت كافة الديمقراطيات التي طبقت حتى ىذه المرحمة نموذج 
طبقية ضيقة، بؿ يمكف القوؿ بأف تمؾ الديمقراطية حتى ولو كانت شكبًل، لـ تكف تشمؿ كافة 

المواطنيف، ولـ تكف أكثر مف أسموب حكـ لكياف ضيؽ مف المواطنيف األثرياء، أنيا ضرب مف 
ديمقراطية أثينا األولى، حيث تتخذ مف الواقع الطبقي أساسًا ليا، لكف الديمقراطية التي تحققت 
في نياية القرف العشريف استطاعت تجاوز ىذا الضيؽ بشكؿ متقدـ، فيي لـ تكتِؼ بالتوسع 
عمى مستوى الشموؿ الطبقي فحسب، بؿ أصبحت تعترؼ بإمكانية التنظيـ والتعبير الحر في 

كافة المجاالت األساسية مثؿ الفكر واإليماف والثقافة األشمؿ والفروقات االقتصادية والممارسات 
فكؿ األضداد تممؾ فرص تغيير وتطوير نفسيا دوف المجوء إلى العنؼ ولو بشكؿ . السياسية

محدود، وىنا ال تنتو الصراعات والتضامنات في كافة المجاالت الطبقية والقومية، الفكرية 
والعقائدية، االقتصادية والثقافية، االجتماعية والسياسية، فبل تتوقؼ العبلقات والصراعات، بؿ 

. تولد مرحمة التنفيذ التزامًا بالقوانيف السائدة واألشكاؿ السممية

 

من المؤكد أن الديمقراطية تحمل جوهرًا أكثر إنسانية 

النظر إلى الدموية كمقياس لمشجاعة والعظمة ىي مف تقاليد وأعراؼ المجتمع الطبقي 
األكثر بربرية، ويتـ تعظيميا وتقديسيا ألجؿ تغطية حقيقتيا الممعونة جدًا، فبل يمكف ألي 

ذا كاف ال بد مف التقديس فيو الشيء  انتصار تحقؽ عمى المجازر المرعبة أف يكوف مقدسًا، وا 
الذي يتحقؽ بأقؿ قدر مف األلـ ويرمي إلى خير اإلنسانية باستثناء آالـ المخاض الضرورية، 
وبالتالي فإف الديمقراطية الحديثة التي تجاوزت كافة األشكاؿ الدموية والتي سادت طواؿ تاريخ 
المجتمع الطبقي واعترفت بحؽ كؿ إنساف وكؿ اثنية وديف وجنس وحؽ كؿ مجموعة اقتصادية 
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. وسياسية بالتعبير الحر، تكوف ىي أقرب شكؿ لمحياة وأفضؿ أسموب لمحكـ وتستحؽ التقديس
 .ومف المفيد أف نوضح بأف ىذه الديمقراطية تتحقؽ ألوؿ مرة منذ بداية التاريخ

. إف تطور الديمقراطية الحديثة ارتقائي ويحدث مف الداخؿ، وال تظير نفسيا بنتائج مذىمة
لكف إذا كانت اإلنسانية تريد أف تممئ ذىنيا وروحيا بالتطورات الخبّلقة فإنيا لف تجد أفضؿ 

إضافة الى إعطاء األجوبة الكافية لممسألة التي تتمحور حوؿ السبب الذي . مف ىذا النظاـ
جعؿ الديمقراطية تتحقؽ بيذه الشمولية، كذلؾ يجب اال نمؿ مف التكرار عندما نقوؿ بأف 

 .الثورات التقنية العممية قد أظيرت اإلمكانات المادية البلزمة لتجاوز األزمة المتفاقمة والمستمرة

اف عصر الحضارة الديمقراطية يعبر عف مرحمة تاريخية طويمة األمد، حيث لـ يحسـ بعد 
التجاوز التاـ لمعصر الحضاري الطبقي ارتباطًا مع التحوالت والتطورات العممية والتقنية، ولـ 

لكف التحوؿ السممي يسبؽ . يتبمور الجديد كما يجب بعد، أي ىناؾ تداخؿ بيف القديـ والحديث
رؤيتو، وىذا يعتمد عمى المستوى التقني الموجود وعدـ المجوء الى العنؼ وخمؽ شروطًا مناسبًة 

لتشكيؿ أرضية مادية لمقياـ بكؿ التغييرات المختمفة، كما تجاوز المجتمع المنغمؽ بالدولة 
التقميدية واكتسب المجتمع المدني كساحة ثالثة تقع بيف الساحة األوؿ والثانية، أي بيف الدولة 
والمجتمع تأثيرًا كبيرًا، مما يؤدي إلى ظيور نمط مف الحياة واإلدارة الفيدرالية، ويتـ النظر إلى  
التنوع والتمايز األيديولوجي واالقتصادي واالجتماعي واالثني والجنسي والعرقي والسياسي عمى 

انو عامؿ غني وثراء لممجتمع، ويعتمد عمى اف كؿ مجموعة تمتمؾ حرية التعبير وتتزود 
بالوعي والتنظيـ الذي تريده، وألف ذلؾ الوعي فّعاؿ لمحياة االجتماعية واالقتصادية والثقافية 
والسياسية، فإف التعبير الصحيح ليذا النمط مف اإلدارة والحياة، ىو حصوؿ الدولة والمجتمع 
عمى المؤسسات المختمفة والضرورية عمى أساس فيدرالي، وليذا فالفيدرالية التي تعتمد عمى 
مؤسسات المجتمع المدني بقدر ما تختمؼ عف نمط الحياة واإلدارة الديكتاتورية واالستبدادية 
فيي تمثؿ الديمقراطية المعاصرة وتتوافؽ مع قيميا، وبناًء عميو إذا أردنا أف نضع مصطمحًا 

 ".عصر الفيدرالية الديمقراطية العالمية"عامًا لعصرنا فذلؾ سيكوف 

التحوؿ إلى مجتمع )إف نظاـ الحضارة الديمقراطية ىو عصر دمقرطة المجتمع 
وبيذا المعنى يجب عمى الشعوب أف تدخؿ المسار بيويتيا الخاصة وبإرادة واعية . (ديمقراطي

. ومتحررة، وستعمؿ عمى تبني ىوياتيا التي تعرضت لمتخدير والقمع عمى مدى آالؼ السنيف
ف . وسيتمثؿ كيانيا الثقافي باعتباره الميراث األكثر قيمة وستعتمد عميو في الحياة الجديدة وا 
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الجيود التي بذلت حتى اآلف مف أجؿ مصالح األشخاص والسبلالت الحاكمة والكيانات الدينية 
والزمر الضيقة، ستبذؿ مف اآلف فصاعدًا في خدمة الكياف االجتماعي برمتو ولضمانة 

استمراريتو، وذلؾ يعني دمقرطة المجتمع، فوصوؿ ذلؾ المجتمع ػ كمجتمع معموماتي ػ إلى 
إدراؾ مصالحو وتحويميا إلى مطالب وحمميا إلى المؤسسات السياسية، يعني الوصوؿ إلى 

وضمف ىذا النطاؽ يكوف . ديناميكية تراقب وتطالب وتصبح أكثر فاعمية مف اإلرادة المسموبة
لى وعي يدافع  المجتمع وألوؿ مرة في التاريخ قد وصؿ إلى مرحمة إدراؾ نفسو بشكؿ عممي، وا 

ىذه الحقيقة . فيو عف حقوقو ويكوف قد تحوؿ إلى وضع يستطيع فيو أف يقرر مصيره بحرية
 .تعبر بشكؿ كاؼ عف السبب الذي جعؿ مف الحضارة الديمقراطية، عصر دمقرطة المجتمع

 

 من النقاط األساسية التي تحدد عصر الحضارة الديمقراطية، تتمثل بدمقرطة السياسة

 فإنقاذ السياسة التي عرفت عمى مدى التاريخ بأنيا فف تركيز القوة واستخداميا عمى أعمى 
مستوى مف أقنعتيا وثيابيا الضيقة الممونة، يعتبر مف إحدى تطورات عصرنا الرائعة، وىذا 

وانتيت المناقشات التي كانت تدور حوؿ مصدر . يعني إنزاؿ السياسة مف السماء الى األرض
السياسة الذي ال ينتيي وال يستيمؾ، واالعتراؼ بأف مصدرىا في األساس ىو المجتمع، 

فالسياسة التي تسترت خبلؿ قروف خمؼ أمجاد مزورة ومتطورة مف أجؿ خداع البشرية وتحويميا 
ولكنيا وصمت إلى وعي يمكف أف يعبر . إلى قطيع، قد تحولت إلى أداة بسيطة بيد المجتمع
وكانت الخاصية البارزة لعصر الحضارة . عف قيمة باعتبارىا أداة مصالح حياتية طويمة األمد

الديمقراطية ىي إيصاليا لمسياسة التي كانت تعتبر ولمئات السنيف وسيمة إليية مقتدرة وسحرية، 
 .الى معناىا الحقيقي وتعريفيا كوسيمة في خدمة الشعوب

إف نجاح حضارة الديمقراطية المعاصرة مرتبط بوصوليا إلى شكؿ تنظيـ وتطبيؽ يتناسباف 
لى إعادة تعريؼ دورىا ضمف ىذا المعنى، واف المجتمعات والدوؿ التي لـ تطور  معيا وا 

الساحة الثالثة ستكوف مسيرتيا بساؽ واحدة في الديمقراطية المعاصرة، ولف يستطيع عنصر 
العنؼ والنزعة االنفصالية المسبباف لمكثير مف المصاعب اف يخرجا عف كونيما مشكمة إال عف 
طريؽ اكتسابيما لمحرية الموجودة في ىذا البعد ولعب دورىما فيو، ومف ىذا الجانب تشكؿ ىذه 
الظاىرة التي يمكف تسميتيا بالسياسة الديمقراطية خطوة تمييدية لبلنتقاؿ مف السياسة المتأزمة 

إلى السياسة المنتجة لمحموؿ، وستتمكف ساحة السياسة الديمقراطية، كأكثر ساحة ساخنة 
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. ومنتجة، مف إنتاج الحموؿ كمما كانت مؤسسات المجتمع المدني أكثر تنوعًا ووظيفة وتنسيقاً 
فالطريؽ المؤدي إلى الحؿ ىو . فالثورة ليست الطريؽ الوحيد، وكذلؾ الثورة المضادة أيضاً 

السياسة الديمقراطية التي تتضمف بدائؿ حموؿ متنوعة، إذ أف الحياة مع مرور الوقت تدفع 
بتشكيؿ وتطبيؽ مشروع مف أجؿ تطوير المجتمع المدني إلى المقدمة، والمؤسسة أو الحزب 
الذي يمتمؾ مشاريع ىذا المجتمع المدني ومنظماتو وأعمالو، سيتمكف مف اإلسياـ المميز في 

إف الذي سيحقؽ ىذا العمؿ ىو األحزاب أو المؤسسات . التحوؿ الديمقراطي لممجتمع ولمدولة
البعيدة كؿ البعد عف سياسة السمسرة، والمنتجة لمقيـ والتي تحمؿ ذلؾ الى الدولة والمجتمع 

فالتاريخ يمقي بدور التحوؿ عمى المؤسسات واألشخاص الذيف يمتمكوف نظرية . الديمقراطية
فالذيف ال يصبحوف أداة لمطالب المجتمع . نموذجوبرنامج واستراتيجية وتكتيؾ مف ىذا اؿ

الرسمي غير الواقعية، وبمقدار عدـ تحوليـ الى آلة لضغوطات الدولة، والذيف يؤمنوف بأنيـ 
 مفيدة لممجتمع والدولة بتطويرىـ معايير الديمقراطية المعاصرة، ىؤالء ىـ سيحققوف خدمات

 .الذيف سيمعبوف دورىـ التاريخي بنجاح

إف ىذا الدور يعني امتبلؾ نظرية الساحة الثالثة فرصة إنتاج الحموؿ في مرحمة األزمة، 
في الوقت الذي أصبح فيو مفيـو المجتمع الذي دخؿ في طريؽ مسدود ومفيـو الدولة التي 

تعمقت أزمتيا، يشكبلف عائقًا في ىذه المرحمة، فالنجاح الكبير الذي سيحرزىا مجاليا النظري 
 .والعممي متوقؼ عمى القياـ باألعماؿ الصحيحة والمتكاممة وعمى تمبية متطمباتيا

 

النقطة الهامة األخرى لعصر الحضارة الديمقراطية فتتمثل بتطوير الحساسية الديمقراطية 
  .لمدولة

إف تحوؿ الدولة التي تعد أقدـ أداة في التاريخ، والتي ما إف يسيطر عمييا أحد حتى ينقمب 
ف ىذا العصر مدعو . إلى تنيف، إلى مؤسسات ديمقراطية يعد في الحقيقة تطورًا ثوريًا ىاماً  وا 

ألف ال يضفي عمى ىذه األداة أي صفة أكثر مف كونيا أداة تنسيؽ لممجتمع عمى أعمى 
مستوى، بعد أف كاف يتـ تمجيدىا باستمرار باعتبارىا تمثؿ الكياف السماوي عمى األرض، لقد تـ 

تسميط الضوء بما فيو الكفاية عمى أف الدولة أنشأت مف أجؿ خدمة اإلنساف والفرد، وأنو ال 
عبلقة ليا باآللية، وأف لجوءىا إلى العنؼ طواؿ التاريخ ناجـ عف وقوعيا كأداة بيد السموؾ 

إذ تبيف وبما فيو الكفاية باف الذي يجب اف . الفردي والسبلالت الحاكمة وتعصب الزمر الضيقة
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يمجد حقًا ىو كؿ مجتمع يؤكد عمى ضرورة اف تصبح الدولة أداة تنسيؽ عامة لممجتمع، وكؿ 
خضاعيا  ف تحوؿ الدولة حسب ىذا التعريؼ وا  مف يمجد الدولة باعتبارىا كياف مجرد منحًط، وا 

نجازات عصر الحضارة الديمقراطية مف المناسب ىنا أف يتـ . لممراقبة ىو مف أىـ حقائؽ وا 
تقييـ تحوؿ الدولة إلى أداة في خدمة الشعب ووضعيا في دور المؤسسة األساسية لمسياسة 

الديمقراطية، وىذا إنجاز ذو مستوى عاؿ لعصر الحضارة الديمقراطية، كما أف التحوؿ إلى دولة 
 .ديمقراطية، يعتبر تطورًا أساسيًا في عصرنا

تحتؿ مشكمة أشكاؿ الدولة الديمقراطية أىمية مف الدرجة الثانية، وكنتيجة لبنيتيا المرنة 
مكانيات واسعة * فأف أشكاؿ الدولة بدءًا مف الكونفدرالية وحتى المركزية التي تمتمؾ قدرات وا 

إذ تستطيع الدوؿ والمجتمعات . عمى االنفتاح، تحمؿ أىمية كبيرة بقدرتيا عمى إنتاج الحموؿ
تقرير الشكؿ المناسب حسب شروطيا الواقعية، حيث تعد نوعية المشاكؿ المعقدة ووسائؿ 
مؤسسات الحؿ الديمقراطي العديدة مف العوامؿ األساسية التي أنجبت الديمقراطية، وعندما 

اضطرت الدولة الى االعتماد عمى ىذه المؤسسات فإنيا بذلؾ فقدت أىميتيا التقميدية، وتمعب 
وبما . دورًا ىامًا كأداة تنسيؽ عميا بينيا، إف الطابع األساسي لدولة بيذه البنية ىو ديمقراطيتيا

أف الديمقراطية تعبر عف نظاـ المؤسسات فإف ىذا يرغميا بشكؿ طبيعي عمى اتباع نظاـ 
وخاصة عندما تزداد أىمية األعضاء المحمييف فإنيا تؤدي بالمركزية ** التعددية واالتحادات

الى اف تشكؿ عبئًا، وسيؤدي ذلؾ بالضرورة إلى التدفؽ السميـ لمقوة مف المركز إلى األطراؼ، 
ومف البؤر األساسية إلى البؤر المحمية، والتدفؽ العاـ في ىذا العصر يأخذ ىذا االتجاه، فمقد تـ 
تطوير البنية التعددية المعتمدة عمى الحرية وعمى التوزيع العادؿ لئلمكانيات والقوة عمى كافة 

ضمف ىذا اإلطار تقـو الدولة . المستويات مف المجتمع إلى األسرة، ومف الدولة إلى االقتصاد
بتطوير تقدميا الديمقراطي مف جية وتقـو مف الجية األخرى بنقؿ القوانيف الجديدة إلى أشكاؿ 
غنية جدًا وواسعة، ابتداًء مف الكونفدرالية باعتبارىا ىدفًا ىامًا لحركة القوانيف الجديدة، وحتى 
البنى الديمقراطية المعاصرة، ومثمما أزالت ىذه الظاىرة األضرار الناجمة عف مفيـو الوحدة 

االنفصالية التي تمحؽ األذى " ميكرو"اإلرغامية واإلكراه، كذلؾ أزالت أضرار الدولة الصغيرة 
والخسارة بكؿ األطراؼ في النياية، إف ظواىر مثؿ الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد 
األوروبي ورابطة الدوؿ المستقمة انيا تعبر عف تطورات تاريخية، بّينت جية تقدـ الدولة 
 .الديمقراطية المعاصرة، وجعمت المجتمع الجديد والسياسة الديمقراطية ضرورية في جوىرىا

 



 

 18 

. السياسة الديمقراطية هي طراز إنشاء الكونفدرالية الديمقراطية
الديمقراطيات أنظمة مرتبطة بالعمميات الشعبية، وال يمكف أف تزدىر الديمقراطية في أماكف 

ََ . تغيب فييا العمميات الجماىيرية وبقدر ما تحتـر الدولة العمميات الشعبية، فعمى الشعب أيضًا
واألساس ىنا ىو االلتقاء في . احتراـ الدولة وعدـ تعطيؿ النظاـ الممتـز بالحساسية تجاىو

ومثمما أف ترؾ كؿ شيء لمدولة يؤوؿ إلى االبتعاد عف الديمقراطية، فإف ترؾ . مشاريع متبادلة
ومف الميـ أال يتـ ". أنارشيـز"كؿ شيء لعمميات الشعب أيضًا يؤدي بالمقابؿ إلى الفوضوية 

َبْت في التاريخ المديد مف غير الواقعي . السقوط في مثؿ ىذه النقاط المتطرفة التي طالما ُجرِّ
" التحرر الوطني"تقديس الحروب والتمردات الناشبة في القرف األخير، سواء تمؾ المخاضة باسـ 

. عمى وجو الخصوص، أو النظر إلييا عمى أنيا عمميات شعبية" التحرر االشتراكي"أو باسـ 
وتخطييا في التحميبلت األخيرة، بعدـ " الدوؿ القومية"و" االشتراكية المشيدة" ويشيد  تجاوز 

ويتسـ توخي الحذر والحيطة، . كوف ىذه المزاعـ عممانية، ويدؿ عمى ذلؾ بما فيو الكفاية
. والتحمي بالواقعية أكثر في التقرب مف ىذه المصطمحات الشمولية وما شابييا، بأىمية قصوى

وبات عمى العمميات الشعبية . فيي تتشابو لحد ما مع مصطمحات الديف والسبلالت االقطاعية
أال تتضمف العنؼ عدا حاالت الدفاع المشروع الضرورية جدًا، وأال تستيدؼ ىدـ الدولة  أو 

ال فبل يمكف النجاة مف تخطييا وبقائيا في الخمؼ، حتى لو مر عمييا سبعوف عامًا، أو . بناءىا وا 
نيؿ : والصحيح ىنا أف نصوغ األىداؼ األساسية لمعمميات الشعبية كالتالي. حكمت ثمث العالـ

وال . رضا الدولة لمتمأسس الديمقراطي، وبالتالي لتحرر الشعب، وقبوليا لممثمية المكمفيف بذلؾ
يمكف اعتبار الحروب أو العمميات الناطقة باسـ الشعب والساعية ليدـ الدولة أو عبادتيا، عمى 

وحتى لو ُنظر إلييا بيذا المنظار، فمف تنجو في منتيى المآؿ مف . أنيا صائبة أو شرعية
 . مناقضتيا لحرية الشعب

كيفما باإلمكاف التفكير بالحداثِة الرأسمالية ضمف إطاِر ثبلثِة أبعاٍد ىامة، فبالمقدور سرياِف 
فمقابَؿ مجتمِع اإلنتاِج الرأسمالي ومجتمِع . الموقِؼ نفِسو عمى العصرانية الديمقراطية أيضاً 

ُرىا كُمَتَقطِّعاٍت وماىياٍت خاصٍة أساسية بالنسبة  الصناعِة ومجتمِع الدولة القومية، التي يتـ َتَصوُّ
الصناعيِّ – لمحداثة الرأسمالية؛ َتبُرُز أبعاُد المجتمِع األخبلقيِّ والسياسي والمجتمِع األيكولوجي 
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ىذا وبالمستطاع اإلكثار . والمجتمع الديمقراطيِّ الكونفدرالي لممقدمة في العصرانية الديمقراطية
إال أّف ىذه األبعاَد الثبلثيَة قد َتِفي بالمعنى مف حيث . مف تفاصيِؿ األبعاِد بالنسبة ِلِكبل النظاَميف

. تعريفيما بالخطوط العريضة
باإلمكاِف تحديد الُبعِد الثالِث لمطبيعِة االجتماعية إداريًا عمى شكِؿ النظاـِ الكونفدرالي 

الميُـّ ىو . حيث ُيمِكف لمُبعِد الثبلثي أْف َيُكوَف تعميميًا ناجعًا، رغـَ كؿِّ مخاطره. الديمقراطي
قد َيُكوُف ممِكنًا إقامُة شيٍء ما مكاَف أحِد األبعاد مزاجيًا، لكّف ما َيظَيُر لموسط . َتداُخُؿ األبعاد

ـَ العصرانية الديمقراطية، بؿ شيٌء آَخر ثبلثيُّ الحداثِة الرأسماليِة أيضًا . آنذاؾ لف َيُكوَف نظا
. متداِخؿ، وأبعاُدىا َتشَتِرُط بعَضيا بعضاً 

بؿ ىي . الكونفدراليُة الديمقراطيُة ليست أيَّ شكٍؿ إداريٍّ خاصٍّ بيومنا الراىف مثمما ُيعَتَقد
، ال دولتيٌّي مركزيّ . نظاـٌ يحتؿُّ مكاَنو في سياِؽ التاريِخ بكؿِّ ِثَقِمو . والتاريُخ بيذا المعنى كونفدراليٌّي

في حيف أّف الحياَة االجتماعية أدنى إلى . لكّف شكَؿ الدولِة معروٌؼ كوَنو بات رسميًا لمغاية
وبينما َتيَرُع الدولُة دومًا نحَو المركزيِة الُمفِرطة، فيي َتتَِّخُذ مصالَح احتكاراِت . الكونفدرالية

أي، ال . إذ ال يمكنيا َصوَف ىذه المصالح في حاِؿ العكس. السمطِة التي َترَتِكُز إلييا أساساً 
إذ عمييا َتَجنُّب . بينما العكُس َيسري في الكونفدرالية. يمكف َضماَنيا إال بمركزيٍة ُمَشدَّدٍة لمغاية

ونظرًا ألّف . النزعِة المركزيِة قدَر المستطاع، ِبُحكـِ اتخاِذىا المجتمَع أساسًا، وليس االحتكار
، بؿ تتألؼ مف عدٍد َجٍـّ مف المجموعات (كتمًة واحدًة متجانسة)المجتمعاِت ليست نمطيًة 

والمؤسساِت والتباُينات؛ فيي َتشُعُر بضرورِة تأميِف وَصوِف َتكاُمِميا جميعًا ضمف تآُلٍؼ ُمتَِّسٍؽ 
بالتالي، فإدارٌة ُمفِرطٌة في المركزية بالنسبة ليذه التعددية، قد تفسح الطريؽ ِمرارًا أماـ . مشَتَرؾ

أما الكونفدرالية الديمقراطية، فُتعاُش . والتاريُخ مميٌء بعدٍد ال محدوٍد مف ىذه األمثمة. االنفجارات
أما . أكثر نظرًا ِلَتناُسِبيا مع مقدرِة كؿِّ جماعٍة ومؤسسة وتباُيٍف مختِمٍؼ عمى التعبير عف ذاتيا

أي أّف . كونيا نظامًا غيَر معروٍؼ كثيرًا، فَيعوُد لبنيِة المدنيِة الرسمية وأيديولوجيِتيا المييمنة
ْف َلـ ُيعَتَرؼ بيا رسمياً  داراُت جميِع العشائر . المجتمعاِت كونفدراليٌة أساسًا في التاريخ، وا  وا 
ُر . والقبائؿ واألقواـ َتسَمُح دائمًا بالكونفدارليِة المتميزِة بالعبلقاِت الرخوة ـُ وتتَضرَّ حيث ُتكَد

بؿ حتى . وىذا بدوره ما ُيَبعِثُر صفوَفيا وَينُثُر كياَنيا. استقبللياُتيا الذاتيُة في حاؿ العكس
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إذ قد َتتَِّحُد . اإلمبراطورياُت تستند في ُبناىا الداخمية إلى عدٍد ال محدوٍد مف اإلداراِت المختمفة
شتى أنواع اإلدارات الَقَبمية والعشائرية والقومية والسمطات الدينية والَمَمِكّيات وحتى الجميوريات 

بيذا المعنى، فمف الميـ بمكاف اإلدراؾ أنو حتى . والديمقراطيات تحت ِمَظّمِة إمبراطوريٍة واحدة
أما . اإلمبراطورياُت التي ُيعَتَقُد أنيا األكثر مركزيًة، إنما ىي ضرٌب مف ضروِب الكونفدرالية

. النزعُة المركزية، فيي نموذُج ُحكـٍ يحتاُجو االحتكار، ال المجتمع
ـُ الكونفدراليُّ الديمقراطي في العصرانيِة الديمقراطية نظيَر الدولِة القوميِة التي  يؤلُِّؼ النظا

باإلمكاف تسميَة ذلؾ بشكِؿ اإلدارِة السياسية التي ليست . ُتَعدُّ الصياغَة الرسميَة لمحداثِة الرسمية
ينبغي قطعًا عدـ الخمط . وىذه بالذات ىي الميزة التي َتمَنُح النظاـَ خصوصيَتو وخاصيَتو. دولة

الدوُؿ . فالدوُؿ َتحُكـ، بينما الديمقراطياُت َتُقود. بيف اإلدارات الديمقراطية وُحكـِ الدولة اإلداري
التعييُف أساٌس في الدوؿ، . تعتمُد عمى السمطة، بينما الديمقراطياُت تعتمُد عمى الرضا الجماعي

كما أّف الضرورَة االضطراريَة أساٌس في الدوؿ، . في حيف أّف االنتخاَب أساٌس في الديمقراطيات
. ىذا وبالمقدور اإلكثار مف الفوارؽ المشابية. والطوعيُة أساٌس في الديمقراطيات

 
خصائص نظام الكونفدراليُة الديمقراطية 

a-ذلؾ أّف الكياناِت .  منفتحٌة عمى الكياناِت السياسية المختمفة ذاِت الطبقيِة المتعددة
ُـّ . السياسيَة المختمفَة عاموديًا وأفقيًا ضرورٌة اضطراريٌة بسبِب البنية المعقدِة لممجتمع القائـ ىذا وَتُم

فِبُحكـِ ردِّ كؿِّ واحٍد منيا . َشمَؿ الكيانات السياسية المركزية والمحمية واإلقميمية ضمف حالِة توازف
عمى ظروٍؼ ممموسٍة معيَّنة، فإّف البنى السياسيَة التعدديَة أقرُب إلى إيجاِد ُسُبِؿ الحؿ األسمـ 

كما أّف تعبيَر اليوياِت الثقافية واألثنية والوطنية عف نفسيا . واألصح لممشاكؿ االجتماعية
أو باألحرى، ِمف متطمباِت المجتمِع األخبلقيِّ . بالكياناِت السياسية ِمف أكثِر حقوقيا طبيعيةً 

وىي منفتحٌة عمى أشكاِؿ التوافِؽ المبدئي مع تقاليد الدولة، سواًء كانت دولًة قومية أـ . والسياسي
إذ بمستطاعيا العيش تحت مظمٍة واحدة عمى أساِس السبلـِ . جميوريًة أـ ديمقراطياٍت بورجوازية

. المبدئي
 -bأما مساعي المجتمِع الُمصاغُة عمى شكِؿ . تستنُد إلى المجتمِع األخبلقي والسياسي

المجتمع الرأسمالي، االشتراكي، : مشاريَع عينيٍة ونمطيٍة مرتِكزٍة إلى ىندسِة المجتمع ِمف َقبيؿِ 
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. اإلقطاعي، الصناعي، االستيبلكي وغيرىا؛ فَتعَتِبُرىا مندرجًة ضمف إطاِر االحتكارات الرأسمالية
فالمجتمعاُت أساسًا سياسيٌة . إذ ال وجوَد ليكذا نوٍع مف المجتمعات مضمونًا، بؿ دعائيًا وحسب

واالحتكاراُت االقتصاديُة والسياسيُة واأليديولوجية والعسكرية أجيزٌة َتقرُض وَتنُخُر . وأخبلقية
إذ ال . طبيعَة المجتمِع األساسيَة تمؾ، طمعًا بفائِض القيمة، بؿ وحتى بالجزيِة االجتماعيِة الثقيمة

حيث ال يمكنيا إال أْف تؤدَي دورًا . فحتى الثورُة تعجُز عف خمِؽ مجتمٍع جديد. قيمَة ليا بمفردىا
إيجابيًا كعممياٍت ُيمَجُأ إلييا في سبيِؿ البموِغ بالنسيِج األخبلقي والسياسي لممجتمع إلى وظيفتو 

وما يتبقى ُتَحدُِّده اإلرادُة الحرُة لممجتمِع األخبلقي . األصميِة َبعَد أْف كاف ُمَعرَّضًا لمضموِر والتآكؿ
 .والسياسي

  - Cفمقابَؿ مفيوـِ الدولِة القوميِة في اإلدارِة والحكـ . تعتمُد عمى السياسِة الديمقراطية
الصارـِ المركزيِّ البيروقراطي ذي المسار المستقيـ، ُتَشكُِّؿ جميُع المجموعاِت االجتماعية 

ويتـ تسيير . واليويات الثقافيِة اإلدارَة الذاتيَة لممجتمِع مف خبلِؿ الكيانات السياسيِة الُمَعبَِّرِة عنيا
َِ إدارييف قائميف عمى وظائفيـ باالنتخاب،  الشؤوف واألعماؿ عمى مختمِؼ المستوياِت عف طريِؽ

أما اإلداراُت المستقمة، . الميُـّ ىو كفاءُة إصداِر قراراِت الَمجاِلِس الُمَتداَولة بالنقاش. ال بالتعييف
َتَتَحقَُّؽ اإلدارُة الديمقراطية ورقابُة األعماِؿ االجتماعية مف خبلؿ حزمِة . فغيُر دارجٍة أو مقبولة

الييئاِت المتعددة البنى، المتطمعِة إلى الوحدة ضمف إطاِر التبايف واالختبلؼ، والمناِسبِة ِلُبنيِة كؿِّ 
، (مجمسًا كانت أـ لجنة أـ مؤتمراً )مجموعٍة وثقافة، بدءًا مف الييئة التنسيقية المركزية العامة 

 .وصواًل إلى الييئات المحمية
   dوحداُت الدفاع الذاتي قوٌة أساسيٌة، ليس بوصفيا احتكارًا . ترتِكُز إلى الدفاع الذاتي

عسكريًا، بؿ بخضوعيا لمراقبِة األجيزِة الديمقراطية الُمَشدَّدة بما ُيَمّبي احتياجات المجتمع األمنية 
تتجسُد وظيفُتيا في تفعيِؿ إرادِة السياسة الديمقراطية لممجتمع األخبلقي . الداخمية والخارجية

والسياسي بوصفو بنيَة القراِر الحرِّ المعتِمِد عمى المساواة تأسيسًا عمى االختبلؼ والتبايف، وعمى 
َشؿِّ تأثيِر َتَدخُّبلِت القوى العاممة عمى إفراِغ ىذه اإلرادة أو عرقمتيا أو القضاء عمييا، سواًء 

البنيُة القياديُة لموحدات َتخَضُع لمرقابِة المزَدَوجة ِمف ِقَبِؿ أجيزِة السياسة . خارجيًا أـ داخمياً 
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الديمقراطية وأعضاِء الوحداِت عمى السواء، ويمكف تغييرىا بسيولة عندما تقتضي الحاجة مف 
 .خبلؿ االقتراحات والُمصاَدقاِت المتباَدلة

e -فمبدُأ الييمنِة . ال مكاَف فييا لمييمنِة عمومًا ولمييمنِة األيديولوجيِة عمى وجِو الخصوص
بينما في الحضاراِت والعصرانيِة الديمقراطية ال ُينَظُر بعيِف . َيسري في المدنيات الكبلسيكية

ولدى َتَخّطي حدوِد التعبيِر المغاير واإلدارِة . التسامِح إلى القوى واأليديولوجيات المييمنة
ـُ . الديمقراطية، ُيَشؿُّ تأثيُر ذلؾ مف خبلِؿ اإلدارِة الذاتية وحريِة التعبير التفاىـُ المتباَدؿ، واحترا

ـُ بأسِس القرار الديمقراطي شروٌط ال بد منيا في اإلدارِة الجماعيِة  المقَتَرحاِت المختمفة، وااللتزا
ورغـَ َتقاُطِع مفيوـِ اإلدارِة في المدنيِة الكبلسيكيِة والحداثِة الرأسمالية مع مفيوـِ . لشؤوِف المجتمع

اإلدارِة في الدولة القومية بصدِد ىذا الموضوِع؛ إال أنو ثمة فوارٌؽ وحاالُت شذوٍذ كبرى بينيما 
فنمُط اإلدارِة البيروقراطية المزاجية . وبيف مفيوـِ اإلدارِة في الحضارِة والعصرانية الديمقراطيَتيف

 .ونمُط اإلدارِة الديمقراطية األخبلقية َيكمناف في أساِس الفوارِؽ وحاالِت الشذوِذ والِخبلؼ
فالتعدديُة ساريٌة عمى اآلراِء . ىذا وال يمكف الحديث فييا عف الييمنِة األيديولوجية بتاتاً 

بناًء . وال تحتاُج اإلدارُة إلى التمويِو األيديولوجيِّ لَتعزيِز ذاتيا. واأليديولوجيات المختمفة أيضاً 
عميو، ومثمما ال ترى داعيًا لؤليديولوجياِت القوموية والديَنوية والعمموية الوضعية والتعصبية 

كؿُّ رأٍي وفكٍر وعقيدٍة لو الحؽ في التعبير عف ذاتو . الجنسوية، فيي مضادٌة لبسِط الييمنِة أيضاً 
 .ِبَطبلقٍة وحرية، طالما ال يتخطى بنيَة المجتمِع األخبلقيَة والسياسيَة، وال يتطمُع إلى بسِط الييمنة

f- َتِقُؼ في صؼِّ االتحاد الكونفدرالي الديمقراطي العالمي لممجتمعاِت الوطنية العالميِة 
مقابَؿ مفيوـِ االتحادات عمى شاكمِة ىيئِة األمـ المتحدة التي تضُـّ الدوَؿ القوميَة الخاضعة لرقابِة 

ذلؾ أّف توحيَد المجموعات األوسع نطاقًا بكثير َكّمًا ونوعًا عمى السواء . القوة المييمنة الخارقة
تحت مظمِة الكونفدرالية الديمقراطية العالمية حسَب معاييِر السياسة الديمقراطية، إنما ىو شرٌط 

نتاجية  .أوليٌّي مف أجِؿ عاَلـٍ أكثَر أمنًا وسبلمًا وأيكولوجيًة وعدالًة وا 
الفوارُؽ ونقاُط التضادِّ القائمِة بيف العصرانيَتيف الرأسمالية والديمقراطية، والتي يمكننا المقارنَة 

بينيا بمنواٍؿ أوسع بكثير؛ ليست مجرد ادِّعاٍء مثاليٍّ وحسب، فيما عاَلماف كبيراف معاشاف في 
ىذاف العاَلماف المذاف َتحاَربا أحيانًا ببل ىوادة كُقطَبيف متضادَّيف َجَدليًا، مثمما َلـ . الواقع الممموس
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ينقْص السبلـُ والوفاُؽ بينيما بيف الفينة واألخرى عمى مر مسيرتيما التاريخية؛ إنما ىما في 
ال ريب أّف . راىننا أيضًا يتصارعاف أحيانًا ويتسالماف أحيانًا أخرى ضمف عبلقاتيما وتناقضاتيما

النتيجَة النيائيَة سوؼ ُيَحدُِّدىا َمف َينُفُذ ِمف األزمة البنيوية الممنيجة القائمة بتحقيؽ االنطبلقَة 
. السميمة والحسنة والجميمة فكريًا وسياسيًا وأخبلقياً 

 
السياسة الديمقراطية هي الطريق األمثل الجتياز أزمات الدولة المتعمقة 
فباالستيبلِء . مساُر الحداثِة الرأسمالية ىو الفترُة التي َبَمَغُت الدولُة فييا َمركزيَتيا القصوى

عمى مراكِز القوِة السياسيِة والعسكرية في المجتمع مف ِقَبِؿ أعتى أشكاِؿ االحتكاِر المسماِة 
بالسمطة، وِبَترِؾ المجتمِع خائَر القوى وببل إدارة سياسيًا وعسكريًا بنسبٍة ُكبرى، باتت المونارشياُت 
دًا مف القوِة  َرُة عمى التوالي أشكاَؿ الُحكـِ التي َتَرَكت المجتمَع ُمَجرَّ الحديثُة والدوُؿ القوميُة الُمَطوَّ

وما الظاىرُة المسماُة بنظاـِ القانوِف . والسبلِح ألقصى درجة عمى الصعيَديف العسكريِّ والسياسيّ 
بينما َتكاُثُؼ االستغبلؿ، واألشكاُؿ . والرفاِه االجتماعي سوى تأسيٌس لحاكميِة الطبقِة البورجوازية
أما الدولُة القوميُة، التي يمكننا . الجديدُة التي اتََّخَذىا لنفِسو، اقتضت الدولَة القوميَة اضطراراً 

نعَتيا بالتنظيـِ األقصى لدولِة السمطِة المركزية، فيي شكُؿ الُحكـِ األساسيُّ الذي َتعَمؿ بو 
َكِرداٍء ُيَدثُِّرىا، فيي أساسًا " ديمقراطية البورجوازية"في حيف أّف الممارساِت المسماَة بػ. الحداثة

حيث َتكَتِسُب الدولُة القوميُة وجوَدىا تأسيسًا . بغرِض تأميِف شرعيِة احتكاِر السمطة لدى المجتمع
فالديمقراطيُة والجميوريُة َشْكبل ُحكـٍ مختمفاف عف . عمى إنكاِر الديمقراطيِة بؿ والجميوريِة أيضاً 

 .الدولة القومية ِبُحكـِ ماىيتيما
العصرانيُة الديمقراطية، سواًء كأساٍس تاريخّي، أـ عمى صعيِد الطبيعِة االجتماعيِة المعقَّدة 

بؿ . راىنًا، ال ُتَحدُِّد َخياَرىا لمكونفدراليِة الديمقراطيِة كنموذٍج سياسيٍّ أساسيٍّ مزاجيًا أو عف عبث
سُيصِبح فيـُ الكونفدراليِة . إنيا ُتَعبُِّر بذلؾ عف السقِؼ السياسيِّ لممجتمع األخبلقي والسياسي

الديمقراطية عسيرًا، في حاِؿ عدـِ االستيعاِب الكامؿ ِلَكوِف الطبيعِة االجتماعيِة ليست نمطيًة 
وما تاريُخ المدنيِة الرسميِة في غضوِف . متجانسًة أو ُأحاديًة ُمَتَكشَِّفًة عف تراصٍّ وتناُغـٍ كميّ 

القروف األربعِة األخيرة سوى جنوٌح إِلْتباِع المجتمِع المتعدِد األثنياِت والثقافاِت، والمتنوِع بكياناتو 
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خضاِعو لضرٍب مف ضروِب اإلبادة  اإلبادات الثقافية )السياسية، والمتميِز بدفاعو الذاتي، وا 
بينما الكونفدراليُة الديمقراطيُة . باسـ األمِة الواحدِة المتجانسة (عمومًا، والفيزيائية مف حيٍف آلَخر

ىي تاريُخ اإلصراِر عمى الدفاع الذاتي والتعدديِة األثنيِة والثقافيِة والكيانات السياسية المختمفة 
 .وما وراء الحداثة استمراٌر لتاريِخ صراِع الحداثِة ذاؾ، ولكْف بأشكاٍؿ جديدة. تجاه ذاؾ التاريخ

َتَصدُُّع الدولِة القوميِة، التي تَـّ تقديُسيا في عصِر التمويؿ العالمي ككياٍف ىو األكثر ألوىيًة 
التي َقَمَعتيا وَصَيَرتيا في ُبنيتيا – في القرَنيف األخيَريف، وعودُة انتعاِش الحقائؽ االجتماعية 

فمفيوـُ عصِر . ِلَتغدو حديَث الساعِة مجدَّدًا وكأنيا تثَأُر منيا؛ إنما ىي سياقاٌت مترابطة– عنوًة 
وىذا التغييُر يؤدي دورًا ىامًا في َكوِف . التمويؿ في الربح يقتضي تغييَر الدولِة القوميِة بالضرورة

ـُ النيوليبرالية بإعادِة إنشاِء الدولة القومية، فَمـ ُيكَتْب لو النجاُح بأيِّ شكٍؿ . األزمِة بنيوية أما قيا
 .وتجارُب الشرؽ األوسط تعميميٌة مفيدة عمى ىذا الصعيد. كاف

ـُ الديمقراطيُّ حؿَّ قضاياه الشكميِة بنجاح، لدى تعزيِز وجوِده في خضِـّ ىذه  ُيواِجُو النظا
ليذا . الظروؼ، التي ىو ُمرَغـٌ ضمنيا عمى جعِؿ نفِسو مرئيًا أكثر وتدريجيًا كعصرانيٍة مضادة

السبِب بالذات َسَعينا لتبياف أّف الكونفدارليَة ليست غريبًة عف التاريخ، وأنيا الجواُب األفضُؿ 
وَذَكرنا ِمرارًا أّف السبيَؿ األفضؿ لممجتمِع . بالنسبِة لطبيعِة مجتمعنا الراىِف المزدادِة تعقيداً 

فالسياسُة الديمقراطيُة ىي . األخبلقيِّ والسياسيِّ في التعبير عف ذاتو ىي السياسُة الديمقراطية
وعندما تسعى الحداثُة . وتنَتِيُؿ ديمقراطيَتيا مف ىذا النمط. نمُط إنشاِء الكونفدراليِة الديمقراطية

المضادة، التي تزداُد مركزيُتيا طرديًا، إلى تأميف استمراِريتيا مف خبلِؿ أجيزِة السمطة والدولة 
المتغمغمِة حتى أدؽِّ مساماِت المجتمع الداخمية؛ فيي بذلؾ َتُكوف قد َقَضت أصبًل عمى الساحِة 

مقابؿ ذلؾ، فمدى قياـ السياسة الديمقراطية بمنِح كؿِّ شرائِح وىوياِت المجتمِع فرصَة . السياسية
التعبير عف ذاتيا والتحوِؿ إلى قوٍة سياسية، إنما َتُكوف بذلؾ قد َشكََّمت المجتمَع السياسيَّ أيضًا، 

مف المحاؿ حؿُّ أزمِة الدولة، دوف المجوِء إلى . ِلَتدُخَؿ السياسُة أجندَة الحياِة االجتماعيِة مجدَّداً 
مف ىنا، فالسياسُة . ذلؾ أّف األزمَة نفَسيا تنبع مف دحِض وتفنيِد المجتمِع السياسي. السياسة

ال، فالبحُث . الديمقراطيُة ىي السبيُؿ الوحيُد ِلَتَخّطي أزمات الدولة المتجذرة في يومنا الحاضر وا 
 .عف دولٍة أكثَر َتَشدُّدًا وصرامًة في مركزيتيا، فمف َيخُمَص مف التعرض النكساراٍت قاسية
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. ُتشيُر ىذه المؤثراُت مرًة أخرى إلى أّف الكونفدراليَة الديمقراطيَة باتت َخيارًا مطروحًا بقوة
الدافُع األوليُّ عمى اإلطبلؽ النيياِر االشتراكيِة المشيدة ىو القضاُء عمى الكونفدراليِة ضمنيا 

كما أّف . بسرعة باسـِ الدولِة المركزية، بعد أْف كانت رائجًة في مطمِع تجربِة روسيا السوفييتية
َعجَز حركات التحرر الوطني عف النجاح، بؿ وَتَيمُُّشيا خبلِؿ مدٍة وجيزة، ىو عمى صمٍة كثيبٍة 

فضبًل عف أّف ما َيكُمف في أساِس فشِؿ . بعدـِ تطويِرىا لمسياسِة والكونفدرالية الديمقراطيَتيف
تجارِب الحركاِت الثوريِة لمقرَنيف األخيَريف، ىو أساسًا اتخاُذىا موقفًا َيرى الدولَة القوميَة أكثر 

 .ثوريًة، بينما َيعَتِبُر الكونفدراليَة الديمقراطيَة شكبًل سياسيًا رجعياً 
الشخصياُت والحركاُت، التي اعَتَقَدت بتحقيِؽ التحوالِت االجتماعيِة العظمى بطرٍؽ مخَتَصرة 
ٍر  بالتشبِث بالدولِة القوميِة التي ىي سبلُح الحداثِة الرأسماليِة الجوىرّي، قد أدَرَكت بشكٍؿ جدِّ متأخِّ

الموقُؼ الكونيُّ الوضعيُّ والنظُر إلى التقدـِ كمساٍر مستقيـٍ قد . أنيا أصاَبت نفَسيا بيذا السبلح
ـَ اأُلخَرِوّيات . َأوَصَميا إلى مفيوـِ أّف االشتراكيَة سَتَتَحقَُّؽ عاجبًل أـ آجبلً  اإليماف بيوـِ )أي أّف عم

حيث . في الكتب المقدسِة قد انعكَس لدييا عمى شكِؿ ضرٍب مف االشتراكية (البعِث والحساب
ُصوَِّرت المجتمعاُت كنماذَج متطورٍة ضمف خطٍّ مستقيـٍ عمى شكِؿ مجتمعاٍت بدائية، فعبودية، 

إّف إدراَؾ َكوِف . يمكف الحديُث ىنا عف نوٍع مف مفيوـِ الَقَدِرّية. فإقطاعية، فرأسمالية، ثـ اشتراكية
اإليماِف الدينيِّ بالَقَدِر واآلِخرِة َيكمُف في جذوِر ىذه المفاىيـِ الدوغمائيِة التي تأثَّرنا بيا مف 

رًا ومؤِلماً  إذ ساَد العجُز عف تحميِؿ كوِف الطبيعِة االجتماعيِة ذاَت ماىيٍة . الصميـ، قد كاف متأخِّ
تيا مف فحواىا، وأقاَمت  أخبلقيٍة وسياسيٍة أساسًا، وأّف أنظمَة المدنيِة قد َأفَنت تمؾ الماىيَة، وَعرَّ
مكاَنيا قواعَد القانوِف وُحكـَ الدولِة الفظ، وأّف الحداثَة الرأسماليَة قد َطوََّرت ىذا السياَؽ ببل حدوٍد 

ولـ يتـ . اتساعًا وعمقًا، وأّف ىذا ليس سوى أزمٌة اقتصاديٌة ومجتمعيٌة وسمطويٌة ودولتيٌة ال غير
ر ُمسَبقًا بحقيقِة استحالِة تأميِف الصحيِح والفاضِؿ والجميِؿ إال بتحقيِؽ ماىيِة المجتمِع  التََّبصُّ

ـُ الكونفدراليُّ  األخبلقيِة والسياسية، وأّف ما يتماشى والسياسَة الديمقراطيَة في سبيِؿ ذلؾ ىو النظا
فقد َعِجَزت تمؾ الحركاُت عف . كما َلـ ُتَصْغ التحميبلُت والحموُؿ عمى ىذا المنحى. الديمقراطي

رؤيِة استحالِة تكويِف مجتمٍع حرٍّ ديمقراطيٍّ َتسوُده المساواُة تماشيًا مع أجيزِة السمطِة والدولة، 
كما عجَزت عف صياغِة النظريِة والممارسِة إلمكانيِة العيِش . ومدى تناقِضو مع تمؾ األجيزة
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. المشتَرِؾ ِلِكَمييما ضمف سمـٍ مبدئيٍّ مرتكٍز إلى أساِس الَقبوِؿ واالعتراِؼ بوجوِد بعضيمِا البعض
االشتراكية كبراديغما أساسية، ينبغي حينيا عدـَ – السمطة – فإذا كاف المطروُح ىو الثورُة 

.   استغراِب أْف ال َتُكوَف النتيجُة شيئًا سوى رأسمالية الدولة
مثمما تتسـُ الكونفدراليُة الديمقراطيُة بالقدرِة عمى تجاُوِز السمبياِت الناجمة عف منيجيِة ونظاـِ 

حيث . إنيا بسيطٌة وقابمٌة لمتطبيؽ. الدولِة القومية، فيي أيضًا أنسُب وسيمٍة لتسييِس المجتمع
بمقدوِر كؿِّ مجموعٍة وأثنيٍة وثقافٍة وجماعٍة دينيٍة وحركٍة فكريٍة ووحدٍة اقتصاديٍة بناَء نفِسيا كوحدٍة 

ـَ الفيدرالية أو شبِو االستقبللية أو المصَطمِح . سياسيٍة شبِو مستقمٍة لمتعبيِر عف ذاِتيا ينبغي تقيي
فمكؿِّ كياٍف ذاتيٍّ فرصُتو في بناِء كونفدراليتو، بدءًا . المسمى بالذاتية ضمف ىذا اإلطار والنطاؽ

العنصُر األكثر أساسيًة لكؿِّ محميٍة ىو الحؽُّ في النقاش . مف المحميِة وصواًل إلى العالميِة منيا
كما أّف كؿَّ وحدٍة فيدراليٍة أو ذاتّية، ليا فرصُتيا في تطبيِؽ الديمقراطيِة المباَشرِة . واإلقراِر ِبُحّرّية

وليذا السبِب ىي فريدة، حيث َتنَتِيُؿ كؿَّ . الُمصَطَمح عمييا باسـِ الديمقراطية التَّشاُرِكّيِة أيضاً 
. وىذا بالذات حجُتيا في َتَحمِّييا بدوٍر أساسيّ . قوِتيا مف قابميِتيا في تطبيِؽ الديمقراطيِة المباشرة

بقدِر ما َتُكوُف الدولُة القوميُة إنكارًا لمديمقراطيِة المباَشرة، فعمى النقيض، الكونفدراليُة الديمقراطيُة 
 .ىي شكُؿ تكويِنيا وتوظيِفيا

العناصُر الفيدراليُة كخبليا نواٍة في الديمقراطيِة الّتشاُرِكّيِة المباشرة، ىي عناصٌر ُمثمى ال 
نظيَر ليا مف حيث ُمروَنِتيا في التحوؿ إلى اتحاداٍت كونفدراليٍة أيضًا حسبما تقتضيو الظروُؼ 

ناِت المستندِة . والحاجات وكؿُّ أنواِع االتحاداِت السياسيِة ديمقراطيٌة بشرِط َعَمِميا أساسًا بالُمَكوِّ
َرُة بدءًا مف الوحدة األكثر محمية . إلى الديمقراطيِة الّتشاُرِكّيِة المباشرة أما الوظيفيُة السياسيُة الُمَطوَّ

وصواًل إلى الكياف األكثر عالمية، فيمكف تسميَتيا – والتي َتحيا وُتَطبَُّؽ الديمقراطيَة المباشرة – 
ـُ الديمقراطيُّ الحقيقيُّ ىو صيغُة َعيِش مجموِع ىذِه المسارات. بالسياسِة الديمقراطية  .والنظا

معاف، فسُتدَرُؾ ماىيُة  لمدولة " القفص الحديدي"إذ ما ُرِصَدت الطبيعُة االجتماعية ِبِدّقٍة وا 
فبقدِر ما َتُقوـُ الدولُة . القومية، والماىيُة التحريريُة األنسب لمكونفدراليِة الديمقراطية بكؿِّ سيولة

بعاِده عف الديمقراطية، فنموذُج الكونفدراليِة  القوميُة بقمِع المجتمِع وجعِمو نمطيًا ُأحاديًا وا 
ٌو نحو الدمقرطة بنفِس القدر  .الديمقراطية تحريريٌّي وتعدديٌّي ومتوجِّ
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ُر الوحداِت الفيدراليِة والذاتيِة ضمف إطاٍر  نقطٌة أخرى ينبغي االنتباَه إلييا، أال وىي َتَصوُّ
إذ مف الميـ لمغاية إدراؾ مدى الحاجِة لوحداٍت كونفدرالية حتى في كؿِّ قريٍة أو حيٍّ . غنيٍّ جداً 
وعمى سبيؿ . أي أّف كؿَّ قريٍة أو حيٍّ ُيمِكُف أف َيُكوَف وحدًة كونفدراليًة بكؿِّ ُيسر. في المدينة

ىذا مف جانب، ومف الجانب . المثاؿ، قد تتواجُد في قريٍة ما وحدُتيا، أي فيدراليُتيا األيكولوجية
اآلخر، تتواجد وحدات المرأة الحرة، الدفاع الذاتي، الشبيبة، التعميـ، الفمكمور، الصحة، التعاوف، 

فجميُعيا ُتَعدُّ وحداِت الديمقراطيِة المباشرة، وعمييا االتحاَد عمى . وصواًل إلى الوحدة االقتصادية
ىذا وبالمقدور بكؿِّ سيولة تسمية االتحاد الجديد ليذه الوحدات بالوحدِة الكونفدرالية . نطاِؽ القرية

ـَ نفَسو عمى المستويات . (اتحاد الوحدات الفيدرالية)أو االتحاد الكونفدرالي  ذ ما َعمَّمنا النظا وا 
المحمية واإلقميمية والوطنية والعالمية، فسَيُكوف يسيرًا فيـُ مدى كوف الكونفدرالية الديمقراطية نظامًا 

كما أنو، ومف خبلِؿ منيجيِة الكونفدرالية، بالمقدوِر االستيعاَب عمى خيِر وجٍو مدى . شامبلً 
تماِميا بعَضيا بعضاً  ىكذا َيُكوف واقُع . تكاُمِؿ األبعاِد الثبلثيِة الرئيسيِة لمعصرانية الديمقراطية، وا 

وَتكاُمُؿ المجتمِع التاريخي لمطبيعة االجتماعية قد َتَحقََّؽ وَتَوطََّد بأفضؿ أحوالو، نظرًا ألفَّ كؿَّ ُبعٍد 
عادة اإلنشاء وسموؾ ممارساتو فيما يتعمؽ  ضمف ىذا النظاـ قادٌر عمى النقاش والتقييـ واإلقرار وا 

 .بشؤونو الذاتية
يمكف تطبيؽ الدفاِع الذاتيِّ االجتماعيِّ أيضًا عمى أكمِؿ وجو في النظاـِ الكونفدرالي 

حيث َينَدِرُج الدفاُع الذاتيُّ ضمف إطاِر النظاـ الكونفدرالي كمؤسسٍة مف مؤسساِت . الديمقراطي
 .والدفاُع الذاتيُّ مف حيث التعريؼ تعبيٌر ُمَكثٌَّؼ لمسياسِة الديمقراطية. السياسِة الديمقراطية

وجميُع الدوؿ القومية محصمٌة لُمختَمِؼ الحروب . الدولُة القوميُة نظاـٌ عسكريٌّي أساساً 
حيث . الداخميِة والخارجيِة الُمخاضة بشتى األشكاؿ وبمنواٍؿ َتَعسُِّفيٍّ لمغاية وعمى المدى الطويؿ

إذ َتُحؼُّ الدولُة القوميُة المجتمَع برمتو . ال يمكف التفكير بدولٍة قوميٍة واحدٍة ليست ثمرَة الحروب
مف الداخؿ والخارج، ليس في مرحمِة تأسيسيا وحسب، بؿ وبنسبٍة  (مميتاري)بدرٍع عسكرتاريٍّ 

أما مؤسساُت السمطِة . ىكذا َيَتَعسَكُر المجتمُع بأكممو. أعمى في مراحؿ َتَمأُسِسيا وانيياِرىا أيضاً 
بينما . والدولِة المسماُة باإلدارِة المدنية، فيي أساسًا ليست سوى ستارًا ُيَغّطي ىذا الدرَع العسكري

األجيزُة المسماُة بالديمقراطياِت البورجوازية َتذَىُب أبعَد مف ذلؾ، ِلَتطمَس ىذه البنية والذىنية 
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َمًة بذلؾ وظيفَة الدعاية والترويج بأّف الذي َيسري  العسكرتارية وَتصقَميا بطبلِء الديمقراطية، ُمَتَحمِّ
لذا، مف غير الممكف الحديث عف أيِة ظاىرٍة مف قبيِؿ . إنما ىو نظاـٌ اجتماعيٌّي ليبراليٌّي ديمقراطيّ 

. التسيُِّس السميـ أو مزاولِة السياسِة الديمقراطية، ما َلـ ُيَحمَّْؿ ىذا التناقُض الصارُخ ِلُحكـِ الحداثة
وىي ظاىرٌة َتسري عمى جميِع الدوؿ القومية الُمنشَأة . ىذه ىي الظاىرُة المسماة باأُلّمِة العسكرية

وىذا ىو الواقُع الُمَتَخّفي تحت كافِة القضايا واألزمات والتََّفسُّخات . عمى مدى أربعِة قروف
الفاشياُت االنقبلبية أو غير االنقبلبية، )أما ممارساُت السمطِة الفاشية بشتى أنواعيا . االجتماعية

، وفرُضيا والترويُج ليا ِمرارًا عمى أنيا الحؿ؛ فيي ثمرٌة لطبيعِة الدولِة (العسكرية أو المدنية
 .القومية، وىي الحالُة األكثر خصوصيًة لتعبيِرىا الشكميّ 

ال يمكف لمكونفدرالية الديمقراطية كبَح ِجماِح نزعِة الدولة القومية في ذاؾ التََّعسُكر، إال 
فالمجتمعاُت المحرومُة مف الدفاِع الذاتيِّ ال ُبدَّ أْف َتخَسَر ىوياتيا . بوسيمِة الدفاِع الذاتي

ليذا السبب بالذات، فإّف ُبعَد الدفاِع الذاتيِّ ليس مجرد ظاىرٍة . وخاصياتيا السياسية وَدَمقرطاتيا
بؿ ىو متداِخٌؿ مع ظاىرِة حمايِة ىوياتيا، . بسيطٍة مف الدفاع العسكري بالنسبة لممجتمعات

بمعنى آخر، ال يمكف الحديث عف قدرِة المجتمع عمى حمايِة . وتأميِف َتَسيُِّسيا، وتحقيِؽ َدَمقَرَطِتيا
ىويتو أو تأميِف َتَسيُِّسو أو ُمزاَوَلِة السياسَة الديمقراطيَة، إال عندما َيُكوف قادرًا عمى الدفاِع عف 

وعمى ضوِء ىذه الحقائؽ، فالكونفدراليُة الديمقراطيُة ُمرَغمٌة في الوقِت نفِسو عمى َتعظيـِ . ذاتو
ال يمكف لمعصرانيِة الديمقراطيِة الردَّ عمى ىيمنِة االحتكارات في . ذاِتيا كنظاـٍ مف الدفاِع الذاتي

عيِدىا الَعوَلمّي الذي َتسوُدُه ظروُؼ َعسَكَرِة المجتمِع بأجمعو في ىيئِة الدولة القومية، إال عبر 
نظاميا الذاتي المتألِّؼ مف الشبكاِت واألواصِر الكونفدرالية بالتأسيِس عمى الدفاع الذاتي والسياسة 

فبقدِر ما تتواجُد الروابُط . الديمقراطية، وبنفِس الشموليِة وفي جميِع الظروِؼ الزمانية والمكانية
التجارية والمالية والصناعية، السمطة، الدولة القومية، واالحتكار )والشبكاُت المييمنة 

، يتوجب عمى العصرانية الديمقراطية أيضًا تطويَر شبكاتيا وأواصرىا الكونفدرالية (األيديولوجي
 .والدفاعية الذاتية والسياسية الديمقراطية بالِمثؿ

. الحالُة األكثر شفافيًة وَتَممُّسًا لمسياسِة االجتماعيِة هي السياسُة الديمقراطية
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فاألقواُؿ . ولكف، مف العصيِب نعَت حالِتو الراىنِة بالعمـ. ال ريَب في أىميِة عمـِ االجتماع
ثمة . والعباراُت السوسيولوجيُة الموجودُة في الميداِف ال معنى ليا أكثَر ِمف شرعنِة الحداثِة الرسمية

 .حاجٌة ماسٌة لثورٍة عمميٍة وانطبلقٍة أسموبيٍة جذريَتيف في ىذا الموضوع

أما المرحمُة الُمراُد إضفاء المعاني عمييا عبَر الطبيعِة الثالثة، فغيُر ممكنٍة إال بيذه الثورِة 
الطبيعُة الثالثُة كاصطبلٍح تعني إعادَة تأقمـِ وتناُغـِ الطبيعَتيف األولى والثانية . العمميِة األسموبية

فالتركيبُة الجديدُة لمطبيعِة االجتماعيِة مع الطبيعِة األولى في . مع بعضيما في مستوى أعمى
. مستوى أعمى، إنما تقتضي إنجاَز الثورِة العمميِة الجذرية، بقدِر حاجِتيا لبراديغما نظريٍة ثورية

، الذي ُيَشكُِّؿ المرحمَة (وبالتالي الحداثة الرأسمالية)خاصًة وأّف تجاُوَز النظاـِ الرأسماليِّ العالمّي 
َر عممياِت إنشاِء الحضارِة الديمقراطيِة . الراىنَة لنظاـِ المدنيِة المركزية، أمٌر مصيريّ  لذا، فإّف َتَطوُّ

بالحدِّ األدنى، إلى جانِب َتَطّوِر حركاِت المجتمِع األيكولوجيِّ والفامينيِّ وتفعيِؿ َففِّ السياسِة 
الديمقراطيِة وعممياِت إنشاِء المجتمِع المدنيِّ الديمقراطيِّ كأموٍر مميِّزٍة وممموسٍة أكثر؛ كمُّيا 

. خطواٌت تقتضي َخطَوىا بنجاح

 

 السياسة الديمقراطية هي فّن التحرر الحقيقي 
وبالمقدور الحديث . لقد َشِيَدت السياسُة ُخسراَنيا األكبَر في ِظؿِّ النظاـِ الرأسماليِّ العالميّ 

ـُ المدنيِة المركزيِة َأوَجُو عمى  عف الموِت الحقيقيِّ لمسياسِة في ىذه المرحمِة التي َبَمَغ فييا نظا
بالتالي، ثمة غياٌب وانتياٌء سياسيٌّي في عصرنا الراىِف بما يستحيؿ مقارنتو بأيِّ . مدى التاريخ

مف ظواىِر – الذي ُيَعدُّ مف مياديف الحرية – فكيفما أّف انتياَء األخبلِؽ . عصٍر مف العصور
لذا، إْف ُكّنا راغبيف في الحرية، . حاضرنا، فميداُف السياسِة أيضًا مرشٌح أكثر بكثير لبلنتياء

فَيبدو وكأنو ال َخياَر أمامنا سوى إعادة إنياِض وتفعيِؿ األخبلِؽ أواًل كضميٍر جماعيٍّ لممجتمع، 
َـّ السياسِة كعقٍؿ مشتَرٍؾ بجميِع نواحييا، وبكؿِّ ما ُأوِتينا مف قوٍة فكرية  .ومف َث

وأيٌّي منيما تنبُع ِمف األخرى موضوُع جداٍؿ . العبلقاُت بيف الحريِة والديمقراطيِة أكثُر تعقيداً 
. أّف كثافَتي ِكمتا العبلقَتيف ُمَتمَِّمتاف لبعضيما– وبكؿِّ سيولة – ولكف، بمقدورنا التبياف . دائـ
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فبقدِر ما ُنَفكُِّر بأواصِر السياسِة االجتماعيِة مع الحرية، بمستطاعنا عقَد الروابِط بينيا وبيف 
. والحالُة األكثر شفافيًة وَتَممُّسًا لمسياسِة االجتماعيِة ىي السياسُة الديمقراطية. الديمقراطيِة أيضاً 

فِبدوِف ممارسِة السياسِة . بالتالي، باإلمكاف تعريؼ السياسِة الديمقراطيِة بأنيا ففُّ التحرِر الحقيقيّ 
الديمقراطية، لف َيُكوَف باستطاعِة المجتمِع عمومًا، وكؿِّ شعٍب أو جماعٍة خصيصًا، أْف َتَتَسيََّس 

َر َعبَر الدرِب السياسي . السياسُة الديمقراطيُة ىي مدارُس حقٌة ِلَتَعمُّـِ الحريِة وممارستيا. أو َتَتَحرَّ
فبقدِر ما َتخُمُؽ األعماُؿ السياسيُة ذواتًا ديمقراطية، بقدِر ما ُتَسيُِّس السياسُة الديمقراطيُة المجتمَع، 

ُره ذا ما َأجَمعنا عمى أّف التسيَس ىو الشكُؿ األوليُّ لمتحرر، فعمينا عندئٍذ اإلدراَؾ . وبالتالي ُتَحرِّ وا 
بقدِر تحريِر المجتمع، : والعكُس صحيح. أنو بقدِر َتسييِس كؿِّ مجتمع، َنُكوُف قادريف عمى تحريره

ال ريب في وجوِد العديِد مف المياديف االجتماعيِة المغذِّيِة لمحريِة . َنُكوف قد َسيَّسناه أكثر
لكّف المصدَريف األساسيَّيف المَذيف ُيَولِّداف وُيَغذِّياف . والسياسة، وعمى رأسيا المصادُر األيديولوجية

. بعَضيما تباُدليًا، ىما السياسُة االجتماعيُة والحرية
فيي تقتضي . بينما ُتَمثُِّؿ األخبلُؽ تقاليَد الفكِر الجماعي، فوظيفُة السياسِة مختمفٌة نوعًا ما
الفكُر المبدُع . القوَة الفكريَة في سبيِؿ النقاِش واإلقرار بصدِد األعماِؿ الجماعية اليوميِة باألغمب

مرًة أخرى، يدرُؾ المجتمُع بأكمِؿ وجٍو استحالَة إمكانيِة إنتاِج الفكِر . يوميًا شرٌط أوليٌّي لمسياسة
. السياسيِّ أو ممارسِة السياسِة بذاِتيا، دوف االعتماِد عمى األخبلِؽ كمصدٍر لمفكِر وَتراُكِمو

المصمحة المشتركة )السياسُة ساحُة ممارسٍة ال غنى عنيا ألجِؿ األعماِؿ الجماعية اليومية 
، حتى ولو َظَيَرت أفكاٌر مغايرة، بؿ وشاذة. (لممجتمع . إجراُء النقاِش واتخاُذ القرارات شرٌط الـز

المجتمُع الخالي مف السياسة، إما أْف يقتفي أَثَر ضوابِط اآلخريف كما القطيع، أو ال يختمُؼ 
الفكُر الذاتيُّ لممجتمع ليَس بمؤسسِة ُبنيٍة . بشيٍء عف الحيواِف المتألِّـِ كما الدجاجُة المبتوُر رأُسيا

. وعضواه ىما األخبلُؽ والسياسة. فوقية، بؿ ىو دماُغ المجتمع
اإلطبلؽ تأتي قضيُة شؿِّ تأثيِر األنسجِة األخبلقيِة والسياسية لممجتمع، والبموِغ بيا إلى حالٍة 

ال ريب أنو ِمف غيِر الممكف القضاَء كميًا . َتعَجُز فييا عف العمؿ في مقدمِة القضايا األوليِة عمى
فما داـ المجتمُع موجودًا، فاألخبلُؽ والسياسة أيضًا . عمى األنسجِة والمياديِف األخبلقية والسياسية

ولكنيما تعجزاف عف أداِء مياراتيما وكفاءاتيما اإلبداعيِة والوظيفية، بسبِب خروِج أو . ستتواجداف
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واضٌح جميًا أّف أجيزَة وعبلقاِت السمطِة . إخراِج السمطِة والدولة مف كونيما ميدانًا لمميارِة والخبرة
عبر اإلعبلـ، شتى أنواع وحدات )والدولة في راىننا تتسمُؿ إلى أدؽِّ مساماِت المجتمع 

، ِلَكتـِ أنفاسو، وتصييِره جاىبًل (االستخبارات والعمميات الخاصة، والتعاليـ األيديولوجية وغيرىا
لنفِسو، قاصرًا عف تطبيِؽ أيٍّ ِمف مبادئو األخبلقية، عاجزًا عف القياـِ بأيِّ نقاٍش سياسيٍّ أو 

. (السياسة الديمقراطية)صياغِة أيِّ قراٍر ِلَتمبيِة احتياجاتو األساسية 
ال، وعمى سبيِؿ المثاؿ، لماذا تستفحُؿ البطالُة والمجاعُة والفقُر في سيوِؿ ميزوبوتاميا،  وا 
التي َأشَبَعت عددًا جمًا مف المجتمعاِت عمى َمرِّ التاريخ، والتي َأدَّت دوَر األمومِة لممجتمِع 

النيوليتيِّ طيمَة خمسة عشر ألؼ عاـ؟ إّف تمؾ السيوؿ بإمكانيا تأميَف الغذاِء لخمٍس وعشريف 
مميوف ِمف األنُفِس وفؽ معاييرنا الراىنة، بؿ وسيفيض منيا؛ في حاِؿ التخطيِط لحممٍة إنتاجيٍة ال 

الحاجُة الوحيدُة لتمؾ السيوِؿ وأىالييا ليست َيَد الرأسماليِة التي ال ُتَشغِّميا ألنيا . َتيِدُؼ إلى الربح
تتجسُد في أْف تتخمى تمؾ – وعمى النقيض – ُتعَتَبُر السبَب الوحيَد لمبطالِة والجوِع والحرماف؛ إنما

الشيُء الوحيُد الذي ىي . (سواء كانت اليد خاصة أو يد الدولة، ال فرؽ بينيما)اليُد عف ِخناقيا 
نجاُز الثورِة الذىنيِة االجتماعيِة التي : بحاجٍة إليو ىو التقاُء َيِد الكادِح الحقيقيِّ مع األرض، وا 

تييُئ فرصَة ذلؾ، ووصوُؿ األخبلِؽ االجتماعيِة والسياسِة مجددًا إلى وظائفيا كأنسجٍة وأعضاٍء 
أساسية، واندفاُع السياسِة الديمقراطيِة نحو التشبِث ِبَميامِّيا بالنواجذ واألطراِؼ مف خبلِؿ عقوٍؿ 

. حقيقية
 

السياسة هي ساحة المجتمع الحرة أو التحررية 
ُيمثُِّؿ مصطمُح السياسِة أيضًا ظاىرًة اجتماعيًة عويصًة عمى اإلدراِؾ بقدِر مصطمِح السمطِة 

وكممُة السياسة، التي ُتَذكُِّر باإلدارِة وبمصطمِح السمطِة عمى السواء، ذاُت أصوٍؿ . عمى األقؿ
لكف، وعندما َيجري الحديُث عنيا كظاىرٍة اجتماعية، فباإلمكاِف ". إدارة المدينة"إغريقية، وَتعني 

ِر المجتمِع مف خبلِؿ إدارِة شؤوِنو بحرية، وتأميُف ُرِقيِّ الفردانيِة فيو . تعريُفيا عمى أنيا تحقيُؽ تطوُّ
ىذا ومحاٌؿ مطابقُتيا . فإلى جانِب احتواِئيا لظاىرِة اإلدارة، إال أنو ال ُيمكُف حصُرىا بيا فحسب

لذا، فالنظُر إلى السياسِة عمى أنيا مساحُة حريِة المجتمِع . مع اإلدارِة الذاتيِة أو مع ُحكـِ السمطة
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رادًة، ىو أدنى إلى حقيقِتيا الجوىرية بؿ . ومساحُة الَخْمِؽ التي يزداُد فييا التطوُر معنًى وا 
موضوُع الحديِث ىنا ىو إدراُؾ المجتمِع لذاِتو وىويِتو . وبالمستطاِع الُمطاَبقُة بيف السياسِة والحرية

وبينما َتكتسُب السياسُة ىويَة السياسِة الديمقراطيِة . فكرًا وممارسًة، وتطويُره إياىما، ودفاُعو عنيما
ـُ تحويِميا إلى حالِة ُحكـِ السمطِة عمى أنو  لدى بموِغيا القدرَة عمى اإلدارِة الذاتية، فباإلمكاِف تقيي

سقاُطيا في وضٍع َتنكُر فيو ذاَتيا ذلؾ أّف ساحَة . تحريُؼ السياسِة عف حقيقِتيا الجوىرية، وا 
بناًء عميو، فُحكـُ الدولِة ليس سياسًة أو إدارًة سياسيًة . السمطِة ىي الحقُؿ الذي تُنَكُر فيو السياسة

قامَة الُحكـِ . كما ُتَروُِّج لو الميبراليُة بإصرار بؿ، وعمى النقيض، إنو يعني إنكاَر السياسة، وا 
وال ُيمكُف البتَة تعريُؼ حكـِ الدولِة . المزاجيِّ لمسمطِة أو لحكـِ الدولِة المضبوِط بداًل منيا

وفي كؿِّ . بالسياسة، بؿ ىو ضرٌب مف ضروِب السمطِة المضبوطِة والمَؤطَّرِة بمعايير وقواعد
 .األحواؿ، فالسمطُة بالذات تعني دحَض وتفنيَد السياسة

الساحُة التي أصاَبيا التشوُش باألكثر في عمـِ االجتماع، ىي ساحُة العبلقِة بيف السمطِة 
ـُ ىذه المصطمحاُت بالتداُخِؿ وكأنيا متطابقة، بحيُث ُيحاُؾ سقُؼ . واإلدارِة والسياسة إذ ُتسَتخَد

ـُ االجتماِع الذي َينتيُؿ مف األيديولوجيِة . عمـِ االجتماِع برمتِّو بمنواٍؿ خاطٍئ تسمسمياً  وعم
حيث ولدى إطبلِؽ تسميِة . الميبرالية، إنما َيخدـُ تشويَش العقوِؿ ببل حدوٍد في ىذا المضمار

السياسِة عمى كافِة ممارساِت األنظمِة التسمطيِة بصورٍة خاصة، فإنو يتـّ التغاضي عف الكسراِت 
السياسيِة النذيرِة الصامدِة مف جية، والحكـُ عمى اإلدارِة الَقَبميِة البدائيِة مف الجيِة الثانيِة بكوِنيا 

نزعًة محميًة ضيقًة وقاصرًة عف التحمي بُبعِد الرؤيِة وعف تمثيِؿ المصالِح الوطنيِة األساسيِة 
ُش العقوِؿ والَعربدُة في ىذا السياِؽ في أعمى الدرجات. الداخميِة منيا والخارجية كما . وُيَعدُّ تشوُّ

وَيجري الحديُث عشوائيًا ودوف أيِّ تفكيٍر عف تحقيِؽ تطوٍر كبيٍر عمى الصعيِد السياسّي، وعف 
بموِغ مستوى عصريٍّ ومتحضٍر في السياسة؛ رغـَ إقصاِء السياسِة مف المجتمِع منذ أَمٍد بعيد، 

َبْيَد أّف ما َيسري في الميداِف االجتماعيِّ الذي . ورغـَ إحبلِؿ ألغاِز السمطِة الُمطاِبقِة لمخيانِة محمَّيا
بينما . تتواجُد فيو السياسة، ىو المصالُح الحياتيُة لممجتمع، وسبلمُتو وُرِقيُّو ُبنيًة ومعنىً 

المجتمعاُت التي َتغيُب فييا السياسُة أو تضعؼ، لف تتخمَص مف معاناِة نيِر سمطٍة إباديٍة 
مف ىنا، . واستعماريٍة مف الخارج، أو استغبلِؿ وقمِع نخبٍة سمطويٍة وطبقٍة استغبلليٍة مف الداخؿ
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. فأعظـُ َحَسنٍة ُيمكُف عمُميا مف أجِؿ مجتمٍع ما، ىي النيوُض بو إلى مستوى المجتمِع السياسيّ 
واألفضُؿ مف ذلؾ ىو البموُغ بو إلى ديمقراطيٍة دائمٍة وبنيويٍة َتنشُط فييا السياسُة الديمقراطيُة عمى 

 .مداِر الساعة
حل العصرانية الديمقراطية هو ضرورة وحاجة حياتية 

بالمقدوِر القوُؿ أّف العامَميف الرئيسيَّيف المَذيف يمعباف دوَرىما في تثاُقِؿ وطأِة القضيِة الكرديِة 
عدـُ القدرِة عمى التحميِؿ الصحيِح لؤلمِة الكرديِة كظاىرٍة داخميٍة ولعبلقِتيا مع الدولتيِة : ىما

القومية، والعجُز عف اإلدراِؾ الصائِب لمكانِة الوجوِد القوميِّ الكرديِّ إزاء ظاىرِة الدولِة القوميِة 
أما العامُؿ األساسيُّ اآلخُر الذي يؤثُر في ترسُِّخ االنسداِد وتجذُِّر البلحّؿ، فيو . كظاىرٍة خارجية

َبْيَد أّف . التَّسمُُّر في الحؿِّ الدولتيِّ والقومويِّ بدرجٍة َمَرِضّية، وكأنو مبدٌأ ال ِغنى عنو البتة
االستقبلَؿ الذاتيَّ الذي تواجَدت أمثمُة تطبيِقو بوفرٍة في التاريِخ السمجوقيِّ والعثمانيِّ مف جية، 

َرتيا البمداُف األوروبيُة خصيصًا في داخِميا وفيما بينيا  وممارساِت الفيدراليِة الديمقراطيِة التي َطوَّ
ـُ لمقضيِة الكرديِة حزمَة حموٍؿ غنيٍة لمغاية رغـَ واقِع الدولِة القوميِة التي  مف جيٍة أخرى؛ تَُقدِّ

شبِو "و" السياسِة الديمقراطيةِ "إّف التعريَؼ الصائَب لمصطمَحي . تتعاطى مع األمِر بتزمت
أما . ، والذي ُيَشكُِّؿ مربَض الَفَرس، يتحمى بأىميٍة مصيريٍة عمى درِب الحؿّ "االستقبلِؿ الديمقراطيّ 

فرُض المواقِؼ الدولتيِة القوميِة عمى القضيِة داخميًا وخارجيًا في عصِر الحداثِة الرأسماليِة 
المتأخرة، فإّف النتيجَة التي سيتمخُض عنيا لف تذىَب أبعَد مف تكراِر االنسداِد العقيـِ القائـِ في 

اإلسرائيمية، بؿ ولف تتعدى إطاَر تجذيِر المأزؽ، مثمما الحاُؿ في فيدراليِة – القضيِة الفمسطينيِة 
ِعممًا أّنو مف الواضِح تمامًا مدى عبلقِة . الدولِة القوميِة العراقيِة كمثاٍؿ قائـٍ في الحاضِر القريب

ىذه األساليِب مع مصالِح القوى المييمنِة الرأسماليِة وأزالِميا التقميدييف المتواطئيف معيا، ومدى 
وَلِئْف استمرَّت الحاُؿ في القرِف الحادي . دوِرىا في الفواجِع التي أسَفَرت عنيا في نيايِة المآؿ

والعشريف دوف االنقطاِع عف الذىنيِة الدولتية، ودوف إدراِج وسائِؿ السياسِة الديمقراطيِة في 
األجندة؛ فإّف القضيَة الكرديَة بمفرِدىا كافيٌة لئلبقاِء عمى منطقِة الشرِؽ األوسِط ساحًة لمنافِع 

فدوُر المفتاِح ومربُض الَفَرِس . والعكُس صحيح. القوى المييمنِة التقميديِة قرنًا آخر مف الزمف
يكمُف في تجربِة الحؿِّ الديمقراطيِّ في كردستاف في سبيِؿ تطويِر الديمقراطيِة ضمف الشرِؽ 
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إّف الوضَع . األوسط، وبالتالي ألجِؿ استتباِب الحؿِّ الديمقراطيِّ بشأِف كافِة قضاياه االجتماعية
لى جانِب القومياِت التركيِة والعربيِة والفارسيِة التي ُتَعدُّ  الراىَف في كردستاف، أو باألصّح، وا 
قومياٍت أساسيًة متجاورًة في المنطفة؛ فإّف وحدَة المصيِر التاريخيِّ التي َشِيَدىا الكرُد بَمِعّيِة 
ُح كفَة الميزاِف لصالِح انتشاِر  األرمِف والسرياف والتركماف الذيف ُيعَتَبروف عناصرًا داخمية، ُتَرجِّ

فالحؿُّ الكردستانيُّ . الحؿِّ الديمقراطيِّ المتوطِد في كردستاف، كما في تأثيِر لعبِة الدومينو 
. الديمقراطيُّ سوؼ ُيَولُِّد الحؿَّ الديمقراطيَّ الشرَؽ أوسطيّ 

َفَرَضت تجربُة الفاشيِة الُمعاشُة في أوروبا خبلؿ الحرِب العالميِة الثانيِة عمى الحداثِة أْف 
فُعِمَؿ عف طريِؽ مشروِع االتحاِد األوروبيِّ عمى . ُتعيَد النظَر ثانيًة في مشروِع المجتمِع النمطيّ 

لى جانِب تشاُطِر ما وراء الحداثِة لمتعدديِة الثقافيِة كقيمٍة . الرجوِع إلى التعدديِة الثقافيِة كبديؿ وا 
أما جميُع الثقافاِت التي . أساسيٍة مضمونًا، إال إنيا بعيدٌة عف أْف َتُكوَف بديبًل لمحداثِة الرأسمالية

تحيا خارَج نطاِؽ اليويِة الثقافيِة الرسمية، فُيفَرُض عمييا في نيايِة المطاِؼ أْف تصبَح ىامشيًة 
وُتواِجَو حقيقَة التصفيِة واالضحمبلِؿ تمقائيًا أو الزواِؿ باإلبادِة والتطييِر بنحٍو غيِر مباشر، مف 
خبلِؿ أساليِب القمِع واالستغبلِؿ الرأسمالّي، أو عبَر سياساِت الدولِة القوميِة في خمِؽ مجتمٍع 

والسبيُؿ األصحُّ لموقوِؼ في وجِو ذلؾ، ولَصوِف وجوِدىا الثقافيِّ وجعِمو حرًا . متجانٍس رسميّ 
َطميقًا؛ ىو َتَبّني مفيوـِ اليويِة الثقافيِة منفتحِة األطراؼ، وتوحيُدىا مع الثقافاِت األخرى في 

وُتَعدُّ األمُة الديمقراطية، . تركيبٍة جديدة، وصياغُة مشاريِع حياٍة مشتركٍة ذاِت مستوى أرقى وأرفع
المواَطنُة الدستورية، الجميوريُة الديمقراطية، ومفيوـُ الثقافِة التعدديِة والوطِف التعدُِّديِّ ِبضعٌة 

أما أساليُب السياسِة الديمقراطيِة ومنظماِت المجتمِع المدنيِّ وشبِو . أساسيٌة مف ىكذا مشاريع
مف ىنا، فحؿُّ العصرانيِة . االستقبلِؿ الديمقراطّي، فيي وسائُؿ التطبيِؽ األساسيُة لتمؾ المشاريع

الديمقراطيِة حاجٌة ماّسٌة ومصيرية، سواًء لمحفاِظ عمى الثقافاِت التقميديِة وتأميِف حريِتيا، أـ في 
. سبيِؿ عيِشيا عمى شكِؿ تركيبٍة جديدٍة مع الثقافاِت العصرية

في حاِؿ عدـِ تطوِر حؿٍّ عمى خمفيِة السياسِة : ال أنفؾُّ صائنًا لقناعتي التي مفاُدىا
الديمقراطية، فمف الضرورِة االضطراريِة خوُض تجربِة استراتيجيِة الحرِب الشعبيِة الثوريِة كوسيمٍة 

. وكمي إيماٌف بإمكانيِة إنجاِز الحؿِّ بالسياسِة الديمقراطية. أساسيٍة لكسِب اليويِة ونيِؿ الحرية
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ـُ الحكوماِت التركيِة والسوريِة واإليرانية  القوى النافذة )والشرُط الوحيُد البلزـُ لتحقيِؽ ذلؾ، ىو قيا
رادِتيا في صياغِة الحؿِّ عمى الصعيِد السياسيّ  (الُمَحدِّدة في السمطة ال، فما . بإبداِء جسارِتيا وا  وا 

سيدخُؿ جدوَؿ األعماِؿ ىو الممارسُة الشعبيُة الثوريُة القديمُة الجديدُة في آٍف معًا، وكذلؾ الحرُب 
فالحرُب الشعبيُة الثوريُة التي ُأثَبَتت . الشعبيُة الثوريُة التي ىي أرقى مستوياِت تمؾ الممارسة

جدارَتيا في الماضي لدى اختباِرىا بأبسِط التكتيكات، محاٌؿ التفكيُر في عدـِ إحراِزىا النتائَج 
والنتيجُة لف تتغير، حتى لو ارُتِكَبت اإلباداُت . المرجوَة بعد ىذا الزخـِ المتراكـِ مف التجارب

كما ومف غيِر المتوقَِّع االستمراُر بأساليِب اإلبادِة الثقافيِة القائمة، بعد كؿِّ ىذه . الجماعية
ِد الذي أصابيا سوؼ تتواجُد القوى المتشبثُة بعناٍد بتمؾ األساليب، . الفضيحِة التي طاَلتيا والتجرُّ

وتتجسُد القضيُة . لكّف النتيجَة لف تتخطى حدَّ اإلثماِر عف نتائِج أنكى وأسوأ حينذاؾ بالنسبِة إلييا
األصُؿ ىنا في سموِؾ المنواِؿ الصحيِح وبالدرجِة الكافية، لتمبيِة متطمباِت الحرِب الشعبيِة غيِر 

. الُمنَجزِة في الماضي
وكنُت حاولُت التعبيَر عف الخطوِط العريضِة لمتحوِؿ المذكور، في النَُّسِخ األولى مف 

وكاف الحؿُّ الديمقراطيُّ المصطمَح المفتاَح  .PKK مرافعاتي، وفي الكتاباِت التي أرسمُتيا إلى
ضيقَة اآلفاِؽ " الديمقراطية"كانت تحميبلتي األولى بصدِد مصطمِح . ومربَض الَفَرِس في التحوؿ

حيث كنُت ُمحِجمًا قطعيًا عف الديمقراطيِة : لكّف أمرًا واحدًا كاف جميًا بالنسبِة لي. وناقصًة لمغاية
الميبرالية، التي اتجَو صوَبيا فريٌؽ ىاٌّـي مف اليساِر القديـِ واألحزاِب الشيوعيِة بعد تشتُِّت االشتراكيِة 

ٌز لّميبرالية، فكنُت أبحُث عما . المشيدة وكنُت أنظُر إلى االشتراكيِة المشيدِة عمى أنيا نظاـٌ ُمَعزِّ
قد اتسـَ بدوِر المفتاِح في جيوِد البحِث التي " الديمقراطية"فكاف مصطمُح . يدحُض وُيَفنُِّد ِكمَتييما

 .بذلُتيا، ولكنو ظّؿ ناقصاً 
واحتؿَّ مصطمُح السياسة، بصفِتيا ليست دولًة بؿ تعبيرًا . ثـ ركزُت عمى مصطمِح السياسة

كنُت أفكُر . عف المصالِح الحياتيِة لممجتمع، مكاَنو في جدوِؿ أعمالي كاصطبلٍح ثاٍف في األىمية
بالتالي، ففمسفٌة ديمقراطيٌة وسياسية، كانت َتِجُد معناىا مف . في السياسِة كنقيٍض لحكـِ الدولة

ذلؾ أّف إفبلَس إنشاِء االشتراكيِة ِبَيِد الدولة، كاف . حيث كوِنيا بديبًل لُحكـِ المجتمِع مف ِقَبِؿ الدولة
وكانت بمقدوِر فمسفِة السياسِة . قد ساَقني إلى البحِث في مفيوـِ اإلنشاِء الصحيِح لبلشتراكية
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كما وكاف شعُبنا قد أبدى مقاومًة . الديمقراطيِة أْف َتغدَو خطوًة بالغَة األىميِة في ىذا المنحى
لكّف ىذا التصدي كاَد ُييَدُر ىباًء بسبِب الكوادِر أو . عظيمَة األىميِة في وجِو الدولِة ميدانياً 

وأثناء البحِث عف السبيِؿ إلى سدِّ الطريِؽ أماـ ذلؾ، ِبتُّ . PKKالناشطيف غير الخبّلقيف داخؿ 
مقتنعًا بكوِف أسموِب السياسِة الديمقراطيِة والفمسفِة التي يستنُد إلييا ىو التعاطي األنسب 

حيث إّف . وَيُموُح فيما َيُموُح أّف ىذا كاف أىَـّ درٍس ُيسَتنَبُط مف تجربِة روسيا السوفييتية. لمموضوع
التشبَث بعناٍد بمفيوـِ الحزِب الشيوعيِّ الكبلسيكّي، الذي عانى االنسداَد والعقـَ في االشتراكيِة 
المشيدة، وآَؿ إلى التضعضِع واالنحبلِؿ الداخميِّ منذ وقٍت طويؿ؛ إنما كاف دليبًل عمى التزمِت 

كما إّف دوَر ىذه األحزاِب في انسداِد االشتراكيِة العممية، كاف قد َتَبدى لمعياِف . والسقـِ والبلحؿّ 
 تأسيسًا عمى ذلؾ، إنما كاف يعني االستمراَر في تعبيِد PKKوعميو، فالحفاُظ عمى . بكؿِّ وضوح

ومع ذلؾ، كاف مف غيِر المقبوِؿ القفُز إلى مصاؼِّ . أرضيِة التحجِر والتصفويِة وتيسيِر أموِرىما
ذلؾ إّف . الديمقراطيِة الميبرالية، التي ترفُض ميراَث االشتراكيِة المشيدِة مف الجذوِر وُتَشوُِّه سمعَتو

أما النزعُة اليساريُة التي ىي بمثابِة تياِرىا . الديمقراطيَة الميبراليَة كانت نزعًة ديمقراطيًة زائفة
أو باألحرى، إنيا كانت تعني . اليسارّي، ومفيوُميا في االشتراكية؛ فكانت تفيُد بالتصفويِة المطمقة

مف ىنا، فوقايُة . َتَبّني الرأسماليِة الكائنِة في بنيِة االشتراكيِة المشيدة، وتصييِرىا رأسماليًة خاصة
PKK وِقَيـِ المقاومِة الشعبيِة مف ىَذيف المفيوَميف الخطيَريف وممارساِتيما؛ كاف يتحمى بأىميٍة 
ـُ ليذه الَمَيّمة، إنما كاف سيصبُح الجواَب الثميَف . وىذه كانت الَمَيّمَة العاجمة. كبرى والَتَبّني السمي

 في خدمِة مآرِبيـ األنانية، أـ PKKاألكثر لزومًا، سواء إزاء أولئؾ الساعيف إلى توظيِؼ إرِث 
في وجِو الطامعيف في تشييِد ليبراليٍة بورجوازيٍة جوفاء عمى أرضيِة ِقَيـِ المقاومِة والصموِد الشعبيِّ 

. التاريخية
 
 

 تنحل الدولتية القومية مع مرور الزمن
لدى تحميِؿ مصطمِح الدولة القومية، مف الميـ بمكاف عدـ التوصؿ إلى نتائَج خاطئٍة 

. ينبغي أواًل تعريَؼ مصطمِح الدولِة القومية بشكٍؿ حسف. بخمِطيا مع بعِض المواضيِع األخرى
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أي . فالدوُؿ تاريخيًا كانت ُتَعرُِّؼ نفَسيا عمومًا بكونيا تنظيمًا محدودًا بأعضائيا المنتميف إلييا
ضفاء ىالٍة مف السموِّ واألصالة  قناَع بعضيـ بعضًا، وا  ُؿ َتَمثَُّميا كدولِة كوادر، وا  أنيا كانت تَُفضِّ

وقد َتَغيََّر ىذا التعاطي مع الدولة القومية، . عمى بعضيـ بعضًا، بؿ وحتى تأليو بعِضيـ بعضاً 
حيُث باتت عظمُة األلوىيِة والجبلُؿ والقدسيُة ال تقتصُر عمى كوادِر الدولِة فحسب، بؿ وبات َمف 

َسمَّتو بالمواطِف في المجتمِع التابِع ليا يرى نفسو متمثبًل في َعَظَمِة إلو الدولِة القومية وَجبلِلو 
ىذا ىو الحدُث المسمى بالحبس . وقدسيتو، وكأف المجتمَع برمتو ُصِيَر في بوتقِة الدولة القومية

ـْ ىذه الحقيقة. في القفِص الحديدي أوُؿ . ومف المحاؿ إدراؾ الدولِة القومية أو الحداثة، ما َلـ تُفَي
. األمور التي ُتَصعُِّب مف الفيـِ السميـِ لمدولِة القومية، ىو تقييُميا مع الجميورية والديمقراطية

فمثمما أّف الدولَة القومية ليست بجميورية، فيي َنَمت تأسيسًا عمى التضادِّ مع فمسفِة الجميورية 
مف ىنا، . أي أّف الدولَة القوميَة إنكاٌر لفكِر ونزعِة الجميورية. ومؤسساتيا ووظيفِتيا األساسية

فالرؤيُة التي ال تزاؿ َتُسوُد اليسار، وُتَعدُّ الرؤيَة الرسميَة ليساِر االشتراكيِة المشيدة طيمة قرف 
؛ إنما "الديمقراطية واالشتراكية مستحيمتاف دوف الدولِة القومية المركزية: "ونصؼ، والتي مفاُدىا

ىي خداٌع رىيٌب لمذات، وقد شوِىَدت نتائُجيا الوخيمًة في تصفيِة عدٍد َجٍـّ مف االشتراكييف 
والديمقراطييف في ألمانيا خصيصًا، وعمى رأسيـ روزا لوكسمبورغ؛ وتمت معاناتيا في انحبلِؿ 

ما ِمف ضبلٍؿ أو زيٍغ آَخر ألَحَؽ خسائر بيذا الحجـِ الفادِح باالشتراكية . نظاـِ االشتراكية المشيدة
ال يمكف لمجميورية والديمقراطية أْف تتميزا بمعانييما الحقيقية، إال عبر تعدديِة . والديمقراطية

حينيا فقط َيُكوف باإلمكاف . كياناِت السياسِة الديمقراطية في مواجيِة احتكاريِة الدولة القومية
تحقيؽ وطنيٍة َقيَِّمٍة وعيش حياٍة مشتركٍة ضمف التبايف واالختبلؼ تحت ِظؿِّ َنَسِؽ السياسة 

. الديمقراطية التعددية في الجميورية الديمقراطية
تدوُر المساعي التِّباِع اتجاَىيف اثَنيف في تطبيِؽ الحؿِّ الذي فرَضتو الييمنُة الرأسماليُة 

مشروع الشرؽ األوسِط "العالميُة عمى الدوِؿ القوميِة الساىرِة عمى التطييِر الثقافيِّ ضمف إطاِر 
االتجاُه األوُؿ ىو كياُف الدولِة القوميِة الفيدراليِة الكرديِة التي مركُزىا أربيؿ، والذي ُيَطبَُّؽ ". الكبير

واالتجاُه . عمى أرِض الواقِع باعتباِره أوَؿ خطوٍة لمحؿِّ عمى درِب الدولتيِة القوميِة الطويِؿ المدى
وىذا . ، والذي مركُزه ديار بكر"الحقوِؽ الفرديِة والثقافية"الثاني ىو حؿُّ القضيِة الكرديِة بناًء عمى 
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 AKP المشروُع الذي تسعى أمريكا واالتحاد األوروبيُّ إلى إرساِء دعائِمو عف طريِؽ حكومةِ 
بصورٍة خاصة، إنما تُبَذُؿ الجيوُد لتنفيِذه ميدانيًا ضمف تعاضٍد متكامٍؿ مباشٍر أو غيِر مباشٍر مع 

حيث ُيفَرُض طريُؽ الخبلِص ذو االتجاَىيف ىذا عمى . الدولِة الكرديِة الفيدراليِة التي مركُزىا أربيؿ
والقضاء عميو وعمى حؿِّ  PKK الدوِؿ القوميِة الساىرِة عمى اإلبادِة الثقافية، مقابَؿ التخمِص مف

لكّف فرصَة نجاِح مشروِع الحؿِّ ىذا متدنيُة المستوى، إذ  .KCK السياسِة الديمقراطيِة متجسدًا في
 .َتفرُضو الييمنُة الرأسماليُة العالميُة الفتقاِرىا إلى المناَصرِة والمؤازرِة الشعبيِة البلزمة

لقد تحوَلت كردستاف منذ اآلف بأحِد المعاني إلى بؤرِة الثورِة والثورِة المضادِة في القرِف 
وقد تفاقَمت قضايا الشعِب . فيي بمثابِة الحمقِة األوىِف لمحداثِة الرأسمالية. الحادي والعشريف

الكردستانيِّ الوطنيُة واالجتماعيُة إلى درجٍة يستحيُؿ فييا طمُسيا بالوصفاِت الميبرالية، أو حجُبيا 
وعندما َتُكوُف القضيُة الكرديُة موضوَع الحديث، فإّف . بديماغوجيِة الحقوِؽ الفرديِة والثقافية

الدولتيَة القوميَة التي تسفُر عف ممارساٍت تصُؿ حدَّ اإلبادِة الثقافية، قد أمَست منذ زمٍف غابٍر 
. مصدرًا ُمنِتجًا لمقضايا اإلشكاليِة بداًل مف حمِّيا، سواء عمى صعيِد األمـِ الساحقِة أو المسحوقة

لذا، فالدولُة القوميُة أصبَحت تعاني التخمخَؿ والتحمُّؿ، بعدما غَدت إشكاليًة ُعضااًل بالنسبِة إلى 
في حيف إّف التطوراِت الوطنيَة الديمقراطيَة األكثر مرونة، . الحداثِة الرأسماليِة بذاِتيا أيضاً 

والعصرانيُة الديمقراطيُة تعبيٌر نظريٌّي وتطبيٌؽ . تتصدُر الئحَة التطوراِت المعاصرِة الواعدِة بالحؿ
بصفِتو التعبيَر الممموَس لمتحوالِت الوطنيِة  KCK أما. ميدانيٌّي لمتطوراِت السائرِة في ىذا المنحى

 .الديمقراطيِة في كردستاف، فُينيُر درَب حؿِّ العصرانيِة الديمقراطيِة ضمف منطقِة الشرِؽ األوسط
فإما أْف يتحقَؽ حؿُّ القضايا عف .  في يوِمنا الحاليِّ عمى مفترِؽ طرؽKCKيقُؼ حؿُّ 

وفي ىذه الحالِة . طريِؽ تكريِس السبلـِ والسياسِة الديمقراطيِة باتِّباِع أسموِب الدستوِر الديمقراطيّ 
لف تقتصَر الدوُؿ القوميُة المعنيُة عمى التخمي عف سياساِتيا في اإلنكاِر واإلبادة، بؿ وستعترُؼ 

بالتعريِؼ الواقعيِّ والمعقوِؿ لمقضية، وستبحُث في حمِّو ضمف نطاِؽ الدستوِر الديمقراطيِّ 
وىذا الحؿُّ الذي . العالمّي، وستتداوُؿ مضموَف الدستوِر الديمقراطيِّ وأسموَبو مع الجياِت المعنية
ال، وفي حاِؿ . ُيَمكُِّف مف وحدِة الببلِد دولًة وأمًة، إنما يقتضي التحوالِت الديمقراطيَة الراديكالية وا 

 KCKاإلصراِر عمى عرقمِة ىذا الطريِؽ المرغوِب بأولويٍة متقدمة، فإّف ما سيتبقى ىو درُب قياـِ 



 

 39 

ويحتوي ىذا الطريُؽ عمى الكثيِر . بإنشاِء وصوِف اقتداِره الديمقراطيِّ بنحٍو ثوريٍّ أحاديِّ الجانب
 الذي PKKذلؾ أّف الدليَؿ األيديولوجيَّ والسياسيَّ لػ. مف العوامِؿ المؤديِة إلى الُمِضيِّ فيو بنجاح

يتحمى بخبرٍة تناىُز الثبلثيف عامًا بأكمِمو، ونصرَة الشعِب القويَة لو والمعجونَة بالحرِب الشعبية، 
وقوَتو العسكريَة التي ُتَؤىُِّمو لممارسِة الدفاِع الذاتيِّ في جميِع المجاالت، وشبكَة عبلقاِتو الداخميِة 

 كي ُينشَئ األمَة الديمقراطية، ويوجَييا، KCKوالخارجيِة الفسيحة؛ كؿُّ ذلؾ يتيُح المجاَؿ أماـ 
ونظرًا لكوِنو . ولف يتعرَض ىذا الطريُؽ مرًة أخرى لبلنسداِد الذي عانى منو سابقاً . وَيموَذ عنيا

يطمُح إلى األمِة الديمقراطية، ال إلى قومويِة الدولة؛ فإنو منفتٌح عمى الحواِر والتفاوِض مع قوى 
وفي حاِؿ فشِمو عمى ىذا الصعيد، . الدولِة القوميِة بصفِتو مناصرًا دائمًا لمحؿِّ وترسيِخ السبلـ

فسيتحصُف بقواه الذاتيِة في السيِر ُقُدمًا عمى درِبو األصمية، وسُيواصُؿ إنشاَء األمِة الديمقراطية، 
. وتوجيَييا، وحمايَتيا بنجاٍح موفؽ

 
ما ِمن ممارسٍة اجتماعيٍة هي أخالقيٌة وسياسيٌة بقدِر االقتصاد 

ُيمكف التفكير في موضوِع االقتصاد عمى أنو ممارسٌة أوليٌة لممجتمع األخبلقيِّ والسياسي 
أما التفكير ِبَكوِف االقتصاد السياسي . التاريخي، بؿ وتصييره عممًا تجريديًا إْف َتَطمََّب األمر

األوروبيِّ المحوِر عممًا، فربما يعني وقوَع العقِؿ أسيرًا لميثولوجيا ثانيٍة ىي األكثر استعمارًا بعد 
لذا، فالثورُة العمميُة الراديكالية سوؼ تؤدي دورًا مصيريًا بالنسبة ليذا . الميثولوجيا السومرية

 .الميداف
عمينا التبياف، وبكؿِّ إصرار، أنو ما ِمف ممارسٍة اجتماعيٍة ىي أخبلقيٌة وسياسيٌة بقدِر 

وىو بتوصيِفو ىذا لف يتخمَص ِمف إيجاِد معناه كموضوٍع ىو األكثر أولويًة في . االقتصاد
ـُ الحضارِة الديمقراطية المبنيُّ عمى اقتصاِد المجتمِع التاريخيِّ . السياسِة الديمقراطية عميو، فنظا

األكثر ُلزومًا ِمف الطبِّ ألَؼ مرة ألجِؿ سبلمِة وعافيِة المجتمع، إنما َيِعُد بثورٍة حقيقيٍة بقدِر ما 
. ُيَفسَُّر بمنواٍؿ سميـ

األساُس االقتصاديُّ لمحضارِة الديمقراطية عمى تناقٍض دائـٍ مع احتكاراِت رأِس الماؿ الَمبِنّيِة 
ّية عمى شتى أشكاِؿ النشاطاِت الزراعية والتجاريِة . عمى الفائِض االجتماعي فيو منفتٌح ِبُحرِّ
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والصناعية، بشرِط أخِذ االحتياجاِت االجتماعيِة األساسيِة والعناصِر األيكولوجيِة بعيِف الحسباف 
كما أنو ليس . وىو َيعَتِبُر المكاِسَب شرعيًة ما دامت خارَج إطاِر الربِح االحتكاري. في َتَطوُّرىا

. مضادًا لمسوؽ، بؿ عمى العكس، ىو اقتصاُد سوٍؽ حرٍة حقيقيٍة، نظرًا لموسِط الحرِّ الذي ُيَوفُِّره
أما . ما يناِىضو ىو أساليُب الكسِب بالُمضاَربة. وال ينكر دوَر المنافسِة الَخبّلقة في السوؽ
في حيف أّف دوَر االحتكار كُممكيٍة يتناقُض مع العطاِء . المعياُر في قضيِة الُممِكية، فيو العطاء

ال تندرُج الُممِكيُة الفردية المفرطة، وال ُممكيُة الدولة ضمف إطاِر الحضارِة . في كؿِّ األوقات
إذ ال . فاالقتصاُد في الطبيعِة االجتماعية قد ُموِرس دومًا عمى شكِؿ مجموعات. الديمقراطية

وأشكاُؿ االقتصاد التي . توجُد عبلقٌة لمفرد أو الدولة بمفرِدىما مع االقتصاد، فيما خبل االحتكار
بينما . َيُكوُف فييا الفرُد أو الدولُة موضوَع حديث، إما أْف تتجَو صوَب الربح أو اإلفبلِس بالضرورة

وىو الميداُف الديمقراطيُّ الحقيقيُّ لممجتمع األخبلقي . االقتصاُد ىو عمُؿ المجموعاِت عمى الدواـ
وبيذا المعنى، . والديمقراطيُة ضروريٌة لبلقتصاد أكثر مف غيره. االقتصاُد ديمقراطية. والسياسي

بؿ مف الواقعيِة أكثر تقييمو كممارسٍة ديمقراطيٍة . ال يمكف تفسير االقتصاِد كبنيٍة تحتيٍة أو فوقية
 .أساسيٍة أكثر بالنسبة لممجتمع

َدتيا تقييماُت االقتصاد السياسيِّ الرأسمالي  تحميبلُت العبلقاِت االقتصادية التي َجرَّ
إذ ال يمكف لبلقتصاد أْف َينَحِصر في . والتفسيراُت الماركسية، إنما ىي َمحفوفٌة بالمخاطر الَجّمة

العاِمؿ – أنا شخصيًا مرَغـٌ عمى تقييـِ ثنائيِّ ربِّ العمؿ . العاِمؿ بتاتاً – ممارسِة ربِّ العمؿ 
إذا )بأنيما ِلّصاف احتكارياف لبلقتصاِد الذي ىو ممارسٌة ديمقراطيٌة أساسيٌة لمطبيعِة االجتماعية 

ما َأدَرجنا عيَدي الكبلف والقبيمة في ذلؾ، فسيكوف مف األنسب تسميتو بالنشاط األولي لممجتمع 
َمقَصدي ِمف العامؿ ىنا ىو ذاؾ العاِمؿ المتناِزؿ الذي ُيمَنُح باسـِ اأَلجِر . (األخبلقي والسياسي

جزءًا زىيدًا مما ُسِمب وُسِرَؽ مف بؤساِء المجتمع اآلَخريف، وخاصًة مف َرّباِت البيوِت والفتيات 
فكيفما أّف العبَد والِقفَّ امتداداف لسيدىما وأفندييما باألرجح، كذلؾ، فالعاِمُؿ . العاِمبلت ببل َأجر

الشرُط األوؿ لمتحمي باألخبلؽ والسياسِة القويَميف، ىو . المتناِزؿ امتداٌد ِلَربِّ العمؿ في كؿِّ زماف
النظُر ِبَعيِف الشؾِّ والريبة إلى االستعباِد واالستقناِف والتحوؿ الُعّمالي، ومناىضتو، وتطويُر 

رب العمؿ غيُر – األفندي – فمثمما أّف ثالوَث السيد . الممارسِة واأليديولوجية تأسيسًا عمى ذلؾ
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العامؿ كشرائح اجتماعيٍة – القف – جديٍر بالثناِء والمدح، فمف المحاؿ بتاتًا إجبلَؿ ثالوِث العبد 
أما الموقُؼ األصح، فيو التأسُؼ عمى وضِعيـ كشرائِح المجتمِع المنحطة، والعمؿ عمى . فاضمة

. تحريرىـ بأسرِع ما يمكف
 

االقتصاُد بماهيته األساسيِة هو الممارسُة التاريخيُة لممجتمع 
أو دولٍة ُيمِكُنو أْف  (سيدًا كاف أـ أفنديًا أـ رب عمؿ أـ عبدًا أـ ِقّنًا أـ عاِمبلً )ما ِمف فرٍد 

وعمى سبيِؿ المثاؿ، ما ِمف فرٍد يمكنو دفَع ثمِف عمِؿ األمومة . َيُكوَف ممثِّبًل لمممارسِة االقتصادية
التي ُتَعدُّ المؤسسَة األكثر تاريخيًة ومجتمعيًة ببل نظير، سواًء كاف ربَّ عمؿ أو أفنديًا أو سيدًا أو 

ذلؾ أف األمومَة ُتَعدُّ الممارسَة األكثر مشقًة واأَلَلحَّ ضرورًة بالنسبة . عامبًل أو قرويًا أو مدينياً 
بؿ إني َأنُظُر . ال َأَودُّ الحديَث عف إنجاب األطفاؿ وحسب. لممجتمع، وُتَعيُِّف استمراريَة الحياِة فيو

إلى األمومة مف زاويٍة فسيحة، باعتبارىا ثقافًة، وظاىرًة في حالِة انتفاٍض دائـٍ بنبضاِت فؤادىا، 
ـَ كذلؾ، تمؾ المرأُة . وىذا ىو الصحيح. وصاحبَة الممارسِة المفعمِة بالذكاء حسنًا، ما دا

الضروريُة ليذه الدرجة، والتي تعاني المشقات، وُتماِرُس العمَؿ المتواصؿ، والمشحونُة بيذا الكِـّ 
مف الفؤاِد والعقؿ، والمنتفضُة عمى الدواـ؛ بأيِّ عقٍؿ أو ضميٍر تتناسُب معاممُتيا ككادٍح ببل َأجر؟ 
ـَ االقتصاد وَحمَّو  كيؼ لمماركسيِة المعروفة بأنيا أيديولوجيُة الكادحيف ببل منافس أْف َتعرَض عم
عمى أنو اجتماعي، مع أنيا َأبَقت عمى أصحاِب الممارسِة االجتماعية كالمرأة وأمثاليا خارَج 

ـَ ربِّ العمؿ في الزاويِة الرُّكف؟ االقتصاُد  اأَلجر، و لـ َيخُطروا بباليا قطعيًا، وَأجَمَست ُغبلـَ وخاِد
فالبحُث عف . وىو بحاجٍة لتقديـِ نقٍد ذاتيٍّ جّديّ . الماركسي اقتصاٌد بورجوازيٌّي بنحٍو خطير

االشتراكية في ساحِة مصالِح البورجوازية، دوَف تقديـِ النقد الذاتي بجرأة؛ ال يعني سوى تقديـ أثمِف 
الخدماِت لمنظاـ الرأسماليِّ ببل َمقابؿ، تمامًا مثمما لوِحَظ في إفبلِس حركِة القرف ونصِؼ القرف 

الطريُؽ إلى جينـ "َكـ كاف لينيف صادقًا عندما قاؿ . (بؿ وتمقائياً )وانيياِرىا  (االشتراكية المشيدة)
ُترى، ىؿ كاف نفُسو يتصور أّف ىذه الجممَة سوؼ ُتؤكُِّد صحَتيا "! مرصوفٌة ِبَمَبناِت النوايا الحسنة

في ممارستو ىو أيضًا؟ 
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.  بدون السياسة الديمقراطية ال يمكن إنشاء االقتصاد الكومينالي
جميٌّي جبلَء النياِر مدى صعوبِة تذليِؿ حاالِت الدماِر ىذه، والتي أفَرَزىا التحكـُ االقتصاديُّ 

الميبراليُّ والدولتيُّ لمحداثِة الرأسمالية؛ في حاِؿ اتِّباِع أيِّ سبيٍؿ عدا االقتصاِد الكوموناليِّ 
. يتعيُف عدـ التفكيِر باقتصاِد المشاعِة عمى أنو ابتكاٌر أو مذىٌب جديد. لمعصرانيِة الديمقراطية

ُره نمَط وجوٍد يستحيُؿ عمى المجتمِع . كما إنو ليس خطًة أو مشروعًا جديداً  بؿ ينبغي تصوُّ
وَلِئْف كاف المجتمُع يطمُح في البقاِء . البشريِّ العيُش مف دوِنو، أو استيعاُبو عمى أنو حقيقٌة يقينة

قد تحتوي كممُة . متينًا وفي تأميِف سيرورِتو، فيجُب عميو حينيا اتخاُذ اقتصاِد المشاعِة أساسًا لو
ىنا في مكاِنو، نظرًا الستحالِة العيِش مف دوِف " يجب"لكّف ِفعَؿ . عمى قاعدٍة صارمة" يجب"

ىذا ويتحتـُ عمينا جعُؿ اقتصاِد . اقتصاد، والستحالِة تحقُِّؽ ىذا االقتصاِد مف دوِف مشاعة
المشاعِة في الصدارة، ما دمنا نتطمُع إلى المواظبِة عمى الحياِة االجتماعية، ليس في الشرِؽ 

ألنو يصعُب عمينا اجتثاُث " الصدارة"أقوُؿ . األوسِط فقط، بؿ وعمى وجِو البسيطِة بأكمِمو
بؿ، وبينما . الرأسماليِة الخاصِة ورأسماليِة الدولِة وكأننا نقطُعيما بالسكيف، ثـ الرمُي بيما جانباً 

نسمُح ليما بالحياِة بعد تصييِرىما ىامشيَتيف مثمما كانتا في الماضي الغابر، فمف الضرورِة بمكاف 
 .أْف نجعَؿ المشاعَة تحتؿُّ مرتبَة الصدارة

وِبُحكـِ أّف الربَح ليَس . ممارسًة اجتماعيًة كبرى– بالطبع – إيقاُؼ قانوِف الربح يقتضي 
دافعًا رئيسّيًا أو عنصرًا ُمَحرِّكًا لمعصرانية الديمقراطية، فيي تتسـُ بأىميٍة حياتيٍة، كوَنيا خياَر 

ُـّ الشاِغُؿ أساسًا لنظاـِ المجتمع األخبلقي والسياسي غيِر المستند إلى نظاـِ . الحضارِة األنسب الَي
الربح، ىو الحفاُظ عمى ىويتو حرًة، وجعُؿ وسائِؿ سياسِتو الديمقراطية – رأِس الماؿ – الطبقة 

بينما الميبراليُة، التي َتَضُع َىَوَس الكسِب والربِح البلمحدوَديف أماـ الفرد، . حياتيًة ليذا الغرض
ُتَروُِّج دومًا لمحداثِة الرأسماليِة والصناعويِة كنمٍط وحيٍد لمحياة، وَتشُعُر بالحاجِة إلى تقديِس النظاـِ 

وما الصناعويُة الثقافيُة سوى شكٌؿ جديٌد ال َيعِرُؼ . وكأنو ضرٌب مف أدياِف العصور األولى
مف ىنا، فالصراُع الطبقي االقتصادي، وشتى أنواِع الصراع عمى السمطة، . حدودًا لذاؾ التقديس

والحركاُت األيكولوجية والفامينية بمفردىا؛ جميُعيا ال ُيمِكنيا سدَّ الطريِؽ أماـ الحداثِة البالغِة 
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والقروُف األربعُة لمييمنِة الرأسمالية َتكِشُؼ . أبعادًا عمبلقًة ليذه الدرجة، إال بالعصرانيِة البديمة
 .النقاَب عف ىذه الحقيقة بما فيو الكفاية

مجتمُع الشرِؽ األوسِط ليس متسالمًا مع الرأسماليِة مثمما ىي عميو في أوروبا والمناطِؽ 
بالتالي، فجذوُره الكوموناليُة منيعٌة . وىو بعيٌد عف ىضِميا واستساغِتيا. األخرى مف العالـ

نِة بعموـِ العصِر الراىِف . ووطيدة أما عنصُر االقتصاِد المشاعيِّ لمعصرانيِة الديمقراطيِة الُمَحصَّ
وتقنياِتو، فيو ال يكتفي فقط بالتغمِب عمى اآلثاِر الُميشِّشِة والُمفكِّكِة والمدمِّرِة التي خمََّفتيا 

لكّف الرأسماليَة . الرأسمالية، بؿ ويرصُؼ أرضيًة حصينًة إلعادِة إنشاِء كافِة المياديف االجتماعية
قد صيََّرت أفراَد البشِر خبلؿ القرِف األخيِر متسكعيف وعاطميف عف العمِؿ ومناِىضيف لممجتمعية، 

لدرجٍة تقتضي معيا إنجاَز ثورٍة اجتماعيٍة حقيقية، لمتمكِف مف كسِبيـ ثانيًة لنظاـِ االقتصاِد 
وال ُيمكُننا ضمُّيا إلى الحياِة . فالفرديُة الميبراليُة َمَرٌض خطيٌر بما يعادُؿ السرطاف. المشاعيّ 

ىذا وتمعُب الذىنيُة والتعميـُ األخبلقيُّ دورًا كبيرًا في . الكومونالية، إال بعد معالجِتيا بعنايٍة فائقة
ِينا نحو االقتصاِد المشاعّي، عمينا اإلدراُؾ بعظيـِ األىميِة أنو يستحيُؿ . ذلؾ لكف، وأثناء توجُّ

فضبًل عف أّف الُبعَد األخبلقَي . عمينا إنشاُؤه مف دوِف سياسٍة ديمقراطية، وأْف نمبَي متطمباِت ذلؾ
وباقتضاب، فإعادُة إنشاِء اقتصاِد المشاعِة يقتضي تعميمًا وتدريبًا أيديولوجيًا . ال َيحتمُؿ اإلىماؿ

 .وسياسيًا وأخبلقيًا كثيفاً 
 

  .عامُل الذهنيِة ليس ُبنيًة فوقيًة بعيدًة عن االقتصاِد مثمما ُيعَتَقد
التحتي، ُتزيُد ِمف تعقيِد وتشويِش سياِؽ – وباألصؿ، فالتمايزات المشابيُة ِمف َقبيِؿ الفوقي  

فالطبيعُة االجتماعيُة بذاتيا ىي الكياُف الذي يتكاثُؼ فيو ذكاُء الطبيعِة . فيـِ الطبيعة االجتماعية
لكّف َبتَر . أما التفكيُر بعناصَر ذىنيٍة أخرى، فُربَّما ُيقاَبُؿ باالستيجاف. عمى أعمى المستويات

قحاَمو في دوِر مصدِر القوِة  العمـِ عف المجتمِع التاريخي، وَحثَّو عمى خدمِة المدنيِة الرسمية، وا 
األكثر عطاًء بالنسبة لمسمطة؛ إنما ُيؤكُِّد أىميَة إعادِة النظر في ذىنيِة وُبنيِة حياِة الحضارِة 

فَمطالما َأبَدت المدنيُة الرسميُة ِبِعمِميا وىيمنِتيا األيديولوجّيِة موقفًا مناِىضًا لمذىنية . الديمقراطية
كما َتواَجَد الصراُع األيديولوجيُّ والحركاُت . وُبناىا، وحاَوَلت إيجاَد البدائِؿ ليا عمى َمرِّ التاريخ
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والمدنياُت الكبلسيكيُة باتت أكثَر األنظمِة اسِتغبلاًل لنماِء الذكاء . العمميُة البديمُة في كؿِّ األوقات
التحميمي، حيث استفادت كثيرًا مف جميِع مستوياِت التصوِر والرموز الخياليِة الُمَضمِّمة والُمرِعبة 

ىذا . بشتى أنواعيا التي ال ضوابَط ليا في دناءِتيا، في سبيِؿ طمِس حقيقتيا االستغبللية
وَعَرَضت وقائَعيا المادية في مياديِف الميثولوجيا والديف والفمسفة والعمموية كواقٍع اجتماعيٍّ عاـ، 

 .وَسَعت دائمًا إلى الترويِج بأف البحَث عف الحقائؽ األخرى عبٌث وُىراء
. مميوٌر بطابِع إرغاماِت رأِس الماؿ والسمطة كسبيٍؿ وحيٍد صحيح" االنفردي"ىذا اليدُؼ 

وكأنيا َدَىَنت األلواَف ذات التنوِع والتبايِف العظيـِ لمطبيعَتيف األولى والثانية بالموِف الرمادي في 
َرت َكّمًا ضئيبًل مما َجَمَعتو مف . محاولٍة منيا إلثباِت أّف الموَف الرماديَّ لوٌف وحيٌد انفردي كما َسخَّ

َلت . فائِض القيمة الستخداِمو كرأسماٍؿ فكرّي، ولـ تُنِقْص مف الييمنة األيديولوجية شيئاً  وَتَحوَّ
ىذا واستخَدَمت الجامعَة . أنظمُة المدارِس التعميمية والتربويِة إلى أماكَف ُتَمقَُّف فييا أنماُط حياتيا

أما مضموُف . كمكاٍف لمنبذ واإللغاء واإلنكار، ال مكانًا لَتَبّني وَتَمثُِّؿ الحقيقِة واليويِة االجتماعية
العمـ وُبنيُتو، فقد ُأِعدَّت ِبِحرٍص وعناية في سبيِؿ تشييِء واقِع المجتمِع التاريخيِّ لمطبيعِة 

ىكذا ُعِرَضت مستوياُت المدنية . االجتماعية، وعزِلو عف دوره كذاٍت فاعمٍة تحت اسـِ الموضوعية
 .ذات النيِج المتصمب عمى أنيا قواعد وصياغات كونية ُمثمى

. َينَعِكُس تناُغـُ الحضارِة الديمقراطية مع الطبيعة االجتماعية عمى التطور الذىني أيضاً 
ُر . فحتى أكثُر أذىاِف الكبلناِت طفولًة كانت ُمدركًة الرتباطيا الحيوي مع الطبيعة أما َتَصوُّ

ذا ما . ، فميس سوى تمفيٌؽ وخيانٌة أطَمَقتيا المدنيُة المبتورُة تدريجيًا عف الطبيعة"الطبيعة الميتة" وا 
، "الماؿ"َأَخدنا بعيِف الحسباف أّف الحيويَة واأللوىيَة التي َيِجُدىا عصُر التمويؿ العالمي الراىف في 

ـَ والراقي في مضماِر حيويِة  ال يراىا في أيٍّ مف كياناِت الطبيعة األخرى؛ فسُنشاِىد أّف المتقدِّ
ذلؾ أّف القبيمَة والعشيرَة والقـو والبنى . وألوىيِة الطبيعة ىو واقُع الكبلف، ال االحتكارات الراىنة

. فالذكاُء والبنيُة عمى عبلقٍة مع الحياة. الوطنيَة الديمقراطية كانت مياديَف وجوِد ذىنيٍة حية
ٍد َجَدِليٍّ إال في ظؿِّ نظاـِ الحضارة  بالتالي، ال ُيمِكُف لمذكاِء التحميمي والعاطفي بموَغ َتَوحُّ

 .الديمقراطية
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إّف ذىنيَة الحضارِة الديمقراطية، التي َتنُظُر بعيِف الشؾ إلى أنظمِة المدارس واألكاديميات 
فِبدءًا مف أنظمِة النبوة إلى . والجامعاِت الرسمية، َلـ تتخمْؼ عف تطويِر بدائميا عمى مرِّ التاريخ

مدارِس الفبلسفة، ومف التصوؼ إلى عموـِ الطبيعة؛ قامت بتطويِر عدٍد ال حصَر لو مف 
الَمقامات، ُغرؼ الزاىديف، الُبَؤر، الطرائؽ، المدارس، المذاىب، األدِيرة، الكميات، الجوامع، 

ُيبلَحُظ أّف الحالَة الثنائيَة لمحضارة، ال األحادية االنفرادية، ىي التي ُتظِيُر . الكنائس، والمعابد
القضيُة ىي التحمي بالحؿِّ في الطرِؼ . نفَسيا لمعياف في كافِة مياديِف الطبيعة االجتماعية

الطبيَعِويِّ مف الثنائية، دوف االختناؽ في البنية األحادية الرسمية؛ والقدرُة عمى تطويِر فوارِؽ 
 .الحياِة الحرِة بوصفيا خياَر الحضارة الديمقراطية

اعتبارًا مف النصِؼ الثاني مف القرِف العشريف، بدَأت االحتكاراُت الذىنيُة ُتصاُب بالتآكِؿ 
فالثورُة الثقافيُة . والتعريِة ضمف الشرِؽ األوسط، مثمما كانت عميو في عموـِ أرجاِء العاَلـِ أيضاً 

وقد كانت تمؾ الفترُة سنواٍت . ، باشَرت بفتِح ثغراٍت في احتكاراِت االستشراقية1968المندلعُة في 
واالنيياُر المتسارُع لبلشتراكيِة . بدَأت األيديولوجيا الميبراليُة والعممويُة الوضعيُة تفقُد فييا تفوَقيا

ونخصُّ بالذِّكِر أّف . ، قد زاَد مف زعَزَعِة سيادِة الفكِر الوضعيِّ الميبراليّ 1990المشيدِة في عاـِ 
كما ُأصيَب االحتكاُر الذىنيُّ لمحداثِة الرأسماليِة ألوِؿ . العممويَة االجتماعيَة ُأصيَبت بجروٍح غائرة

وتصاعَدت . مرٍة بتزعزٍع جدّي، فظيَرت إلى الوسِط العديُد مف التياراِت المسماِة بماوراء الحداثة
وىكذا جَرت المعاناُة . التياراُت الفامينيُة واأليكولوجيُة والثقافيُة والمدارُس الفكريُة اليساريُة الجديدة

، بالتزامِف مع األزمِة الذىنيِة 1970مف األزمِة البنيويِة المستفحمِة في الرأسماليِة خبلؿ أعواـِ 
ـُ لدرجٍة باَتت إعادُة . التي كانت تتجذُر باستمراٍر مع ُمِضيِّ الوقت فانياَر االحتكاُر الفكريُّ القدي

وناَلت االستشراقيُة أيضًا نصيَبيا مف ذاؾ االنييار، باعتباِرىا نسخًة . تأسيِسو أمرًا مستحيبلً 
ـَ عدٌد كبيٌر مف . مشتقًة مف األيديولوجيا الميبرالية، فتبدََّدت حاكميُتيا الفكريُة عمى الشرؽ وقدَّ

المفكريف إسياماٍت ثمينًة لمثورِة الفكرية التي كَشَفت النقاَب عف دوِر الشرِؽ األوسِط مف جيِة 
كوِنيا ميَد نظاـِ المدنيِة المركزية، يتقدُميـ في ىذا المضماِر كؿٌّي مف جوردوف تشايمد، صموئيؿ 

وىكذا، فقد تَـّ عيُش نيضًة فكريًة بكؿِّ معنى الكممة، مع . كريمر ، وآندريو غوندر فرانؾ
أما . االستمراِر في بسِط حدوِد الحداثِة الرأسماليِة وتطوِر الشرِؽ ارتباطًا بُنُظـِ المدنيِة المركزية
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أفكاُرنا بشأِف السياسِة الديمقراطيِة والعصرانيِة الديمقراطية، والتي سعينا إلى رسـِ مبلمِحيا 
وصياغِتيا في المرافعاِت عمى شكِؿ حمقاٍت تزداُد اتساعًا وُعمقًا بنحٍو طردّي؛ فقد أضَحت ُمَتمِّمًة 

وفيما يتعمُؽ بالتقييماِت والشروِح التي تناوَلت . ألفكاِر أولئؾ المفكريف، ولو عف دوِف قصد
موضوَع والدِة نظاـِ المدنيِة المركزية، ومدى تأثيِره ودوِره في صعوِد الحداثِة الرأسماليِة داخؿ 

 .أوروبا الغربية؛ فقد كانت صحيحًة وصائبًة بخطوِطيا العريضة
كاف التأثيُر المشترُؾ لكافِة ىذه العوامِؿ الفكريِة الثوريِة قد أفضى إلى ثورٍة ذىنيٍة متسارعٍة 

وبالرغـِ مف التأثيِر . في وجِو الذىنيِة الميبراليِة واالستشراقيِة بدءًا مف تسعينياِت القرِف العشريف
المحدوِد لتمؾ الثوراِت الذىنية، إال إّف ما طغى عمى مرافعاتي كاف بمثابِة تدويٍف مستقؿٍّ لثورٍة 

تتسـُ بعظيـِ األىميِة الثورُة الذىنيُة التي تخطَّت . فكريٍة وتطوٍر فكريٍّ تدريجيٍّ في آٍف معاً 
االستشراقيَة وتخمَصت مف َتِبعاِت المذاىِب المركزيِة واليمينيِة واليساريِة الّميبراليِة عمى حدٍّ سواء 

ىذا وينبغي عدـ التغاضي إطبلقًا عف أنو يستحيُؿ عيُش أيِة ثورٍة . ضمف منطقِة الشرِؽ األوسط
والصياغُة التي تحتوي عمييا المجمَّداُت . اجتماعيٍة راسخٍة ودائمة، ما َلـ ُتَعْش الثورُة الذىنية

الخمسُة األخيرُة مف مرافعاتي، تبسُط لمعياِف َمراَمنا مف مصطمِح الثورِة الذىنيِة في الشرِؽ األوسِط 
يتعيُف عميَّ التشديُد عمى أىميِة سكِب ذلؾ في الممارسِة العممية، عوضًا عف . بخطوِطو العريضة
فأثمُف األفكار، أي تمؾ التي نصيُبيا مف الحقيقِة جدُّ وطيد، لف ُتَعبَِّر عف أيِّ . تكراِر التنويِو بو

ـُ كمُّو وأجمَع عمى فكرٍة خاطئٍة أو نصيُبيا مف . شيء، ما َلـ ُتَطبَّْؽ عممياً  وحتى لو اّتحَد العاَل
الحقيقِة واىف، فإّف شخصًا واحدًا فقط قادٌر عمى الوقوِؼ في وجِو العاَلـِ برمِتو، والدفاِع بنجاٍح 
حراِز نصِرىا المؤزِر في نيايِة المطاؼ، حتى ولو  موفٍؽ عف فكرٍة نصيُبيا مف الحقيقِة أرقى، وا 

وما يؤدي إلى ذلؾ ىو . والتاريُخ البشريُّ مميٌء باألمثمِة عمى ذلؾ. الَتَزـَ بيا لوحِده دونًا عف غيِره
 .قد تُقَمُع األفكاُر الُمَعبِّرُة عف الحقيقة، وقد ُتجازى؛ ولكنيا لف ُتيَزـَ أبداً . قوُة الحقائِؽ الغالبُة دوماً 

لقد ُوِجَدت جميُع األدياف والفمسفات والتعاليـِ األخبلقية وكافُة الحكماِء الفاضميف في التاريِخ 
. بالمقدور نقاش مدى كفايتيـ أو عدـ كفايتيـ في ذلؾ. لمردِّ عمى قضايا الحداثِة التي عاصروىا

والعصرانيُة الديمقراطيُة . الميـّ ىو عدـُ غياِب الجيود بتاتًا باسـِ المجتمِع األخبلقيِّ والسياسي
عمى ُىدى كافِة تجاربيا وخبراتيا تمؾ، ال يمكنيا أْف َتعنَي شيئًا، إال عندما َتُصوُغ تحميبًل شامبًل 
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فالتاريُخ . وتتوصُؿ إلى أجوبٍة شاممٍة بصدِد الحداثِة الرأسماليِة بكؿِّ قضاياىا الخاصة بيا
واألقواُؿ المشيرُة . ليس ميدانًا لمحاكميِة المطمقِة لقوى المدنية– عمى عكِس ما ُيعَتَقد – والحاضر 

ـُ . إلى ذلؾ مشحونٌة بالدعاية ٍف ليس حقيقيًا، كذا فكؿُّ ما قالو عم فمثمما أّف كؿَّ تاريٍخ ُمَدوَّ
بؿ ىو ببلغُة الييمنِة األيديولوجيِة في . االجتماِع بصدِد الحداثِة الراىنِة أيضًا ليس حقيقياً 

ضفاِء الطابِع الدوغمائيِّ بنسبٍة ساحقة السياسُة الديمقراطية ليست فقط . التشويِش والتعمية وا 
بؿ وىي ممارسٌة لكشِؼ المجتمِع . وسيمًة لتفعيِؿ وتنشيِط المجتمِع السياسي بالمعنى الضيؽ

أما إيضاُح الحداثِة الرأسماليِة والصناعويِة بالسياسِة الديمقراطية، . التاريخيِّ بجميِع جوانبو أيضاً 
فبل يمكف أْف ُيسِفَر عف قوِة القراِر والممارسِة العظمى لممجتمِع األخبلقي والسياسي، إال لدى 

أْف َيِجَد " أّيُة عصرانيٍة وحياٍة عصرية؟"حينيا فقط ُيمكف لسؤاِؿ . الِتحاميا وَتكاُمِميا مع الحقيقة
وتجربُة الييمنِة الرأسماليِة طيمَة القروِف األربعة األخيرِة خيُر برىاٍف عمى . جواَبو البلئؽ بو

بينما العصرانيُة . استحالِة إيجاِد األجوبِة الكافية والمؤديِة إلى النجاِح بأساليَب أخرى أيًا كانت
 .الديمقراطية بممارساتيا الُمثمى جواٌب َقديٌر وكفوٌء ليذه التجربِة التاريخية

 
 .يستحيُل تقييَم أّيِة هدنٍة عمى أنها سالم، ما َلم َتحَتِو الحلَّ السياسيَّ واألخالقي

ال ُيمكف الستتباِب السبلـِ أْف يكَتِسَب معناه الحقيقي، إال في حاِؿ صوِف وضماِف طابِع 
ونخصُّ بالذِّكِر تعريَؼ السبلـِ الذي . الدفاِع الذاتيِّ لممجتمعات، أي طابِعيا األخبلقّي والسياسي

يتطمُب مثيَؿ الجيوِد الدؤوبِة العظمى لميشيؿ فوكو، والذي ال ُيمِكُنو اكتساَب تعبيٍر مجتمعيٍّ 
وأيُّ َتحميٍؿ آخر لممعنى عميو، لف يعني أكثَر ِمف كوِنو فخًا منصوبًا . مقبوٍؿ إال بيذا المنواؿ

كممُة السبلـِ ُمثَقَمٌة . باسـِ كؿِّ الجماعاِت والشعوب، واستمرارًا لحالِة الحرِب بأشكاٍؿ مغايرٍة مستورة
بالتالي، فاستخداُميا محفوٌؼ بالمخاطر، ما َلـ . بالمصائِد في كنِؼ ظروِؼ الحداثِة الرأسمالية

فناه مرًة أخرى، فالسبلـُ ال يعني زواَؿ حالِة الحرب كميًا، وال حالَة . ُتَعرَّْؼ بنحٍو سميـ ذا ما َعرَّ وا 
ِؽ طرٍؼ واحد ثمة أطراٌؼ عديدٌة في . استتباِب األمِف واالستقرار وغياِب الحرِب في ظؿِّ َتَفوُّ

ُؽ الحاسـُ لطرٍؼ واحد ليس موضوَع بحث، ويجب أال َيُكوف. السبلـ ثالثًا، ينبغي إسكاَت . والَتَفوُّ
. صوِت السبلِح عمى أساِس ِرضى المجتمع، وبموجِب آلية مؤسساِتو األخبلقيِة والسياسية الذاتية
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ولف ُيَعبَِّر السبلـُ الحقيقيُّ عف أيِّ معنى، ما َلـ . ىذه الشروُط الثبلثة ىي أرضيُة السبلـِ المبدئي
 .يستند إلى ىذه الشروِط المبدئية

ذا ما َشَرحنا ىذه الشروَط الثبلثَة قميبًل؛ فأوُليا ال يرتأي تجريَد األطراِؼ المعنيِة ِمف  وا 
كما ال . بؿ َيَتَعيَُّد بعدـِ شفِّ اليجوـِ الُمَسمَِّح عمى بعضيا البعض، أيًا كانت ذرائُعيا. األسمحِة كمياً 

مكانياتيا في ضماِف أمِنيا. يندفُع وراَء التفوِؽ الُمَسمَّح ـَ حقوِقيا وا  ثانيًا؛ ال ُيمكف . بؿ َيقَبُؿ احترا
ِؽ األسمحة، . الحديث عف التفوِؽ النيائيِّ لطرٍؼ ما قد يسَتِتبُّ االستقراُر والسكوُف تحت ظؿِّ َتَفوُّ

بؿ ال َيدُخُؿ السبلـُ جدوَؿ األعماِؿ إال في حاِؿ َقُبوِؿ . ولكف، يستحيؿ نعَت ىذا الوضِع بالسبلـ
؛ أيًا كاف الطرُؼ المعنّي (بالسبلح)األطراِؼ إيقاَؼ الحرِب بشكٍؿ متباَدؿ، دوف تحقيِؽ التفوؽ 

ثالثًا؛ َتعَتِرُؼ األطراُؼ المعنيُة لدى حؿِّ القضايا باحتراِميا لآلليِة المؤسساتيِة . (ُمِحقًا أـ ُمجِحفاً )
وضمف . (أيًا كاف وضع الطَرفيف، مجتمعًا أـ سمطة)والسياسيِة لممجتمعات  (الوجدانية)األخبلقيِة 

ـَ أّيِة ىدنٍة عمى أنيا سبلـ، ". الحؿِّ السياسي"ىذا اإلطاِر ُيَعرَُّؼ الشرُط المسمى بػ إذ يستحيُؿ تقيي
 .ما َلـ َتحَتِو ىذا الحؿَّ السياسيَّ واألخبلقي

 
– فمدى عمِل مؤسساِت المجتمِع األخالقية والسياسية، َيُكوُن السياُق البارُز لموسِط 

 .هو مساُر السياسِة الديمقراطية– طبيعيًا 
َتدُخؿ السياسُة الديمقراطيُة األجندَة في ظؿِّ شروِط السبلـِ المبدئيِة تمؾ، مكَتِسَبًة أىميًة ال 

– فمدى عمِؿ مؤسساِت المجتمِع األخبلقية والسياسية، َيُكوُف السياُؽ البارُز لموسِط . استغناَء عنيا
واألوساُط اآلِممُة باستتباِب السبلـ، عمييا إدراَؾ أنو ال . ىو مساُر السياسِة الديمقراطية– طبيعيًا 

ينبغي عمى طرٍؼ واحٍد . ُيمكف تحقيؽ النجاح، إال إذا َأّدت السياسُة دوَرىا عمى أساٍس أخبلقيّ 
وفي حاِؿ العكس، فما يتحقُؽ لف . بأقؿِّ تقدير أْف َيُكوَف ُممَتِزمًا بالسياسِة الديمقراطيِة في السبلـ

تؤدي السياسُة الديمقراطيُة دورًا مصيريًا في . باسـِ االحتكارات" لعبَة سبلـ"يذىَب أبعَد ِمف كوِنو 
إذ ليس بالمقدوِر إنجاَز مرحمٍة سمميٍة ذاِت معنى، إال عمى يِد قوى السياسِة . ىذه الحالة

وما يتبقى ليس سوى الُمِضيُّ وراَء . الديمقراطيِة تأسيسًا عمى الحواِر تجاه قوى السمطِة أو الدولة
، حيث ىناؾ اإلنياُؾ ِمف الحرِب والمشقاُت (االحتكارات)َوقٍؼ زمنيٍّ متباَدٍؿ بيف القوى المتحاِربة 
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وفي حاِؿ تبلفي ىذه المصاعِب والتغمِب عمييا، تستمرُّ الحرُب إلى أْف . الموجستيُة واالقتصادية
ُؽ طرٍؼ ما ِمف ىنا، ال ُتسمى مثُؿ ىذه األشكاِؿ بفترِة سبلـ، بؿ ُيمكف تسميَتيا بوقِؼ . يتحقَؽ َتَفوُّ

ولكي َيُكوَف أيُّ وقٍؼ إلطبلِؽ الناِر سمميًا، . إطبلِؽ الناِر اليادِؼ إلى خوِض حروٍب أكثَر ضراوةً 
ـَ السبلـ، وضماَنو بالشروِط الثبلثِة التي ذكرناىا يتميُز بأىميٍة مبدئية  .فإف إفساَحو الطريَؽ أما

 

هو ليس مهمة السياسة الديمقراطية    (هندسة المجتمع  )خمق المجتمع 
ِة األوليِة لمسياسِة الديمقراطية في البموِغ بالمجتمِع األخبلقيِّ والسياسيِّ  باإلمكاِف تجسيَد الَمَيمَّ

والمجتمعاُت القادرُة عمى التحمي بيكذا فاعمية، ىي . إلى آلياتو ووظائفو وفَؽ أسٍس حرة
ُر المجتمُع الديمقراطي، سَيُكوُف بإمكاِف . مجتمعاٌت منفتحٌة وشفافٌة وديمقراطية وبقدِر ما َيَتَطوَّ

وففُّ السياسِة الديمقراطيِة مسؤوٌؿ عف جعِؿ . المجتمِع األخبلقيِّ والسياسي أيضًا أْف َيُكوَف فعاالً 
ىندسة "أما خمُؽ المجتمعاِت عف طريِؽ . ىذا النوِع مف المجتمعاِت وظيفيًا وفعااًل عمى الداـو

َة السياسِة الديمقراطية"المجتمع فيكذا ىندسة ىي نشاُط الميبراليِة في تكويِف . ، فيو ليس َمَيمَّ
. احتكاِر رأِس الماؿ والسمطة

إّف َتَشكَُّؿ وحياَة المجتمعاِت عمى شكِؿ أقواـٍ وأمـٍ في الحضارِة الديمقراطية يختمؼ عما في 
ـَ واألمـ عمى أنيا امتداٌد لمسبللِة . المدنيِة الكبلسيكية فالمدنياُت الرسميُة َتصَطِمُح األقوا

أي، تتـ رواية القوـِ واألمة ممَتنًَّة بالفضِؿ لمسبللِة والمجموعِة األثنية . والمجموعِة األثنية الحاكمة
وبتحويِؿ . وبذلؾ ُيطَمس وضُع المجتمِع الطبيعي في أحشاِء تاريٍخ زائٍؼ ُمَمفَّؽ. الرسمية

األشخاص البارزيف مف بيف السبللة والمجموعِة األثنية الحاكمة إلى أبطاؿ، َيُكوُف قد ُخِمَؽ آباُء 
ويتُـّ تناُوُؿ التاريِخ بأحِد المعاني . وخطوٌة أخرى َقبَميا أو بعَدىا تؤدي إلى التأليو. القوـِ واألمة

ذلؾ أّف . بينما الحقيقُة مختمفة. وتأليييـ (األسبلؼ)عمى أنو ففُّ تصنيِع وابتكاِر أولئؾ اآلباء 
ِف كقوـٍ وأمة، كمما زاَد استقرارىا  طبيعَة المجتمِع التي تتطور عمى شكِؿ قبائؿ وعشائر، تبدأ بالتََّكوُّ
وَتَطوََّرت لغُتيا وثقافُتيا المشتركة، وكمما حاَفَظت عمى ىويِة المجتمِع األخبلقيِّ والسياسي الكامنِة 
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ولكنيا َلـ َتقَتِرْب كثيرًا مف ىويِة . أي أّف المجتمعاِت ال ُتوَلُد بيويِة القوـِ واألمة منذ البداية. فييا
 .القوـِ إال في العصوِر الوسطى، ومف ىويِة األمة إال في العصِر القريب

ُؿ األقواـِ إلى أمـٍ بطريَقيف . القوـُ ضرٌب مف ضروب لوازـِ ىويِة األمة حيث ُيشاَىد َتَحوُّ
إذ ُيبلَحظ أّف المدنيَة الرسميَة َسَعت لتحويِؿ التعصب القوميِّ . اثَنيف تماشيًا مع العصر الحديث

إلى نزعٍة قومويٍة عصرية، وَعِمَمت الدولُة عمى إبراِز البورجوازيِة والشكؿ الجديِد لمجتمِع المدينِة 
ـُ ىويَتيا عمى . مجموعٌة أثنيٌة حاكمٌة تؤدي دوَر النواِة األساسية. باعتبارىما أمَة الدولة بحيث ُتَعمِّ

ـَ واألمـ ذات اليوياِت المغايرة لمغاية، ُتخَضع . جميِع األمة بؿ وحتى أّف القبائَؿ والعشائر واألقوا
ىذا ىو الطريُؽ . لعمميِة الصير عنوًة في بوتقِة لغِة وثقافِة تمؾ المجموعة األثنيِة المسيطرة

وقد ُطبَِّقت ىذه المجزرُة الثقافية األشنع في التاريخ عمى ". التحويؿ الوحشي إلى أمة"المسمى بػ
مف . كافِة لغاِت وثقافاِت القبائؿ والعشائِر واألقواـ واألمـ مف خبلؿ مواقِؼ المدنيِة الرسمية تمؾ

ىنا، يأتي ىذا النمُط مف األقواـ واألمـِ في مقدمِة العناصِر الواجب التركيز عمييا باألكثر في 
 .إنشاِء الحضارِة الديمقراطية باعتبارىا تاريخًا ونظاماً 

السبيُؿ الثاني في التحوِؿ إلى أمة يتحقُؽ بتحويِؿ المجموعات المتمايزة أو المتشابيِة في 
المغِة والثقافة إلى مجتمٍع ديمقراطيٍّ ضمف نطاِؽ المجتمِع األخبلقيِّ والسياسي، وذلؾ عمى أساِس 

وفي ىذا التحوِؿ إلى أمة، َتحتؿُّ جميُع القبائِؿ والعشائر واألقواـِ وحتى . السياسِة الديمقراطية
ناٍت قائمٍة بذاتيا ضمف المجتمِع األخبلقيِّ والسياسي، ناِقمًة ِغناىا في  العوائؿ مكاَنيا كُمَكوِّ

وفي ىذه األمِة الجديدة، ال مكاَف بتاتًا لطغياِف أو ىيمنِة . َلَيجاِتيا وثقافاِتيا إلى األمِة الجديدة
ذلؾ أّف التركيبَة الجديدَة . طابِع مجموعٍة أثنيٍة، أو مذىب، أو عقيدة، أو أيديولوجيٍة ما بمفرِدىا

بؿ وحتى بمقدوِر العديد مف المجموعات المغويِة والثقافية . األغنى ىي تمؾ التي تتحقُؽ طوعياً 
ُعميا مشَتَركٍة لجميِع األمـ،  Birim المختمفة العيَش كمجتمعاٍت ديمقراطيٍة عمى شكِؿ وحدةٍ 
ىذا ىو الطريُؽ المناسب لمطبيعِة . وكيويِة أمِة األمـ بوساطِة السياسِة الديمقراطية نفسيا

أما في أسموِب أمِة الدولة، فعمى أساِس مواقِؼ الحداثة الرأسمالية، وبحالتيا . االجتماعية
دِة مف المجتمع الطبيعيِّ بنسبٍة كبيرة، فيي َتحيا بوصفيا  لغة واحدة، أمة واحدة، وطنًا "الُمَتَجرِّ

َف ذاَتيا عمى نمِط نسخٍة عممانيٍة جديدٍة معدَّلٍة مف المفيـو "(مركزية)واحدًا، ودولة واحدة  ، ِلُتَكوِّ
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القديـِ ذي الديف الواحد واإللِو الواحد؛ متحولًة بالتالي إلى شكٍؿ جديٍد الحتكاِر رأِس الماِؿ 
بمعنى آخر، فأمُة الدولِة ُتَعبُِّر عف حقيقِة كوِف احتكاِر رأِس . والسمطة والدولة في الوقِت نفسو

الماؿ والسمطة في مرحمِة التحوِؿ الرأسماليِّ متموقعًا في المجتمِع ِمف قمِة رأسو حتى أخمِص 
وىي الشكُؿ الذي تتحقُؽ فيو ظاىرُة السمطِة . قدَميو، مستِغبًل المجتمَع وصاِىرًا إياه في بوتقتو

إنيا تعني َترَؾ المجتمِع لمموِت بتجريده مف كافِة أبعاده األخبلقيِة . القصوى واالستغبلِؿ األقصى
تؤدي المؤثراُت التاريخيُة . والسياسية، وِبَتنِميَؿ الفرد، وبالتالي خمِؽ المجتمِع الرعاع الفاشي

واأليديولوجية والطبقيُة الغائرة، وعوامُؿ رأِس الماِؿ والسمطِة دوَرىا في ظؿِّ ىذا النموذِج األكثر 
وقد َتَحقََّقت اإلباداُت العرقيُة كحصيمٍة مشتركٍة لمجموِع تمؾ . شذوذًا عف الطبيعِة االجتماعية

 .المؤثرات
إّف َتواُجَد كياناِت األمِة واندماَجيا مع بعضيا ضمف نظاـِ الحضارِة الديمقراطية، ىو الترياُؽ 
المضادُّ الحتكاراِت رأِس الماؿ والسمطة، والسبيُؿ الرئيسيُّ لمقضاِء كميًا عمى عمِؿ وأسباِب الفاشيِة 

مرًة أخرى، َيظَير أمامنا تواُؤـُ وتناُغـ الطبيعة . (التوـر السرطاني لممجتمع)واإلبادة العرقية 
 .االجتماعيِة مع طابِع الحضارة الديمقراطية

 
الدفاُع الذاتيُّ هو سياسُة األمِن والحمايِة لممجتمِع األخالقيِّ والسياسي 

يؤدي عنصرا السياسِة واألمف لمحضارة الديمقراطية دورًا أساسيًا في نشوِء المجتمِع األخبلقي 
تصنيُؼ السياسِة الديمقراطية في مفيوـِ المجتمِع الذي ىو سياسيٌّي ِمف ذاتو باألصؿ، . والسياسي

فقد ال ُتماَرُس السياسُة الديمقراطية في كؿِّ . ولكف، ثمة فرٌؽ بينيما. قد َيُكوُف أمرًا زائدًا عف المزـو
عممًا أفَّ ىيمنَة الَمَمِكّية االستبدادية غالبًا ما ُفِرَضت عمى . وقٍت ضمف المجتمِع السياسي

ال َيفنى المجتمُع السياسيُّ كميًا تحت ظؿِّ . المجتمع السياسي طيمَة تاريِخ المدنيِة الرسمية
فكيفما أّف امتبلَؾ اأُلُذِف ال يعني السماَع في كؿِّ . ولكنو ال يستطيع دمقرطَة ذاِتو آنذاؾ. الييمنة

األوقات، بؿ يقتضي أْف َتُكوَف اأُلُذُف سميمًة أيضًا؛ كذلؾ وعمى نحٍو مشابو، فوجوُد النسيِج 
حيث أفَّ َعَمَؿ النسيِج بمنواٍؿ سميـٍ . السياسي أيضًا ال يعني أنو فعاٌؿ بحرية في كؿِّ األوقات

 .مشروٌط بوجود أجواٍء ديمقراطية
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بشكٍؿ عاـ، بالمقدور إطبلؽ تسميِة السياسِة الديمقراطية عمى وجوِد المناخ الديمقراطي 
فالسياسُة الديمقراطية ليست مجرَد نمط، بؿ وُتَعبُِّر عف َتكاُمٍؿ . والبنية السياسيِة لممجتمع السياسي

إذ ال ُيمكف تطوير ممارسِة السياسِة الديمقراطية، دوف وجوِد التمأُسساِت العديدِة . مؤسساتيٍّ أيضاً 
الدوُر اأُلساسيُّ . مف َقِبيؿ األحزاب، المجموعات، المجالس، اإلعبلـ، والمحافؿ وغيرىا

إذ ال يمكف لمحياة أْف َتسيَر في جميِع األعماِؿ . لممؤسسات ىو النقاُش والتداوُؿ وصياغُة القرارات
فإما أْف تنتيي حينيا إلى الفوضى . المشتركة لممجتمع، دوف وجوِد المداوالت واتخاذ القرارات

ىكذا ىو مصيُر المجتمع البلديمقراطي دائمًا، حيث يبقى مترنحًا . العمياء، أو إلى الديكتاتورية
وال يمكف التفكير بنماِء المجتمع األخبلقي والسياسيِّ في ىكذا . بيف َطَرَفي الفوضى والديكتاتورية

إذف، والحاُؿ ىذه، فاليدُؼ األوليُّ لمكفاح السياسي، أي لمسياسة الديمقراطية؛ ىو إنشاُء . أجواء
المجتمِع الديمقراطي، والوصوُؿ بو إلى أفضِؿ األحواؿ بإجراِء المداوالت وصياغِة القرارات 

 .المعنية باألعماؿ المشتركة ضمف ىذا اإلطار
الوصوُؿ إلى السمطة ىو اليدُؼ األوليُّ لمسياسِة الُمبَعَدة عف وظيفتيا الحقيقية، والمتنامية 

والسمطُة بدورىا تعني انتزاَع الحصِة مف . في أجواِء ومؤسساِت ما ُيسمى بالديمقراطيِة البورجوازية
ولو أنيا احَتمَّت مكاَنيا . جميٌّي تمامًا استحالة وجوِد ىكذا أىداٍؼ لمسياسِة الديمقراطية. االحتكار

وىذا العمُؿ ىو . ، فالعمُؿ األساسيُّ ىو عيُنو أيضًا حينذاؾ(الحكومة مثبلً )في مؤسساِت السمطة 
اتخاُذ القراراِت السميمة ومتابعُة تنفيذىا في سبيِؿ المصالِح الحياتية المشتركة لممجتمع، ال ألجِؿ 

أما القوؿ باستحالِة احتبلِؿ المكاِف ضمف الديمقراطيات البورجوازيِة . انتزاِع الحصة مف االحتكار
ذلؾ . في حيف ينبغي معرفة كيفيِة اتخاِذ المكاف فييا بشروط. كقاعدة، فميس بموقٍؼ ذي معنى

 .أّف البلمبدئية ال تنفُع سوى في ممارسِة السياسِة المزيفة لمطبقة الحاكمة باستمرار
ِمف غيِر الممكف بتاتًا التغاضي عف حاجِة السياسِة الديمقراطيِة لمتنظيماِت الكادرية 

واإلعبلمية والحزبية الكفوءة، ولمنظماِت المجتمع المدني، ولمنشاطاِت الدائمة في الدعاية وتعميـِ 
أما الخصائُص الضرورية البلزمُة لممارسِة السياسِة الديمقراطية بشكٍؿ مثمٍر . المجتمع وتدريبو

الموقُؼ الذي َيحَترـُ جميَع فوارِؽ المجتمع، ضرورُة المساواِة : وناجح، فُيمكف ترتيبيا كالتالي
والوفاِؽ عمى أساِس االختبلؼ والتبايف، االعتناُء بمضموِف النقاش بقدِر أسموبو، الجرأُة السياسية، 
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عمى المواضيع، الوعُي بالتاريِخ والمجرياِت الراىنة، والموقُؼ " الحاكميةُ "األولويُة األخبلقية، و
 .العمميُّ المتكامؿ

أو باألحرى، . الدفاُع الذاتيُّ ىو سياسُة األمِف والحمايِة لممجتمِع األخبلقيِّ والسياسي
وفي ىكذا وضع، . فالمجتمُع العاجُز عف حمايِة نفسو، َيخَسر معانَي ِصفاِتو األخبلقيَة والسياسية

إما أْف َيُكوَف المجتمُع قد اسُتعِمر، فَينَصِيُر ويتفسَّخ، أو أنو ُيقاِوـُ سعيًا السترداِد صفاتو 
فالمجتمُع الُمِصرُّ . والدفاُع الذاتيُّ ىو اسـُ ىذه المرحمة. األخبلقيِة والسياسية وتفعيِؿ وظائفيا

عمى كينونتو، والرافُض لبلستعمار وشتى أنواِع التبعية المفروضِة مف طرٍؼ واحد، ال ُيمِكُنو َتَبنِّي 
ال يتكوف الدفاُع الذاتيُّ حياَؿ . موقفو ىذا إال بإمكانياتو ومؤسساِتو المعنيِة بالدفاع الذاتي

فالتناقضاُت والتوتراُت محَتَممٌة في كؿِّ وقت ضمف البنى . المخاطِر والضغوِط الخارجية وحسب
ينبغي عدـ النسياِف أنو ما دامت المجتمعاُت التاريخيُة طبقيًة وسمطويًة . الداخميِة لممجتمع أيضاً 

وستُقاِوـ . مدًة طويمًة مف الزمف، فستبقى القوى الساعيُة لمحفاظ عمى خاصياتيا تمؾ مدًة أطوؿ
بالتالي، فسيحَتؿُّ الدفاُع الذاتيُّ مكانًا . تمؾ القوى بكؿِّ طاقاتيا مف أجِؿ َصوِف وجودىا وكياناتيا

إذ ليس مف اليسير عمى . ىامًا في أجندِة المجتمِع ردحًا طويبًل مف الزمف كطمٍب اجتماعيٍّ شائع
 .قوِة القرار أْف َتدُخَؿ حيَز التنفيذ، دوف تعزيزىا بقوِة الدفاع الذاتي

ـَ حقيقِة سمطٍة متغمغمٍة حتى مساماِت المجتمِع كافًة،  عممًا أننا في راىننا وجيًا لوجو أما
لذا، فتكويُف مجموعاِت الدفاع الذاتيِّ المتشابية . ليس مف خارجو وحسب، بؿ ومف داخمو أيضاً 

فالمجتمعاُت المفتِقدُة لمدفاِع الذاتّي . داخَؿ جميِع مساماِت المجتمع المناِسبِة أمٌر مصيريّ 
لكؿِّ . مجتمعاٌت مستعَمرٌة ومفروٌض عمييا االستسبلـُ ِمف ِقَبِؿ احتكاراِت رأِس الماؿ والسمطة

ٍف في المجتمع قضيُتو في الدفاِع الذاتيِّ دائمًا وعمى مرِّ السياِؽ التاريخي، بدءًا ِمف الكبلنات  ُمَكوِّ
فاحتكاُر . إلى القبائِؿ والعشائر، ومف األقواـِ إلى األمـ والجماعات الدينية، ومف القرى إلى المدف

وكؿُّ َمف افتَقَر لمدفاع . رأِس الماِؿ والسمطة َأشَبُو بانقضاِض الذئب عمى فريسِتو التي ُيطاِرُدىا
ـَ بتشتيتو كما قطيع المواشي، مستوليًا عميو قدَر ما شاء  .الذاتي، قا

إّف تشكيَؿ كياِف الدفاِع الذاتيِّ وممارستو، والحفاَظ عميو جاىزًا وفعااًل دائمًا، شرٌط ال ُبدَّ منو 
في كينونِة المجتمِع الديمقراطيِّ واالستمراِر بوجوده، ولو ِبما َيكفي لمَحدِّ ِمف اعتداءاِت 
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ونظرًا ألنو سيتـ العيش مع أجيزِة رأِس . واستغبلالِت احتكاراِت رأِس الماؿ والسمطة كحدٍّ أدنى
. الماِؿ والسمطة بشكٍؿ متداخٍؿ أَلَمٍد طويؿ، فمف الميِـّ بمكاف عدـ االنزالؽ في خطَأيف اثَنيف
ـُ المجتمِع أمَنو الذاتيَّ لمنظاـِ االحتكاري، كأْف َتأَتِمف الِقطَّة عمى الَكِبد وقد . الخطأ األوؿ؛ تسمي

الخطأ الثاني؛ العمؿ عمى التحوؿ . َظَيَرت لمعياف النتائُج التدميريُة لذلؾ ِمف خبلؿ آالِؼ األمثمة
وتجارُب االشتراكيِة . الفوريِّ إلى جياِز سمطٍة تجاه الدولة، بكممِة سرٍّ فحواىا أْف َتُكوف كالدولة

ـُ والفعاؿ سوؼ . المشيدِة تنويريٌة في ىذا المضمار بما فيو الكفاية مف ىنا، فالدفاُع الذاتي الَقيِّ
َيبقى عنصرًا ال يمكف االستغناء أو التغاضي عنو في الحضارِة الديمقراطية، تاريخيًا أـ راىنًا أـ 

. مستقَببلً 
 

ال يمكن لمسياسة الديمقراطية أن تتحقق من دون المرأة 
. سَتبقى طبيعُة المجتمِع برمتيا غيَر ُمنيرة، ما دامت طبيعُة المرأِة َتُعوـُ في الظبلـِ الدامس
فالتنويُر الحقيقيُّ والشامُؿ لمطبيعِة االجتماعيِة غيُر ممكٍف إال بالتنويِر الحقيقيِّ والشامِؿ لطبيعِة 

كما أّف تسميَط الضوِء عمى وضِع المرأِة بدءًا مف تاريِخ استعماِرىا كأنثى إلى استعماِرىا . المرأة
ـُ مساىماٍت كبرى في تسميِط الضوِء عمى جميِع  اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا وذىنيًا؛ إنما سُيَقدِّ

 .مواضيِع التاريِخ األخرى، وعمى المجتمِع الراىِف بكافِة جوانبو
والُبعُد األىُـّ معنيٌّي بقضيِة . ال شؾ أّف كشَؼ النقاِب عف وضِع المرأِة ىو أحُد أبعاِد المسألة

َلطالما ُيقاُؿ أف مستوى حريِة . بمعنى آخر، فَحؿُّ القضيِة يتميُز بأىميٍة أكبر. التحرِر والخبلص
الميُـّ ىو كيفيُة مؿِء جوِؼ ىذه العبارِة . المجتمِع العامِة متناِسٌب طردًا مع مستوى حريِة المرأة

بؿ إنيا . ذلؾ أف حريَة المرأة ومساواَتيا ال ُتَحدُِّد حريَة المجتمِع ومساواَتو فحسب. الصحيحة
واألىـ مف ذلؾ َيُدؿُّ عمى استحالِة . تقتضي ترتيباِت النظريِة والمنياِج والتنظيـِ والممارسِة البلزمة

وجوِد السياسِة الديمقراطيِة ببل المرأة، بؿ وستبقى السياسُة الطبقيُة ناقصًة، وسيستحيؿ استتباب 
. السمـِ وحماية البيئة حينذاؾ

ينبغي أْف َتُكوَف المسؤوليَة األساسيَة عمى عاِتِؽ المرأِة فيما يتعمُؽ بحؿِّ قضيِة المرأِة 
الُمكَتِسَبِة أبعادًا عمبلقًة منذ اآلف، وبحؿِّ القضيِة الديموغرافيِة التي ُتَعدُّ السبيَؿ األوليَّ ِلَسدِّ 
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ـَ الدماِر األيكولوجي والشرُط األوُؿ في ذلؾ ىو حريُة ومساواُة المرأِة تمامًا، وحقُّيا . الطريِؽ أما
في ُمزاَوَلِة السياسِة الديمقراطيِة كميًا، وحقِّيا في أْف َتُكوَف صاحبَة اإلرادِة والكممِة الحاسمِة في 

وفيما خبل ىذه الحقائؽ، ال يمكف تحقيَؽ خبلِص وحريِة . جميِع العبلقاِت المعنيِة بالجنس
ومساواِة المرأِة والمجتمِع والبيئِة بكؿِّ معانييا، كما ال َيحَتِمُؿ تشكيَؿ السياسِة الديمقراطيِة والسياسِة 

 .الكونفدراليِة طبعاً 
كما تؤدي المرأُة دورًا حياتيًا ومصيريًا مف حيث أخبلقياِت وجمالياِت الحياِة عمى ضوِء 

ـُ . الحريِة والمساواِة والدمقرطة، َكونيا العنصَر األصميَّ لممجتمِع األخبلقيِّ والسياسي عم
وال جداؿ بشأف أف المرأة سُتحقُِّؽ انفتاحًا . األخبلقياِت والجماِؿ جزٌء ال يتجزأ مف عمـِ المرأة

وتطوراٍت عظيمًة في جميِع مياديِف األخبلقيات والجماليات كقوٍة فكريٍة وتطبيقيٍة عمى السواء، 
. فأواصُر المرأِة مع الحياِة شاممٌة أكثر بكثير مقارنًة مع الرجؿ. ِبُحكـِ مسؤوليِتيا الثقيمِة في الحياة

ـُ الجماِؿ موضوٌع وجوديٌّي بالنسبِة لممرأة، . وُرِقيُّ ُبعِد الذكاِء العاطفيِّ متعمٌؽ بذلؾ بالتالي، فعم
نظرية )ومسؤوليُة المرأِة أوسُع نطاقًا عمى الصعيِد األخبلقيِّ أيضًا . َكوَنو يعني تجميَؿ الحياة
إّف َتَصرَُّؼ المرأِة بمزيٍد مف الواقعيِة وروِح المسؤوليِة . (نظرية الجماؿ= األخبلؽ وعمـ الجماؿ 

عمى صعيِد المجتمِع األخبلقيِّ والسياسيِّ أمٌر نابٌع مف طبيعتيا، وذلؾ مف حيث تقييـ وتشخيص 
قراِر الجوانب الحسنة والسيئة مف تعميـِ اإلنساف وتربيتو، وأىميِة الحياِة والسمـ، وسوء الحرب  وا 

وبطبيعِة الحاؿ، أنا ال أتحدُث عف المرأِة الدُّمَيِة ِبَيِد الرجؿ . وَىوِليا، ومعايير األَحقِّيَِّة والعدالة
. بؿ موضوُع الحديِث ىنا ىو المرأُة الحرُة المتَبنِّيُة لممساواِة والدمقرطة. وِظمِّو

 
. يجب أْن َتشَهَد أماكُن العبادِة مؤسساٍت تداُوَل وتنشيَط األخالِق االجتماعيِة باألكثر

إلى جانِب كوِف النشاطاِت األخبلقيِة معنيًة بالميداِف الفكري، ونشاطاِت السياسِة الديمقراطيِة 
. معنيًة بالميداِف السياسي؛ إال أنيا لف تستطيَع تأديَة دوِرىا، ما َلـ تتَِّحْد مع المجتمِع األخبلقي
. ذلؾ أّف األخبلَؽ ُتَعبُِّر عف حقيقِة المجتمِع الذي َتدُخُؿ فييا مياُـّ ِكبل الميداَنيف حيَز التنفيذ

بالتالي، يجب أْف َتشَيَد أماكُف . ىناؾ تكافٌؤ بيف الديِف واألخبلؽ ضمف النطاِؽ الديمقراطي
السبيُؿ األصحُّ يتجسُد في تقييـِ . العبادِة مؤسساٍت تداُوَؿ وتنشيَط األخبلِؽ االجتماعيِة باألكثر
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كمؤسساٍت أخبلقيٍة عممية، واستخداِميا في – وعمى رأسيا الكنائس والجوامع – أماكِف العبادِة 
ونخص بالذكر مدى أىميِة البموِغ بالجوامِع مجدَّدًا إلى وظائفيا التي . إنشاِء المجتمِع األخبلقي

فالجوامُع ليست فقط مكانًا لطقٍس بسيٍط . كانت فعالًة في عيِد سيدنا محمد كمراكَز أخبلقيٍة رائجة
الجوامُع في عيِد سيدنا محمد كانت أساسًا مراكزًا ُيعاُد إنشاُء المجتمِع )ألبعِد الحدوِد كالصبلة 

وَلـ َيُؾ تصويُر الصبلِة حينيا سوى طقسًا لمتصديِؽ عمى ىذا . األخبلقيِّ والسياسيِّ ضمنيا
ثـ بات ىذا الطقُس أساسًا فيما بعد، بينما ُنِسَي أو ُفِرَض النسياُف عمى إنشاِء المجتِع . العمؿ

. (األخبلقيِّ والسياسيِّ الذي ىو األساُس واألصؿ
باعتباِر العصرانيِة الديمقراطيِة مؤسساٍت أخبلقيًة ُيعاُد فييا إنشاُء المجتمِع األخبلقيِّ 

والسياسي، فمف الضروريِّ تمريَرىا باإلصبلِح مف حيُث نمِط المنياِج والتنظيـِ والعمِؿ إْف َدَعت 
عادَة ترتيِبيا مجدَّدًا عمى صعيِد نمِط المنياِج والتنظيـِ والعمؿ ومقابَؿ أداِء ُدوِر . الحاجة، وا 

التجمُِّع والِعبادِة الَعَمِوّيِة دوَرىا الغالَب كموسساِت المجتمِع األخبلقيِّ والسياسّي، فمف الضروريِّ 
ناِت . البموَغ بيا أيضًا إلى ترتيباٍت جديدٍة عمى صعيِد الريادِة في نشاطاِت إعادِة اإلنشاء لُمَكوِّ

المجتمِع األخبلقيِّ والسياسيِّ حقُّيا في التَصّدي والمقاَومِة المقدسِة واألخبلقيِة إزاَء إرغاماِت 
فضبًل عف أّف حريَة الديِف . وعمييا المجوَء إلى حقِّيا ىذا عند المزـو. الدولِة والسمطِة المضادِة ليا

. تقتضي ذلؾ (األخبلؽ)والضمير 
 

 .حقيقٌة تستوجُب وهَب الذاِت لها بدرجِة العشِق الحقيقيّ 
تتحقََّؽ الحريُة ومستجداُت المساواِة والديمقراطيِة الَمبنيِة عمى أساِس التبايِف والفوارِؽ بأفضِؿ 

ذلؾ أّف . وَأسَمـِ السبِؿ في المجتمعاِت األخبلقيِة والسياسيِة التي َتُسوُدىا السياسُة الديمقراطية
الحريَة والمساواَة والديمقراطيَة غيُر ممكنٌة إال بقوِة النقاِش والقراِر والممارسِة التي ُيَنفُِّذىا المجتمُع 

وال ُيمِكُف تحقيَؽ ذلؾ بأيِة قوٍة مف اليندسِة . عبَر قوِتو الوجدانيِة والذىنيِة الذاتيِة الجوىرية
. االجتماعية

ِمف غيِر الممكف بتاتًا التغاضي عف حاجِة السياسِة الديمقراطيِة لمتنظيماِت الكادرية 
واإلعبلمية والحزبية الكفوءة، ولمنظماِت المجتمع المدني، ولمنشاطاِت الدائمة في الدعاية وتعميـِ 
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أما الخصائُص الضرورية البلزمُة لممارسِة السياسِة الديمقراطية بشكٍؿ مثمٍر . المجتمع وتدريبو
الموقُؼ الذي َيحَترـُ جميَع فوارِؽ المجتمع، ضرورُة المساواِة : وناجح، فُيمكف ترتيبيا كالتالي

والوفاِؽ عمى أساِس االختبلؼ والتبايف، االعتناُء بمضموِف النقاش بقدِر أسموبو، الجرأُة السياسية، 
عمى المواضيع، الوعُي بالتاريِخ والمجرياِت الراىنة، والموقُؼ " الحاكميةُ "األولويُة األخبلقية، و

. العمميُّ المتكامؿ
عمميُة إنشاِء األمِة الديمقراطيِة في كردستاف، ىي التعبيُر التاريخيُّ واالجتماعيُّ الجديُد عف 

الوجوِد الكرديِّ وحياِتو الحرة، والذي يستمزـُ اإلمعاَف في التركيِز والتمحيِص فيو نظريًا وعمميًا 
إنو يشيُر إلى حقيقٍة تستوجُب وىَب الذاِت ليا . عمى حدٍّ سواء، ويقتضي إطراَء التحوِؿ عميو

فكيفما ال مكاف أليِّ عشٍؽ زائٍؼ في ىذه الدرب، فإنو ال مكاف فيو . بدرجِة العشِؽ الحقيقيّ 
لقد ُأغِدَؽ السائروف عمى ىذه الدرِب بكؿِّ ما يمزُميـ مف إيجابياٍت . لمسائريف الُمرائيف أيضاً 

أما التساؤُؿ في ىذا . ومحاسف بمنزلِة العسِؿ الُمَقطَِّر والمنحدِر مف أغواِر التاريِخ البشريِّ السحيقة
فموضوُع . المنحى عف توقيِت انتياِء عمميِة إنشاِء األمِة الديمقراطية، فيو سذاجٌة ال داعي ليا

ذلؾ إّف عمميَة إنشاِء األمِة الديمقراطيِة . الحديِث ىنا ىو إنشاٌء لف يكتمَؿ ما دامت البشريُة قائمة
أيضًا تتميُز بحريِة خمِقيا لنفِسيا مجددًا كؿَّ لحظة، تمامًا مثمما َيُكوُف اإلنساُف موجودًا يخمُؽ نفَسو 
بنفِسو لحظيًا مف خبلِؿ تحصِنو بالوعِي الحّر، وعمى غراِر الكائناِت الحيِة التي تخمُؽ نفَسيا كؿَّ 

وما ِمف يوتوبيا أو واقٍع أكثر مثاليًة مف ذلؾ مف الناحيِة . لحظٍة ضمف أصقاِع الكوِف المترامية
لذا، فقد انكبَّ الكرُد عمى إنشاِء األمِة الديمقراطيِة بقوٍة عنفوانيٍة ال تتزعزع، وبما . المجتمعية

كما إنيـ َلـ يخسروا شيئًا لدى انعتاِقيـ ذىنيًا مف براثِف . يتماشى مع واقِعيـ التاريخيِّ واالجتماعيّ 
كراىاً  وعمى النقيض، . إلِو الدولِة القومية، الذي  َلـ يؤمنوا بو أصبًل، بؿ خضعوا لنفوِذه عنوًة وا 

ومقابؿ . فقد أزاحوا مف عمى كاىِميـ عبئًا ثقيبًل، بؿ وتخمصوا مف عبٍء آَؿ بيـ إلى حافِة اإلبادة
إنو مكسٌب ثميٌف بقدِر تثميِف قيمِتو وتقديِر . ذلؾ، فقد حظوا بإمكانيِة كينونِة األمِة الديمقراطية

 .مضموِنو
بناًء عميو، يتعيُف عمى الكرِد أفرادًا ومجتمعًا، النظُر إلى عميمِة إنشاِء األمِة الديمقراطيِة 
عمى أنيا تركيبٌة جديدٌة وزبدٌة ُمَركَّزٌة ُمسَتخَمصٌة مف جميِع الحقائِؽ والمقاومات، ومف كافِة 

الصياغاِت الكامنِة في األغواِر الغائرِة لتاريِخيـ ومجتمعيِتيـ، بدءًا مف العقائِد اإللييِة األنثويِة 
كما يتوجُب عمييـ إدراُكيا وَتَبّنييا وتطبيُقيا . األعرؽ ِقَدمًا، مرورًا بالزرادشتيِة ووصواًل إلى اإلسبلـ

حيث إّف جميَع التعاليـِ الميثولوجيِة والدينيِة والفمسفيِة القديمة، وكافَة الحقائِؽ . عمى أرِض الواقع
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ـُ االجتماِع المعاصِر إلى تعميِميا، إضافًة إلى كؿِّ ما تسعى حروُب المقاومِة  التي يسعى عم
والتمرداِت إلى ذكِره مف حقائؽ ُفرادى وَجمعًا؛ كؿُّ ذلؾ َيِجُد تمثيَمو في ذىِف وبدِف عمميِة إنشاِء 

 .األمِة الديمقراطية
وقد انطمقُت في حراكي مف ىذا الواقع، ومف الحقيقِة التي ُتَعبُِّر عنو؛ ليس أثناء انيماكي 

بخمِؽ نفسي بيف الحيِف واآلخِر فحسب، بؿ يكاُد َيُكوُف ذلؾ في كؿِّ لحظٍة ُأعيُد خمَؽ نفسي فييا، 
وَجسَّدُتيا بصورٍة ممموسٍة . وىكذا، فقد حققُت مجتمعيَة ذاتي بحرية. وصواًل إلى يوِمنا الحاليّ 

وعرضُتيا عصرانيًة ديمقراطيًة منبسطًة أماـ البشريِة جمعاء . ديمقراطية (كردية)بتصييِرىا أمًة 
 .عمومًا، وأماـ شعوِب وأفراِد الشرِؽ األوسِط المظموميف والمقيوريف عمى وجِو الخصوص

ىؿ لي أْف أمِمَؾ يوتوبيا شخصيًة بشأِف المستقبؿ؟ فالعمُؿ عمى العيِش بالتراوِح ضمف حدوِد 
الُعمِر البشريِّ بيف الحنيِف إلى العصوِر الذىبيِة المنصرمِة وعقِد اآلماِؿ عمى اليوتوبياِت 

الميُـّ ىو إيبلُء المحظِة . المستقبمية، قد ُيفِرُغ الحياَة بنفِسيا مف فحواىا، في حاِؿ عدـِ توخي الدقة
أي أّف الحياَة . واألفضُؿ ىو عدـُ عيِش المحظِة مجردًة مف الماضي والمستقبؿ. حقَّيا ومستحقَّيا

فما يكمُف وراء الحداثِة . ، وعيُشيما بحرية"المحظة"الحكيمَة ىي تجسيُد الماضي والمستقبِؿ في 
الرأسماليِة وثقافِتيا االستعبادية، ىو تجريُد اإلنساِف مف الماضي والمستقبؿ، وتصييُره مستيمكًا 

لكف، ومقابؿ نزعِة الفرديِة الرأسماليِة وثقافِة حياِتيا المشحونِة بالطابِع . حيوانيًا لّمحظِة الحاضرة
الحيوانّي، يتعيُف عمى العصرانيِة الديمقراطيِة النجاُح في توحيِد الفرِد وحنيِنو إلى الماضي الذىبيِّ 

وأمِمو في مستقبٍؿ مثاليٍّ مع الجماعاِت المشاعيِة الديمقراطيِة التي تحيا المحظَة الراىنة، وفي 
. اعتباِر العمِؿ حريًة، والتحوِؿ بالتالي إلى بديٍؿ موفؽ

 
.... لو خيُّرُت أو كنت أنا

وعمى خمفيِة الحاجِة التاريخيِة واالجتماعيِة الماسِة والعميقة، فقد ركَّزُت جيودي حتى اآلف 
وَلـ َأِجْد الفرصَة ألعيَش . عمى ىويِة األمِة الديمقراطيِة بصفِتيا ىويًة جماعيًة وحرًة بالنسبِة لمكرد

. وال أدري إْف كنُت سَأِجُد فرصَة ذلؾ مف اآلف فصاعداً . حياًة فردية، ولو لحظًة واحدًة فقط
ـُ بو . ولكني أرى المبلييف مف أبناِء شعِبنا وأصدقاِئنا يتسكعوف، وكأنو ما مف عمٍؿ يجب القيا

ويعتريني غيٌظ كبيٌر إزاء ىذا النمِط مف الحياة، والذي لف أنعَتو بأشدِّ أنماِط الحياِة سفالًة وَببلدًة 
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تجاُوُز ىذا النمِط المضادِّ – وبكؿِّ تأكيٍد – بالتالي، ينبغي . وال مباالة، بؿ سأصُفو بإنكاِر الحياة
 .لمحياِة عمى مستوى كؿِّ فرٍد ومجموعة

كنُت بيَّنُت سابقًا أّف نمطًا كيذا مف الحياِة ظؿَّ ُيعاُش بكثرٍة بيف صفوِؼ الكريبل أيضًا، وأّف 
عمى المناضِؿ المسمَِّح أْف يتجَو إلى الجباؿ، ما داـ يطمُح . ىذا الوضَع كاف يثيُر حنقتي بشدة

نًا بالعزـِ والعقِؿ  في أْف َيُكوَف خالقًا لحياٍة حرٍة المتناىية، وما داـ ُموَلعًا بيا لدرجِة العشؽ، وُمَحصَّ
ُلو لتدويِف المبلحـِ عمى شبٍر مف األرِض أو ضمف رقعٍة جبميٍة ضيقة فَمف . والمعرفِة التي ُتَخوِّ

يفتقُر إلى الحماِس والعزـِ الذي يتحمى بو متسمقو الجباِؿ والسواُح االعتياديوف، فِمف الواضِح 
وَلطالما كنُت . وضوَح النياِر استحالُة أْف َيُكوَف كريبل َيُجوُؿ الجباَؿ والودياَف والغاباِت والبراري

كيؼ ُيَبذُِّر وُييِمُؿ ىؤالء الناُس العاطموف عف العمِؿ والمتسكعوف األشقياء ىكذا : أتساءُؿ متعجباً 
وكنُت أقوُؿ أّف أيَّ إنساٍف ُيسِقُط نفَسو إلى مستوى البطالِة والتسكع، َيُكوُف قد ارتكَب أشنَع . حياة

ىؿ ثمة نممٌة أو نحمٌة : كما وكنُت قمتُ . ذؿٍّ وىواٍف بحؽِّ ذاِتو، ووقَع في الدناءِة واالنحطاط
أي أنو َيعَتِبُر البطالَة ذاًل . عاطمٌة عف العمؿ؟ فالنمُؿ أو النحُؿ َيموُت فوَر تجرِده مف العمؿ

بناًء عميو، فالعمُؿ موجوٌد وممكٌف بالنسبِة إلى جميِع أناِسنا في كنِؼ . وىوانًا، ويردُّ عمييا بالموت
إنشاِء األمِة الديمقراطية، بدءًا مف طفِؿ السابعِة وحتى عجوِز السابعِة والسبعيف، ومف المرأِة إلى 

أي، ثمة عمٌؿ أو عدٌة أعماٍؿ َينشغُؿ بيا الجميُع لدرجِة . الرجؿ، وأيًا كاف تحصيُمو الدراسيّ 
العبادة، بحيث يحمي نفَسو بيا، ويقتاُت منيا، ويتكاثُر عمييا، وينيمُؾ بتنفيِذىا، ويتحرُر بيا 

ويكفي ألجِؿ ذلؾ أْف َيُكوَف قد ناَؿ نصيَبو ولو بنذٍر يسيٍر مف وعِي األمِة الديمقراطيِة . ومعيا
رادِتيا  !وعزِميا وا 

ولو ُخيِّرُت أنا مثبًل، لكنُت انكَببُت عمى أعمالي في أيِّ مكاٍف أطأه، في قريتي، عمى سفوِح 
جودي، عمى حواؼِّ جباِؿ جيمو، في محيِط بحيرِة واف، في أحضاِف جباِؿ آغري ومنذر وبينغوؿ، 

غدر  ؛ وكأني Iğdırعمى شواطِئ أنيِر الفرات ودجمة والزاب، وصواًل إلى سيوِؿ أورفا وموش وا 
بالكاِد أنزُؿ مف سفينِة نوح الناجيِة لتوِّىا مف الطوفاِف المريع؛ أو أىرُب مف الحداثِة الرأسماليِة 
كيروِب إبراىيـ مف النماردة، أو موسى مف الفراعنة، أو عيسى مف أباطرِة روما، أو محمد مف 

، ورأفِتو بالحيواف؛ ومستوحيًا إليامي (أوؿ امرٍؤ نباتيّ )الجيالة؛ ُمتَِّكئًا إلى ولِع زرادشت بالزراعة 
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وَلكانت أعمالي كثيرًة لدرجٍة تستعصي عمى . مف تمؾ الشخصياِت التاريخيِة ومف حقائِؽ المجتمع
وَلَكـ كاف تشكيُؿ كومونِة . وَلكاف بإمكاني مباشرُة عممي ابتداًء مف بناِء مشاعِة القريِة فوراً . العد

وَلَكـ كاف تكويُف ! قريٍة أو عدِة قرى سَيغدو عمبًل باعثًا عمى الحماِس والحريِة والصحِة والسبلمة
راً  وما الذي لف يثمَر عنو بناُء كومونِة ! أو تفعيُؿ كومونِة حيٍّ أو مجمِس مدينٍة عمبًل خبّلقًا وُمَحرِّ

باٍء وغبطٍة عقُد مؤتمراِت ! أكاديميٍة أو تعاونيٍة أو مصنٍع في المدينة َلَكـ ىو منبُع فخٍر وا 
الديمقراطيِة العامِة ألجِؿ الشعب، أو تشكيؿ مجالِسيا، أو التحدُث في تمؾ المؤسساِت 

ـُ بعمٍؿ ضمنيا ومثمما ُيبلَحظ، ال حدود لمحنيف واألمؿ، مثمما ما مف عائٍؽ ! والمنظمات، أو القيا
ويكفي لتحقيِقو التمتُع بنبذٍة مف الشرِؼ االجتماعّي، . جادٍّ أماـ تحقيِؽ ذلؾ سوى الفرُد بذاِت نفِسو

 !ونبذٍة مف العشِؽ والعقؿ
 


