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مرة أخرى تفشل األحزاب العربية في بعث الحركة في الشارع العربي في ضوء العدوان علـى                
لقد راهن األمريكيون على عدم قدرة األحزاب العربية على حشد الطاقات الشعبية العربية             . العراق

ورد احتمـال قيـام     . لى القرار الرسمي العربي أو اإلطاحة ببعض أركانه       وبالتالي على التأثير ع   
الجماهير العربية بأعمال تؤثر سلبا على بعض األنظمة العربية الصديقة لواشنطون أو التابعة لها              
في نقاشات االستراتيجيين األمريكيين، إال أن الرأي الذي ساد هو أن الجماهير ستخرج بصـورة               

لم يكن في ذهن األمريكيين أن الجماهير الغاضـبة         .  يمكن السيطرة عليها   محدودة ضمن مسيرات  
يعود السبب في ذلك حسب تقديرهم أن الجماهير تفتقـر          . ستجتاح أركان األنظمة وستسقط بعضها    

إلى القيادة وأن األحزاب الموجودة على الساحة العربية مدجنة إلى حد بعيد وال تسـتطيع قيـادة                 
 .الجماهير

قدير األمريكيين جاء في محله على الرغم من أن الجماهير قد تأخذ زمام المبادرة فـي                أعتقد أن ت  
قلوب العرب في أغلب األمصار     . بعض الحاالت وتتصرف بغضب، إنما بدون البوصلة التنظيمية       

العربية تتمزق لوعة وحسرة وعيونهم شاخصة إلى السماء داعيـة اهللا أن يريهـا يومـا أسـودا                  
لكن هذه القلوب بحاجة لمن يجمعها، والدعاء بحاجة إلى عمل يحوله           . ة وإسرائيل بالواليات المتحد 

هناك عدد من العوامل التي يمكن أن تقود إلى هذه الترجمة العملية من أهمهـا العامـل   . إلى واقع 
الحزبي المنظم الذي يشكل وعاء للناس وحافزا لحركتهم نحو التغيير أو مجرد التأثير في الحـدث                

 .سارهوتعديل م
هناك أحزاب عربية كثيرة في أغلب الدول العربية، وأغلبها يتبنى برامج تغييريـة إن لـم تكـن                  

. ، لكن وجودها العملي في الشارع العربي ال يتناسب بتاتا مع ما هو مطروح على الورق               "ثورية"
بير عن  بيانات ملتهبة كثيرة تصدر عن هذه األحزاب لكنها تنتهي إلى مجرد مواقف نظرية أو التع              

الخلل الحزبي واسع النطاق ويحول دون قيام الحـزب بوظائفـه التنظيميـة             . الذات المريح نفسيا  
 :تتعدد األسباب وتتنوع وأذكر منها هنا التالي. والسياسية المتوقعة

يتطلب العمل الحزبي على الساحة العربية تضحيات وذلك ألن         .  ضعف الرغبة في التضحية    :أوال
لعربية ليست ديمقراطية وغير مناسبة للعمل الحزبي االعتيادي الذي يقوم على           األجواء السياسية ا  

األنظمة العربية قمعيـة وقاسـية      . حرية التعبير واالستقطاب والحشد والتنظيم واالنتخابات الحرة      
وتنشر رجال المخابرات في كل مكان محافظة على النظام وسياساته، وهي تشـيع أجـواء مـن                 

يتطلـب التحـدي لهـذا      . كن معها المواطن العادي أن يأخذ زمام المبادرة       الرعب والخوف ال يتم   
الوضع القائم قيادات حزبية ملتزمة تماما ببرامجها السياسية التي تصر جميعها علـى ضـرورة               

 .توفير األجواء الديمقراطية
صـبحت  ال يمكن لألجواء الديمقراطية أن تتوفر في الدول العربية بمقوالت العقل والحكمة التي أ             

لقد اتبعت أغلـب    . مرادفة للمهادنة ومناقشة األمور بهدوء وراء الكواليس وبدون ضجيج إعالمي         
األحزاب العربية هذا األسلوب على مدى سنين عديدة ولم تحصد سوى الخيبـة وتقلـص أعـداد                 

لم تستطع األحزاب إحداث تغيير من خالل هذا األسلوب         . األتباع والمؤمنين بما تطرحه من برامج     
أي . المهادن ووفرت في ذات الوقت مظلة ديمقراطية تتحدث عنها األنظمة في كل مناسبة متاحـة         

أن األحزاب تحولت من خالل هذا األسلوب إلى مزهرية ديمقراطية لتحسـين صـورة األنظمـة                
 .القمعية



يتطلب العمل الحزبي الوقوف عند الحقائق وإعالنها على المأل وحشد الطاقات والناس عامة مـن               
من الضروري مواجهة الحاكم بما يتطلبه ذلـك مـن االسـتعداد المسـبق              . أجل تصحيح األمور  

القائد الحزبي العربي الذي ال يرغب      . لالعتقال أو الحرمان من لقمة الخبز أو اإليذاء أو حتى القتل          
. هفي تقديم التضحيات في وطننا العربي ال يمكن أن يكون قائدا حزبيا قادرا على حشد الناس خلف                

. التضحيات هي التي تصنع للحزب أو للقائد الحزبي مصداقية وتشجع الناس على السـير خلفـه               
الناس ال يسيرون خلف المترفهين في مساكن مريحة أو في بزات أنيقة ويتلهون بإصدار بيانـات                

 .هزيلة خجولة ال تقوى على قول الحقائق كما هي في وجه النظام
نحن تحت أنظمة قمعية ترفض المشاركة الفاعلة بالسلطة        . ويسرابالدنا العربية ليست فرنسا أو س     

ومصممة على االستئثار بالسلطة، وال يصلح بالتالي العمل الحزبـي الـديمقراطي علـى الـنمط                
تنعت األنظمة مثل هذا القول بالغوغائية لكنه نعت يعكس الدفاع الذاتي ونفي التهمة عـن               . الغربي
اليب ديمقراطية فـي العمـل عليـه أن يـوفر لهـا األجـواء               فمن يريد من األحزاب أس    . الذات

أما الدعوة إلى انتهاج األسلوب الديمقراطي في ظل االستبداد ليس إال خداعا يـوفر              . الديمقراطية
 .      للسلطة الهدوء ولقادة األحزاب وسيلة لالختفاء وراءه لتجنب التضحيات

تتجنب األحزاب العربية وقياداتها انتقاد الحاكم وولي عهده أو نائبه إن    .  تجنب انتقاد الحاكم   :ثانيـا 
بالنسبة لرجل الشارع،   . وجد، وتركز انتقاداتها على الوزراء ومعاونيهم ومديري المؤسسات، الخ        

فين ال  كل المسؤولين العرب عدا الملك أو الرئيس وحاشيته المباشرة من المقربين عبارة عن موظ             
إنهم . يديرون دفة السياسة في الدولة سواء كانت متعلقة باالقتصاد أو الدفاع أو التعليم أو غير ذلك               

موظفون صغار الحجم وبإمكان ضابط في جهاز المخابرات أن يأتي بهم على ركبهم حتـى لـو                 
 تحمـيلهم   إنهم ينفذون سياسة عليا ال يشاركون في صياغتها وال طائل بالتالي مـن            . كانوا وزراء 

يعي عامة الناس أن الدولة العربية عبارة عن شـخص واحـد أو             . مسؤولية ما يجري في الدولة    
مجموعة صغيرة من األشخاص في أحسن األحوال، وأن هذا الشخص ومجموعته يـأتمرون، إذا              

 .ُأحسن الظن، بمصالحهم الخاصة وبأجهزة المخابرات الغربية في أغلب األحيان
س، انتقاد الموظفين دون الحاكم عبارة عن دجل والتفاف على الحقيقة وال يساعد             بالنسبة لعامة النا  

والناس إجماال يميلون إلى تفسـير هـذا السـلوك          . في النهاية على بناء الثقة باألحزاب وقياداتها      
الحزبي بناء على ما ورد في النقطة األولى أعاله وهو عدم الرغبة في التضحية أو الخوف مـن                  

 .العواقب
ري ميل في األوساط السياسية العربية الرسمية وغير الرسمية نحو تبرئة الحاكم من المسؤولية              يس

على الرغم من عدم تبني الشارع العربي لمثل هذه المقولة، إال أن أغلب             . وتحميلها لبطانته الفاسدة  
م تسـقط مـن     ال تجرؤ األحزاب أن تقولها عالنية بأن البطانة ل        . األحزاب تتبناها على أنها حقيقة    

 .الفضاء وإنما من مراسيم الحاكم نفسه
تتحدث األحزاب عن الديمقراطية وحرية الرأي والتناوب       .  االستبداد المتفشي داخل األحزاب    :ثالثا

قيادات حزبية كثيرة في البالد العربية محنطة كأنها        . وهي نفسها ال تطبق هذه المبادئ على نفسها       
إنه . عيم الحزب على كرسيه ال يرى في الحزب أحدا غير ذاته          تمر السنين الطوال وز   . الديناصور

التجديد فـي القيـادة     . الحزب والحزب هو، وحاشيته الشبيهة بحاشية الحاكم العربي تهتف باسمه         
مثلمـا  . الحزبية ضعيف جدا ويترك أثرا سلبيا على العطاء والقدرة علـى مواجهـة التحـديات              

اكم المجترة تتمسمر األحزاب عند تقوالت قياداتهـا حـول          تمسمرت الدولة العربية عند ترانيم الح     
 .نضاالتهم القديمة



الحزب العربي شبيه بالدولة العربية تركيبيا، وصفاته السياسية ال تختلف جذريا عن صفات 
القمع والتشكيك والفئوية سمات بارزة في عمل األحزاب مما يثقلها عن القيام بدورها . الدولة

 .نفض الناس من حولهاالمتوقع، وبالتالي ي
يبدو أن عددا من قيادات األحزاب تتخذ من الحزب أداة بديلـة            . المالذ الوجهي االجتماعي  : رابعا

ربما لم تعد القبيلة كما كانت في األيام الغابرة، وقد ال يكـون             . للقبيلة التي كانت توفر الجاه الذاتي     
ولهـذا تحولـت أحـزاب      . ا أصبح غائبا  هناك قبيلة فيأتي الحزب ليكون ذلك اإلطار الذي يوفر م         

كثيرة إلى قبائل بثوب سياسي حديث ال تستطيع أن تتجاوز المهام التقليدية التي عرفهـا العربـي                 
أمـا وظيفتهـا    . إنها توفر الجاه واالحترام الظاهري وأحيانا األمن االقتصادي والـوظيفي         . قبليا

. ة قد فتحت الطريق أمام المهمة االجتماعية      التغييرية فتصبح غائبة على اعتبار أن المهمة السياسي       
وال بد أن العربي يشاهد باستمرار منافسات األحزاب التي ال تبتعد كثيرا عن المنافسـات القبليـة                 

 .الجاهلية
 

 الوقوف مع بغداد
خرجت الجماهير دفاعا عن بغداد ضد الواليات المتحدة لكنها لم تجد من يأخذ بيدها في مواجهـة                 

ألقت القيادات الخطب واألشـعار وذرفـت       . توفر متطلبات الغزو األمريكي للعراق    األنظمة التي   
إنها بحاجة لمن يوجها فتسـير خلفـه        . الدموع، لكن الجماهير بحاجة لمن يترجم النقمة إلى تغيير        

. نحو القضاء على النفوذ األمريكي في البالد العربية ونحو تبني سياسات لصالح األمـة العربيـة               
حتى أن كبـار رجـال      . ت، ولألسباب أعاله، ال يمكن أن ترتقي إلى تطلعات الجماهير         لكن القيادا 

 .الدين الذين يقولون لنا دائما بأن أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر اختفت عن الساحة
لقد سئمت الكالم وهي تتطلع نحـو       . جماهير األمة ال تستهويها الخطابات وال التصريحات الرنانة       

 .   ا رغبتها في مواجهة الحكام عمليامن يجسد له
هل حقا أن سبعين مليون مصري ال يستطيعون إغالق السفارة اإلسرائيلية؟ وهـل حقـا تحتمـل                 

 .الساحة األردنية عشرين حزبا وفصيال؟ إنها ليست أزمة جماهير وإنما أزمة قيادات وأحزاب


