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   عفوًا يأتينا ال الغدُ

 
 رائـد شـرف الديـن

 

  "بول هاريس"بمناسبة منحه وسام المؤسس  - نادي الروتاري بيروت
 بيروت | 4102حزيران  01

 

 

 ،السيدات والسادة

نوادي الروتاري يسعدين أن أبدأ بعبارة االمتنان والشكر ملن يتيح يل فرص التواصل املتكرر مع 

أن أقلّد وسام املؤسس بول عتّز أن أكوَن محّل هذا التكريم بوأعضائه. وإنها وقفٌة أهابها وأ 

هاريس، فهذه مسؤولية جسيمة لها مضامينها يف ذهني. فإىل االلتزام واملناقبية، هناك 

وأسعى جاهًدا اإلسهام والفعالية. والحفاظ عىل هذه املعايري  أمانٌة أضعها طائًعا يف عنقي، 

 ألن أكون حارًسا لها وجديرًا بها.

لها أفق. لن قد يكون  اعترب وجودي بني هذا الحشد الكريم فرصًة يصح استثامرها لطرح فكرة

. كام لن أتوقف عند املؤسسية قيمهأتطرق إىل تاريخ الروتاري وانتشاره، وال إىل فكرته ورؤيته و 

مثل حل النزاعات ومعالجة شلل  ،نوادي الروتاريأّي من القضايا النبيلة التي تتصدى لها 

األطفال واملنح الدراسية والتصدي ملشاكل البيئة والفقر. سيدور حديثي حول "الروترة"، أي 

أساس التسمية، وكيفية تحويل هذا املبدأ الدميقراطي البسيط إىل منهج تفكري، إىل أسلوب 

: فضاءات الكرامة الرحبةرج منه نحو الفضاءات حياة، إىل نور أنيق يهدينا إىل نهاية النفق، فنخ

 واألمان والعدالة واإلبداع.
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 أصحاب الدعوة الكرمية، 

، تحملون إساًم موحيًا ومحفزًا ومعرّبًا يف آن مًعا. عندما تقع لفظة الروتاري يف Rotaryأنتم الـ 

السلس للسلطة.  شارتكم الدائرية، يقفز إىل ذهني فورًا موضوع التداول عينيأسامعي أو تلحظ 

أي تنفيذ رغبة املواطنني وتجسيد إرادتهم الحرّة املعرّب عنها بآلية االنتخاب )السلطة بكل 

. من هنا، سيجد العاقل نفسه رسيًعا (ةا: الرئيس والنائب وحاكم املحافظمستوياتها ومجاالته

فني يف توه باملحيف  معضلة تداول السلطة يف عاملنا العريب؛ إمنّا مهال! ليس يف بايل أن أت

دهاليز السياسة وهموم السلطة، بل أتوخى البحث عن روابط منطقية بني حارض املعضلة 

 أساهم يف تلمس أنواٍر ما، توّسع الحًقا من مساحات الوضوح والثبات.    علّنيوماضيها 

عىل أن مفهوم التداول السلمي غريٌب بعض اليشء عن تقاليد الحكم يف هذه  متفقون

املنطقة من العامل. وإذا كان األوائل قد حاولوا إرساء مبدأ التوافق والبيعة، فإن مبدأ امللكية 

والتوريث رسعان ما فرض ذاته يف غري مكان، وإىل يومنا هذا. كام بقيت الغلبة للسيف، أي ملن 

القّوة. الفصول الحديثة من هذه الدراما كانت يف االنقالبات العسكرية، أما  يحتكر أسباب

الثورات العربية حيث املجموعات املسلحة تستنسخ  بعض الطبعة املعارصة فتتمثّل يف

أو باستخدام أدوات فرض إرادتها بالقهر، مغامرات ضباط االنقالبات سابًقا، فتعمل عىل 

أو يكاد يكون غريبًا عن  ،يف تاريخنا محدودالسلمي للسلطة فهو ول االرتهيب والقتل. أما التد

 تقاليدنا.

ال شّك أن التداول السلمي للسلطة هو التجّّل األبرز للدميقراطية، هو مبعث األمل لكل متطلّع 

لألعىل، هو باب الرجاء لكل متأفف من الواقع القائم. ومستقبل انتقال السلطة يف النظم 

 هن بعدد من العوامل أهمها:السياسية العربية ر 

 ،(رضورة وجود نص دستوري واضح يحدد آلية انتقال السلطة1 

 ،( أن يتم احرتام هذا النص من قبل الجميع ويف شتى الظروف2 

 ،( وجود قوى حزبية وسياسية وازنة وحقيقية مبا يسمح بالتنافس وبتداول السلطة فيام بينها3 

 ،( إجراء االنتخابات الحقيقية للتعبري عن إرادة الناخبني4 

 ،الشعوب عىل االختيار الكف عن التذرع بعدم أهلية( 5 

 ( الكف عن تأجيل قضايا الناس وخنق الحريات بذريعة حسم الرصاع التاريخي مع العدو.6و 
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من األهمية مبكان أن يكون هناك النص املكتوب، أو القاعدة الثابتة نسبيًا واملتوافق عليها، 

امتثال  ،الرشعية، وباملقابلوعىل ضوابط تغيريها. و ال بّد ملن يتبوأ مركزًا عاًما من أن يحظى ب

من  األكرثية من املواطنني لسلطته وقناعتهم بسالمة ونزاهة وجوده يف السلطة. وليس هناك

بل تبقى الرشعية رهن استمرار رضا املحكومني ونتيجة إدراك وقناعة  ،رشعية مؤبدة أو أبدية

 ومتابعة. وهذه وظائف ال مجال للقيام بها إال بوجود مؤسسات املجتمع املدين وفعاليتها. 

ولعّل الدور املحوري للمجتمع املدين هو يف إتاحة الفرصة لألفراد للتعبري عن قضاياهم 

عاتهم. هو دور محوري يف إعداد األفراد واملجتمع للتحول نحو الدميقراطية من خالل وتطل

ثم إيجاد البيئة الحاضنة ثانيًا، والحؤول دون انتكاسته ثالثًا. وتستطيع النقابات  ،التهيئة أوال

ال سيام إذا  ،واألحزاب أن تكون مسانًدا للدولة وداعاًم لربامجها، أو أن تكون معارًضا لها

 أو إذا شابها فساد أو انحياز أو إهامل.   ،قاعست األخرية يف تأدية وظائفهات

إىل إيصال الخدمات  ،بأدوارها من اإلغاثة يف لبنان تدريجيًا، ارتقت مؤسسات املجتمع املدين

وصوال إىل التنمية السياسية )املساءلة،  ،إىل التنمية االقتصادية والبرشية ،االجتامعية

فية، اإلدارة السليمة والحكم الصالح(. وهي قطعت أشواطًا متفاوتة تبًعا املشاركة، الشفا

أنها وسيلة ونتيجة يف آٍن مًعا.  -يف كّل الحاالت -لألزمنة واألماكن والظروف. إالّ أنها أثبتت 

فالنمو االقتصادي والحراك االجتامعي عبارة عن سريورات تتبلور داخلها ومعها وأثناءها 

 ملدين.مؤسسات املجتمع ا

 منها: املجتمع املدين ذات املضامني الدميقراطية املبارشة.ميكن تصنيف العديد من أدوار 

تدريب القيادات، نرش القيم الدميقراطية، تعزيز املشاركة السياسية، ، الحاكم سطوةالحد من 

يف  نرش املعلومات واملساهمةو التشبيك بني املجموعات املتنافرة، وإشاعة الثقافة املدنية، 

عىل شؤون املجتمع. كأين سياسة البالخالصة: التلطيف من هيمنة  اإلصالح االقتصادي.

حتى ال تجد الدولة واملجتمع نفسيهام وجًها لوجه  املصفاةباملؤسسات املدنية تلعب دور 

 وبدون ميّّس لتفاعلهام املتبادل.

سجها هذه أو تلك من يف طبيعة العالقة التي تن حقيقي هواملؤرش عىل وجود تغيري مجتمعي 

مؤسسات املجتمع املدين مع جمهورها؛ طبيعة هذه العالقة ومضمونها كذلك. فهنا تبدأ عملية 

املؤسسة املدنية ستنمو  -التغيري الحقيقية، واملنتظر أن العالقة السليمة يف مجال املواطن

يف عالقته بالدولة. أما إذا كانت العالقة مشوبة بالتبعية واالستزالم، فاألرجح أن  وتستمر سليمة

 الدولة. -تستمر هكذا يف مجال املواطن
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عىل نضوج الناس يك يعيشوا مًعا، يك يبنوا مجتمًعا، يك ينتظموا يف حمى  الثاينواملؤرش 

املؤرش هو يف مدى االلتزام  ،بوالتداؤ مبدأ التداول والتبادل  القانون واملؤسسات، يك يتقبلوا

فإن الجوهر يكمن  ،بإدارة االختالف داخل مكونات املجتمع املدين بالطرق السلمية. وباعتقادي

هنا، وكل ما يفيض عنه تفاصيل. ليس بإمكاين أن أتوقع من اآلخر أن يعرتف يب إذا مل أكن 

ها شحذ ملَكتَْي التعبري مستعًدا ألن أعرتف به. وهذا االعرتاف املتبادل له تجليات أبرز 

واإلصغاء، وإدراك أن الساحة ساحة حقوق وواجبات، ثّم اإلقرار بأن هناك حدود. نعم هناك 

 ،حدود يف النفوذ ويف الزمان واملكان. وتكاد تكون العالقات السويّة عبارة عن تزاور يف األماكن

الصالحيات تداول  يف  اوب يف األخذ والعطاء،أي اعرتاف بالحدود، تبادل يف األدوار، تن

والسلطات. ومثاال عىل ذلك، يؤكد علامء النفس واالجتامع عىل أن الحياة األرسية الناجحة هي 

بني الزوجني، يتداوالنها بذكاء ومهارة  واالذعانكناية عن سلسلة المتناهية من لحظات السيطرة 

س والطوعي يُنتج عالقة وتلقائية تبًعا للموقف أو املوضوع أو السياق. وهذا التداول السل

 متوازنة مستدمية ومتطورة.

رئيس مدى الحياة هو مقتلٌة لألمل، موأدة للطموح،  ،أو دولتنا ،أن يوجد عىل رأس مؤسساتنا

ومكيدة بحق التطلّع والرتقي. وأن يوجد عىل رأس أي هرم من أهرامنا السياسية أو االجتامعية 

بل  ،، يعني تثبيط اندفاعته يف الجد ويف العملبحسيأو الثقافية من هو قابع بال رقيب وال 

 له عىل االستهتار والفساد والغلّو. ا"تحريض

بل ومضنية أحيانًا.  ،ال ينتظرّن أحٌد أن تنجّل أحوالنا بلمسة ساحر، فهذه سريورة طويلة وشاملة

فإشكالية تداول السلطة معضلة عويصة يف تاريخنا ومامرساتنا، وهي مستحكمة يف كّل أشكال 

أكرث واقعية يف النظم الوراثية بينام يشوبها التسلط  -عكس ما يتوقّع املرء-الحكم، بل هي 

 ، رحمه الطبيعيلن يتحقق الرتاكم الدميقراطي إال يف ،واالصطناع يف النظم الجمهورية. عليه

أي يف طبيعة  ،يليها املؤسسة املدنية (،ابتداءأي يف املؤسسة الرتبوية )يف األرسة واملدرسة 

العالقة التي تربط الجمعيات والهيئات بأعضائها وجمهورها، وأخريًا يف املؤسسات السياسية 

 برملانًا وحكومات ورئاسة. 

تطيع أن يبدأ التغيري منذ اللحظة، بل من هذا فهو أن أيًا كان يس -وهنا أختم -أّما املفرح 

مّسًحا  Rotaryعىل املسمى. وهل أفضل من الـ  االسماملكان، ولعلّه يكون أنسب األمكنة فهو 

حوار  يؤدي إىل صناعة  إلطالقلإلقرار بحق اآلخر يف االختالف، وتعلّم حسن اإلصغاء إليه 

 . ؟مشرتكة لغٍد ال يأتينا عفًوا بل نذهب إليه مًعا
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أكرر تقديري ملبادرات الروتاري يف عرشات املناطق اللبنانية، وشكري لدعواتهم املتكررة يل، 

بول هاريس، فهو  وسام منحيبينكم. وأن تصل عالقتي بالروتاري إىل   أهلٍ أجد نفيس يف 

 به أعتز  وعليه أحرص. ،التزام متبادل

 

 وشكراً.


