قبل البداية..

وراء الأبواب!!..
فاديا جربيل

يبدو �أن البع�ض �أدمن ،ور�ضي ب�سيا�سة و�ضع م�سوّدة م�شاريع قوانني
عامة ،من وراء الأب ��واب ،ليتمكن من �صياغة م��واد تلك القوانني
بالطريقة والأ�سلوب ال��ذي يريد ،وم��ن خ�لال الفهم ال��ذي يج�سد
ر�ؤاه ،وي�ط��اب��ق مقايي�س م��ن ي�شاركه مثل ه��ذا ال�ع�م��ل ،ب�ع�ي��داً عن
م�شاركة قطاعات هامة جداً� ،ستت�أثر وحدها بالقانون الذي يُعدّ ،و�إن
كان يلبي الطموح �أم ال؟!.
وال نعتقد �أن�ن��ا ن�سينا� ،أو جت��اوزن��ا مت��ام �اً ،جت��رب��ة ق��ان��ون الأح ��وال
ال�شخ�صية الذي �أثار معظم هيئات املجتمع ،وكل املنظمات ال�شعبية
واملثقفني والن�ساء ال��ذي��ن ر�أوا فيه قانوناً يعيد املجتمع ال�سوري
"بن�صفه الآخر" �إىل عداد ال��دول الأك�ثر تخلفاً فيما يتعلق بحقوق
املر�أة ،حتى �أنه ي�شكل تراجعاً عن قانون الأحوال املوجود ،بكل ما فيه
من ثغرات تعيق انطالق امل��ر�أة نحو احلياة لتكون عن�صراً م�شاركاً
وفعا ًال يف خمتلف امليادين.
واليوم تعود العقلية نف�سها ،كما يبدو �إىل العمل يف اخلفاء ل�صياغة
م�شروع قانون للجمعيات الأهلية دون م�شاركة �أح��د من املعنيني
و�أه��ل اخل�برة مم��ن عملوا يف ه��ذا امل�ج��ال ل�سنوات طويلة ،و�أثبتوا
كفاءة عالية ،و�أنهم الأج��در والأق��در على تقدمي اقرتاحات و�آليات
عمل تكون رافعة لهذا القانون اجلديد.
�أم��ا امل�شكلة الأه��م ،فتكمن يف اختيار حلظة الإع�ل�ان ع��ن م�شروع
القانون اجلديد ..وذلك خالل انعقاد امل�ؤمتر الدويل الأول للتنمية
الذي �أقيم حتت �شعار "دور القطاع الأهلي يف التنمية" فعندما تتجه
الدولة �إىل تطبيق مفهوم امل�شاركة والت�شاركية والت�شبيك بني خمتلف
قطاعات املجتمع "الر�سمي واخلا�ص والأهلي" لإجناز خطط طموحة
يف عملية التنمية ،و�إعطاء القطاع الأهلي م�ساحات جديدة ووا�سعة
يف ه��ذا العمل ،وحتويله م��ن جمعيات خريية فقط� ،إىل جمعيات
قادرة على رفد عمل احلكومة ب�شكل فعال ،ي�أتي من ي�ضرب بعر�ض
احلائط كل الأه��داف التي �سعى �إليها امل�ؤمتر والفعاليات ال�سابقة،
ويقول :توقفوا هنا ،نحن نع ّد لكم قانوناً ينظم عملكم وب�صيغة "ال
ي�أتيه الباطل "..وال دور لكم يف عمل كهذا.
�أمل يحن الوقت لندرك �أن مثل هذه العقلية ومثل هذه الآلية يف
ال
التفكري تعيق مفهوم الت�شاركية االجتماعية التي باتت جزءاً �أ�صي ً
يف عملية التنمية وبناء املجتمع..؟!.
لقد ح��ددت "الأمانة ال�سورية للتنمية" �أه��داف�اً ك�برى ،و�سعت مبا
متلك من قدرات لتحقيق هذه الأهداف التي تر�سم ب�شكل �أو ب�آخر
حا�ضرنا وم�ستقبلنا التنموي ،فهل بعد كل هذه الإجنازات ،التي كان
امل��ؤمت��ر �إح��دى عالماتها الفارقة ،ي�أتي البع�ض للقفز من فوقها
وجتاوزها وتكري�س الفردية يف �صنع القوانني والقرارات؟!..
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