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إقليمية م�ص���تقلة تاأ�ص�ص���ت عام  ن�ص���ان هو منظمة غري حكومية ا مركز القاهرة لدرا�ص���ات حقوق الإ

ن�صان والدميقراطية، وحتليل �صعوبات تطبيق  1993، تهدف اإىل دعم احرتام مبادئ حقوق الإ

ن�ص���ان يف العامل العربي، وتعزيز احلوار  ن�ص���ان، ون�رش ثقافة حقوق الإ القانون الدويل حلقوق الإ

ن�ص���ان. وم���ن اأجل حتقيق هذه  ب���ن الثقافات يف اإط���ار التفاقيات واملواثيق الدولية حلقوق الإ

هداف يعمل املركز على اقرتاح والدعوة اإىل �صيا�ص���ات وت�رشيعات وتعديالت د�صتورية تعزز من  الأ

ليات  ن�ص���ان، والقيام باأن�ص���طة بحثية، ودعوية عرب توظيف خمتلف الآ املعايري الدولية حلقوق الإ

ن�صان مع الرتكيز ب�صكل خا�ص على ال�صباب، وبناء  قليمية والدولية، وتعليم حقوق الإ الوطنية والإ

ن�ص���ان. ومنذ تاأ�صي�صه يقوم املركز ب�صكل منتظم بن�رش  القدرات املهنية للمدافعن عن حقوق الإ

ن�صان والدميقراطية يف العامل العربي. كتب و دوريات تتناول ق�صايا حقوق الإ

إلقاء ال�صوء على اأبرز امل�صكالت والق�صايا احلقوقية امللحة  ي�ص���عى مركز القاهرة اإىل امل�صاهمة يف ا

طراف املعنية واملنظمات غري احلكومية يف املنطقة ،  يف الدول العربية، والتن�صيق مع خمتلف الأ

والعمل �ص���وياً من اأجل رفع الوعي العام بهذه الق�صايا وحماولة التو�صل اإىل حلول وبدائل تتوافق 

ن�صان.   مع القانون الدويل حلقوق الإ

مم املتحدة،   يتمتع املركز بو�ص���ع ا�صت�صاري خا�ص يف املجل�ص القت�ص���ادي والجتماعي بالأ

وروبية  ن�صان وال�ص���عوب. املركز ع�صو يف ال�صبكة الأ فريقية حلقوق الإ و�ص���فة املراقب يف اللجنة الأ

ن�ص���ان، وال�ص���بكة الدولية لتب���ادل املعلومات حول حرية ال���راأي والتعبري  املتو�ص���طية حلقوق الإ

)ايفك�ص(. املركز م�ص���جل يف القاهرة وباري�ص وجنيف. وحا�ص���ل على جائزة اجلمهورية الفرن�ص���ية 

ن�صان لعام 2007.          حلقوق الإ

املدير التنفيذي

معتز الفجريي

كادميي امل�صت�صار الأ

د. حممد ال�سيد �سعيد

املدير العام

بهي  الدين ح�سن

دارة رئي�ص جمل�ص الإ

كمال جندوبي
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مركز غري حكومي م�ستقل تاأ�س�س عام 2005، يعمل من اأجل تعزيز واحرتام قيم ومبادئ حقوق 

عالنات العاملية حلقوق  ن�سان يف �سورية، ويلتزم املركز يف ذلك بكافة املواثيق والعهود والإ الإ

ن�سان يف املجتمع  مم املتحدة. ويهدف اإىل تكوين وتنمية ثقافة حقوق الإ ن�سان ال�سادرة عن الأ الإ

ن�سطة  عن طريق البحوث والدرا�سات وعقد املوؤمترات والندوات واحللقات الدرا�سية والدورات والأ

ن�سطة التعليمية مبا يخدم  والربامج البحثية والعلمية والفكرية مبا يف ذلك البحوث التجريبية والأ

ن�سان. يف النهاية جمال حقوق الإ

املركز ع�سو يف ال�سبكات الدولية التالية :

ن�سان FIDH – باري�س. - الفيدرالية الدولية حلقوق الإ

ن�سان EMHRN– كوبنهاجن . ورومتو�سطية حلقوق الإ - ال�سبكة الأ

- احلملة الدولية من اأجل املحكمة اجلنائية الدولية – نيويورك

�سيا�سة املركز :

ية هيئة �سيا�سية حملية اأو عربية  • ل ينخرط املركز يف اأية اأن�سطة �سيا�سية ول يتبع اأو ين�سم لأ
اأو دولية توؤثر على نزاهة املركز ون�ساطه، ومن هذا املنطلق يتعاون املركز مع اجلميع.

بحاث املتعلقة بالقوانني والت�رشيعات ال�سورية ب�سكل  • ي�سعى املركز اإىل القيام بالدرا�سات والأ
مع  يتنا�سب  مبا  مقرتحة  قوانني  م�ساريع  وتقدمي  عام،،  ب�سكٍل  والعاملية  والعربية  خا�س 

ن�سان. املواثيق الدولية حلقوق الإ

ن�سان التي ن�س عليها الد�ستور واملواثيق  • يقف املركز �سد اأي نوع من اأنواع انتهاك حقوق الإ
بكل  اإزالتها  على  والعمل  وجودها  حال  يف  ك�سفها  على  يعمل  كما  بذلك،  املتعلقة  الدولية 

الو�سائل امل�رشوعة.

عالم املختلفة املرئية وامل�سموعة  • يعمل املركز على حتقيق اأهدافه عن طريق و�سائل الت�سال والإ
واملقروءة كما يعمل على اإقامة املوؤمترات والندوات و ور�سات العمل حول موا�سيع تعنى 

�سافة اإىل الدورات التدريبية   ن�سان والدميقراطية وا�ستقالل الق�ساء وغري ذلك ،بالإ بحقوق الإ

التي ينظمها املركز ب�سكل دوري .

ن�سان التي تزاول  • يتعاون املركز مع الهيئات العلمية والفكرية ومع املنظمات املعنية بحقوق الإ
مور  اأن�سطة علمية وفكرية م�سابهة على اأ�سا�س من امل�ساواة والنزاهة التامة واحليدة يف الأ

ال�سيا�سية. لذلك يعمل على تعزيز التن�سيق والت�سبيك مع باقي منظمات املجتمع املدين داخل 

ثارة ق�سايا  قليمية لإ الدولية والإ ليات  الآ �سورية و خارجها، كما يعمل من خالل خمتلف 

ن�سان يف العامل العربي وبلورة مواقف م�سرتكة اإقليمية ودولية حولها  . واأولويات حقوق الإ

مركز دم�شق 

ن�شان DCHRSلدرا�شات حقوق الإ

www.dchrs.com
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مقدمة

�سبانية من فى اخلربة الإ التحول الدميقراطي الآ

اأوجه  بدرا�سة  العامل  يف  ال�سلطوية  ال�سيا�سية  النظم  تفكك  ت�سابه  اأغرى 

اأمريكا  وبلدان  ال�رشقية  اأوروبا  يف  الدميقراطي  التحول  يف  والتباعد  التقارب 

اأوكرانيا  الربتقالية يف  الثورة  اأتت  فقد  العربية،  البلدان  مع  مقارنة  الالتينية 

والتحولت اجلماهريية يف جورجيا ولبنان لتغري الباحثني يف درا�سة اأمناط 

نظمة ال�سمولية يف العامل، وتعزيز قدرات املجتمع املدين على التحول  تاآكل الأ

من باجتاه الدميقراطية والتعددية. الآ

�سبانية بعد فرانكو وكاأنها جتربة حتتل حيزاًً خا�سًا يف  تبدو هنا التجربة الإ

جتارب التحول الدميقراطي يف العامل، �سيما جلهة املقارنة بالو�سع القت�سادي 

عليه  وما هي  فرانكو،  اأيام  اإ�سبانيا  عليه  كانت  الذي  وال�سيا�سي  والجتماعي 

اإ�سبانيا اليوم.
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من نحو الدميقراطية،  كما اأنها تعد من اأجنح جتارب التحول الدميقراطي الآ

مقارنة بتجارب حتول اأخرى جرت يف اأوروبا ال�رشقية واأمريكا الالتينية.

على �سوء هذه املقارنة، نظمت يف اإ�سبانيا حلقة نقا�سية بعنوان )ا�ستك�ساف 

التجربة  من  بال�ستفادة  �سورية  يف  الدميقراطية  احلركة  دعم  ا�سرتاتيجيات 

�سبانية ( يف مدينة طليطلة التاريخية ال�ساحرة الروعة واجلمال يف اأيار /مايو  الإ

2006، وقد كانت ثرية وغنية للغاية، اإذ جمعت عدداً من الباحثني والنا�سطني 

�سبان الذين كان لهم  ال�سوريني وعدداً من ال�سيا�سيني واملوؤرخني واملثقفني الإ

دور حموري يف عملية التحول الدميقراطي يف اإ�سبانيا، وذلك للنظر يف اإمكانية 

�سبانية. من الإ ا�ستفادة �سورية من جتربة التحول الآ

امل�ساركات ال�سورية متحورت حول م�ستقبل احلركة الدميقراطية يف �سورية، 

تا�سي ( كفرتة مهمة يف التاريخ ال�سوري؛  وبني تقدمي خربة ربيع دم�سق )�سهري الأ

حيث لعبت دوراً حموريًا يف تن�سيط احلياة العامة وت�سجيع املجال العام، ثم 

احلركات  م�ستوى  على  �سواء  �سورية،  يف  املدين  املجتمع  قدرات  بناء  درا�سة 

ن�سان )وليد �سفور( اأو احلركة الكردية  الن�سوية )دعد مو�سى( اأو جمعيات حقوق الإ

)فاروق م�سطفى(.

وجرى بحث دور العامل اخلارجي يف التاأثري يف عملية التحول الدميقراطي، 

العك�س- يلعب دوراً  اأنه -على  اأم  التغيري،  وهل يلعب دوراً م�ساعداً يف عملية 

تثبيطيًا معاك�سًا لفكرة الدمقرطة والتغيري )دور الوليات املتحدة– اإليا�س �سمعو( 

وروبي )ندمي �سحادة(، ثم تاأثري العالقات ال�سورية– اللبنانية  اأو دور الحتاد الأ

على التغيري يف امل�سهد ال�سوري؛ بحكم ح�سا�سية هذه العالقة وم�سرييتها �سواٌء 

على م�ستوى اجلوار اجلغرايف، اأو على م�ستوى البعد ال�سيا�سي )بول �سامل – اأكرم 

البني - جورج عرياين الذي حتدث عن امل�ساحلة الوطنية واأهميتها يف كٍل من 

�سورية ولبنان(.

وما هي رهانات عملية التغيري القادمة وال�سيناريوات املحتملة، هل �ست�سهد 

�سالم ال�سيا�سي )عبد الرحمن احلاج (، اأم اأن املجتمع املدين  �سورية �سعوداً لالإ

قادر على لعب دور حموري يف التغيري )فايز �سارة – ب�سام اإ�سحاق (.

�سبانية من قبل �سانعي القرار يف  لكن املفيد يف اللقاء كان تقدمي اخلربة الإ
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تلك الفرتة، فقد حتدث األربتو اأوليارت )Alberto Oliart( وزير الدفاع يف فرتة 

ما بعد فرانكو )الفرتة النتقالية ( فاأ�سار اإىل اأن احلركة الدميقراطية التي قامت 

يف اإ�سبانيا هي ذات اإرث اجتماعي وتاريخي عميق، ودلل على ذلك بعدد من 

�سباين يدر�سون يف  رقام، ففي عام 1945 كان هناك 2% فقط من ال�سعب الإ الأ

�سباين يدر�سون  اجلامعات، لكن وبحلول عام 1975 اأ�سبح 40% من ال�سعب الإ

يف اجلامعات، هذا املناخ �ساعد على التغيري العميق، �سّكل قناعة لدى �سباط 

اجلي�س ب�رشورة التغيري، فمن اأ�سل 1800 جرنال كان هناك 300 منهم خا�سوا 

هلية، واأدركو خطورة املرحلة بعد فرانكو، خا�سة بعد اغتيال بالنكو  احلرب الأ

ومركزيًا  حموريًا  كان  الذي  امللك  دور  جاء  وهنا  فرانكو،  بعد  الثاين  الرجل 

�سبان؛ مما جعله  اأوليارت، فامللك ت�رشف كاأنه ملك جميع الإ بالن�سبة للوزير 

�سمانة حقيقية للتغيري، فاأعلن �سواير�س رئي�سًا للحكومة الذي كان رمزاً للحرية 

والدميقراطية.والذي قاد عملية التغيري بكل هدوء وتوؤدة.

وروبية املجاورة  العامل اخلارجي كان حموريًا يف التغيري، فجميع الدول الأ

كانت دميقراطية، والوليات املتحدة كانت تدفع باجتاه الدميقراطية، ولذلك مل 

�سبانيا اإل الدخول يف نادي الدميقراطية. يكن هناك من خيار لإ

يركز اأوليارت على دور امللك البطويل يف التغيري خا�سة بعد 1981/2/23، 

على للجي�س والقوات امل�سلحة، ففي 23 �سباط /فرباير 1975  فقد كان القائد الأ

اأوقف ثالث كتائب ع�سكرية بعد حتري�س  اأوامره، وقد  حّيا اجلي�س امللك ونفذ 

جرناًل   37 حماكمة  متت  اأنه  التغيري.كما  يف  واإرادته  ال�سعب  �سد  قادتها 

بالعقوبات الق�سوى من قبل املحكمة العليا.

كل  وكانت  اإ�سبانيا،  يف  دميقراطية  حكومة  اأول  ت�سكلت   1977/10 ففي 

القوى الوطنية ممثلة يف هذا التفاق، وجرى التوقيع على التفاق خالل ثالثة 

اأيام فقط، اإذ اأدرك اجلميع اأنه اإذا اأردنا اأن ندخل يف نظام �سيا�سي جديد وخمتلف، 

طراف، مبا فيها بع�س القوى الهام�سية التي  فال غنى عن التفاق مع جميع الأ

كان ُيطلق عيها )فرانكية( فقد كانت الكتل ممثلة كالتايل:

119 احلزب ال�سرتاكي، 21 احلزب ال�سيوعي، 19 القوميون الكتالنيون.

خطاء، لكنها مل تكن لتتم   �سحيح اأن الفرتة النتقالية مل تكن خالية من الأ
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طراف. لول اللتزامات والتوافقات التي جمعت كل الأ

اأما خو�سيه �سان روما الذي كان ع�سواً يف املنظمة الثورية للعمال، وهي 

1980، فقد كان  1970، وانتهت عام  تاأ�س�ست عام  �سيوعية ماوية،  جمموعة 

النتقالية  الفرتة  اإىل  بالنظر  يتعلق  فيما  اأوليارت  ية خمتلفة متامًا عن  روؤ له 

مرحلة  يف  الرئي�سي  الدور  ال�سيوعي  احلزب  لعب  لروما  فبالن�سبة  �سبانية،  الإ

التحول، فقد نا�سل بقوة �سد الديكتاتورية، وا�ستطاع اأن يح�سل على حكم من 

اأما اجلي�س بالن�سبة لروما   ،1977/4/8 العليا تق�سي ب�رشعيته يف  املحكمة 

فقد كان موؤيداً لفرانكو، حتى امللك نف�سه خوان كارلو�س جرى اختياره من قبل 

ر�س هو الذي فر�س معادلة التغيري  فرانكو، لكن ن�سال احلزب ال�سيوعي على الأ

هلية، وفى الوقت نف�سه كانت كل القوى مبا  ال�سلمي دون الدخول يف احلرب الأ

فيها احلزب ال�سرتاكي م�ستعدة للتغيري، اإذ تخلت كل القوى عن العنف امل�سلح 

تقوم  وكانت  ال�سيا�سي،   – والجتماعي  الثقايف  التغيري  عن  تتحدث  وبداأت 

بكل ما يف و�سعها من اأجل مقاومة فرانكو، �سحيح اأنه ن�ساأ تيار قوي معار�س 

ال�سيا�سية على  القوى  لفرانكو لكن ت�سميم  ال�سلمية وموؤيد  النتقالية  للمرحلة 

التغيري هو الذي �سنعه، لكن، بالن�سبة لروما كان دور العامل اخلارجي وحتديداً 

الوليات املتحدة �سلبيًا يف التغيري، اإذ كانت الوليات املتحدة تدعم �سالزار يف 

الربتغال، وهي لذلك مل ت�ساعد على اإحالل الدميقراطية يف اإ�سبانيا.

اأما اإليا�س دياز )Elias Diaz ( وهو اأ�ستاذ القانون يف جامعة مدريد، وكان 

من موؤ�س�سي احلزب ال�سرتاكي، كما اأنه كان ع�سواً يف اللجنة الد�ستورية التي 

�ساغت الد�ستور، وهو ف�ساًل على ذلك اأرخ لتلك الفرتة يف اأكرث من كتاب، فقد 

ركز على دور فرانكو يف اإعاقة عملية التغيري عرب زرع وتعزيز فكرة الفو�سى 

والنتقام، واإ�ساعة اأن بديل فرانكو هو حمامات من الدم.

اأن تعي ذلك متامًا، وبداأت بعملية  لقد ا�ستطاعت القوى املعار�سة لفرانكو 

النقابا– الطالب–العمال–  والقطاعات:  القوى  كل  داخل  التح�سري  من  مهمة 

القوى  لل�سعب، ودور  الديكتاتورية كان  �سقاط  كرب لإ الأ املهن احلرة...، فالدور 

ال�سيا�سية هو تهيئة ال�سعب للتغيري القادم بال�رشورة.

حاولنا بكل الو�سائل مبا فيها تقدمي تاأويالت وقراءات جديدة للكتاب املقد�س 
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ت�ساعد على تفهم عملية التغيري وتقنع النا�س بها، بحيث ي�سعر النا�س اأن لهم 

م�سلحة حقيقية يف التغيري، واأنهم موؤثرون وفاعلون �سيا�سيًا.

القوة  املدنية فوق  القوة  اأن  با�ستمرار، هو  لدينا مبداأ عملنا عليه  لقد كان 

�سمن  يظل  اأن  يجب  ذلك  فاإن  ديان  لالأ الكبري  الحرتام  مع  واأنه  الع�سكرية، 

فكار الدينية على القوى الجتماعية، وما �ساعدنا  القانون، فال يجب فر�س الأ

دولة  اأن  اجلميع  اأدرك  بحيث  للقانون،  وجيدة  قوية  �سياغة  وجود  ذلك  على 

ن�سان. القانون وحدها هي القادرة على احرتام حقوق الإ

و�سحفي،  حماٍم  وهو   )Nicolas Sartorius( �سارتوري�س  نيكول�س  اأما 

ي�سغل حاليًا من�سب نائب رئي�س موؤ�س�سة )Alternativas(، وكان اأحد موؤ�س�سي 

النقابات، فقد اأكد اأن الدميقراطية هي مك�سب تاريخي ون�سال جمتمعي، فهو ل 

يوؤمن بالدميقراطية املمنوحة، فالدميقراطية مك�سب معقد، تتطلب �سرباً طوياًل 

وت�سحيات كبرية وبع�س الذكاء من قبل القوى ال�سيا�سية الدميقراطية.

الظروف  باختالف  تختلف  هي  اإذ  ت�سديرها،  ميكن  ل  ال�سيا�سية  والعملية 

التاريخية، والدميقراطية ت�سحيات قبل كل �سئ، فال�سلطة تتبدل عندما جترب 

على ذلك، وقد كانت هناك حركة �سد الديكتاتورية يف كل مكان يف اإ�سبانيا، 

لقد  بالدميقراطية،  اأتيا  امللك  اأو  �سواير�س  احلكومة  رئي�س  اأن  �سحيحًا  ولي�س 

كانت الدميقراطية خمرجًا لكل القوى ومطلبها الرئي�سي، و�ساعدت على ولدتها 

الي�سرية وجود توافق بني القوى ال�سيا�سية يف تلك الفرتة على الدميقراطية، رغم 

ي�سمح  ومل  تنازلت،  اأية  تقدمي  البداية  يف  رف�س  فالنظام  القوى،  هذه  �سعف 

بوجود اأية معار�سة قوية رمبا تطيح به.

لقد كان لدينا نوع من »توازن ال�سعف«، وهنا لعب العامل اخلارجي دوراً 

اأوروبا،  تدخل  كي  للدميقراطية  بحاجة  اإ�سبانيا  كانت  فقد  ذلك،  يف  حموريًا 

ولذلك كان ل بد من بناء توافق عري�س بني القوى ال�سيا�سية من اجل ذلك.

وفعاًل ا�ستطاعت املعار�سة بناء حتالف عري�س ي�ساعدها كي تكون موحدة، 

فعندما نخ�رش يخ�رش اجلميع، ولذلك تو�سلنا اإىل ما ي�سمى »املن�سة الدميقراطية« 

يف عام 1975 بني جميع القوى املعار�سة، وت�سكلت جلنة من ت�سعة اأ�سخا�س 

اختارتهم املعار�سة كممثلني عنها، وقد كانوا ميثلون كل القوى )�سيوعيون– 
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ا�سرتاكيني– ليرباليني- دميقراطيني...( وكان من وظيفة هذه اللجنة التفاو�س 

مع رئي�س احلكومة �سواير�س حول قانون العفو، وقانون النتخابات وغريهما 

من القوانني.

فى  املعار�سة  وكانت  وي�ساندها،  اخللف  يف  املعار�سة  يدعم  ال�سعب  كان 

حتالفات  بناء  على  قادرة  وكانت  والفاعلية،  باحليوية  نف�سه  تت�سف  الوقت 

داخلية وخارجية من اأجل التغيري.

والنقابات  عالم  الإ قطاعات  داخل  العمل  الرئي�سية  ا�سرتاتيجيتها  كانت 

والطلبة واأ�سحاب املهن واملفكرين واملثقفني..، فلكي يتحقق التغيري لبد من 

اإىل  اللتفات  جداً  مهمًا  كان  ولذلك  تخلقه،  اأحيانًا  بل  وتدعمه،  حتمله  طبقة 

من  والأ ال�رشطة  قطاعات  فيها  مبا  للنا�س،  املعا�سي  الو�سع  حت�سني  �رشورة 

واجلي�س والقوى اجلنائية، كي ت�سعر اأن لها م�سلحة حقيقية يف التغيري، فقد كنا 

نخاطبهم بالقول: “ما دمتم تدفعون ال�رشائب فلكم حقوق كغريكم”، وجنحنا 

يف النهاية يف ك�سبهم اإىل جانب التغيري.

نف�سه  الوقت  فى  وكنا  �سلمي،  اإىل حل  الو�سول  يرغب يف  اجلميع  لقد كان 

نحمل م�رشوعًا كاماًل للدولة يت�سمن الدميقراطية واأوروبا والتعا�سد الجتماعي 

والعرتاف بالتعددية.

د.جورج عرياين      

د.ر�ضوان زيادة      
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ول الف�سل الأ

ا�ستك�ساف اخلربة الدميقراطية فى �سورية

قليمية العوامل الدولية والإ
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دور العوامل اخلارجية فى التغيري فى�سورية ..

مريكي  العامل الأ

د. اليا�س �سمعو     

اأ�ستاذ العالقات الدولية  فىجامعتي حلب والقلمون �سابقًا

بداأت القيادة ال�سورية عملية تغيري وتطوير؛ واإن كانت بطيئة منذ تويل الرئي�س 

�سد �سدة احلكم عام 2000، اإل اأنها جتابه �سغوطا قوية للت�رشيع يف  ب�سار الأ

اإن مو�سوع هذا  عملية الدمقرطة من ثالثة م�سادر: داخلية واإقليمية ودولية. 

وروبية. و�سوف  مريكية ووراءها الأ البحث هو ال�سغوطات الدولية، واأهمها الأ

لقاء  لإ مريكية  الأ ال�سورية-  العالقات  تاريخية خمت�رشة عن  ن�ستعر�س ملحة 

ال�سلبية  ونتائجها  املجابهة  اإىل  اأدت  التي  البلدين  ال�سوء على اخلالفات بني 

على م�سرية الدميقراطية يف �سورية.

قبل  وىل  الأ حقب.  ثالث  اإىل  ودم�سق  وا�سنطن  بني  العالقة  تق�سم  تاريخيا 

احلرب العاملية الثانية حيث كانت العالقة ودية، ومثال ذلك تقرير جلنة كينغ- 

كراين امل�سهورة عام 1919 الذي اأكد اأن ال�سوريني يف�سلون احل�سول على حق 
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تقرير امل�سري؛ كي يحكموا اأنف�سهم، ولكن اإن تعذر ذلك فالبد اأن حتكمهم دولة 

اأجنبية، كان خيارهم هو الوليات املتحدة. ولكن كانت �سورية حتت النتداب 

الفرن�سي خالل هذه الفرتة، ومل تكن دم�سق �ساحبة القرار النهائي يف �سوؤونها 

اخلارجية.

احلقبة الثانية بداأت بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية؛ حيث ح�سلت �سورية 

البيت  كلينتون  الرئي�س  مغادرة  حتى  وا�ستمرت   1946 عام  ا�ستقاللها  على 

كرب يف حتديد  بي�س. يف بداية هذه احلقبة ظهر عامالن كان لهما الدور الأ الأ

العالقة بني الطرفني: تاأ�سي�س دولة اإ�رشائيل عام 1948 وتطور احلرب الباردة. 

تاأرجحت العالقة خالل هذه احلقبة بني التعاون والتخا�سم بناء على ال�سيا�سة 

فرتات  هنالك  فكان  دم�سق.  جتاه  املتتالية  مريكية  الأ دارات  الإ اتبعتها  التي 

ات�سمت بعالقات ودية وتعاون بني الطرفني، منها خالل رئا�سة كارتر وبو�س 

ب وكلينتون وفرتات مت�سنجة خالل رئا�سة جون�سون وريغان ولكن الطرفني  الأ

حافظا خالل هذه احلقبة على �سعرة معاوية.

احلقبة الثالثة: بداأت باعتالء الرئي�س بو�س البن �سدة الرئا�سة يف كانون الثاين 

عام 2001 ومازالت م�ستمرة. وقد ات�سمت العالقات بني دم�سق ووا�سنطن خالل 

�سهر املا�سية  هذه الفرتة بت�سنج يقرتب من �سبه النقطاع التام. لكن خالل الأ

وروبية  الأ والعوا�سم  املتحدة  الوليات  يف  ومفكرين  �سيا�سيني  اأ�سوات  بداأت 

مريكية جتاه  اإعادة النظر يف ال�سيا�سة الأ واإ�رشائيل ترتفع طالبة من وا�سنطن 

�سورية والتي تتمحور حول حماولة عزلها وتهمي�سها مع العلم اأن هناك اعرتافا 

قليمية ونفوذها الذي ل ي�ستهان به. وما يطلبه هوؤلء  �سمنيا باأهمية �سورية الإ

�سفقة  اإىل  للو�سول  دم�سق  خماطبة  هو  وا�سنطن  من  واملفكرون  ال�سيا�سيون 

مبوقفه  متم�سكا  مازال  العقائدي  بو�س  الرئي�س  لكن  اجلميع.  م�سالح  تخدم 

العدائي من القيادة ال�سورية. واإذا ا�ستمرت التطورات ال�سلبية يف العراق ولبنان 

مريكي فلرمبا اأعاد  وفل�سطني، اإ�سافة اإىل فقدان بو�س م�سداقيته لدى ال�سعب الأ

النظر يف موقفه من رجل عقائدي يبحث عن امل�ستحيل اإىل رجل �سيا�سي يبحث 

عن املمكن. واإن حدث هذا، وهو غري متوقع، فمن املمكن احلديث عن �سفقة بني 

وا�سنطن ودم�سق ت�سمل املوا�سيع اخلم�سة التي ت�سكل م�سدر اخلالفات بينهما 
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رهاب والعراق ولبنان والدميقراطية. كانت هناك حماولت  وهي اجلولن والإ

�سلوب الذي اتبعته وا�سنطن كان جمرد طلبات  لتفاهم اأمريكي �سوري، ولكن الأ

ي خطوات ايجابية اأو  موجهة من وا�سنطن وعلى دم�سق تنفيذها دون عر�س لأ

التزامات جتاه دم�سق باملقابل مما اأف�سل هذه املحاولت. 

برعاية  مدريد  موؤمتر  وانعقاد  الكويت  حترير  حرب  انتهاء  بعد  اجلولن: 

وم�ساركة وا�سنطن كانت هنالك حماولت للو�سول اإىل �سالم �سوري- اإ�رشائيلي. 

يف  وكلينتون  �سد  الأ اجتماع  اآخرها  وكان  املحاولت  هذه  جميع  ف�سلت  وقد 

�رشائيلي،  الإ ال�سوري-  امل�سار  جتمد  احلني  ذلك  ومنذ   ،2000 اآذار  يف  جنيف 

مريكية؛ حيث جتاهلت وا�سنطن  وازداد اجلمود منذ تويل الرئي�س بو�س الرئا�سة الأ

وزيرة  واأعلنت  الطريق عر�سًا  اجلولن، وجاء ذكره يف خارطة  كليا مو�سوع 

مريكية باأنها اأعلمت اإ�رشائيل بعدم توقيع اأي اتفاقية �سالم مع دولة  اخلارجية الأ

�رشائيلي فمن  غري دميقراطية. واإذا ا�ستمر اجلمود احلايل يف امل�سار ال�سوري- الإ

ن م�ستقبل اجلولن ي�سكل  املتوقع األ تتح�سن العالقة بني وا�سنطن ودم�سق؛ لأ

العمود الفقري لهذه العالقة. واإن الرئي�س ال�سوري يعلم - كما كان والده الرئي�س 

التي  الوحيدة  الدولة  هي  املتحدة  الوليات  اأن   - يعلم  قبله  من  �سد  الأ حافظ 

اأعلن  وقد  ال�سلمية،  بالطرق  اجلولن  ل�ستعادة  اإ�رشائيل  على  ال�سغط  ت�ستطيع 

قرر  واإذا  م�سبقة،  �رشوط  بدون  اإ�رشائيل  مع  املفاو�سات  لبدء  ا�ستعداده  مرارا 

حياء العملية ال�سلمية كما فعل والده  الرئي�س بو�س البن ال�سغط على اإ�رشائيل لإ

من قبله يف التح�سري لنعقاد موؤمتر مدريد فاإنه �سوف ي�سجل نقاطا اإيجابية 

عديدة مع القيادة وال�سعب ال�سوري؛ وبالتايل �سوف يتجاوب الرئي�س ب�سار مع 

وا�سنطن، وين�سط العالقات معها متاما كما فعل والده من قبله. ولنفرت�س اأن 

�رشائيلية وبداأت  وا�سنطن اأرغمت اإ�رشائيل على اإحياء عملية ال�سالم ال�سورية- الإ

�سالم  اتفاقية  اإىل  والتو�سل  املفاو�سات  لنجاح  املقومات  لكن  املفاو�سات 

ن، واأهمها وجود قيادات يف وا�سنطن وتل اأبيب ودم�سق تريد  غري موجودة الآ

ن. فخالل املفاو�سات ال�سورية  ال�سالم وقادرة على �سنعه وهذا غري موجود الآ

�سد  �رشائيلية يف الت�سعينات كان هناك ثالث قيادات )كلينتون ورابني والأ - الإ

ب( تريد ال�سالم وقادرة على �سنعه؛ ولكن الر�سا�سة التي ق�ست على حياة  الأ

تلتها  ثم  واإ�رشائيلي.   - �سوري  ل�سالم  فر�سة  اأف�سل  لرمبا  اأي�سا  قتلت  رابني، 
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واإن كانت  �سد  خرية يف عهد كلينتون وباراك والأ الثانية والأ الواعدة  الفر�سة 

اأقل وعدا من التي �سبقتها؛ لكنها مل ُتكلل بالنجاح، وهناك وجهات نظر متباينة 

اأبيب ل تريدان  ن فاإن القيادتني يف وا�سنطن وتل  اأما الآ عن م�سئولية ف�سلها. 

ال�سالم مع �سورية، وهناك �سكوك اأي�سا يف قدرتهما على التوقيع. هذا الطريق 

ي�سكل  �سورية  اإىل  اجلولن  يعيد  اإ�رشائيلي   - �سوري  �سالم  وجه  يف  امل�سدود 

بالن�سبة لدم�سق اأهم عقبة يف الو�سول اإىل �سفقة �سورية اأمريكية.

مريكية منذ العام  رهاب الأ رهاب: و�سعت �سورية وما زالت على لئحة الإ الإ

واإمنا  اإرهابية  باأعمال  بالقيام  �سورية  تتهم  ل  وا�سنطن  اأن  العلم  مع   1979

تعتربها  اإ�رشائيل  ن  لأ اإرهابية  وا�سنطن  تعتربها  فل�سطينية  منظمات  باإيواء 

نها ل ت�ستطيع الذهاب  كذلك. هذه املنظمات الفل�سطينية موجودة يف دم�سق لأ

قررت  �سورية  اأن  افرت�سنا  واإذا  واأمان،  بحرية  فيه  للعي�س  بلدها  فل�سطني  اإىل 

وطلبت  طائرات  يف  وو�سعتهم  قياداتها  جميع  وجمعت  املنظمات  هذه  طرد 

مريكي يف دم�سق- ول يوجد �سفري اأمريكي يف دم�سق منذ ثالث  من ال�سفري الأ

قالع فاإىل اأين �سوف تتجه  �سنوات - احل�سور اإىل املطار لياأمر الطيارين بالإ

هذه الطائرات ؟

الذي تعتربه وا�سنطن  اللبناين  اأي�سا بدعم وت�سليح حزب اهلل  �سورية متهمة 

حترير  هدفها  مقاومة  منظمة  باأنه  العلم  مع  اإرهابية،  منظمة  معا  اأبيب  وتل 

را�سي اللبنانية التي حتتلها اإ�رشائيل. اإ�سافة اإىل ذلك فاإن حزب اهلل منظمة  الأ

ع�سكرية جتابه منظمة ع�سكرية اأخرى وهي اإ�رشائيل، وكالهما يحاول حت�سني 

با�ستمرار  الع�سكري  و�سعها  حت�سن  اإ�رشائيل  كانت  فاإذا  الع�سكري.  و�سعه 

و�سعه  حت�سني  يف  ذاته  احلق  اهلل  حلزب  األي�س  املتحدة  الوليات  ومب�ساعدة 

هو  وما  وغريها،  �سورية  من  ع�سكرية  م�ساعدات  على  واحل�سول  الع�سكري 

اهلل  ال�سورية حلزب  مدادات  الإ اإن  يقول  قائل  رب  لذاك.  م�سموح  لهذا  امل�سموح 

–اإن �سح القول– هى تدخل �سوري يف �سوؤون لبنان الداخلية، فهل دم�سق هي 
الوحيدة التي تتدخل يف ال�سوؤون اللبنانية. ورب قائل يقول اإن حزب اهلل منظمة 

اإرهابية، ولكن هناك اأي�سا من يقول اإن اإ�رشائيل دولة اإرهابية. وبغ�س النظر 

رهاب وتقييم هذه املنظمات  عن اخلالف بني وا�سنطن ودم�سق على تعريف الإ
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رهاب وقدمت الكثري  فقد تعاونت �سورية يف املا�سي مع وا�سنطن يف حماربة الإ

من املعلومات املفيدة اإىل وا�سنطن، واأدى ذلك اإىل اإنقاذ اأرواح اأمريكية عديدة 

ايجابية من وا�سنطن جتاه  اإذا ظهرت بادرة  للتعاون جمددا  و�سورية م�ستعدة 

دم�سق.  

عديدة،ـ  �سباب  لأ العراق  باجتياح  مريكي  الأ القرار  �سورية  عار�ست  العراق: 

منها اأن العراق بلد عربي جماور ل�سورية، ويحكمه حزب البعث الذي يحكم يف 

�سورية اأي�سا، اإ�سافة اإىل اأن الجتياح وتغيري نظام احلكم �سوف يوؤدي اإىل عدم 

على  مريكي  الأ الع�سكري  الوجود  وا�ستمرارية  العراق  تق�سيم  ورمبا  ال�ستقرار، 

املعادلة.  تغريت  مريكي  الأ الجتياح  بداأ  بعدما  ولكن  ال�رشقية،  �سورية  حدود 

الوجود  معار�سة  يف  ال�ستمرار  ول  الأ اخليار  خياران؛  �سورية  اأمام  كان 

اإغراق  هو  اخليار  هذا  من  الهدف  العراقية.  املعار�سة  مع  والتعاون  مريكي  الأ

التقييمات  -ح�سب  النهاية  يف  �سيوؤدي  الذي  العراق  م�ستنقع  يف  وا�سنطن 

قد  بذلك  �سورية  وتكون  العراق  من  مريكي  الأ اجلي�س  ان�سحاب  اإىل  ال�سورية- 

مريكية املحيطة ب�سورية  جنحت يف منع اإكمال الدائرة الع�سكرية– ال�سيا�سية الأ

�سقاط النظام نتيجة  واأي�سا منع وا�سنطن من املجازفة بالتدخل يف �سورية لإ

مريكي يف العراق. اإ�سافة اإىل ذلك مل يكن هناك اأي عر�س اأمريكي  خفاق الأ الإ

لقاء تعاون �سورية معها. اأما اخليار الثاين فكان على �سورية اأن تغري من نربة 

مريكي يف العراق والتعاون مع وا�سنطن ولو ب�سكل غري  معار�ستها للوجود الأ

اإن جنحت وا�سنطن يف حربها تكون �سورية قد �ساعدت  علني. يف هذه احلالة 

وا�سنطن  العالقات مع  العراق وح�سنت  اإىل  ال�ستقرار  اإنهاء احلرب وجلبت  يف 

والنظام العراقي اجلديد وح�سلت على فوائد اأخرى. وان ف�سلت وا�سنطن فال يقع 

ول، وهو ال�ستمرار يف معار�سة  الأ اللوم على �سورية. اختارت �سورية اخليار 

تتعاون  اأنها  مرارا  اأعلنت  دم�سق  باأن  العلم  مع  العراق  يف  مريكي  الأ الوجود 

املت�سللني  ومنع  احلدود  �سبط  يف  مريكية  الأ والقوات  العراقية  ال�سلطات  مع 

اإىل العراق، واأنها تريد حت�سني العالقات مع بغداد ولكن وا�سنطن غري مقتنعة 

وم�ستمرة يف اتهام �سورية بالت�سهيل للمت�سللني عرب احلدود ال�سورية اإىل العراق 

مريكيني. لقتل اجلنود الأ
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الدول  مبوافقة  عقود  ثالثة  ملدة  لبنان  يف  ال�سوري  الوجود  ا�ستمر  لبنان:   

العربية والغربية، ومنها الوليات املتحدة. ولكن اإ�رشار القيادة ال�سورية على 

ال�سورية-  العالقات  فيه  تدهورت  وقت  يف  حلود  الرئي�س  رئا�سة  مدة  متديد 

مريكية، اإ�سافة اإىل تدهور العالقات ال�سورية- الفرن�سية منح الفر�سة للرئي�س  الأ

�سورية يف جعل جمل�س  �سرياك ملعاقبة  الفرن�سي  الرئي�س  مع  بالتعاون  بو�س 

من يتبنى القرار رقم 1559 يف اأيلول/�سبتمرب 2004 الذي طلب من �سورية  الأ

الن�سحاب من لبنان. ثم جاء بعد ذلك اغتيال رفيق احلريري رئي�س وزراء لبنان 

تن�سحب  لكي  �سورية  على  ال�سغط  لي�ساعف   2005 �سباط/فرباير  ال�سابق يف 

من ثالثة  من لبنان ومت الن�سحاب يف ني�سان/اأبريل 2005. ثم تبنى جمل�س الأ

�سورية  من  ويطلب  احلريري،  اغتيال  يف  للتحقيق  جلنة  فيها  ي�سكل  قرارات، 

من عن اجلرمية  الأ اإىل جمل�س  اأولية  تقارير  اللجنة عدة  التعاون معها. قدمت 

ولكن دون التو�سل اإىل نتيجة والتحقيق مازال م�ستمرا. ت�ستطيع �سورية خالل 

مو�سوع  حول  املتحدة  الوليات  مع  تفاهم  اإىل  التو�سل  حماولة  الفرتة  هذه 

خماطبة  وا�سنطن  من  تتطلب  نها  لأ ال�سهلة  باملهمة  لي�ست  هذه  ولكن  لبنان؛ 

�سورية وموا�سيع اخلالف ت�سمل:

)1( طبيعة النظام ال�سيا�سي يف لبنان وعالقته مع �سورية.

)2( حزب اهلل.

)3( عملية ال�سالم مع اإ�رسائيل. 

)4( اإقامة عالقات دبلوما�سية وتر�سيم احلدود مع لبنان. 

هذه املوا�سيع مت�سابكة ومعقدة ورب قائل يقول اإن لبنان هي الدولة غري 

�سورية  تقبل  اأن  املعقول  ال�سيا�سي فمن غري  النظام  لطبيعة  بالن�سبة  املمكنة، 

نظاما معاديا اأو حتى حمايدا لها يف لبنان. اإذا كانت الو�ساية ال�سورية على 

مريكية مرفو�سة. واإن كان حزب اهلل ورقة  لبنان مرفو�سة، فكذلك الو�ساية الأ

يف يد دم�سق فهناك منظمات اأخرى هي اأوراق يف يد وا�سنطن واإن كان حزب 

اهلل عقبة يف وجه �سالم بني لبنان واإ�رشائيل فان جتريده من ال�سالح، واإ�سعافه 

ميهد الطريق ل�سالم لبناين اإ�رشائيلي منفرد؛ كمحاولة عام 1983، وهذا �سيء 

مع  حرب  حالة  يف  الوحيدة  الطوق  دولة  �سورية  يجعل  نه  لأ دم�سق  ترف�سه 
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�رشائيلي جمرد خالف حدودي بني  اإ�رشائيل، ويجعل من اخلالف ال�سوري - الإ

دولتني متجاورتني م�سابه للخالف احلدودي بني �سورية وتركيا حول مو�سوع 

مور  ا�سكندرون، – خالف ل يثري الهتمام الدويل. اإذا جرى التعامل مع هذه الأ

الثالثة ال�سائكة ب�سكل ي�سمن ل�سورية دورها واأمنها ي�سبح مو�سوع العالقات 

مور التكتيكية. اإذا قررت وا�سنطن  الدبلوما�سية وتر�سيم احلدود مع لبنان من الأ

ب�سكل جدي خماطبة دم�سق بهدف التو�سل اإىل �سالم �سوري -اإ�رشائيلي يتزامن 

ر�سمت  احلدود  تكون  احلالة  هذه  ففي  اإ�رشائيلي؛  لبناين-  �سالم  يتبعه  اأو  مع 

طراف الثالثة، واأقيمت عالقات دبلوما�سية بينهم، واأزيلت اأ�سباب ت�سليح  بني الأ

حزب اهلل لي�سبح حزبا �سيا�سيا يتناف�س على ال�سلطة على قدم امل�ساواة كبقية 

حزاب.    الأ

الباردة مل تعترب وا�سنطن الدميقراطية هدفا  الدميقراطية:خالل فرتة احلرب 

مهما يف �سيا�ستها اخلارجية وب�سكل خا�س يف العامل العربي؛ حيث كان املبداأ 

مريكي يف التعامل مع الدول اآنذاك مبنيا على اأ�سا�س اأن ما يهم وا�سنطن هو  الأ

ولكن  �سعوبها؛  مع  تتعامل  كيف  ولي�س  وا�سنطن  مع  الدول  تلك  تتعامل  كيف 

ولويات يف وا�سنطن، واأ�سبح  الأ اإىل �سدة احلكم تغريت  الرئي�س بو�س  بو�سول 

مريكية؛ اإذ يعتقد الرئي�س  ولويات الأ نظمة الدميقراطية اإحدى الأ ن�رش و دعم الأ

من  والأ قليمي  الإ وال�ستقرار  ال�سالم  اإىل  تقود  �سوف  الدميقراطية  اأن  مريكي  الأ

ولكن  رهاب.  الإ اأحد م�سادر  على  والق�ساء  البرتول  تدفق  وا�ستمرار  �رشائيل  لإ

العرب وامل�سلمني يعتقدون عك�س ذلك؛ حيث ا�ستمرار الق�سية الفل�سطينية بدون 

عليها  ال�سغط  عن  عو�سا  �رشائيل  لإ امل�رشوط  غري  وا�سنطن  ودعم  عادل  حل 

رهاب  والإ واحلرب  ال�ستقرار  املبا�رش يف عدم  ال�سبب  للق�سية، هو  حلل عادل 

وحاجز يف تطور الدميقراطية. وبالن�سبة اإىل �سورية فاإن اجلولن الذي هو جزء 

من الق�سية الفل�سطينية ي�سكل امل�سكلة املركزية. واإذا كانت وا�سنطن جادة يف 

حتقيق  يف  �سوري  تعاون  على  واحل�سول  �سورية  يف  دميقراطي  نظام  تطوير 

ال�ستقرار يف لبنان والعراق يجب على بو�س اأن يعيد النظر يف موقفه من �سورية 

�رشائيلية. لو ربط بو�س  وال�سغط على اإ�رشائيل للبدء باملفاو�سات ال�سورية – الإ

حياء  بني اإ�رشاره على تطوير الدميقراطية يف �سورية مع ال�سغط على اإ�رشائيل لإ

لكن  ال�سوري.  ال�سارع  اكت�سب م�سداقية يف دم�سق ويف  لكان  ال�سلمية  العملية 
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التهديد  طريق  عن  ال�سلبي  ال�سغط  على  اإ�رشاره  مع  اجلولن  مو�سوع  اإهماله 

وتنفيذ قرارات معاقبة �سورية �ساعد الرئي�س ب�سار يف تعبئة املجتمع ال�سوري 

يف مواجهة اأمريكا.

    تاريخيا كان ال�سوريون مييزون بني اأمريكا كدولة وجمتمع ونظام اأعجبوا 

اأدانوها  التي  العرب  ق�سايا  جتاه  مريكية  الأ ال�سيا�سة  وبني  طرف،  من  بها 

اأو حتى غري موجود،  وظهر  اأ�سبح �سبابيا  التمييز  اليوم هذا  اآخر.  من طرف 

اإىل ظهور  اأدى  ما  وهو  اأمريكي؛  هو  ما  كل  النت�سار جتاه  وا�سع  �سلبي  �سعور 

�سعار جديد يف �سورية يقول: »ل �سوت يعلو على �سوت املعركة مع اأمريكا« 

�سالمي اأخذت موقفا موحدا يف  حتى املعار�سة ال�سورية ب�سقيها الليربايل والإ

مريكية تاأكيدا على ولئها ل�سورية بغ�س النظر  جمابهة التهديدات العنجهية الأ

الوليات  �سلبية يف  �سورية  ازدادت �سورة  النظام. وباملقابل  عن موقفها من 

البدء يف  ن  املتحدة؛ نتيجة تزايد حدة املجابهة بني العا�سمتني. املطلوب الآ

تغيري ال�سورة امل�سوهة للبلدين عن طريق ا�ستبدال لهجة املجابهة باملخاطبة 

يجابية بني الطرفني.   الإ

مريكية،  مربيالية الأ   رمبا هناك تناق�س متاأ�سل بني ال�سوفينية العربية والإ

» وبقليل  مريكية  و«الأ ال�سورية«   « تناق�س بني  بال�رشورة  لي�س هنالك  ولكن 

من العقالنية والرباجماتية فاإن م�سالح البلدين �سوف تلتقي يف حل الكثري من 

الق�سايا املختلف عليها. تعلم وا�سنطن اأن �سورية مازالت لعبا مهما اإقليميا، 

اإرباك  اإىل  اأدى  التعامل مع دم�سق، مما  ولكن لي�س هنالك و�سوح على كيفية 

القيادة ال�سورية وتوجيه اأنظارها اإىل التهديدات اخلارجية على ح�ساب امل�سرية 

الدميقراطية. 

  يريد ال�سوريون، الت�رشيع يف م�سرية الدميقراطية بعد اأن عا�سوا حتت حكم 

كرث من اأربعة عقود. وكما اأن الدميقراطية كانت �سحية  نظام احلزب الواحد لأ

احلرب  �سحية  اليوم  �سورية  يف  الدميقراطية  اأ�سبحت  كذلك  الباردة،  احلرب 

الباردة بني دم�سق ووا�سنطن. يحاول الرئي�س ب�سار مد يده اإىل الغرب لكن الرف�س 

يجابي من قبل وا�سنطن �سوف  مريكي يدفعه اإىل ال�رشق. القليل من الدفع الإ الأ

عادة النظر يف موقفه ال�سيا�سي جتاه وا�سنطن،  يف�سح املجال للرئي�س ب�سار لإ
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)امل�سيحي(  الغرب  جتاه  النت�سار  الوا�سع  ال�سوري  ال�سارع  عداء  من  وللحد 

ب�سكل خا�س– ولرتكيز جهوده على  منها  �سالمية  املعار�سة -والإ ولحتواء 

الت�رشيع يف العملية الدميقراطية.

مريكية تدور يف فلك  ويف النهاية فاإن جمموعة هذه اخلالفات ال�سورية -الأ

�رشائيلي. ول حل لهذه اخلالفات دون البدء بحل ال�رشاع  ال�رشاع العربي- الإ

امل�سكلة  ولكن  تقدير.  اأقل  على  �رشائيلي  الإ ال�سوري-  اأو  �رشائيلي  -الإ العربي 

جوقة  ت�سكل  وا�سنطن  يف  احلاكمة  العقائدية  والفئة  اأطر�س  العقائدي  اأن  هي 

�سلحفاة مقلوبة  �سورية لفرتة طويلة  العربي ومن �سمنه  العامل  طر�سان. كان 

اإذا  �سلحفاة.  مازالت  ولكنها  اأرجلها  على  ال�سلحفاة  انقلبت  ن  الآ ظهرها.  على 

قليمية  مريكي املتزايد على �سورية، اإ�سافة اإىل ال�سغوطات الإ ا�ستمر ال�سغط الأ

والداخلية، فهل �ستبقى ال�سلحفاة على اأرجلها اأو تنقلب على ظهرها وهذا لي�س 

من م�سلحة الطرفني ؟!
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العالقات ال�سورية - اللبنانية..

م�سار واآفاق

                اأكرم البني

كاتب ونا�سط فى جلان اإحياء املجتمع املدين فى �سورية 

فعدا  بلدين،  بني  تتوفر  اأن  يندر  عالقات  من  ولبنان  �سورية  بني  ما  رغم 

القربى  اأوا�رش  هناك  اجلغرايف،  الحت�سان  بل  والت�سابك  امل�سرتك  التاريخ 

يبدو  البلدين  ال�سيا�سي بني  امل�سهد  فاإن  معًا،  الذي يجمعهما  الواحد  وامل�سري 

اأب�سط  منتهكًا  احل�سابات،  وت�سفية  التوتر  اإىل  انتقل  وقد  اليوم،  لل�سفقة  مثرياً 

قواعد العالقات الطبيعية بني الدول، وم�سفيًا مزيداً من ال�رشوخ واحل�سا�سيات، 

كما م�ستح�رشاً من الذاكرة حمطات من القطيعة واجلفاء تكررت منذ ال�ستقالل، 

وترتب عليها خ�سائر كبرية ماديًا ومعنويًا للطرفني.

ال�سورية-  للعالقات  �سحي  تطور  يف  الرئي�سة  املع�سلة  تكمن  تاريخيًا، 

يف  نوعيًا  متايزاً  عرفا  طرفني  بني  متكافئة  غري  عالقات  اأنها  فى  اللبنانية 

والقوة، كما تختلف  الوزن  واحد من  م�ستوى  يقفان على  اأنظمة حكمهما، ول 
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التدخالت اخلارجية وتواترها  تناوب  ناهيك عن  اإليها،  دوافعهما وحاجتهما 

مر الذي يكبل اإرادة الطرفني، وي�سّيق اإىل حد  يف تقرير م�سارها وم�سريها، الأ

كبري من فر�س توافقهما، وي�سمح باأن ي�سم هذه العالقات عمومًا باأنها متوترة 

وغري م�ستقرة. وبداية ميكن قراءة م�سار هذه العالقات من قناة �سيا�سة ال�سلطة 

قوى. ال�سورية ب�سفتها الطرف الأ

ال�سورية جتاه لبنان، وحماولة  ال�سيا�سة  ى وتعددت يف حتليل  الروؤ تنوعت 

بدت  متباينة  ومواقف  تطورات  من  عقود  خالل  �سهدته  ما  �سوء  يف  تقوميها 

م�سامينها  يف  متناق�سة  بل  م�ساراتها  يف  متعرجة  اأو  مف�رشة  غري  اأحيانًا 

جهد  اإىل  املرء  يحتاج  ورمبا  احلاكمة،  للنخبة  املعلنة  املبادئ  مع  مقارنة 

لنقل  اأو  واحد  ينظمه خيط  والذي  الرئي�س حلركتها  بالجتاه  م�ساك  لالإ خا�س 

هدف مركزي هو تخدمي م�سالح النظام ال�سوري ملد نفوذه يف امل�رشق العربي 

وموقعه  قليمي  الإ وزنه  لتح�سني  وتوظيفها  اللبنانية  الورقة  على  بال�ستحواذ 

وزن  فمعايرة  ويدعمها،  الداخلية  هيمنته  عنا�رش  تاليًا  يعزز  ما  التفاو�سي، 

�سا�سية  الأ الطرائق  اإحدى  هو  قليمية  الإ العالقات  �سبكة  يف  حاكمة  �سلطة  اأي 

لقيا�س قوتها ومدى ا�ستقرار م�ساحلها وامتيازاتها، ما يعني اأن ال�سعي لتاأكيد 

قليميني هو واحد من العوامل امل�ساعدة يف متكني ال�سلطة  احل�سور والنفوذ الإ

ال�سورية  بال�سلطة  �سبيهة  �سلطة  كانت  اإذا  خ�سو�سًا  �سيادتها،  وتثبيت  داخليًا 

ت�ستمد م�رشوعيتها يف احلكم من اأيديولوجية وطنية وقومية اأ�سا�سًا ولي�س من 

اآليات �سيا�سية دميقراطية.

يف �سبيل حتقيق هذا الهدف تك�سفت ال�سيا�سة ال�سورية جتاه لبنان عن عدد 

من ال�سمات واملحددات امل�سلكية....

اأوًل، نهجها الرباجماتي واإنها يف غري مكان وزمان اأدارت ظهرها لل�سعارات 

الوطنية اأو القومية التي ترفعها من اأجل ك�سب جولة اأو موقع اأو للحفاظ على 

نفوذ مهدد، ول يغري من هذه احلقيقة جناحها اأحيانًا يف اإك�ساء هذا النهج ثوب 

وامل�سالح  اخلارجية  خطار  والأ التحديات  عناوين  حتت  تربيره  اأو  املبادئ، 

مة العربية. العليا للوطن والأ

ثانيًا، تطبعت هذه ال�سيا�سة بالو�سائط ذاتها التي ا�ستخدمتها ال�سلطة ال�سورية 
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منية احلادة  ل�سمان �سيطرتها الداخلية واعتمدت القوة الع�سكرية والتدخالت الأ

يف تقرير م�سار ال�رشاعات اللبنانية واإعادة اإنتاج اأوزان القوى واملواقع فاأتقنت 

ح�سور  وطابع  قواها  حجم  ينظم  مبا  اللبنانية  احلال  مع  التعامل  اإدارة  فن 

اخلالفات وامل�سالح دون ال�سماح لغلبة طرف على اآخر بل احلر�س كي يبقى 

وحتقيق  احل�سم  عن  وعاجزاً  لها  ومنازعًا  خرى،  الأ طراف  لالأ مهدداً  طرف  كل 

انت�سار نهائي، لي�سار تلقائيًا اإىل تعومي الدور ال�سوري وجعله يف موقع احلكم 

واملقرر الوحيد واأنه مبثابة حاجة م�ستدمية؛ ل�سمان اأمن لبنان و�سبط التوازن 

بني تكويناته وتياراته املختلفة.

املواقع  اأهم  يف  املبا�رش  الع�سكري  احل�سور  على  اإ�رشارها  مع  ثالثًا، 

جتنبت  لبنان،  مناطق  معظم  يف  مني  الأ النفوذ  ومد  اللبنانية،  ال�سرتاتيجية 

زمات اأ�سلوب التدخل الع�سوي بج�سدها، مف�سلة  ال�سيا�سة ال�سورية يف اأغلب الأ

ا�ستئناف �رشاعها على النفوذ و�سمان ال�سيطرة عرب وكالء يتغريون ويتبدلون 

ب�سورة تثري الده�سة اأحيانًا تبعًا لتغري حاجات ال�سلطة ال�سورية، فاإذا ا�ستثنينا 

دخول القوات الع�سكرية ال�سورية اإىل لبنان عام 1976، ثم الت�سدي الع�سكري 

الفل�سطينية من  القيادة  الطريق على  �سالمي وقطع  الإ التوحيد  املبا�رش حلركة 

فادة  الإ واأي�سًا  انتزاع موطىء قدم لها يف طرابل�س بعد خروجها من بريوت، 

من مناخات حرب اخلليج الثانية لت�سفية �سلطة اجلرنال عون، ميكن القول اإن 

املبا�رشة وجنحت يف  املواجهات  من  رئي�س  اأفلتت كاجتاه  ال�سورية  ال�سيا�سة 

اأو  اإ�سعاف وزنها  للرد على حماولت  لبنانيني متعددين  التدخل عرب و�سطاء 

اللتفاف على دورها املقرر، بل لعب هوؤلء الو�سطاء اأحيانًا دوراً يف ت�رشيف 

قليمية، وتاليًا اإرباك خ�سومها اأو ال�سغط عليهم. اأزماتها ال�سيا�سية الإ

رابعًا، اإ�سافة لداأبها يف خلق ركائز لبنانية موالية من اأحزاب و�سخ�سيات 

القت�سادي  الن�ساط  من  مهم  قطاع  ربط  يف  ال�سورية  ال�سيا�سة  جنحت  عامة، 

الوجود  هام�س  على  فنمت  ال�سوري،  والقت�ساد  ال�سوق  عجلة  يف  اللبناين 

اقت�سادية غري منظورة عنوانها  املديد م�سالح وت�ساركات  ال�سوري  الع�سكري 

بتالزم  وي�سميها  البع�س  يتندر  امل�رشوعة،  غري  والتجارة  التهريب  الرئي�س 

الف�سادين، اأف�ست اإىل ت�سويه املناخ ال�سحي وال�رشوري لنمو نخب اقت�سادية 
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للتنمية  امل�سرتكة  احليوية  احلاجات  مع  م�ساحلها  تلتقي  و�سورية  لبنانية 

القت�سادية يف كال البلدين، والتي بدونها ل ميكن تو�سيع القاعدة الجتماعية 

املوؤمنة بحيوية وتكافوؤ العالقات ال�سورية - اللبنانية. 

خام�سًا، ل�سمان ال�ستحواذ ال�رشعي على الو�سع اللبناين ا�ستثمرت ال�سيا�سة 

مريكية  الأ  - ال�سعودية  الرعاية  وحتديداً  والعاملية،  العربية  املظلة  ال�سورية 

لتفاق الطائف لتنفيذ ما يفيدها من بنوده مبا يعزز اأ�سباب الهيمنة، لكن هذه 

كاأداة  موؤ�س�ساتها  اأهم  وت�سخري  اللبنانية،  الدولة  مبفاتيح  م�ساك  الإ عرب  املرة 

طيعة يف يدها، ومن اأجل ذلك كان لبد من تعطيل البند املتعلق بجدولة اإعادة 

انت�سار القوات ال�سورية يف لبنان، والتهرب من حتديد موعد قاطع لن�سحابها 

من اأر�سه، واأي�سًا جتميد اأو تاأجيل تطبيق البنود الداعية اإىل جتديد بنية ال�سلطة 

الطائفية  التق�سيمات  من  والتحرر  النتخابي،  النظام  اإ�سالح  جلهة  اللبنانية 

واملذهبية )جمل�س نواب بال طائفية وجمل�س �سيوخ ( ورمبا دون اأن تتح�سب باأن 

مثل هذا التوغل يف تقرير م�سري لبنان اأدى اإىل تنامي م�ساعر الغنب والدونية 

عند اللبنانيني،  وتاليًا التذمر والعداء ل�سورية جنبًا اإىل جنب مع انح�سار ثقتهم 

بعمومية ال�سلطة وحيادها وبقدرتها على لعب دور رئي�س يف توجيه ال�رشاعات 

الداخلية وتر�سيدها حتت مظلة واحدة، جتلت هذه احلقيقة باأو�سح �سورها يف 

عملية التمديد للرئي�س اإميل حلود، وما جنم عنها من تداعيات اأفقدت ال�سيا�سة 

ال�سورية معظم الر�سيد املعنوي الذي ك�سبته جراء العرتاف الوا�سع بدورها يف 

هلية اللبنانية. اإنهاء احلرب الأ

ال�سورية  ال�سيا�سة  اأ�سئلة تطرح باإحلاح، هل متكنت   يف �سوء ما �سبق ثمة 

وما جدوى  عليها؟!  وباًل  راكمته  ما  انقلب  اأم  مبتغاها  لبنان من حتقيق  يف 

مر  الأ اأيكون  لبنان؟  مع  العالقة  اإدارة  يف  �سكال  والأ ال�سور  بهذه  ا�ستمرارها 

جمرد عناد ومكابرة، اأم لعله عمى امل�سالح والمتيازات، اأم دليل اأزمة يعاين 

منها بع�س قوى النظام تتك�سف عجزا عن التكيف مع اجلديد احلا�سل؟!..

مما  الرغم  وعلى  لبنان،  جتاه  ال�سورية  ال�سيا�سة  تاريخ  على  لع  مطَّ كل  اإن 

ح�سل من متغريات عاملية واإقليمية انتهت مبوجبها مناخات احلرب الباردة 

�سف اأي جديد  هم الن�سحاب املذل للقوات الع�سكرية من لبنان، لن يجد لالأ والأ
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ن على معامل النهج القدمي  يف حركتها الراهنة، بل ثمة ا�ستمرار واإ�رشار حتى الآ

قليمية واللبنانية. لكن يت�سح اجلديد  الإ زمات  يف تعاطيها مع امل�سكالت والأ

يف عمق ماأزقها الراهن، وانك�ساف حجم الهوة على نحو فا�سح بني ما تدعيه 

وما ت�ستطيعه. وقد �ساق هام�س مناورتها اإىل حد مل تعهده منذ عقود وانعك�س 

روح  حلقن  اأيديولوجية  تعبئة  بني  لتتاأرجح  مواقفها،  يف  وارتباكًا  ا�سطرابًا 

التحدي �سد ما يجري يف لبنان من حتولت، وبني مماطلة وت�سويف ورهان 

بع�س  جتيري  مكان  بالإ لعل  اأحداث  من  ي�ستجد  ما  وترقب  الوقت،  عامل  على 

�رشار. نتائجها مبا يحافظ على الو�سع القائم وي�سمن اأقل اخل�سائر والأ

ثمة من ل يزال يف ال�سلطة يهوى التحدي، ويتوهم اأنه يعي�س يف املا�سي، 

واأن ال�سيا�سة ال�سورية يف لبنان ل تزال متلك قدرة كبرية يح�سب ح�سابها على 

نظام  عن  للدفاع  الطرق  اأف�سل  اإن  تقول  بفكرة  ويدعمها  �سغال،  والإ املناورة 

يحا�رش ويهدد هي نقل املواجهة اإىل خارج �ساحته.!! 

نانية جلماعة ما  الأ اأن تف�سي امل�سالح  التاريخ  فريداً يف  هو لي�س م�سهداً 

اإىل انهيارات عامة ومروعة، واأن تقاد بالد اإىل مزيد من احل�سار والعزلة واإىل 

مواجهات �سوف تبدو اأ�سبه بخيارات مدمرة. وبالتايل من غري امل�ستبعد اأن يلجاأ 

بع�س املتنفذين واأ�سحاب المتيازات، وربطًا مع حجم اخل�سارة القت�سادية 

وانح�سار الت�سهيالت التي كانوا يتنعمون بها يف لبنان، واأي�سًا اخلوف من اأن 

اأ�ساليب  يهدد جناح لبنان الدميقراطي ال�ستقرار اله�س لرتكيبة ل تزال تعتمد 

ال�ستبداد وترعاه ل�سمان �سيادتها، اأن يلجاأوا اإىل الدفاع عن الو�سع القائم يف 

لبنان، وخو�س ال�رشاع املفرو�س عليهم باملمانعة يف اإجراء اأي تغيري جدي 

يف طرائق العالقة مع هذا البلد. 

حماولة  يف  ح�ساباتهم  اللبناين  ال�ستقرار  ورقة  ت�سمني  يف  يجازفون  هم 

مور اإىل �سابق عهدها، وتاليًا  رمبا يائ�سة لوقف تدهور الوزن ال�سوري، واإعادة الأ

معركة  تخو�س  كي  ال�سعبة  �رشوطها  رغم  ال�سورية  ال�سيا�سة  دفع  اإىل  امليل 

قليمي يف لبنان؛ كمعركة »ك�رش عظم« دون تقدير للعواقب املحتملة،  النفوذ الإ

وغالبًا وفق �سيناريو باتت م�ساهده معروفة، يبداأ من جر لبنان اإىل اأزمة وفاق، 

وراق التكتيكية كحزب اهلل وبع�س اجلماعات  ربطًا مع تفعيل بع�س القوى والأ
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الفل�سطينية، ورمبا الت�سجيع تكتيكيًا على حتريك احلدود اللبنانية مع اإ�رشائيل، 

ظهار الدور ال�سوري كحاجة مو�سوعية ل غنى  فادة من كل ذلك لإ على اأمل الإ

عن ا�ستمراره اإقليميًا، واأنه خري من ي�سبط اإيقاع ال�رشاع بني اللبنانيني ودور 

مر الذي يتطلب تلقائيًا حتويل الداخل ال�سوري اإىل ما ي�سبه  املقاومة يف اآن؛ الأ

ال�سبط  حكام  لإ قمعية  اندفاعات  من  ذلك  على  يرتتب  وما  مواجهة،  قاعدة 

القب�سة احلديدية وخنق  ل�سيا�سة  منية، رمبا تتوج بعودة مظفرة  الأ وال�سيطرة 

هوام�س احلراك ال�سعبي وال�سيا�سي املحدود. 

اإن حال احل�سار وارتفاع حرارة ال�سغوط التي تتعر�س لها �سورية، والتي 

وجديتها  حجمها  يف  الت�سمية  �سحت  اإن  الثقيل«  »العيار  من  اعتبارها  ميكن 

واأي�سًا يف تنوعها و�سدة تواترها، ي�سعانها هذه املرة واأكرث من اأي مرة على 

مفرتق طرق لختيار م�سار يف العالقة مع لبنان من بني توجهات متعددة باأمل 

�سلم،  الأ التوجهات ثمة خيار وحيد هو  التدهور احلا�سل. ومن بني هذه  وقف 

�سعب على ال�سلطة وم�سالح  ف�سل حلا�رش �سورية وم�ستقبلها، لكنه الأ ولنقل الأ

بع�س املتنفذين فيها، يقوم على تعاطي عقالين مع الواقع القائم واجتاهات 

مور اإىل حافة الهاوية. وتاليًا ا�ستثمار م�ساحات  تطوره حت�سبًا من اأن ت�سل الأ

الوقت ال�سائع لي�س من اأجل الركون اإىل اأوراق ال�سغط واإىل منطق القوة الع�سكرية 

الهتمام  وبوؤرة  الثقل  مركز  بنقل  وجريء  تاريخي  قرار  لتخاذ  بل  منية  والأ

والنفتاح  الدميقراطي،  �سالح  الإ قدمًا نحو  وال�سري  الداخل،  ال�سيا�سيني �سوب 

على املجتمع وقواه احلية، واأي�سًا �سياغة عالقات ندية ومتكافئة مع لبنان.

القدمية، عقلية  العقلية  �رشار على  الإ اإما  الب�ساطة،  بهذه  الق�سية مطروحة 

ال�سيا�سية  الوطنية والقومية، واإخ�ساع كل �سيء مبا يف ذلك احلياة  الو�ساية 

اعتبار  دون  اخلا�سة  واأغرا�سها  احلاكمة  النخبة  ملواقف  و�سورية  لبنان  يف 

خر ال�سوري واللبناين على حد �سواء، واإما التطلع لبناء عالقة جديدة بينها  لالآ

واملجتمع ال�سوري، وبينها ولبنان، تاأخذ يف العتبار ما ح�سل من م�ستجدات، 

اإرادة  احرتام  ونحو  ال�سورية  احلياة  يف  دميقراطي  عقد  تاأ�سي�س  نحو  وتتجه 

اللبنانيني يف تقرير م�سريهم، وما يعنيه ذلك من وقف جميع اأ�سكال التدخالت 

منية وال�سيا�سية. الأ
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حباط، وتاليًا  وىل هو املزيد من التاأزم والإ اإن اجلديد املحتمل يف احلالة الأ

وا�ستمرار  الو�ساية،  ملنظومة  �سيء  كل  اإخ�ساع  من  عليه  اعتدنا  ما  ت�سويغ 

اللبناين  وامل�سري  الوطن  م�سالح  تقرير  يف  للنقا�س  القابل  غري  ال�سلطة  حق 

واإمنا  فح�سب؛  ال�سيا�سة  احتكار  عملية  لي�س  تكري�س  يعني  مبا  �سواء،  حد  على 

وت�سويغ  العامة  بالرثوات  والت�رشف  والنا�س  القت�ساد  على  ال�ستيالء  اأي�سًا 

ذلك  على  يرتتب  وما  وال�سيا�سية،  املدنية  احلريات  وتعطيل  احلقوق  م�سادرة 

من �رشورة اللجوء اإىل القوة والقمع وردع كل من ت�سول له نف�سه التطاول على 

هذه املنظومة.

اأما يف احلالة الثانية فاإن مراجعة ال�سيا�سة ال�سورية يف لبنان واإعادة النظر 

مع  العالقات  على  فقط  لي�س  اإيجابية  اآثاراً  تنعك�س  الو�ساية  عقلية  بح�سور 

�سالح الدميقراطي يف البالد، واأي�سًا  ال�سعب اللبناين، واإمنا اأي�سًا على روح الإ

بداية  جهة  من  فتغدو  اخلارجية،  وال�سغوط  التحديات  مواجهة  �رشوط  على 

جدية لاللتفات �سوب الداخل ال�سوري، وتخ�سي�س اجلهود الرئي�سة للعناية به 

عادة بناء ال�رشعية ال�سيا�سية على اأ�س�س  �سا�س لإ وزيادة منعته ما ي�سع حجر الأ

جديدة.

�سحيح اأن النخبة احلاكمة يف �سورية حازت �رشعيتها ب�سفتها نخبة وطنية 

وذات ر�سالة قومية؛ لكن ال�سحيح اأي�سًا اأن ال�رشوط العاملية تغريت وتغري معها 

هذا ال�سكل من فر�س العالقة بني ال�سلطة واملجتمع، ناهيك عن نتائجه الهزيلة 

واملحبطة، ما اأظهر لكل ذي عني �رشورة اإعادة العتبار للعالقة ال�سيادية بني 

�سلطة وجمتمع يفرت�س اأن حتظى باحرتام مواطنيه وتقديرهم لقاء اهتمامها 

املا�سي  ذهنية  جتاوز  �رشورة  يعني  وما  وحرياتهم،  وحقوقهم  بحاجاتهم 

م�سبقة  ت�سورات  تاريخيًا على  قامت  التي  ال�سيطرة  اآليات  واأ�ساليبه، وحتديداً 

اأيديولوجية كانت اأم �سيا�سية، وتربير اإخ�ساع الداخل بكل تكويناته وتياراته 

حكام العرفية  وتطويعه اأمنيًا خلدمة هذه الت�سورات يف اأجواء حالة الطوارئ والأ

خر وخنق احلريات. وقمع الراأي الآ

ومن جهة اأخرى اإذا كان ثمة غاية ا�سرتاتيجية يف بقاء لبنان �ساحة وفّية 

بدللة  اللبنانية  ال�سيا�سية  العملية  اأوليات  حتديد  وتاليًا  اآمنًا،  وجاراً  ل�سورية 
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جدى اأي�سًا جتاوز ذهنية املا�سي  خطار املحدقة، فالأ التحديات اخلارجية والأ

ليات القدمية التي حكمت العالقة بني البلدين طيلة عقود،  وتغيري الطرائق والآ

مر الذي يوفر مناخات �سحية لتفتح دور حقيقي للبنان يف حماية امل�سالح  الأ

من  مزيد  نحو  ت�سري  اأو�ساع  ظل  يف  عنه  بديل  اأو  غنى  ل  امل�سرتك  وامل�سري 

اللبنانيني يزيل  اإرادة  اإقليميًا واحلد من دوره، فتحرير  ال�سوري  ح�سار النفوذ 

�سباب التي خلقت جواً من العداء لل�سيا�سات ال�سورية، كما ي�ساعد  كثرياً من الأ

عداء  على بناء عتبة را�سخة من الثقة بني ال�سعبني، تقطع الطريق على نوايا الأ

�رشار على العك�س ل بد اأن ي�ستح�رش اأ�سبابًا  امل�سرتكني وخمططاتهم، بينما الإ

جديدة لتعميق ال�رشوخ وزيادة احل�سا�سيات بني لبنان و�سورية وبني اللبنانيني 

اأنف�سهم.

بعد ان�سحاب اجلي�س ال�سوري من لبنان يجب اأن يعي اجلميع اأن �سورية مل 

وليات املبادرة ل�سياغة عالقة  تعد ذاتها، ومل يعد لبنان نف�سه، و�سارت من الأ

خمتلفة بني البلدين على اأ�س�س جديدة، تاأخذ يف العتبار نتائج ما ح�سل، ومتيل 

نحو تغليب الثقة بال�سعب اللبناين ودوره الوطني وخياره الدميقراطي. 

رهاب ثمة قلق وا�سح األ ينجح الو�سع الذاتي اللبناين يف ا�ستثمار  ويف هذا الإ

ي�سهده  الدميقراطي، فما  لتاأكيد ح�سوره واجتماعه  املتغريات وتوظيفها  هذه 

لبنان من �سيوع اأ�ساليب التحدي وا�ستعرا�س القوة ولغة املهاترات والنفعال 

ل يخدم اأحداً ولن يوؤدي اإل ملزيد من تعزيز دور العوامل اخلارجية اأيًا تكن يف 

تقرير م�سري اللبنانيني.

�سحيح اأن املعار�سة اللبنانية جنحت يف ك�رش الطوق الطائفي جزئيًا، لكنها 

وقد انتقلت اإىل موقع الهجوم، معنية اليوم اأكرث من غريها يف الك�سف عن وجه 

بلورة  قادر على  ال�سرب،  وانعدام  الت�رشع  عليه مالمح  تظهر  ل  وطني عري�س 

اللبنانية  طراف  الأ خمتلف  مع  والت�سارك  للتوافق  وا�سعًا  الباب  يفتح  خطاب، 

دون ا�ستثناء، ويناأى تاليًا عن اأية اندفاعات اأنانية و�سيقة تعمق التخندقات، 

وت�سعر اخلا�رش اأنه خ�رش كل �سيء، ومل يعد له مكان يف املرحلة القادمة، وبدون 

اأطراف اأخرى على تقدمي التنازلت ال�رشورية  هذه الروح من املحال ت�سجيع 

خللق التفاهمات، وبناء التوافقات، اأو ح�سم تردد جمموعات وزعامات اإ�سالمية 
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الدائر ومن  ال�رشاع  يتها ومواقفها من  روؤ املعار�سة يف  اإىل بع�س  اقرب  هي 

م�ستقبل لبنان. 

مركزية  دولة  بناء  مهمة  لرفد  مواتية  املو�سوعية  الظروف  تكون  رمبا 

توازن  يزال  ول  وحرجًا،  قلقًا  يزال  ل  اللبنانية  احلال  تطور  لكن  دميقراطية 

ي�سكل   « بديل   « اأي طرف لوحده يف خلق  القوى متقلبًا وح�سا�سًا، ولن ينجح 

مظلة للجميع ويحظى بثقة النا�س واحرتامهم، وما يح�سل من تطورات لن ُيثمر 

ويوؤتى اأكله اإل اإذا ات�سحت قدرة ال�سعب اللبناين وقواه احلية على النتقال من 

عهد الو�ساية اإىل حكم نف�سه بنف�سه، واأبدى نوعًا من احلر�س العام على احلياة 

امل�سرتكة على قاعدة حاجة اإ�سالحية دميقراطية متعددة امل�ستويات �سيا�سيًا 

اللبناين،  واملجتمع  الدولة  يف  احلية  القطاعات  كل  فيها  ت�سارك  واقت�ساديًا، 

وتطمينات  �سورية،  مع  ومتكافئة  متميزة  لعالقات  �سحية  �سياغة  وتت�سمن 

جدية باأل يتحول لبنان اإىل جرح مفتوح يف اخلا�رشة ال�سورية، ربطًا مع احلر�س 

اللبنانية،  القت�سادية  القطاعات  خمتلف  يف  ال�سوريني  العمال  م�سري  على 

واهتمامًا بتح�سني اأو�ساع الالجئني الفل�سطينيني و�رشوط حياتهم. 

ل تزال اأيادي ال�سوريني على قلوبهم، وياأملون األ حتدث اندفاعات مغر�سة 

�سيل، اأو ت�سكل ذريعة  تفقد ما ح�سل يف لبنان من تطورات معناه الدميقراطي الأ

ية بلدين دميقراطيني متجاورين ومتالحمني،  مل امل�سرتك يف روؤ جها�س الأ لإ

يف  وموؤ�س�ساتها  الدولة  خيار  لبنان،  يف  ال�سلمي  اخليار  جناح  هي  واأمنيتهم 

التوفيق بني امل�سالح واملواقف املتباينة، والذي يرتبط ب�سدة ب�رشورة ابتعاد 

اللبنانية عن التوتري وال�ستقطابات احلادة ونوازع التطرف واملغالة،  القوى 

ق�ساء.  جواء عاطفيًا، والت�رشع يف ت�سويغ اأفعال الإ واأ�ساليب �سحن الأ

 ثمة قلق حقيقي عند الدميقراطيني يف �سورية ولبنان من احتمال تطور غري 

حداث اللبنانية، وخا�سة نحو �رشاع اأهلي لن يبقي اأو يذر، لي�س فقط  حممود لالأ

�ساليب ال�سلمية  رهاب، وينا�رشون الأ عمى ولغة الإ نهم يناه�سون العنف الأ لأ

اإذا ما ف�سل  نهم يعرفون جيداً ما �سوف ينعك�س عليهم  واملدنية، ولي�س فقط لأ

اللبنانيون يف بناء اجتماع دميقراطي ووحدة وطنية، حتت�سن تنوعهم الفريد، 

مور نحو اإغراق لبنان من جديد  بل اأ�سا�سًا بدافع من رغبة �سادقة باأل تذهب الأ



��

يف دوامة التفرقة والقتل.

اأن ال�ساأن اللبناين ميكن اعتباره يف اأكرث من وجه ومعنى �ساأنًا   يت�سح اإذاً 

طبيعيًا  انعكا�سًا  تبدو  �سوف  خري  الأ هذا  �سورة  باأن  ونعرتف  �سورية.  داخليًا 

مكان النظر  لل�سورة التي �سوف تر�سم للعالقة مع لبنان. وبالتايل مل يعد بالإ

�سلوك  يف  تقدمها  عن  مبعزل  �سورية  يف  الدميقراطي  التغيري  حركة  تقدم  اإىل 

النظام جتاه لبنان، واأي�سًا تقدمها يف احلياة اللبنانية، والعك�س بالعك�س. 

بن�رشة  الدميقراطيون مطالباتهم  يربط  اأن  البديهي  الثنائية من  وفق هذه 

النظام  تدخل  لوقف  الدعوات  ت�سديد  مع  �سورية،  يف  والدميقراطية  احلريات 

ال�سوري واأجهزته يف ال�سوؤون اللبنانية، ولر�سم عالقة مع لبنان كبلد دميقراطي 

وم�ستقل. وتاليًا اجلمع بني العمل على تفعيل قنوات التوا�سل مع القوى احلية 

النظام والندفاعات  �سيا�سات  يقاع وحما�رشة  الإ لتوحيد  وال�سورية  اللبنانية 

الثقافية  املبادرات  اإطالق  وبني  اجلانبني،  كال  من  واملتطرفة  العن�رشية 

وال�سيا�سية امل�سرتكة خللق مقومات تراكمية يف املناخ والوعي والعمل امللمو�س 

�سالح يف �سورية ويف  التغيري والإ الذي يحث على  �سعبيًا و�سيا�سيًا،  ال�ساغط 

بناء عالقة متكافئة مع لبنان. 

اليوم تعي�س العالقات ال�سورية - اللبنانية خما�سًا ع�سرياً، ويتنامى �سعور 

باأن  اإح�سا�س  ينت�رش  كما  اآت.  هو  ما  وخطورة  الراهن  الو�سع  بخطورة  عام 

ال�ستمرار يف ال�سيا�سات الراهنة لل�سلطة ال�سورية �سوف ياأخذ البالد نحو املزيد 

خ�رش والياب�س، ما ي�سعنا  من احل�سار والعزلة، اأو رمبا نحو حرب قد تاأكل الأ

جميعًا اأمام اختيار حا�سم، اإما العمل اجلدي لفر�س التحول الدميقراطي وبناء 

عالقات �سحية بني لبنان و�سورية، ت�سمن امل�سالح امل�سرتكة لل�سعبني، واإما 

�رشار على تغليب لغة امل�سالح ال�سيقة والدفاع عن امتيازات ومغامن رمبا  الإ

�سيكون اأ�سحابها اأول �سحاياها. 
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مراحل العالقات اللبنانية - ال�سورية..

 نظرة من بريوت)1(

بول �سامل      

و�سط باحث لبناين، ومدير مركز كارنيجي لل�سرق الأ     

) www.carnegie-mec.org(     

مقدمة:

بني، هي عالقة 
ّ
قرباء املقر العالقة بني لبنان و�سورية، مثل كل عالقات الأ

القرن املا�سي، من  البع�س خالل  مل بجانب بع�سهما  الأ معقدة. مولودين يف 

للبنان  كان  الفرن�سِي،  النتداب  حكم  وحتت  الُعثمانية  مرباطورية  الإ بقايا 

حيان. بكثري من الت�سابه  و�سورية عالقة جدلية و مليئة بامل�ساكِل يف اأغلب الأ

وكثري من الختالف، اأّثر كل من لبنان و�سورية على بع�سهما البع�س باأ�سكال 

اإيجابية و�سلبية. لقد مرت العالقة بني البلدين بالعديد من املراحل وما زالت 

البلدين  تاريخ  يف  �سعوبة  كرث  الأ هي   2005 عام  اأحداث  كانت  رمبا  تتطور. 

الوزراء رئي�س  اغتيال  اإثر  �سورية  �سد  �ساخبة  حركة  قامت  حيث   احلديث، 

�صلي املكتوب باالجنليزية. )1( ن�ص مرتجم من الن�ص االأ
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�سبق رفيق احلريري، اأدى اإىل الن�سحاب ال�رشيع للقوات ال�سورية من   اللبناين الأ

لبنان، وبدء التحقيِق الدويل يف الغتيال. 

البلدين  بني  للعالقات  احلديث  التاريخ  خالل  من  هم  الأ الدر�س  كان  رمبا 

والذي مت تكري�سه يف اتفاق الطائف هو وجوب اأن تكون العالقات وثيقة جدا 

ل�سوء  جاره.  واأمن  با�ستقرار  مرتبط  بلد  كل  واأمن  ا�ستقرار  ن  لأ البلدين،  بني 

احلظ، مل يتم تطوير هذا اللتزام خالل فرتة ما بعد احلرب اللبنانية، واأ�سبحت 

العالقات اللبنانية-ال�سورية عالقات دولة واحدة، �سورية، م�سيطرة ومتحكمة 

و�سورية  لبنان  على  يجب  احلالية،  زمة  الأ غبار  ت�ستقر  اأن  بعد  خرى.  الأ على 

والتعاون،  املتبادلة،  الثقة  قواعد  بناء عالقاتهما على  عادة  لإ اأَن يجل�سا معًا 

�سيلة وامل�سلحة امل�سرتكة. ن�ساف وباإح�سا�س ال�رشاكة الأ والإ

املراحل التاريخية:

مت و�سع احلدود اللبنانية احلالية من قبل الفرن�سيني عام 1920 حتت ت�سمية 

ا�ستقاللية  ذات  اإمارة  لبنان  جبل  كان  العثمانية،  الفرتة  خالل  الكبري.  لبنان 

مراء ال�سهابيون، ومن ثم بعد �ستينيات  ذاتية حتت �سيطرة املعنيني، وبعد ذلك الأ

بها. كانت  نظام خا�س  ذات  اأ�سبحت مت�رشفية عثمانية  التا�سع ع�رش  القرن 

احلياة ال�سيا�سة يف جبل لبنان ما قبل املت�رشفية �سبه اإقطاعية، حيث كانت 

مريية تتعاون مع جمموعة من العائالت النافذة التي ت�سيطر بدورها  العائلة الأ

ال�رشائب  تدفع  مارة  الإ كانت  والفالحني.  را�سي  الأ من  كبرية  �سفوف  على 

َكُم مبا�رشة ِمن ِقبل الُعثمانيني. كانت احلياة  لل�سلطات العثمانية، لكنها مل حُتْ

 ،1861 بعد عام  تعاونية.  وائتالفية  لبنان عائلية عمومًا  ال�سيا�سية يف جبل 

ت�سمن النظام اجلديد حاكمًا ُعثمانيَا م�سيحيًا يعني من ِقبل اإ�سطنبول من بني 

م�سيحيي المرباطورية، ولكن لي�س من اأهايل جبل لبنان ومبوافقة من ال�سلطات 

وروبية، خ�سو�سًا فرن�سا؛ وكان ي�ساعد احلاكم جمل�س اإداري ُمنتخب ب�سكل  الأ

ال�ساحلية  ال�سهول  اأما  الدينية من �سكان اجلبل.  غري مبا�رش والذي ميثل امللل 

الذاتي وكانت تابعة لوليات  لبنان احلديث فلم تتمتع باحلكم  والداخلية من 

عثمانية خمتلفة �سمن منطقة تعرف ببالد ال�سام عموما، وحتكم بوا�سطة ولة 
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وب�سكل  متاأخرة  الدميقراطية  �سالحات  الإ دخلت  العايل.  الباب  من  معينني 

تدريجي اإىل املحافظات الُعثمانية، خ�سو�سًا خالل فرتة التنظيمات يف اأواخر 

مر الذي اأّدى اإىل انتخاب اأول برملان ُعثماين. دخل جبل  القرن التا�سع ع�رش، الأ

لبنان وحمافظات بالد ال�سام القرن الع�رشين باأمناط �سيا�سية خمتلفة وتواريخ 

مرباطورية الُعثمانية. حملّية، ولو اأنها كانت �سمن �سياق الإ

وىل، و�سلت الثورة العربية املناه�سة للدولة الُعثمانية  يف احلرب العاملية الأ

دم�سق  مكة،   �رشيف  ح�سني  ال�رشيف  قيادة  وحتت  بريطانيا،  من  واملدعومة 

ها دم�سق. كان 
ّ
1918 عن مملكة عربية مقر اأعلن يف  واأجزاء من جبل لبنان. 

واأملوا  لبنان،  ل�ستقالل  يطمحون  لبنان  جبل  يف  املوارنة  امل�سيحيني  بع�س 

مرباطورية الُعثمانية وعالقاتهم اجليدة مع الفرن�سيني �ستمنحهم  باأن انهيار الإ

وا�سعة؛  احلرب جماعة  اأثناء  لبنان  على جبل  الُعثماين  احلظر  �سّبب  طموحهم. 

حيث تويف عدد كبري جدا من ال�سكان؛ مما عزز مطالب بع�س القادة املوارنة 

لل�ساحل  اخل�سبة  ال�سهول  من  البع�س  دراج  لإ اإ�سافية  وطلبات  م�ستقلة  لبالد 

من الغذائي للبالد اجلديدة. تنازع الفرن�سيون مع حكومة  والداخل لكي ي�سمنوا الأ

 .1920 اململكة العربية، وعلى الفور �سنوا حربًا عليها، فاأخ�سعوا دم�سق عام 

اأن  خ�سو�سًا  الكبري،  للبنان  املارونية  الطلبات  لتبني  �سعداء  الفرن�سيون  كان 

وهكذا،  للفرن�سيني.  واملعادية  ال�سام  بالد  يف  العروبية  احلركة  �سُي�سعف  ذلك 

تولت فرن�سا تاأ�سي�س لبنان الكبري حيث اأخذت جبل لبنان واأ�سافت اإليه املدن 

وتاللهم،  املجاورة  و�سهولهم  و�سور  و�سيدا  وبريوت  طرابل�س  من  ال�ساحلية 

�سافة اإىل �سهل البقاع الداخلي. كانت املناطق امل�سافة ذات اأغلبية اإ�سالمية  بالإ

مع  معظمها  والقت�سادية  والجتماعية  وال�سيا�سية  الثقافية  �سالتهم  وكانت 

الداخل ال�سوري. كانت ردود فعل القيادات ال�سيا�سية يف دم�سق قوية �سد ن�سوء 

واإ�سافتها  الطبيعية  �سورية  اأجزاء  بتق�سيم  الفرن�سيني  متهمة  اجلديدة،  احلدود 

ب�سكل ا�سطناعي جلبل لبنان.

خالل فرتة ما بني احلربني، مال اأكرث امل�سلمني يف لبنان نحو الوحدة مع 

�سورية، واعترب اأكرث ال�سوريني لبنان الكبري كيانًا ا�ستعماريًا موؤقتًا وا�سطناعيًا. 

نظام  و�سورية  لبنان  لدى  احلربني،  بني  ما  فرتة  خالل  هناك،  كان  ذلك،  مع 
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برملانية  دميقراطية  �سيا�سية  ونظم  واحدة  ا�ستعمارية  و�سلطة  م�سرتك  نقدي 

البلدين.  القوة يف كل من  �سبيهة مواقع  بورجوازية  تبواأت نخبة  مماثلة. كما 

ثار القت�سادية ال�سعبة  عانى كال البلدين خالل احلرب العاملية الثانية من الآ

للحرب، لكنهما ت�ساركا لتحقيق ا�ستقاللهما. تطورت حركات متماثلة مناه�سة 

لال�ستعمار يف البلدين، حيث ركزت هذه احلركات على اأهداف اإجناز ال�ستقالل، 

حاملة جدول اأعمال وطنيًا دميقراطيًا عامًا. اأوجد انهيار القّوة الفرن�سيِة اأثناء 

من  خرية  الأ املرحلة  يف  ا�ستقاللهما  البلدان  وك�سب  ال�ستقالل،  فر�سة  احلرب 

للحرب.

ال�ستقالل:

مبظاهر  ربعينات  الأ منت�سف  يف  امل�ستقلة  ال�سيا�سية  حياتهما  البلدان  بداأ 

حداث يف  حياتية ونظم اقت�سادية-�سيا�سية مت�سابهة. ولكن �رشعان ما اأتت الأ

واملناخات  و�ساع  الأ لتغري  تلتها  التي  والثورية  القومية  واحلركات  فل�سطني 

النقالبات  لعدد من  �سورية، وخ�سع  النظام يف  انهار  املنطقة.  ال�سيا�سية يف 

املع�سكر  اإىل  وان�سم  ال�سوفياتي  الحتاد  مع  بعد  فيما  وحتالف  الع�سكرية، 

خرى، خ�سو�سًا اأثناء رئا�سة  ال�سرتاكي املعادي للغرب؛ لبنان من الناحية الأ

كميل �سمعون )1952-58(، اأخذ يف الجتاه املعاك�س، اإىل ال�سيا�سات اخلارجية 

الباردة، وجد كل من لبنان  الوليات املتحدة والغرب. يف احلرب  القريبة من 

و�سورية نف�سيهما يف مع�سكرين معاديني.

قليمية وخالفات لبنانية داخلية حولها اإىل ا�سطرابات  اأدت املواجهات الإ

اد �سهاب، الرئي�س اللبناين  هلية. اتبع فوؤ عام 1958، و�سلت اإىل حافة احلرب الأ

اجلديد، �سيا�سة خارجية حذرة واأكرث اعتدال من �سلفه �سمعون، واأر�سى عالقات 

جيدة مع الرئي�س امل�رشي جمال عبد النا�رش، الذي بات رئي�سا ل�سورية اأي�سًا 

يف ظل اجلمهورية العربية املتحدة التي دامت حتى عام 1961. كانت مرحلة 

لكن  ال�سورية.   - اللبنانية  وللعالقاِت  للبنان  ا�ستقرار  مرحلة  ال�ستينات  اأوائل 

خري لل�ستينات خالل عهد خلف الرئي�س �سهاب،  احلال تدهورت ثانية يف اجلزء الأ

الرئي�س �سارل احللو. كان الرئي�س احللو اأقل نفوذا من �سلفه، و اأثرت حرب 1967 



��

و�ساع يف لبنان، خا�سة اأن الفل�سطينيني اخذوا يزدادون ت�سلحا  �سلبا على الأ

وحتركا. 

لل�سهابية،  1970 حتالف معاٍد  لبنان عام  الرئا�سية يف  النتخابات  ك�سب 

الدولة  الدولة، يف الوقت الذي كانت فيه  اأمن  الذي بدوره �سعى لتفكيك جهاز 

يف  فراغا  النا�رش  عبد  وفاة  تركت  كما  موثوقة.  اأمن  جهزة  لأ احلاجة  باأم�س 

ردن اإىل انتقال معظم القيادة  �سود يف الأ القيادة العربية. واأدت اأحداث اأيلول الأ

�سلحة الفل�سطينية اإىل لبنان. كما كان ذلك الزمن اأي�سًا زمن ال�سطرابات  والأ

يديولوجية بني ال�سباب والطالب، ووقت املد العاملي للحركات  الجتماعية والأ

الطالبية والثورية. 

بينما كان لبنان مير مبرحلة غري م�ستقرة، كانت �سورية ترى اأخرياً بدايات 

�سد الذي و�سع حداً لعقدين من النقالبات  ال�ستقرار، بربوز الرئي�س حافظ الأ

الع�سكرية وعدم ال�ستقرار، ومهد لثالثني �سنة من ال�ستقرار ال�سيا�سي يف �سورية. 

اإىل حد ما مع  ا�سرتاكيًا، كانت �سورية متعاطفة  ب�سفتها نظامًا قوميًا عربيَا 

اللبنانية وقامت مبمار�سة  الدولة  الفل�سطينية امل�سلحة مبواجهتها مع  احلركة 

اآنذاك  1973 لتوقف العمليات الع�سكرية اللبنانية التي �سعت  �سغط كبري عام 

لو�سع حد للمد امل�سلح الفل�سطيني يف البالد. 

�سورية  حولت   1975 عام  لبنان  يف  هلية  الأ احلرب  فباندلع  يكن،  اأيا 

هلية.  الأ احلرب  يف  وي�ساريًا  فل�سطينيًا  انت�ساراً  لتمنع  لبنان  جتاه  �سيا�ستها 

جتر  اأن  ميكن  الغربي  جناحها  على  متطرفة  دولة  اأن  من  قلقة  �سورية  كانت 

عدوانًا اإ�رشائيليًا وجتر �سورية اإىل حرب جديدة، كما اأن دولة لبنانية متطرفة 

اإ�سافيًا  اأَو غريهما وت�سكل تهديدا  اأو ليبيا  اأن تتحالف مع العراق  كهذه ميكن 

من �سورية. كانت �سورية اأي�سًا قلقة من اأن النزاع الطائفي يف لبنان قد يوؤثر  لأ

�سلبا على ال�ستقرار الجتماعي يف �سورية. 

بداأت �سورية، يف �سيف 1976، بتحريك قوات اإىل لبنان، ويف نهاية ال�سنة، 

ومبوافقة جامعة الدول العربية، حركت �سورية قوة كبرية اإىل لبنان؛ كجزء من 

العربية لبنان  القوات  قوة حفظ �سالم عربية. ولكن �رشعان ما غادرت معظم 

اأن  من  بالرغم  التالية.  الـ29  لل�سنوات  لبنان  ال�سورية يف  القوات  بقيت  بينما 
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امل�سيحيني  الزعماء  بع�س  قبل  من  بطلب  مرفقا  اأتى  ال�سورية  القوات  دخول 

اخلائفني من الهزمية، وبالرغم من اأن ا�ستباكات القوات ال�سورية حني دخولهم 

كانت مع الفل�سطينيني واحلركة الوطنية حتت قيادة كمال جنبالط، بعد هزمية 

هوؤلء واغتيال جنبالط، وجد ال�سوريون اأنف�سهم يف �رشاع حاد مع امليلي�سيات 

امل�سيحية التي كانت تنجرف للتقرب اإىل اإ�رشائيل. 

كان اهتمام اإ�رشائيل يف لبنان قد قادها اإىل اجتياح اأول جلنوب لبنان عام 

1978، واجتياح ثاٍن عام 1982 تعدى اجلنوب لي�سمل احتالل بريوت اأي�سا.  

اجلنوبي  للبنان  حدودي  �رشيط  يف  احتالل  تثبيت  اإىل  ول  الأ الجتياح  اأدى 

التحرير  اإخراج منظمة  اإىل  الثاين فاأدى  اأما الجتياح  2000؛  العام  دام حتى 

اأحد  بقائد  واأتت  بريوت،  عن  بعيدا  ال�سوريني  ودفعت  لبنان،  من  الفل�سطينية 

الفرقاء املتقاتلة، ب�سري جميل، رئي�سًا. 

�رشائيليون  الإ وبداأ  اللبنانية،  اأهدافه  حتقيق  فى   1982 اجتياح  ف�سل 

بالن�سحاب مع ال�ستمرار يف احتالل ال�رشيط احلدودي. اأما الرئي�س اأمني جميل 

اأخيه فاجته نحو م�ساعدة الوليات املتحدة  الذي انتخب للرئا�سة بعد اغتيال 

يف  النكباب  دون  من  لبنان  من  كامل  اإ�رشائيلي  ان�سحاب  على  للتفاو�س 

اأح�سان �سورية. 

�رشائيلية - اللبنانية التي اأجنزت يف  عار�س ال�سوريون اتفاقية الن�سحاب الإ

اأيار 1983، ودعمْت حركة اأمل واحلزب التقدمي ال�سرتاكي وحزب اهلل النا�سئ 

حباط التفاقية. ا�ستمر التوتر بني �سورية واإدارة الرئي�س جميل حتى  يف لبنان لإ

نهاية وليته عام 1988، ولكن �رشعان ما �ساءت العالقات اأكرث بتعيني العماد 

اأمني  الرئي�س  انتهت ولية  اأن  بعد  انتقايل  وزراء  كرئي�س جمل�س  مي�سال عون 

اجلميل من دون انتخاب خلف له. دعا عون اإىل “حرب حترير” �سد �سورية مما 

الت�سعيد بني عون وال�سوريني  النطاق. لفت  ا�ستباكات وق�سف وا�سع  اإىل  اأدى 

ال�سوفياتي وك�سوف  انتباه الدول العربية واملجتمع الدويل، وبانهيار الحتاد 

اأمريكي و�سعودي، قادت  الباردة فاإن تفاهما جديدا كان ممكنا. بدعم  احلرب 

ع�ساء الربملان  جامعة الدول العربية جهداً و�ساطة ُتوجا يف اجتماعات مطولة لأ

اللبناين يف مدينة الطائف يف ال�سعودية ومت توقيع وثيقة الوفاق الوطني، والتي 
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و  الد�ستورية  التغيريات  الوثيقة  فت هذه 
ّ
الطائف. عر باتفاق  اإليها عادة  ي�سار 

الوثيقة ق�سما،  اللبنانية؛ كما ت�سمنت  ال�سيا�سية ال�رشورية لو�سع حد للحرب 

يثبت عالقات “مميزة” بني لبنان و�سورية، حيث يتعاون البلدان مبا�رشة يف 

من. لكن مل يتم  العديد من القطاعات، خ�سو�سًا الدفاع وال�سيا�سة اخلارجية والأ

ترجمة التفاق اىل حالة جديدة مبا�رشة يف البالد نظرا لرف�س عون لها.

قادته  الذي  التحالف  اإىل  �سورية  ان�سمت  حني   1990 عام  الو�سع  تطور 

“�سوءاً  اأمريكا  وىل، واأعطت  العراق يف حرب اخلليج الأ الوليات املتحدة �سد 

اإنهاء احلرب  املبادرة يف  وتاأخذ  لبنان  �سورية �سد عون يف  اأ�سفر” لتتحرك 

اللبنانية و تطبيق اتفاق الطائف على طريقتها. 

يف  لعون  املناه�سة  اللبناين  اجلي�س  من  واألوية  ال�سورية  القوات  حتركت 

الدفاع،  ووزارة  الرئا�سة  ق�رش  من  عون  اجلرنال  وعزلت   1990 ول  الأ ت�رشين 

ل�سورية  كان  وهكذا  ال�رشقية.  باملنطقة  ي�سمى  كان  ما  على  �سيطرتها  ومدت 

اأخريا وجود وتاأثري مبا�رش يف غالبية مناطق لبنان، ماعدا ال�رشيط احلدودي 

املحتل من قبل اإ�رشائيل. هكذا دخل لبنان فرتة ما بات ي�سمى مرحلة الو�ساية 

ال�سورية التي دامت خم�س ع�رشة �سنة؛ حيث اأمنت نفوذها من خالل وجودها 

منية  الع�سكري وال�ستخباراتي، وكذلك من خالل و�سع املوؤ�س�سات ال�سيا�سية والأ

للبالد حتت �سيطرتها وتاأثريها. 

من  مبجموعة  ُتِليْت  النطاق،  وا�سعة  اإخّوة  معاهدة  و�سورية  لبنان  ع  وقَّ

التعليم  اإىل  من  والأ الدفاع  من  ترتاوح  كثرية  موا�سيع  حول  التفاقيات 

اجلهاز  لتاأثري  اللبنانية  املخابرات  ودوائر  اجلي�س  اإخ�ساع  مت  والقت�ساد. 

ال�سوري، وُدّجَن النظام ال�سيا�سي اأي�سا؛ حيث لعب ال�سوريون من خالل و�سائل 

�ساء  روؤ ت�سمية  ويف  ونتائجها،  النتخابات  عملية  يف  املهيمن  دور  خمتلفة 

�سا�سية للدولة.  اجلمهورية واحلكومة، وت�سكيل الوزارات، ويف القرارات الأ

كان ُيفرت�س -بح�سب اتفاق الطائف- اأن يكون الوجود الع�سكري ال�سوري 

موؤقتا، ومت افرتا�س النتهاء من ذلك خالل �سنتني من نهاية احلرب والعودة 

اإىل احلالة ال�سيا�سية الطبيعية للبالد، اأي كان يفرت�س “اإعادة متركز” القوات 

ال�سورية عام 1992. مل يعرتف ال�سوريون بهذا املوعد. 
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�سا�سيني لل�سوريني يف الثمانينات  بينما كان امل�سيحيون هم املعار�سني الأ

اللبناين رفيق احلريري هي  الوزراء  رئي�س  قيادة  اأ�سبحت  الت�سعينات،  واأوائل 

اأعلى توتر مع ال�سوريني يف نهاية الت�سعينيات. كان للحريري روابط وات�سالت 

قوية بال�سعوديني وبالرئي�س الفرن�سي �سرياك وعالقات قوية اأخرى حول العامل. 

جناحه  لكن  الت�سعينيات،  فرتة  اأغلب  ال�سوريني  مع  موؤقتا  حال  احلريري  وجد 

اأقلق النظام ال�سوري. دعم  اإقليمي ودويل  الظاهر؛ كزعيم �سني قوي مع تاأييد 

وق�سى   ،1998 عام  الرئا�سة  يف  احلريري،  معار�س  حّلود،  اإميل  ال�سوريون 

احلريري �سنتني خارج ال�سلطة. 

الرئي�س  بوفاة  اأوًل   2001-2000 عامي  �سواأ  الأ نحو  تتبدل  مور  الأ بداأت 

 11 باأحداث  وثانيا  املنطقة،  ا�ستقرار يف  قوة  الذي كان عمومًا  �سد،  الأ حافظ 

�سبتمرب/اأيلول. وجدت �سورية نف�سها بقيادة جديدة غري متمر�سة بعد، ووجدت 

نف�سها اأي�سًا يف مواجهة مع الوليات املتحدة بعد 11 �سبتمرب/اأيلول، ومن ثم 

احتالل العراق. 

 .2004-  2003 يف  واحلريري  ال�سوري  النظام  بني  العالقات  تدهورت 

دعم ال�سوريون متديد ولية الرئي�س حلود لثالث �سنوات اأخرى يف 2004 التي 

عار�سها احلريري ب�سدة، كما �سك ال�سوريون اأن احلريري كان وراء القرار 1559 

الذي  القرار  حلود،  ولية  متديد  من  التايل  اليوم  يف  من  الأ جمل�س  تبناه  الذي 

اأدان التمديد ودعا اإىل ان�سحاب �سوري من لبنان، واإىل نزع �سالح املجموعات 

غري احلكومية امُل�سلحة املتبقية يف البالد. ردت �سورية �سلبًا على قرار جمل�س 

من، وتخوفت من اأن يكون القرار يهدف، فيما يهدف اإليه، اإىل تغيري النظام  الأ

مريكية.  رادة الأ يف �سورية اأو اإجباره على اخل�سوع لالإ

ت�ساعدت التوترات بني لبنان و�سورية خالل اخلريف وال�ستاء. ف�سلت حماولة 

اأدى  ب من احلريري، لكن 
ّ
اللبناين مروان حماده، احلليف املقر الوزير  اغتيال 

النفجار املروع يف 14 اآذار 2005 اإىل ا�ست�سهاد الرئي�س احلريري، وم�ست�ساره 

الوزير ال�سابق با�سل فليحان، ومرافقيهما. يف غمرة التوترات ال�سيا�سية، انفجر 

يف  الهائلة  املظاهرات  خرجت  الغتيال.  على  �سورية  واأدان  ال�سعبي  ال�سعور 

من اللبنانية.  �ساء اأجهزة الأ ال�سوارع تدعو اإىل ان�سحاب �سورية وعزل حلود وروؤ
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هذه املظاهرات ووجهت مبظاهرات كبرية نظمها حزب اهلل وحلفاء ال�سوريني 

خرين يف لبنان.   الآ

ان�سحبت القوات الع�سكرية ومكاتب املخابرات ال�سورية من لبنان يف ني�سان، 

وبداأ حتقيق دويل عمله يف البالد. اأبقت احلركة حتت قيادة ما ت�سّمى مبجموعة 

التقدمي ال�سرتاكي وليد  اآذار، برئا�سة جنل احلريري، �سعد، وزعيم احلزب   14

جنبالط، �سعورا قويا معاديا ل�سورية يف البالد؛ بينما اأبقى ما ي�سّمى بتجمع 8 

اآذار، يقوده ب�سكل رئي�سي حزب اهلل بالتعاون مع اجلرنال عون العائد من منفاه 

يف فرن�سا، خطا مناه�سا خلط 14 اآذار واأقرب اإىل �سورية.

 

خامتة:

التاريخ  اأدنى حد لها يف  اإىل  اليوم  ال�سورية  اللبنانية-  تدهورت العالقات 

بالغتيالت  فقط  لي�س  �سورية  اللبنانيني  من  وا�سعة  �رشائح  تتهم  احلديث. 

خرية، لكن تلومها اأي�سًا على خم�س ع�رْشة �سنة من حكم لبنان؛  حيث �سادت  الأ

احلياة  يف  املخابراتي  والتدّخل  ال�سلطة  ا�ستخدام  و�سوء  والف�ساد  ال�سلطوية 

خرى، هناك �رشائح وا�سعة اأي�سًا من اللبنانيني قلقة  ال�سيا�سية. من الناحية الأ

مع  التحالف  موا�سلة  وترى  لبنان  يف  مريكي  الأ النفوذ  ت�ساعد  حيال  اأكرث 

�سورية اأمراً �رشوريًا.

لي�س هناك �سك فى اأن �سورية نف�سها تواجه حتديات دولية واإقليمية وداخلية 

اليوم هي تثبيت  لبنان و�سورية  الرئي�سية بني  الق�سايا  ل ي�ستهان بها. ولكن 

�سبعا،  مزارع  هوية  حتديد  والندية،  ال�سيادة  مبداأ  على  مبنية  عالقات  اإر�ساء 

تر�سيم احلدود، �سبط احلدود، وم�ساعدة اللبنانيني على اإعادة بناء اأمنهم. هذه 

حتقيقًا  اجنازها؛  على  العمل  يجب  البلدين،  كال  يف  للقيادات  كبرية  حتديات 

للم�سلحة العليا لكال ال�سعبني.
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حتولت امل�سهد الداخلي ال�سوري..

م�ستقبل احلركة الدميقراطية فى �سورية

           د.ر�سوان زيادة

ن�سان مدير مركز دم�سق لدرا�سات حقوق الإ

اإن انت�سار الوعي الدميقراطي خالل فرتة »ربيع دم�سق »وما بعدها يف الثقافة 

ال�سيا�سية ال�سورية يختلف اختالفًا بّينًا عن الوعي ال�سيا�سي، كما جتلى خالل 

املقارنة  ووجه  ال�ستقالل.  بعد  ما  فرتة  �سيما يف  املعا�رش،  ال�سوري  التاريخ 

يكاد  ال�ستقالل  بعد  ما  ال�سوري  التاريخ  اأن  هي  وىل  الأ زاويتني:  من  يختلف 

يكون م�ستمراً كتعبرٍي عن حراٍك ون�ساٍط �سيا�سي للنخب ال�سيا�سية والجتماعية 

من  ب�سكٍل  �سنعه  يف  و�ساهمت  ال�ستقالل  عا�رشت  التي  ذاتها  والقت�سادية 

اإن التاريخ  جيال.  اأو فجوة يف الأ �سكال، وبالتايل مل يكن هناك انقطاع ما  الأ

التفا�سيل  يف  اختالٍف  مع  موحد  م�ستمر  تاريخ  هو  املعاين  من  مبعنى  هنا 

وعددها وحجمها.

املت�سل،  ال�سكون  تاريخ  يف  بالطفرة  اأ�سبه  كان  فلقد  دم�سق«  »ربيع  اأما 
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�سحيٌح اأن التاريخ ال�سوري احلديث �سهد حركات معار�سة اختلفت يف اخلطاب 

بل بقي  تت�سالح مع املجتمع كجزٍء منه،  اأن  ا�ستطاعت  ما  لكنها  واملمار�سة، 

خطابها ميتح من معني ال�سلطة ذاتها، ول يختلف عنها اإل يف �سعيها ل�ستبدال 

حزاب  اأهل احلكم باأهلها، اأما ممار�ساتها واآليات عملها فقد كانت اأ�سبه بعمل الأ

العقائدية ذاتها، التي خرجت من اأح�سانها، هذا بالتاأكيد، ل ينفي الت�سحيات 

القمع  التي قدمتها هذه املعار�سة خالل �رشاعها، ول يخفي حجم  »النبيلة« 

واملعار�سة  ال�سلطة  بني  اأحيانًا  املقارنة  �سوء  يغّيب  ول  عليها،  مور�س  الذي 

جلهة ت�سابه اخلطاب، ذلك اأن ف�ساد ال�سلطة وا�ست�رشائه يف رجالتها ل يقارن 

خالقي الذي مّيز رجالت املعار�سة على اختالفهم. مع التعفف الأ

لقد اأفرز »ربيع دم�سق » تبلوراً عامًا لجتاهات العمل ال�سيا�سي يف �سورية، 

العمل  بدوا متفقني على علنية  اختالف توجهاتهم  واملثقفون على  فالن�سطاء 

العام، ورف�س اأي �سكل من اأ�سكال العمل ال�رشي، وفى الوقت نف�سه ربط العلنية 

بال�سلمية، وهو ما كان مدخاًل منا�سبًا لتاأخذ فكرة الدميقراطية موقعًا مركزيًا 

التي  والوثائق  املواقف  من  عدٍد  وا�سحًا يف  ذلك  وبدا  النخب،  هذه  تفكري  يف 

اأفرزتها تلك املرحلة.

خوان  وىل هي لالإ همية:الأ وميكن ر�سد هذا التحول يف وثيقتني بالغتي الأ

امل�سلمني ال�سوريني، والثانية حلزب ال�سعب الدميقراطي، الذي كان يعرف باحلزب 

ال�سيوعي –املكتب ال�سيا�سي، واأعلن ا�سمه اجلديد )حزب ال�سعب الدميقراطي (بعد 

موؤمتره ال�ساد�س.

مل  الدميقراطية  فالفكرة  ال�سوري،  التاريخ  يف  فريدة  حالة  اأمام  اإذن  نحن 

قل يف »الوعي املعار�س«،  تنت�رش يف التاريخ ال�سوري كما انت�رشت اليوم على الأ

باملنافع  تتعلق  ح�سابات  دونه  حتول   « ال�سلطوي  »الوعي  يف  تبنيها  اأن  ذلك 

�سيا�سية  مواقف  اأو  اأيديولوجية  اعتبارات  اإىل  منها  اأكرث  ال�سخ�سية،  واملغامن 

اإن اختزان الفكرة الدميقراطية يف الوعي ال�سيا�سي ال�سوري  وطنية. يف الواقع 

�سبقته خما�سات ع�سرية حول مفهوم الدميقراطية واآليات تطبيقها وتاريخها 

ومدى مالءمتها للبيئة والثقافة العربية وغري ذلك، لكنها جتلت ب�سكل �رشيح 

ووا�سح يف عدد من احلركات والتجمعات الثقافية واملدنية التي ظهرت خالل 

فرتة »ربيع دم�سق » كاملنتديات؛ خا�سًة منتدى احلوار الوطني ومنتدى جمال 
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اأيلول/�سبتمرب  ول يف  الأ تام،  ب�سكل  اأغلقا  اللذين  الدميقراطي  للحوار  تا�سي  الأ

2001 والثاين يف حزيران /يونيو 2005، وجلان اإحياء املجتمع املدين التي 

ينت�رش مثقفوها ونا�سطوها يف معظم املحافظات ال�سورية والتي حافظت على 

حيوية ودينامية فكرية و�سيا�سية نادرة، وغريها من جمعيات ومنظمات حقوق 

نرتنت  ن�سان التي اأ�سبح لها دور ون�ساط كبريان يف الواقع ال�سوري.وتبقى الإ الإ

- كف�ساء مفتوح - ال�ساحة الوحيدة التي جتمع كل هذه احلوارات الدميقراطية 

نرتنت يف �سورية  عالم ال�سوري، فالإ بحكم انعدام منابر اأو �ساحات للنقا�س يف الإ

فكار،  والأ طر  الأ هذه  جميع  ي�سم  الذي  الدميقراطي  بالوعاء  اأ�سبه  يكون  تكاد 

فكار دليل  لكرتونية التي تفتح �سفحاتها الفرتا�سية لكل الأ وانت�سار املواقع الإ

على مدى انت�سار الوعي الدميقراطي حتى لدى النا�سئة وال�سباب ال�سوري الذي 

كرث ا�ستفادة منها. كرث ا�ستخدامًا لهذه الو�سيلة والأ هو بحكم التكوين الأ

مهما يكن، فاإن ربيع دم�سق ومن هذه الزاوية حتديداً بدا انقطاعًا عن تاريٍخ 

عن  وتعبرياً  ف�ساًء  بدا  هداف،  والأ وال�سعارات  واملمار�سة  اخلطاب  يف  كامل، 

راغٍب  غري  وبدا  عنه،  رجعة  ل  كخيار  والدميقراطية  وىل،  الأ برباءتها  احلرية 

اأنه قبل  اإدراكًا  لي�س تعففًا فيها، ولكن  اإليها،  قل ل يطمح  الأ اأو على  بال�سلطة 

وعيه  املجتمع  ي�سرتد  اأن  على  جاهدين  نعمل  اأن  علينا  ال�سلطة  اإىل  الو�سول 

وعافيته.

ربيع دم�سق عن غريها، فهو  فيها حقبة  اختلفت  التي  خرى  الأ الزاوية  اأما 

الثقافية  القطاعات  خمتلف  من  جماعية  و�سبه  فردية  مبادرات  من  انطالقها 

“فوق”،  من  ولي�س  “حتت”  من  ابتداأت  اأنها  اأي  والجتماعية؛  والقت�سادية 

و�سمهم  من  اأكرث  الثقايف  اإىل  ردهم  ميكن  جمملهم،  يف  الربيع  هذا  ونا�سطو 

هذا  يف  متاأخر  بوقٍت  �ساركت  ال�سيا�سية  حزاب  الأ اأن  اعتبار  على  بال�سيا�سي، 

وح�سًا  له،  وطلبًا  للتغيري،  ح�سا�سية  اأكرث  واملثقفون  النا�سطون  وبدا  احلراك، 

عليه.

هذا الختالف هو ما دفع “ربيع دم�سق” اإىل اأن يكون رهني املجتمع، اأكرث 

من كونه تعبرياً عن تلوينات حزبية وعقائدية خمتلفة ومتباينة، وهو ما اأّمن له 

منية بعد اغتيال  با�ستمرار دخول قطاعات جديدة مغامرة، رغم ثقل الوطاأة الأ

الربيع، وهو ما منع حزبًا اأو جماعة ما من رهن الربيع بذاتها، اإذ بقي الربيع 
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و�سع. عم الأ ملك املجموع بحراكه الأ

لكن، كيف ميكننا قراءة م�ستقبل هذه التحركات الدميقراطية؟ وما هو حجم 

اأو  �سالحي  الإ الزخم  حجم  هو  وما  ت�سيفه؟  اأن  ميكن  الذي  ال�سيا�سي  الرتاكم 

التغيريي الذي ميكن اأن تخلقه ؟.

ل بد من القول اإن طبيعة التحركات اجلارية يف �سورية تختلف عن مثيالتها 

منها،  كٍل  يف  ال�سيا�سية  نظمة  الأ اختالف  ب�سبب  خرى؛  الأ العربية  قطار  الأ يف 

وتعامل كل نظام مع املعار�سة ب�سيغة خمتلفة، وهذا يرجع اإىل هام�س حرية 

الراأي والتعبري املتاح يف كل دولة.

كل  على  ال�سيا�سي  النظام  هيمنة  اأن  اإىل  �سارة  الإ ال�رشوري  من  لذلك 

املجالت احليوية للمجتمع من نقابات واأحزاب واإعالم، ومنع ت�سكيل جمعيات، 

وعدم اإف�ساح املجال لقنوات تعبري وو�سائل اإعالم خا�سة غري تلك التي متلكها 

احلكومة، يجعل من ق�سية “الن�سال الدميقراطي “ يف �سورية م�ساألة يف غاية 

ال�سعوبة واملخاطرة فى الوقت نف�سه.

املعار�سة  ال�سيا�سية  حزاب  الأ وبع�س  والنا�سطني  املثقفني  حماولة  فرغم 

وغري املرخ�س لها التظاهر اأمام الق�رش العديل اأو اأمام حمكمة اأمن الدولة؛ فاإن 

حيان كانت تتلوها  مثل هذه الظواهر كانت ُتقمع ب�سدة وعنف، ويف بع�س الأ

�سل�سلة اعتقالت لبع�س امل�ساركني.

تاأثريها  التحركات وحدود  م�ستقبل هذه  ال�سوؤال عن  ما يجعل ق�سية  وهو 

لدى  ت�سميمًا  هناك  اأن  اأوًل  نلحظ  اإذ  احتمالت،  عدة  على  ومفتوحًا  م�رشوعًا 

النا�سطني يف ال�ستمرار بالتعبري احلر بالو�سائل املتاحة واملمكنة مهما كانت 

التكلفة، لكننا يف املقابل جند اأي�سًا اإ�رشاراً من ال�سلطات الر�سمية على زيادة 

من  وخوفًا  وت�سعبها،  انت�سارها  من  منعًا  الظواهر؛  هذه  مبثل  القمع  اأو  الفتك 

خروجها عن نطاق ال�سيطرة.

وملا كانت التحولت اجلارية يف �سورية ل ميكن ف�سلها عن طبيعة التحولت 

جتاهها،  مريكية  الأ ال�سغوط  ت�ساعد  خا�سة  اجلارية،  والدولية  قليمية  الإ

وازدياد احلديث عن “تغيري النظام “ فاإن ذلك يعطي ح�سا�سية خا�سة للم�ساألة 
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داخلية  ق�سية  اعتبارها  على  النا�سطون  ي�رش  بحيث  �سورية  يف  الدميقراطية 

التي  ال�سغوط  ب�سياق  با�ستمرار ربطها  النظام  بينما يحاول  ووطنية حم�سة، 

ال�سورية حول ثنائية  و�ساط  النقا�س بحدة يف الأ اأ�سعل  متار�س �سده، وهو ما 

.“ “الداخل واخلارج 
�سغط  قوة  ت�سكيل  على  قدرتها  وعدم  التحركات،  هذه  ملحدودية  ونظراً 

بالع�رشات،  عديدها  مظاهرات  يف  حم�سورة  هي  اإذ  النظام،  على  حقيقية 

وبعرائ�س اإلكرتونية وبيانات، واأحيانًا اأخرى مقالت نقدية حادة من قبل بع�س 

التحرك  اآخر فعدم قدرة حتول  العربية، مبعنى  ال�سحف  املعار�سني تن�رش يف 

الدميقراطي ال�سوري اإىل قطب موؤثر وفاعل و�ساغط على النظام ال�سوري يجعل 

من الرهان على مثل هذه التحركات للقيام بالتغيري يف �سورية عملية �سعبة 

منية الثقيلة الوطاأة،  اإن مل نقل م�ستحيلة، اإل يف حالة جرى تخفيف القب�سة الأ

ن  الآ منخرطة  غري  ال�سوري،  املجتمع  من  جديدة  قطاعات  تقتنع  رمبا  عندها 

يف عملية التغيري؛ خوفًا من ت�رشر م�ساحلها، �سيما فئة ال�سباب وطبقة رجال 

عمال، فعندها رمبا تقتنع بات�ساع حركة التغيري ومن ثم ت�سبح اأكرث قدرة  الأ

على التاأثري والفعل الداخلي.

لقد مهد “اإعالن دم�سق “ لولدة توافق �سيا�سي وا�سع، اإذ خ�سع قبل ظهوره 

املوقعة  طياف  الأ خمتلف  بني  �سعبة  وت�سويات  �ساقة  ملفاو�سات  النور  اإىل 

ير�سي  حتى  ال�سياغة؛  واإعادة  ال�سياغة  من  عديدة  مبراحل  مر  وقد  عليه، 

طراف املوقعة عليه.وملا كان املوقعون ينتمون اإىل تيارات �سيا�سية  جميع الأ

مما  اأ�سعب  ت�سبح  امل�ساألة  فاإن  متعار�سة،  واأحيانًا  متباينة  واأيديولوجية 

يتخيله الكثريون.

ي�ساف اإىل ذلك كله ع�سف ال�سلطة ال�سيا�سية يف �سورية، و�سيوع مناخ من 

مني” مينع اجلدل احلر واحلوار اأو حتى اأب�سط من ذلك بكثري، وهو  اخلوف “الأ

اللقاء لالتفاق على ال�سيغة التوافقية.

عالن حقيقة اإىل جهد ا�ستثنائي للتو�سل اإىل ت�سوية بني خمتلف  فقد احتاج الإ

وهو  البيان،  من  النهائي  الهدف  يحقق  مبا  طياف  الأ جميع  واإر�ساء  الفرقاء 

الدفع باجتاه  ال�سيا�سي؛ بغية  اإطالق م�ستوى عاٍل من احلوار ودينامية للعمل 
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التغيري وتوحيد قطب معار�س لل�سلطة القائمة يجربها على القيام بالتغيريات 

املطلوبة داخليًا بدل التفاو�س مع اخلارج للقيام بهذه التغيريات.

وزان  الأ غياب  يف  تكمن  الدميقراطية  القوى  يف  احلقيقية  امل�سكلة  اأن  بيد 

التفاو�سية للقوى ال�سيا�سية ال�سورية املوجودة، وهذا ما يجعل عملية التفاو�س 

واحلوار ال�سيا�سي م�ساألة مرهقة ومعقدة للغاية، وفى الوقت نف�سه عدم القدرة 

على بلورة خطوات اأو حتركات �سلمية جادة، ميكن اأن تفر�س وقائع جديدة على 

ر�س، وتفتح اأفقًا جديداً للعمل ال�سيا�سي الدميقراطي.  الأ

ال�سيا�سية  القوى  قبل  من  اليومية  الداخلية  الدعوات  جميع  كانت  وملا 

املعار�سة واجلمعيات و املنظمات احلقوقية، وما كتبه املثقفون والنا�سطون قد 

و�سلت اإىل طريق م�سدود، عندما اأ�سمت ال�سلطة ال�سيا�سية ال�سورية اأذنها متامًا 

عن هذه املطالبات، وت�رشفت وكاأنها ل تعنيها، مما زاد من حالة الحتقان 

اأن هناك ثالثة �سيناريوات لعملية  الداخلي واملمانعة على التغيري، بحيث بدا 

التغيري يف �سورية، هي:

اإ�سالحات  اإجراء  ي�سمل  الداخل،  �سالح من  ذاته بالإ النظام  اأن يقوم  ول:  الأ

�سيا�سية حقيقية، واإجراء انتخابات نزيهة وحقيقة، توؤدي اإىل تداول �سلمي على 

�سالح القت�سادي، وبالتوازي  ال�سلطة، واتخاذ قرارات �سعبة يف ما يتعلق بالإ

مع ذلك يجب اأن تكون هناك عملية تبادلية ومتوازية لتقلي�س وخف�س واأحيانًا 

منية، وو�سعها يف كنف نظام ق�سائي  جهزة الأ نهاء ال�سالحيات املعطاة لالأ لإ

ال�سوري يف  النظام  تفكري  بعيد متامًا عن  اأنه  يبدو  ونزيه. وهو خيار  م�ستقل 

خرية. الوقت احلايل بالنظر اإىل خربة ال�سنوات اخلم�س الأ

�سالح من اخلارج يف ظل اإدارة اأمريكية  اأما ال�سيناريو الثاين فهو فر�س الإ

ذات اأجندة دميوقراطية، لكن يبدو هذا ال�سيناريو م�ستبعداً متامًا يف ظل التورط 

اأن هذا  الع�سكري هناك، ف�ساًل على  الوجود  اأزمة  العراق وتعمق  مريكي يف  الأ

قطاعات  جميع  قبل  من  �سكال  الأ من  �سكٍل  باأي  ول  مقبوًل  يبدو  ل  اخليار 

املجتمع ال�سوري.

اأع�ساء  بني  اأو ظهور حماور  تفكك  بروز  فهو  خري  والأ الثالث  ال�سيناريو  اأما 

اأنف�سهم، مما يفتح املجال لظهور فريق نطلق عليه  ال�سيا�سية احلاكمة  النخبة 

الع�رش.  وانفتاحًا على  للمتغريات  ا�ستيعابًا  اأكرث  “اإ�سالحيًا” ا�سطراراً، يكون 
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اأ�رش انتحار وزير الداخلية القوي غازي كنعان، ثم ان�سقاق نائب الرئي�س  وقد 

عبد احلليم خدام، اإىل اأن �سورية بداأت ت�سري يف ال�سيناريو الثالث، وهو -براأيي- 

قورن  ما  اإذا  واجتماعية  واقت�سادية  واأمنية  �سيا�سية  كلفة  ال�سيناريوات  اأقل 

منية  ول اأو ال�سيناريو اخلارجي، فتفكك النخبة ال�سيا�سية والأ مع ال�سيناريو الأ

الدميقراطية  الوطنية  العتبارات  خذ  احلاكمة وتف�سخها �سوف يفتح املجال لأ

بعني العتبار، و�سحيٌح اأن ل ظهور ملحاور داخل ال�سلطة ال�سيا�سية دون توافق 

مريكية  الأ ال�سغوط  ظل  يف  خا�سة  قليمية؛  والإ الدولية  طراف  الأ مع  م�سبق 

احلالية على �سورية، وهو ما عك�سته اأجوبة خدام فيما يتعلق برغبته يف احلوار 

هنا،  ال�سورية  النخب  م�سئولية  فاإن  مقاومتها،  دون  مريكية  الأ املطالب  مع 

واملعار�سة حتديداً �سيكون حموريًا جلهة حتويل الدفة باجتاه حزمة املطالب 

وانتهاء  العرفية،  حكام  والأ الطوارئ  قانون  اإلغاء  من  الدميقراطية؛  الوطنية 

باإقرار مبداأ التداول ال�سلمي على ال�سلطة بني جميع القوى ال�سيا�سية واحلزبية.

املدنية  ال�سوري  املجتمع  قوى  قبل  من  “حتت”  من  التغيري  يبدو  اإذاً 

وال�سيا�سية، وكاأنه غائٌب اإىل حٍد ما عن ال�سيناريوات الثالثة ال�سابقة، وغائٌب 

اأي�سًا عن احل�سابات الداخلية والدولية، على اعتبار اأن هناك يف �سورية “اأ�سوات 

معار�سة “ ول وجود “ملعار�سة “ حقيقية قادرة على فر�س التغيري، وحت�سيد 

، اإن هو  ٌ
القوى من اأجل ذلك، فاأتى اإعالن دم�سق ليوؤ�رش اأن هناك حراكًا ما قادر

عمل بعناية وتوؤدة،على اأن يقود اإىل التغيري املن�سود.

لقد اأطلق “اإعالن دم�سق “ حراكًا فكريًا و�سيا�سيًا - كما قلنا - حول �رشورة 

التغيري وحتميته، واأظهر قدرة القوى ال�سورية على التحاور والتوافق، ملا فيه 

م�سلحة الوطن واملجتمع، وقطع متامًا مع منط الدعوات املطلبية التي �سملت 

العرائ�س والبيانات نحو احل�س على التغيري وحماولة حتقيقه واإجنازه.

�سيطرة  �سورية هي  الدميقراطية يف  تواجه احلركة  التي  املعوقات  اأكرب  اإن 

تعني  التي  التذرر”  “ثقافة  ي�سمى  ما  وبروز  ال�سيا�سي،   “ “النق�سام  ظاهرة 

“قيادات  “رموز” اأو  الت�ساركية واجلماعية.�سيما يف ظل غياب  الثقافة  غياب 

كاريزماتية” قادرة على التاأثري يف املتخيل اجلمعي ال�سوري و حتويله باجتاه 

ال�سيا�سية  والقيادات  النخب  العليا.فتاأثري  ال�سيا�سية   “ “امُلثل  اأو   “ “القيم 
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ذات  عن�رشية  اأو  طائفية  توترات  اأي  فتيل  نزع  يف  حا�سمًا  يكون  واملدنية 

منحى حتري�سي موؤثر على وحدة املجتمع وحت�سينه.

التذرر”،  “ظاهرة  تعزيز  اأو  متكرر،  منط  يف  ال�سقوط  وخ�سية  ذلك  وعلى 

،واملق�سود  م�ستقباًل  العامة  الرئي�سية  الجتاهات  بلورة  على  العمل  من  فالبد 

بذلك هو تبئري القوى والجتاهات الرئي�سية يف حماور مركزية، تتجمع حولها 

قل تكلفة �سيا�سية  حزاب ال�سيا�سية، ذلك اأن هذا اخليار يبدو الأ جميع القوى والأ

جراءات  واجتماعية واقت�سادية بالن�سبة ل�سورية، ول يتم ذلك بدون حزمة من الإ

حزاب  لالأ ع�رشي  قانون  اإ�سدار  مثل  من  عالمية،  والإ وال�سيا�سية  القانونية 

ال�سيا�سية، ي�سمن حريتها يف ممار�سة العمل ال�سيا�سي، وفى الوقت نف�سه يتيح 

لها القدرة احلقيقية على النمو والتاأثري وهو ما يفرت�س اإقراراً حقيقيًا بالتداول 

تندغم  اأن  اآمن  م�ستقبل  باجتاه  التحول  ول�سمان  بد  ول  ال�سلطة.  على  ال�سلمي 

اأحزاب  اإىل  تيار  تفتيت كل  ن  اأطر عامة موؤثرة، لأ ال�سيا�سية يف  التيارات  هذه 

وجماعات و�سخ�سيات تتنازع على امل�ستوى ال�سخ�سي �سيحدث اأثراً انق�ساميًا 

و�رشخًا عميقًا داخل الوعي ال�سعبي العام بالنخب ال�سيا�سية مبجملها ويفقدها 

الرهان  وهو  فيه  التاأثري  اأو  القرار،  �سنع  على  والقدرة  امل�ساركة  فى  الرغبة 

مد. املركزي يف فكرة احلزب ال�سيا�سي ويف عملية التغيري طويلة الأ

اليوم تعاين  �سورية  الدميقراطية يف  والقوى  ال�سيا�سية  حزاب  الأ واإذا كانت 

من نق�ٍس حاد يف �سعبيتها مع اختالف ن�سبٍي بالطبع، ومن عزلة كبرية عن 

“املجتمع”، بل واأكرث من ذلك من عدم القدرة على خماطبته والتاأثري فيه، فاإن 
ذلك يفر�س حتديًا من نوع جديد، يقوم على اأ�سا�س و�سع خطة �ساملة لتن�سيط 

دور هذه القوى، وتفعيلها باجتاه لعب دور ريادي يف عملية التح�سيد الوطنية 

ال�رشورية من اأجل التغيري بدل ترك التاثري لروابط ما قبل مدنية طائفية وقبلية 

وع�سائرية.

القوى  لهذه  وال�سيا�سي  املعريف  اخلطاب  جتديد  على  القدرة  ي�سرتط  وهذا 

فكار امل�ستجدة عامليًا؛ ملحاولة ت�سمينها وا�ستدخالها  باجتاه انفتاح على الأ

ليكون اأكرث تاأثرياً وحيوية، �سيما اإدخال مفاهيم احلداثة ال�سيا�سية مبا تت�سمنه 

ن�سان. من مفاهيم الدميقراطية والتعددية وحقوق الإ
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والبعد  اجلانب  عن  ال�سيا�سي  اخلطاب  وحمتوى  م�سمون  جتديد  يبتعد  ول 

التوا�سل  التخاطب احلديث يف  ا�ستثمار تقنيات  القوى، فمحاولة  التقني لهذه 

والتفاعل، وخا�سة ما ي�سمى بحمالت الت�سويق ال�سيا�سي والتخطيط ال�سرتاتيجي 

ي�سفي حيوية على احلياة احلزبية وال�سيا�سية يف �سورية، و�سيكون لذلك تاأثري 

للمتلقني، الكايف  التاأثري  نف�سه  الوقت  وفى  اخلطاب  هذا  م�سامني  يف   عميق 

اأكرث من غريها وهي  اأن تكون م�ستهدفًة  بها  التي يفرت�س  ال�رشيحة  �سيما  ل 

ما  اإن  بدائية،  وو�سائل  قدمي  بثوٍب  جديد  جيٍل  ملخاطبة  معنى  ل  اإذ  ال�سباب، 

يف  جديداً  منطًا  فر�ست  ورقمية  تقنية  قزات  من  املعلوماتية  الثورة  اأتاحته 

التخاطب ل بد من ا�ستثماره اإيجابًا.

اأجل  “التح�سيد املدين” من  اأ�سميه عملية  كل ذلك يلعب دوراً حموريًا فيما 

التغيري، وهذه ت�سمل اإ�ساعة مناخ فكري، يقوم على بلورة مفاهيم الدميقراطية 

وتطبيق  العام،  املال  وحرمة  الف�ساد  ومكافحة  وال�سفافية  املدين  واملجتمع 

مفتاحية  مفاهيم  بو�سفها   )  Good Governance( ال�سالح  احلكم  مفاهيم 

دويل  �ساغط  �سيا�سي  مناخ  خلق  نف�سه  الوقت  وفى  التغيري،  عملية  جتاه 

العمل  وقف  مثل  من  فى  ووا�سحة،  حمددة  مطالب  باجتاه  وداخلي  واإقليمي 

وحل  ال�سيا�سيني  ال�سجناء  �رشاح  واإطالق  العرفية  حكام  والأ الطوارئ  بقانون 

م�ساألة املفقودين، ويرتافق مع ذلك العمل ب�سكل فعال جتاه بلورة املعار�سة 

ال�سيا�سية؛ كقطب مواٍز موؤثر وفعال عرب تكثيف الجتماعات الدورية والتفاق 

اإىل  الدعوة  مثل  من  اجلماهريي،  ثر  الأ ذات  ال�سيا�سية  اخلطوات  من  عدد  على 

عدد من العت�سامات ال�سلمية والعلنية التي تلعب دوراً يف نزع حاجز اخلوف 

تدريجيًا؛ خا�سة اإذا �سعر امل�ساركون اأن ردة فعل ال�سلطات ال�سورية كانت اأقل 

من املتوقع، ومل يرافقها اعتقالت ع�سوائية اأو اعتداءات ج�سدية قا�سية.

خرى �سمن عملية التح�سييد تتعلق بالعمل ما اأمكن على ا�ستدخال  اخلطوة الأ

قطاعات جديدة على العمل العام، ما زالت غائبة عنه اأو مغيبة �سيما قطاعات 

قدر  وعلى  وال�ستينيات،  اخلم�سينيات  �سيا�سي  وال�سباب وطبقة  عمال  الأ رجال 

ما يبدو هذه متناق�سًا يف اجلمع بني هاتني ال�رشيحتني اإل اأنهما يف احلقيقة 

متكاملتان، فطبقة ال�سيا�سيني القدامى التي اعتزلت العمل ال�سيا�سي بعد ا�ستالم 
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من  كبري  مبخزون  حتتفظ  وهرمت  وانكفاأت   ،1963 عام  ال�سلطة  البعث  حزب 

امل�سداقية والرمزية �سيما اعتبارهم كرجال دولة موؤثرين وفاعلني خالل فرتة 

وجودهم يف احلكم ومل يرتافق ذلك مع ف�ساد وتعٍد �رشيح على املال العام، كما 

ن�سهد مع �سيا�سيى اليوم.

على  وتوقيعهم  املعار�سة  ن�سطة  لأ الرمزي  باحل�سور  اإقناعهم  فمحاولة 

ولي�س  عامة،  وطنية  كمطالب  املعار�سة  مطالب  م�سداقية  يعزز  بياناتها 

هذا  لكن  ال�سلطة،  على  النق�سا�س  اإىل  ورائها  من  تهدف  �سيا�سية،  كمطالب 

ال�سباب ك�رشيحة حمورية يف  اأن يندعم بالعتماد على  فى الوقت نف�سه عليه 

توؤ�رش  امل�ساركة  يف  ففعاليتهم  الواقع،  اأر�س  على  ال�سيا�سية  الرتاكمات  بناء 

على الدميومة وال�ستمرارية والقدرة على الو�سول اإىل اأكرب ال�رشائح تاأثرياً يف 

ال�سوري بحكم كونه جمتمعًا �سابًا، كما يدل على ذلك متو�سط العمر  املجتمع 

لدى املجتمع ال�سوري.

خري من عملية التح�سيد تتعلق ببناء ا�سرتاتيجية وا�سحة وحمددة  واجلزء الأ

واملعار�سة  املدنية  القوى  رفعت  اأن  بعد  التغيري،  لعملية  هداف  والأ اخلطوات 

�سالح من التداول ل�سالح مفهوم التغيري ال�سامل، وهذه ال�سرتاتيجية  م�سطلح الإ

اأو  �سورية  داخل  �سواًء وجدت  ال�سورية  طياف  الأ كل  بناء حتالفات بني  ت�سمل 

عملية  بو�سفها  ال�سيا�سة  ممار�سة  اإىل  يحتاج  التغيري  عملية  فبناء  خارجها، 

ثر. ت�سوية بطيئة احلركة لكن بعيدة الأ
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ربيع دم�سق

تا�سي للحوار الدميقراطي جتربة منتدى جمال الأ

تا�سي �سهري الأ     

تا�سي للحوار الدميقراطي فى �سورية رئي�سة منتدى جمال الأ

من ال�رشوري يف البداية تقدمي روؤية مو�سوعية نقدية موجزة حول واقع املجتمع 

اأن  اإ�سكالياته املو�سوعية والذاتية، وذلك منذ  املدين يف �سورية مت�سمنة بع�س 

تا�سي للحوار  تربعمت اأزهار ربيع دم�سق وحتى اعتقال هذا الربيع: منتدى جمال الأ

الدميقراطي منوذجًا... 

منذ  ال�سوري  الواقع  على  بقوة  نف�سها  الداخلية  امل�ستجدات  فر�ست  اأن  بعد 

 
ّ
�سنوات، واأوجدت واقعًا جديداً مل يعد معه النظام ال�سائد قادراً على اأن ي�ستمر

بّد  عالم وانفتاحه، كان ل  الإ التي ك�سفتها ثورة  ليات ذاتها  الآ يف احلكم عرب 

من ظهور بع�س مناخات النفتاح والنفراج التي مل تعُد كونها جمرد اإجراءات 

حت�سينية �سكلية حمدودة بو�سفها لوازم تغرّي العهد يف البلد. متّيزت تلك الفرتة 

النا�س  اأطر جديدة للحوار والتوا�سل بني  العام، وت�سّكلت  العمل  قبال على  بالإ
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بعد طول اإحباط وانكما�س، كما �سهدت �سورية بدء ولدة هيئات املجتمع املدين 

التي ترافقت مع حراك مدين دميقراطي علني ُعرف با�سم ربيع دم�سق.

من  الذي  احلوار  فر�س  خلق  اإىل  �سعت  التي  املختلفة  املنتديات  تاأ�س�ست 

�س على التفكري والتحليل، و�سوًل 
ّ
�ساأنه اإذا بداأ اأن يوؤدي اإىل التفاعل، واأن يحر

تلك  ومّثلت  جابة.  بالإ اجلديرة  �سئلة  الأ وطرح  ال�سائدة  القناعات  زعزعة  اإىل 

خر وحرية الراأي والتعبري والنقد، مّثلت  الف�ساءات، حيث احلوار والعرتاف بالآ

اإمكانية  لنا  واأتاحت  باجلماعة،  اإح�سا�سنا  اإلينا  اأعادت  حيث  املدنية؛  عالمة 

 
)1(

تا�سي للحوار الدميقراطي اخلروج من القوقعة الفردية. وجاء منتدى جمال الأ

اإ�سافة اإىل تلك املنتديات ليتفاعل معها ويتكامل.. عمل املنتدى على الهتمام 

بق�سايا ال�سيا�سة والفكر والثقافة، وتعزيز قيم احلوار الدميقراطي واحرتام الراأي 

وال�سيا�سي  الثقايف  اخلطاب  بناء  اإعادة  اإىل  الو�سول  يف  منه  حماولًة  خر؛  الآ

الندوات واملوائد امل�ستديرة،  اأ�س�س دميقراطية. ومار�س ن�ساطه من خالل  على 

واعتمد الفعل احلواري العلني كفعل لتطوير احلراك املجتمعي من خالل التفاعل 

ن�سان بقدرته على التاأثري يف الواقع والتغيري فيه. والتوا�سل لتعزيز اإميان الإ

كل تلك الن�ساطات املدنية كانت تعمل يف اإطار ال�رشعية الد�ستورية؛ حيث 

ي�سمنها الد�ستور ال�سوري كفاعلية جمتمعية م�سونة وم�رشوعة، اإل اأن قانون 

حكام العرفية بقيا �سيفًا م�سلطًا على رقاب املواطنني. الطوارئ والأ

تقدم العديد من تلك الفعاليات بطلب اإىل الوزارة املخت�سة، وهي وزارة ال�سوؤون 

�سهار بحجة عدم  اإ�سهارها، فرف�ست تلك الوزارة الإ الجتماعية والعمل بق�سد 

تا�سي للحوار الدميقراطي بتظّلم من  الخت�سا�س. وتقدمنا يف منتدى جمال الأ

هذا القرار معّلقني، على اأن ال�سبب املحتَمل للرف�س هو اهتمام املنتدى بال�ساأن 

ال�سيا�سية،  مور  الأ يف  التدخل  من  مينعها  اجلمعيات  نظام  اإن  حيث  ال�سيا�سي 

اأن  يجوز  ل  العملية:  القانونية  �سيغته  لت�سبح  القانوين  الن�س  تعديل  وطلبنا 

تتحول اجلمعية اإىل موؤ�س�سة حزبية لها تراتبيتها التنظيمية والقيادية، بل يجب 

نرتنت: www.atassiforum.org. وهو منتدى  تا�صي للحوار الدميقراطي على �صبكة االإ )1( موقع منتدى جمال االأ

ثري اأهدافه ب�صيطة ووا�صحة، هي اأن نتحاور ونظل نتحاور، واأن نتعّلم فّن حّل اخلالفات باحلوار.  مواٍز على االأ

خر. هي م�صاحة افرتا�صية تفاعلية نحاول من خاللها اال�صتمرار والتعوي�ص جزئيًا  ومعايريه: اجلدية واحرتام االآ

منية واملخابراتية اإىل تعطيله. �صاليب االأ عما ت�صعى االأ



��

نتاج حياة �سيا�سية، تعتمد على  عليها اأن ترتقي باملفاهيم الثقافية والفكرية لإ

تفعيل  يف  اإيجابي  بدور  للقيام  العودة  اإىل  الوزارة  ودعونا  دميقراطية.  اأ�س�س 

نظمة  موؤ�س�سات وجمعيات ومنتديات املجتمع املدين، واإىل تطوير القوانني والأ

مبا يتما�سى مع �رشورات التاريخ، ومّت رف�س هذا الطعن من ِقَبل الوزارة.

وما كان هذا الرف�س اإل جزءاً من بوادر املرحلة التي ات�سمت بانح�سار املناخ 

النفتاحي والن�ساط الدميقراطي، والت�سييق على اللجان واجلمعيات واملنتديات. 

قائمة  )تقدمي  حريتها  وُقيَِّدت  املنتديات  ن�ساط  ا�ستمرار  على  القيود  ت  فُفِر�سَ

ت منتديات  عمال...(، ثم ُمِنَعت واأُجه�سَ باأ�سماء امل�ساركني واحل�سور وجدول الأ

اإعالمية على ن�سطاء املجتمع املدين ودعاة  وليدة.. تزامن ذلك مع بدء هجمة 

هموا بالنتهازية وباأنهم عمالء لل�سفارات. ثم قامت ال�سلطات  الدميقراطية، واتُّ

جديد  قانون  واأُ�سدر  والدميقراطيني،  الن�سطاء  من  ع�رشة  باعتقال  ال�سورية 

يحظر  وال�سحافة،  عالم  الإ حرية  على  املفرو�سة  القيود  لتمكني  للمطبوعات 

طبع اأي معلومات قد »ت�رّش باأمن الدولة ووحدة املجتمع...«، وهّدد من ينتهكه 

بال�سجن ثالث �سنوات.

على الرغم من هذه ال�سغوط، فقد ا�ستمر بع�س هيئات املجتمع املدين يف 

ن�ساطها العلني، وبقيت تن�سط مببادرات �سخ�سية وجماعية. ومّت ا�ستثناء منتدى 

تا�سي للحوار الدميقراطي من القيود التنظيمية التي ُفر�ست على غريه،  جمال الأ

ولكنه مل ُي�ستثَن من ال�سغوط وامل�سايقات والتي و�سلت اإىل حّد اعتقال الناطق 

اأجهزة  اآخرين، وح�سور مكّثف لعنا�رش  ع�ساء  الر�سمي با�سمه وا�ستدعاءات لأ

بقاء على هذا املنتدى ا�سرتاتيجية متّكن  من خالل انعقاد ندواته. وكان يف الإ الأ

�سارة اإىل وجود حرية راأي وتعبري يف بلدنا، كلما مّتت مواجهته  النظام من الإ

تتمّثل  اأخرى  ا�سرتاتيجية  وحيداً  بقائه  ويف  العامة،  احلريات  على  بالت�سييق 

يف عزله وحما�رشته. واأ�سبح املناخ املزعوم »املفعم باحلرية« حم�سوراً يف 

منتدى واحد، اعتربه النظام ممثاًل لهذا املناخ رغم بقائه داخل جدران منزل 

ي�سيق بكرثة متعط�سي احلوار يف ظل احتكار ال�سلطة لكل املنابر بعد اأن رف�سوا 

طلبنا اإقامة حما�رشاتنا يف مركز ثقايف.

 منتدى جمال 
ّ
وبالرغم من كل تلك احلواجز واملوانع والعقليات، فقد ا�ستمر
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اأن حتفر عميقًا يف  للكلمة اجلريئة ال�سادقة التي ميكن  تا�سي ليكون منرباً  الأ

امل�سوب  باحلوار  الرتقاء  دور مهم يف  له  وكان  كثرية.  اآثاراً  النفو�س، وترتك 

كرث مو�سوعية،  ببع�س الندفاعات ال�ساخنة اإىل درجة من الفعل الجتماعي الأ

ويف حتّول �سخونة هذه الندفاعات اإىل عقالنية الفعل احلواري. واعتربنا هذه 

اإن�ساين ح�ساري: احلوار،  اأنف�سنا ملمار�سة �سلوك  اإعادة تاأهيل  املرحلة مرحلة 

ولقبول الراأي املخالف لنا وتفّهمه دون ت�سنج اأو انفعال.

واأحد  الدميقراطي،  للحوار  م�ساحة  ليكون  منه  حماولة  يف  املنتدى   
ّ
ا�ستمر

�رشاق. خيوط �سم�س قد تبداأ بالإ

ويف هذه املرحلة، اأدركنا عمق واأهمية امل�سئولية التي يتحّملها منتدى جمال 

تا�سي للحوار الدميقراطي؛ كونه �ساحة احلوار الوحيدة املتبقية والفاعلة يف  الأ

املجتمع ال�سوري. ورف�سنا الكتفاء بال�ست�سالم للظروف ال�سلبية املحيطة بنا، 

اأي�سًا حر�سًا  اأن ميتّد ليكون  اأن حر�سنا على ا�ستمرار املنتدى يجب  معتربين 

ن�ساطه  دائرة  تو�سيع  على  حر�سًا  وليكون  عمله،  اآليات  وتفعيل  ا�سمه  على 

وجذب فئات جديدة ُتخرجنا من الدائرة ال�سيقة املتمّثلة باملعار�سة وال�سلطة 

وقدراتهم  املتجددة  اهم  بروؤ املرحلة،  لل�سباب يف هذه  ولوية  الأ وكانت  فقط... 

التي يعي�سها  دوات املنا�سبة وا�ستنباط احللول املمكنة للهموم  الأ ابتكار  على 

املجتمع ال�سوري ب�سكل عام؛ اإذ هم ي�سّكلون ال�رشيحة الكربى فيه...

تا�سي، معتربين اأن جتاوز  وبداأنا العمل على تاأ�سي�س جلنة �سباب منتدى الأ

�سا�س.  الأ هو  ن�ساطنا،  لرتاجع  مربراً  دائمًا  ن�سعه  الذي  العام  ال�سلبي  الو�سع 

زمة، نظرة ترّكز على احللول  وكان متّيز ال�سباب يف نظرتهم اجلديدة ملعاجلة الأ

همية  زمة بدًل من الطريقة التقليدية التي تعطي الأ بعد ال�ستعرا�س ال�رشيع لالأ

بذلك  فيطغى  �رشيعًا  خمت�رشاً  احللول  ذكر  ياأتي  ثم  زمة،  الأ لعر�س  كرب  الأ

حتفيزه  اإىل  ونحتاج  نحتاجه،  الذي  يجابي  الإ التفكري  على  ال�سلبي  النطباع 

لتجاوز واقعنا ومتكني خطواتنا.

وبذلك يكون املنتدى قد خرق اأحد جدران العزلة واحل�سار التي اأحاطته بها 

منية ال�سورية التي اتبعت »�سيا�سة العزل اجليلي« حيث اأ�رّشت على  ال�سلطات الأ

قدم من النا�سطني. ومازالت  وجود خط اأحمر يف الت�سال بني ال�سباب واجليل الأ
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والثاين:  اجليلية«،  القطيعة  »حرا�سة  ول:  الأ هدَفني:  جهزة حتاول �سمان  الأ تلك 

جهاز على اأية مبادرة تنذر بعودة احلياة اإىل احلركة الطالبية ال�سورية اأو عودة  الإ

ال�سباب اإىل الهتمام بال�ساأن العام.

من جهة اأخرى، ويف نطاق �سعينا ليكون فعُلنا احلواري الفكري يف املنتدى، 

الوطن،  بناء  يف  اجلميع  م�ساركة  وتر�سيخ  الجتماعي  احلراك  لتطوير  فعاًل 

يعي�سها  التي  اليومية  احلياتية  امل�ساكل  ندواتنا ملناق�سة  ولوية يف  الأ اأعطينا 

 بلدنا على وجه اخل�سو�س، فَعِمْلنا بذلك 
ّ

املواطن، وللق�سايا الراهنة التي مت�س

ّج اإىل م�سارك، ورمينا كرة النار يف 
على حتويل اأغلب جمهور املنتدى من متفر

�سه على التفكري 
ّ
ح�سن كّل واحد منهم لترتك اأثراً يحمله معه اإىل اخلارج، يحر

والتحليل، ويدفعه اإىل �رشورة امل�ساركة يف م�ساحة التفاعل واحلوار.

تا�سي، رجل احلوار الدميقراطي،  وكما َحُلم املفكر واملثقف الراحل جمال الأ

بجزيرة �سغرية نلتقي عليها خروجًا باأفكارنا وحماوراتنا من الغرف ال�سيقة 

الوطنية  التيارات  ملختلف  بفتحها  نحميها  واخلا�سة،  املحدودة  طر  والأ

يريد  من  لكل  مفتوحًا  الدميقراطي  احلوار  يكون  اأن  واأردنا  اأراد  الدميقراطية، 

امل�ساهمة فيه و�سوًل اإىل القناعة باأن مبداأ هذا احلوار وطريقه هو حرية التعبري 

واملعتقد والَقبول بالتنوع والتعدد يف اإطار التوجه الوطني الدميقراطي العام، 

�سا�سي العمل على ا�سرتداد دور املواطن وم�سئوليته يف الفعل الوطني.  وهَدفه الأ

ال�سابع  الدميقراطي يف  للحوار  تا�سي  الأ منتدى جمال  �سا�س، عقد  الأ هذا  على 

�سالح يف �سورية..  من اأيار )مايو( املا�سي عام 2005، ندوة مفتوحة حول »الإ

كيف تراه القوى والهيئات الوطنية«، وقام بدعوة الطيف ال�سيا�سي واحلقوقي 

غري  �ساملة  ية  روؤ بلورة  على  للعمل  �سا�سية،  الأ مبكوناته  الوا�سع  واملجتمعي 

منقو�سة للتغيري املطلوب يف �سورية.

قامت  املنتدى،  ن�ساط  على  ال�سغوط  �سل�سلة  �سمن  جديدة  حماولة  ويف 

�ستاذ علي العبد اهلل، ومل يكن اآخر هذه املحاولت  منية باعتقال الأ ال�سلطات الأ

جماعة  نظر  وجهة  عر�ِس  بذريعة  اأ�سبوع،  ملدة  املنتدى  اإدارة  جمل�س  اعتقال 

خوان امل�سلمني من �سمن وجهات النظر املتعددة التي ُطِرحت يف تلك الندوة.  الإ

ويف هذه املنا�سبة، كان ل بّد من تن�سيط الذاكرة عرب التو�سيح باأن املنتدى هيئة 
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مدنية، تعنى باحلوار الدميقراطي بني خمتلف الجتاهات الفكرية والنظريات 

ال�سيا�سية، من دون اأن تتبّنى اأيًا منها اأو تنحاز اإليه، وباأن املنتدى، الذي قام 

راأيه بحرية،  التعبري عن  خر يف  الآ واحرتام حق  الدميقراطي  احلوار  مبداأ  على 

 فيما 
ّ
ى و�ساحة للتفاعل احلر فكار والروؤ كان و�سيظّل ف�ساًء مفتوحًا جلميع الأ

بينها، ومل يجز لنف�سه يف اأي وقت اأن مينع اأحداً من حّقه يف التعبري عن راأيه، 

ال�سيا�سي الذي ل يعني املنتدى ل من قريب ول من  بغ�ّس النظر عن انتمائه 

بعيد.

حملية  ومنظمات  وهيئات  �سخ�سيات  �سّمت  وا�سعة  ت�سامن  حملة  وبعد 

وعربية ودولية دفاعًا عن حرية جمل�س اإدارة املنتدى، مّت اإطالق �رشاح اأع�ساء 

�سهر تلت. بقاء على علي العبد اهلل معتقاًل لأ دارة والإ جمل�س الإ

احلراك  لقمع  ال�سلطات  مار�سته  ت�سعيدي  �سياق  يف  العتقالت  تلك  اأتت 

ال�سيا�سي واملدين، ولقطع الطريق على احلوار الوطني والتحول الدميقراطي يف 

منية بتعليق ن�ساط املنتدى نهائيًا.. واأ�سبحت الدعوة  البالد. فكانت املطالبة الأ

مني الذي بات  للحوار اأ�سبه باإعالن حالة حرب اأو عمل اإرهابي يف نظر النظام الأ

عًا؛ بحجة عدم احل�سول 
ّ
اًل ندواته متذر  املنتدى ح�ساراً حمكمًا معطِّ

ّ
يحا�رش مقر

على ترخي�س، وذلك يف موعد كل جل�سة يعلن املنتدى عن َعْقِدها، وُي�رّش عليها 

دفاعًا عن بقائه �ساحة للحوار الوطني والدميقراطي، معترباً اأنه امتلك �رشعية 

حزاب،  والأ واجلمعيات  املنتديات  ن�ساط  ينظم  قانون  غياب  مع  الواقع  مر  الأ

ال�سوؤون الجتماعية بحّجة  خ�سو�سًا بعد رّد طلب الرتخي�س من طرف وزارة 

الطبيعي  ا�سرتداد حقه  اأن ينجح يف  اإىل  بقاءه  بذلك  الخت�سا�س، معلنًا  عدم 

دون �سغوط اأو و�ساية اأو ا�سرتاطات.

ن�سطة احلوارية لكل  مني ال�سيا�سي يف �سورية مبنع الأ ومل يكتِف النظام الأ

للمواطنني  وال�سيا�سي  املجتمعي  احلراك  وتعطيل  املدين  املجتمع  منظمات 

حيان بن�ساطات معّلبة وموّجهة من ِقَبل  ال�سوريني، بل وا�ستبدله يف بع�س الأ

منية على طريقة »خيمات الوطن« وبعثات احل�سود التي تعرت�س  ال�سلطات الأ

�ستار  حتت  ال�سلمية  املعار�سة  اعت�سامات  ف 
ّ
والتع�س العنف  اأ�سكال  بجميع 

»خونة  عليهم:  يطلقون  ملن  الثورة  �سبيبة  طالب  ِقَبل  من  العفوية  املواجهة 
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ومتاآمرون«، كل تلك البدائل تتّم يف اإطار ين�سجم و�سيا�سة النظام.

منية،  الأ الدولة  الراهنة يف اعتماد نهج  اللحظة  النظام حتى   
ّ
وبذلك ي�ستمر

�س البالد حلالة عزلة وح�سار ومواجهة 
ّ
�ست وتعر

ّ
خطاء التي عر والتّوغل يف الأ

مر الذي ي�سع على عاتقنا م�سئولية م�ساعفة يف الدفاع  مع املجتمع الدويل. الأ

عن حّقنا يف ا�ستمرار احلوار والتوا�سل والتفاعل واحلق يف الوجود.

 املنتدى يف اإ�رشاره على عقد ندواته احلوارية العلنية املفتوحة 
ّ
لهذا، ي�ستمر

والتعبري  احلوار  حق  عن  دفاعًا  املنتدى   
ّ
ي�ستمر اآٍت...  املنع  باأن  اليقني  رغم 

مانة  ذهان، وحيث تقت�سي الأ عن الراأي، »ليبَق ذلك احلق حّيًا يف الذاكرة والأ

خالقية قبل ال�سيا�سية عدم التفريط به«. الروحية والأ

تا�سي للحوار  من خالل هذه اللمحة املوجزة جداً عن ن�ساط منتدى جمال الأ

املو�سوعية  �سكاليات  الإ بع�س  ن�ستك�سف  اأن  ن�ستطيع  كنموذج،  الدميقراطي 

ال�سيا�سية،  املجتمع  النظام طاقة  اأخمد  اأن  فبعد  �سورية...  املدين يف  للمجتمع 

وهّم�سه ومنعه من ممار�سة حقه يف �سنع م�سريه، كانت النتيجة الطبيعية لذلك 

عزوف ال�سوريني عن الهتمام بال�ساأن العام، وتنامي ال�سعور املرير بالالجدوى، 

وانتفاء مفهوم »املواطنة« وحتّول اجلميع اإىل رعّية دون فاعلية.

وعندما ظهرت مناخات النفراج منذ اأربع �سنوات مل ي�ساأ النظام اأن ي�سفي 

الناظم  الد�ستور  من  الثامنة  املادة  مراجعة  ورف�س  عليها،  موؤ�س�ساتيًا  طابعًا 

ب  اإنها تن�سّ ال�سمولية حيث  اأ�سا�س  ُتْعترَب  الدولة واملجتمع والتي  للعالقة بني 

ال�سوريني  املواطنني  �سائر  بذلك  فتمنع  واملجتمع،  للدولة  قائداً  البعث  حزب 

اإدارية  قيادية وملنا�سب  دوار  لأ والرت�سيح  ال�سيا�سية  املمار�سة  من حقهم يف 

�س ذلك التمييز ال�سيا�سي ال�سلوك الجتماعي القائم 
ّ
ولغالبية فر�س العمل. يكر

على املكا�سب واملنافع على ح�ساب الكفاءة واجلدارة، ويزيد ال�سعور بالتمييز 

هذا من ابتعاد املجتمع عن احلياة العامة واعتزالها. 

النفتاح  فيه  �سالح مبا  الإ باحلديث عن  اجلديد عهده  النظام  بداأ  اأن  وبعد 

يف  واإ�رشاكها  املجتمع  يف  الو�سطى  الطبقة  اإحياء  ي�ستدعي  والذي  ال�سيا�سي، 
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ر 
ّ
بر منية،  الأ جهزة  الأ وال�سيا�سية وحتريرها من قب�سة  الفكرية  العامة  احلياة 

على  واأنكر  القت�سادي  �سالح  الإ اأولوّية  بحّجة  ال�سيا�سي  �سالح  الإ تاأجيل 

اأوًل،  املعي�سية  م�سكالتهم  حّل  �رشورة  بذريعة  ال�سيا�سية  حقوقهم  ال�سوريني 

بالقيام  اأي  والعجز،  الف�ساد  حلقة  بك�رش  اإل  حّلها  احلقيقة  يف  ميكن  ل  والتي 

باإ�سالح �سيا�سي حقيقي يتاأ�س�س على امل�سئولية وال�سفافية وامل�ساركة ال�سعبية 

افتقار  داري قناعًا يخفي  الإ �سالح  الإ . ثم وجد يف احلديث عن 
ّ
عالم احلر والإ

�سالح  ية اأو خطة اإ�سالحية. وبدا ذلك الرتاجع يف م�سرية الإ النظام اإىل اأية روؤ

وا�سحًا من خالل الت�سميات املختلفة له، حيث حّل مفهوم »التطوير والتحديث« 

�سالح والتغيري«. ثم مّت تكري�س �سعار »ال�ستمرار وال�ستقرار« للحفاظ  حمّل »الإ

ول للنظام، فهو يرى يف التغيري تهديداً  على الو�سع القائم الذي اأ�سبح الهدف الأ

لمتيازاته ول�سيطرته ال�ساملة على الدولة ومواردها. فاأثبت النظام بذلك عجزه 

ذاتها  العوامل  اأ�سباب بقائه من  ي�ستمّد  نه  والتغيري اجلوهري؛ لأ �سالح  الإ عن 

�سالح والدميقراطية واحرتام احلريات وحقوق  التي تقف على نقي�س فكرة الإ

ن�سان. الإ

النفتاح  ا�ستحقاقات  تاأجيل  يف  النظام  ي�ستخدمها  التي  الذرائع  ومن 

من  يتغّذى  التيار  هذا  �سعود  اأن  حقيقة  متجاهاًل  �سالمي  الإ اخلطر  ال�سيا�سي: 

التطورات  ومغفاًل   ،
)2(

الدميقراطي التمثيل  وغياب  ال�سيا�سي  النظام  انغالق 

املبادئ  تبّنى  الذي  ال�سيا�سي  وفكره  �سالمي  الإ التيار  موقف  يف  يجابية  الإ

الدميقراطية ورف�س العنف ال�سيا�سي. 

خرى القلق من ال�سطراب ال�سيا�سي، و�رشورة احلفاظ على  ومن الذرائع الأ

من وال�ستقرار.. اإل اأن ال�سلطة، بفر�سها الطاعة على املواطنني عرب �سيا�سة  الأ

»ا�ستقراراً  تفر�س  اإمنا  تهتم مب�ساكلهم وهمومهم،  اأن  والتدجني دون  التطويع 

ح�سا�س بالظلم.. وهذا  �سكليًا« فقط يخفي وراءه براكني من الغ�سب والياأ�س والإ

زمة اأمنيًا؛ مما  �رشار على حماولة حّل الأ ، والإ
)3(

ما دّلت عليه اأحداث القام�سلي

واحلل  زمة  لالأ ال�سيا�سي  اجلوهر  معاجلة  ب�رشورة  اأخرى  مرة  طاحة  الإ يعني 

هذا  اأن  وبذلك جند  الدين.  التطّرف يف  اإىل  باللجوء  اأنف�صهم  التعبري عن  البحث عن  البع�ص يف  يندفع  )�( حيث 

التطّرف يتغذى من انعدام امل�صاركة ال�صيا�صية.

.   اإن التفّجر الذي ح�صل يف القام�صلي يتجاوز احلدث املبا�رش املتعّلق بال�صدام بي م�صّجعي فريقنَي ريا�صيينَ
)�(
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الدميقراطي والعرتاف باحلق. فاحلل ال�سيا�سي الدميقراطي هو الطريق الرئي�سي 

حلل امل�سكلة الكردية ولتاأمني حقوق املواطنة املت�ساوية ولتعميق حال التالحم 

�ساهم يف �سياغة تاريخه قوميات خمتلفة:  الذي  ال�سوري  بني قوى املجتمع 

عرب واأكراد واأرمن و�رشاك�س واآ�سور وغريهم.

)والذي و�سفناه  ال�ستقرار  احلفاظ على هذا  النظام ب�رشورة  ع 
ّ
يتذر كذلك 

بال�ستقرار ال�سكلي( ملواجهة التحديات اخلارجية، بل وي�ستثمر النخوة الوطنية؛ 

ن�سان، ويتهم املدافعني  بهدف تربير امل�سادرة امل�ستمرة للدميقراطية وحقوق الإ

�سا�سية باأنهم عمالء للغرب وللوليات املتحدة  ن�سان واحلريات الأ عن حقوق الإ

مريكية. الأ

ثم يلجاأ النظام اإىل خطاب »اخل�سو�سية« يف املنطقة، وينظر اإىل املجتمع 

هيمنته  عن  وتعبرياً  الغرب،  لثقافة  نتاجًا  بو�سفهم  ن�سان  الإ وحقوق  املدين 

امل�سرتك  �سا�س  والأ واحل�سارات  الثقافات  وتالقح  حتاور  �رشورة  متجاهاًل 

ن�سانية، وكاأن  لتلك احلقوق بني جميع الب�رش: مبادئ احلرية والعدل والكرامة الإ

جمتمعنا ل ينتمي اإىل جمتمعات الب�رش.

وعاد  اجلميع،  على  يخّيم  ال�ساغط  النف�سي  اجلّو  عاد  �سبق،  ما  كّل  ظّل  يف 

و�ساية  اإىل  بحاجة  مواطنني  ي�سّم  بو�سفه  الدائم  الق�سور  اإىل مو�سع  ال�سعب 

كاملة يف واقع نلم�س فيه تدين م�ستوى املعي�سة وتزايد البطالة وتدهور التعليم 

مني كو�سيلة وحيدة  يف جميع مراحله. وذلك بعد اأن عاود النظام ممار�سة احلّل الأ

من وال�ستقرار«.. وبداأت العتقالت لقطع الطريق على تكّون  للحفاظ على »الأ

بقانون  العمل  ا�ستئناف  ومّت  �سورية،  ال�سيا�سية يف  احلياة  لتجديد  ن�سطة  نواة 

الطوارئ اإمعانًا يف احلفاظ على اأجواء اخلوف وال�سمت. ويف ظّل حال الطوارئ 

يتوىّل حماكمة معتقلي الراأي واملعتقلني ال�سيا�سيني الق�ساء ال�ستثنائي الذي 

يتعّدى على اخت�سا�س الق�ساء العادي، وي�سلب املواطن حقه يف حماكمة عادلة 

منية بدون مذكرة  جهزة الأ علنية ونزيهة. ويجري احتجاز املواطنني من ِقَبل الأ

. كما 
)4(

ق�سائية، ويتّم حتويلهم اإىل حمكمة ا�ستثنائية كمحكمة اأمن الدولة العليا

ُيعترب احلب�س النفرادي ملعتقلي الراأي وال�سمري اأمراً �سائعًا.

ين منف�صلنَي يف الق�صاء العادي، هما دور قا�صي التحقيق  )�( النيابة العامة يف حمكمة اأمن الدولة العليا جتمع بي دورنَ

م«، ومن املعروف اأن قرارات هذه املحكمة غري قابلة لال�صتئناف. كنَ ي »اخل�صم واحلنَ ودور املّدعي العام، اأي دورنَ
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منية اإفال�س النظام ال�سيا�سي الذي يوؤّجل  ن�ستنتج من اللجوء اإىل احللول الأ

ا�ستحقاقات التغيري، مما ي�سعف الدولة واملجتمع يف �سورية. واملخرج الوحيد 

حقيقي  دميقراطي  نظام  نحو  واجلاد  ال�سلمي  النتقال  هو  زمة  الأ هذه  من 

يواجه  را�سداً  نف�سه  ليعلن  »الق�سور«  حالة  من  فيه  ويتخّل�س  املجتمع،  يبنيه 

م�ساكله، ويعمل على اإيجاد احللول لها.. نظام يتاأ�س�س على احلرية وامل�سئولية 

املواطنون  ي�سعه  الذي  القانون  ول�سيادة  للمواطنة  جت�سيد  يف  املرتابطَتني 

حرار اأنف�سهم… ولكن اأين هي القوى املجتمعية التي �ستحمل هذا امل�رشوع؟  الأ

�سكاليات الذاتية للمجتمع املدين يف �سورية؟ وما هي الإ

كان ل بّد ملفهوم املجتمع املدين يف �سورية من اكت�ساب م�سمون �سيا�سي 

اأ�سكال  العام بو�سفها �سكاًل من  ال�ساأن  ال�سيا�سة تتعّلق مبمار�سة  مبا�رش حيث 

ن�ساين، وذلك يف مواجهة احتكار النظام لل�سيا�سة، وجتريد املجتمع من  الفعل الإ

حّقه يف التدّخل يف ال�ساأن العام، مبا يف ذلك حق التفكري والتعبري والحتجاج، 

ومنعه كذلك من حقه يف اإبداع احللول املنا�سبة مل�ساكله.. اإل اأن هذا املفهوم 

اإىل  ال�سعي  اإطار  خارج  نف�سه  و�سع  حيث  ال�سيا�سية؛  حزاب  الأ عن  اختلف  قد 

امل�ساركة يف ال�سلطة ال�سيا�سية. كما اكت�سب م�سمونًا دميقراطيًا: اإعادة املجتمع 

اإىل الهتمام بال�ساأن العام، ومبعنى اأدّق: اإعادة بناء الدولة واملجتمع ومفهوم 

هداف  الأ تالقي  اإىل  وا�ستناداً  والكرامة.  احلرية  مبادئ  وتر�سيخ  املواطنة، 

ال�سورية.  واملعار�سة  املدين  املجتمع  حركة  بني  العالقة  ن�ساأت  وتقاطعها، 

وب�سبب �سعف العمل املدين يف املجتمع، ت�سّكلت هذه احلركة معتمدًة يف اأغلبها 

على الطيف ال�سيا�سي املعار�س املكوَّن من منابت اأيديولوجية خمتلفة، والعاجز 

اإمكانياته، وتتناق�س  التي ت�سعف  يديولوجية  الأ الثوابت  تلك  التحرر من  عن 

كرب  مع جوهر وروح الفكر الدميقراطي. وهكذا كان التكوين الالمدين للج�سم الأ

�سا�سي  من النا�سطني يف احلركة املدنية �سببًا يف التنافر بني الهدف املدين الأ

�سافة اإىل اإ�سكالية  والنزعات احلزبوية التي تهدد باإفراغ العمل من جدواه. بالإ

العقلية والذهنية التقليدية التي تتغذى من طبيعة الثقافة ال�سائدة طوال ال�سنني 

التي  ال�سمات  مع  يتعار�س  والفردية« مما  »النغالق  �سماتها:  ومن  املا�سية، 

متّيز املجتمع املدين الفعلي: »النفتاح والعمل اجلماعي واملوؤ�س�ساتي«. 
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املدين  املجتمع  ن�سطاء  من  العديد  ممار�سات  حكمت  اأخرى،  ناحية  من 

اأّدى  مما  النظام،  قمع  من  الظاهرة  هذه  على  اخلوف  نتيجة  املهادنة«  »روح 

�سمن  ن�ساطه  وانح�سار  النا�س،  ثقة  وك�سب  التطور  عن  احلراك  هذا  عجز  اإىل 

�سيا�سة اإ�سدار البيانات وتوقيع العرائ�س يف تكري�س لالكتفاء مبمار�سة بطولة 

اأّدت دورها يف زحزحة  التي  ال�سيا�سة  تلك  الواقع،  �سلبيات  ال�ستنكار وك�سف 

حاجز اخلوف داخل املجتمع، ولكنه مل ينتقل من هذه ال�سيا�سة اإىل ميدان الفعل 

ا�ستحقاقات  النظام يف طروحاته حول  ال�سيا�سة مبجاراة  احلقيقي. وعّزز تلك 

للحريات  امل�ستمرة  امل�سادرة  لتربير  ذريعة  وا�ستخدامها  اخلارجي،  اخلطر 

ن�سان، ف�سار ينطلق مبطالبته لتلك احلقوق واحلريات  والدميقراطية وحقوق الإ

من مبداأ �رشورة مواجهة اخلطر اخلارجي فقط، بدًل من التاأكيد عليها كاأ�س�س 

ننطلق منها بو�سفنا ب�رشاً ن�ستحق اإعادة الثقة بذواتنا وباإن�سانيتنا.

اإعادة  يف  متمثاًل  اأ�سا�سيًا  هدفًا  الدميقراطي  املدين  احلراك  هذا  يحمل 

املجتمع اإىل الهتمام بال�ساأن العام، اإل اأنه يفتقد احلامل الجتماعي، فهو ل 

يزال حما�رشاً معزوًل عن املجتمع، ومفتقراً اإىل اآليات عمل جديدة، متّكنه من 

الو�سول اإليه والتفاعل معه. يحتاج هذا احلراك اليوم اإىل ف�سحة اأو�سع من احلرية 

تعطيه الفر�سة اجلدية يف النمو والتطور، ويف �سياغة ح�سور مميز يتوا�سل مع 

املجتمع، ويعيد اإليه الثقة يف قدرته على تغيري الواقع. 

التعاون بني  اآليات  اإحلاحًا تتحدد يف تعزيز  كرث  ولكن املهمة احليوية والأ

عدة  وتنظيم  وخارجها،  �سورية  يف  املدين  املجتمع  وهيئات  وجلان  جمعيات 

واأ�ساليب  الن�ساط  واأمناط  التفكري،  اأدوات  للتداول واحلوار حول تطوير  لقاءات 

العمل لتو�سيع قاعدة امل�ساركة وخلق املبادرات الفاعلة لتعميق الوعي مبهام 

يف  ال�سباب  دماج  لإ اإمكانية  اأية  التقاط  اإىل  �سافة  بالإ الدميقراطي،  التغيري 

جهة  من  املواطنة.  ثقافة  لن�رش  باملجتمع  واللتحام  ن�ساين،  الإ العام  ال�ساأن 

ظّل  يف  توفريها  و�رشورة  عالمية،  الإ دوات  لالأ امللّحة  احلاجة  هناك  اأخرى، 

ال�رشيحة  التوا�سل مع  الدميقراطي من  وجود حاجز كتيم مينع احلراك املدين 

الوا�سعة من املجتمع.

�رشار على الدعوة  على املجتمع املدين اليوم التزام مبداأ الفعل احلقيقي؛ كالإ
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ن�سان بقيمته وكرامته واحرتامه  اإىل اعت�سامات �سلمية، تطالب باإحياء �سعور الإ

لذاته وبجدوى عمله وتفكريه واإبداعه.. دون ذلك لن يكت�سب الهتمام مب�ساألة 

املجتمع املدين اأي معنى اأو مغزى.

يف  املدين  املجتمع  لواقع  العر�س  هذا  نعترب  اأننا  اإىل  النهاية  يف  ن�سري 

�سورية مدخاًل للحوار حول اإمكانيات التعاون الدويل بني املجتمعات والهيئات 

ودعمه،  املدين  املجتمع  عمل  اآليات  تطوير  �سبيل  يف  واللجان  واجلمعيات 

وتفعيل منظمات الراأي العام الدويل لطرح م�ساريع عمل م�سرتكة بني الهيئات 

وروبية للبحث يف احللول املمكنة و�سوًل اإىل قيم واأهداف  املدنية ال�سورية والأ

ن�سانية.  الإ
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املجتمع املدين وموؤ�س�ساته فى �سورية

الواقع واآفاق امل�ستقبل

                   فايز �سارة

كاتب و�سحفي- نا�سط فى جلان اإحياء املجتمع املدين فى �سورية

عا�س املجتمع املدين ال�سوري حالة من التغييب والغياب، امتدت نحو اأربعة 

عقود من الزمن، �سيطر فيها النظام ال�سمويل على الدولة واملجتمع يف �سورية، 

وقامت �سلطته خاللها باإخ�ساع كل البنى ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية 

والثقافية وفعالياتها لقوة ال�سلطة وذلك عرب �سل�سلة من اخلطوات »القانونية« 

جمموعة  اإ�سدار  »القانونية«،  الناحية  من  فيها  برز  الأ وكان  والجرائية، 

»بالغات« و«قوانني«، اإ�سافة اإىل د�ستورين؛ اأولهما اتخذ �سفة املوؤقت و�سدر 

عام )1971(، واآخر دائم �سدر عام )1973(.

هم يف نتائج اخلطوات »القانونية« التي قامت بها ال�سلطة ال�سمولية، هو  اإن الأ

جعلها حياة ال�سوريني يف و�سع ا�ستثنائي، واأولها واأهمها البالغات ال�سادرة 

عما �سمي بـ«املجل�س الوطني لقيادة الثورة« يف 8 اآذار 1963، القا�سي باإعالن 
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حزاب واجلمعيات وتعطيل احلياة ال�سيا�سية وال�سحافة،  حالة الطوارئ، وحل الأ

 1968 العام  اأعقب ذلك يف  ثم  ا�ستثنائية،  العريف �سالحيات  احلاكم  واإعطاء 

اإ�سدار قانون اأمن الدولة، وت�سكيل حمكمة اأمن الدولة العليا، التي هي حمكمة 

الطبيعة  ذات  القت�سادي  من  الأ حمكمة  ومثلها  العادي،  الق�ساء  خارج 

الد�ستور  �سدر  »القانونية«  اخلطوات  من  الطيف  هذا  اإطار  ويف  ال�ستثنائية، 

الطبيعة  على  ليحافظ  الدائمة،  ب�سيغته  اأو  املوؤقتة  بطبعته  �سواء  ال�سوري، 

حالة  اإعالن  حمتويات  مع  تعار�ساته  كل  ويف  ال�سورية،  للحياة  ال�ستثنائية 

الطوارئ وقانون اأمن الدولة، واملحاكم ال�ستثنائية، كانت حمتويات الد�ستور 

تفقد كل قيمتها ومعناها.

جرائية« �سواء اخلطية اأو ال�سفهية،  وامتدت هذه ال�سفة، لتطبع »التوجيهات الإ

الر�سمية يف م�ستوياتها املختلفة وبخا�سة  التي كانت تقرر تطبيقها اجلهات 

منية، وفر�ست نف�سها على احلياة ال�سورية كلها، �سواء كانت احلياة  اجلهات الأ

تطبيق  مو�سوع  مثال يف  اأبرز  ولعل  املجتمع،  داخل  فراد  الأ اأو حياة  العامة، 

اأن  اأمر ميكن  ي  منية املطلوبة لأ جراءات«، يبدو يف مو�سوع املوافقات الأ »الإ

يقوم به املواطن ال�سوري، اأو اأي هيئة �سورية اأو جماعة ما.

ال�سيطرة على املجتمع  جرائي«، متت  ال�سكلني »القانوين« و«الإ وعرب هذين 

حد غريها من  والدولة يف �سورية، فلم يعد ي�سمع �سوى �سوت ال�سلطة، ومل يعد لأ

مر الذي كان وراء تغييب املجتمع  حيز يظهر فيه، اإل مبوافقتها و�رشوطها، الأ

املدين يف �سورية، واأدت حالة الرعب التي ترافقت مع ما مت القيام به »قانونيا« 

و«اإجرائيا« اإىل �سعف حراك املجتمع وفعالياته، ثم غياب ذلك احلراك، فاأطبق 

على املجتمع تغيبًا وغيابًا يف اآن معًا.

يف  واخلارجي  الداخلي  ال�سعيدين  على  متعددة  متغريات  ح�سول  اأن  غري 

الت�سعينات، اأدى اإىل بدء حراك ثقايف واجتماعي بخلفية �سيا�سية، وتطور هذا 

�سد يف حزيران 2000،  احلراك على نحو وا�سح بعد وفاة الرئي�س ال�سابق حافظ الأ

�سد مقاليد الرئا�سة بعده، وا�ستفاد احلراك من حماولة  وتويل الدكتور ب�سار الأ

الرئا�سي،  التوريث  بدء معركة  بداأها ع�سية  قد  التي كان  نف�سه،  النظام جتديد 

كما جرى ا�ستغالل خطاب الق�سم الرئا�سي عام 2000 اأمام جمل�س ال�سعب الذي 
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اأنها ف�رشت على هذا النحو من قبل بع�س رموز  اأو  اإ�سالحية،  اإ�سارات  ت�سمن 

احلراك الثقايف والجتماعي ال�سوري يف حينها.

يف  وطموحاته  همومه  ال�سوري  والجتماعي  الثقايف  احلراك  �ساغ  لقد   

وثيقتني، جرى اإطالقهما على �سكل بيانني، حمل اأولهما ا�سم بيان الـ99 م�ستمداً 

لف، وجرى  ا�سمه من عدد املوقعني عليه، وكذلك الثاين الذي حمل ا�سم بيان الأ

الرتكيز يف البيانني على اأن الهدف اإنهاء ال�ستثناء يف احلياة ال�سورية، والعودة 

اإىل احلياة الطبيعية، مبا يعنيه ذلك من رفع حالة الطوارئ واإطالق املعتقلني، 

حزاب  وا�ستعادة احلريات اخلا�سة والعامة، مبا فيها حرية ال�سحافة وتكوين الأ

واجلمعيات، وفتح الباب اأمام امل�ساركة ال�سيا�سية والقت�سادية واإنهاء احتكار 

ال�سلطة من جانب حزب البعث احلاكم، وغريها من املطالب.

وجاءت تلك املطالب يف �سياق ن�ساط عربت عنه املنتديات التي ظهرت يف 

الدميقراطي،  تا�سي للحوار  الأ اأخرى، بينها منتدى جمال  دم�سق ومدن �سورية 

ومنتدى احلوار الوطني بدم�سق، وجرى فيها طرح ومناق�سة مو�سوعات فكرية 

و�سيا�سية واقت�سادية من قبل املثقفني وجمهور من املهتمني والن�سطاء، فيما 

منها  كان  وحقوقية،  مدنية  هيئات  ت�سكيل  اإىل  ي�سعون  الن�سطاء  بع�س  كان 

ن�سان يف �سورية، واإعادة  اإطالق جلان اإحياء املجتمع املدين، وجمعية حقوق الإ

ن�سان. تنظيم جلان الدفاع عن الدميقراطية وحقوق الإ

غري اأن هذه الفرتة التي �سميت جتاوزاً با�سم »ربيع دم�سق« �رشعان ما �سهدت 

والجتماعي،  الثقايف  احلراك  على  ال�سلطة  جانب  من  واأمنيًا  �سيا�سيًا  هجومًا 

متثل يف �سن هجمات �سيا�سية هدفها ت�سويه ذلك احلراك بربطه باخلارج من 

احلرب  اإىل  و�سوًلَ  ال�سوري،  الداخل  يهدد  اإىل �رشاع  يدفع  اإنه  وبالقول  جهة، 

خرى، ثم اأعقب ذلك تقييد ن�ساط املنتديات بفر�س �رشوط  هلية من اجلهة الأ الأ

بينهم  الن�سطاء،  من  عدد  باعتقال  احلملة  وتوجت  ن�ساطاتها،  على  تعجيزية 

اأ�ستاذ القت�ساد عارف دليلة ووليد البني نا�سطيا جلان اإحياء املجتمع املدين 

والنائبان يف جمل�س ال�سعب ال�سوري ريا�س �سيف وماأمون احلم�سي، و�سدرت 

على املعتقلني اأحكام قا�سية بال�سجن بداأت بثالث �سنوات، وو�سل اأق�ساها اإىل 

ع�رش �سنوات.
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واإذا كان هدف احلملة، وقف احلراك العام يف �سورية، فقد حتقق ذلك ب�سورة 

اإغالق املنتديات، التي مل يبق منها �سوى منتدى جمال  جزئية؛ خا�سة جلهة 

تا�سي يف دم�سق الذي جرى اإغالقه يف ربيع العام 2005، فيما ا�ستمر ن�ساط  الأ

حقوق  وجمعية  املدين  املجتمع  اإحياء  جلان  مثل  الوليدة  الهيئات  من  عدد 

ن�سان، وجرى يف وقت لحق ت�سكيل املزيد من اجلمعيات والهيئات املدنية  الإ

ويف  ن�سان،  الإ وحقوق  والبيئة  الن�ساء  بق�سايا  تت�سل  جمالت  يف  واحلقوقية 

ال�ست  ن�سان  الإ حقوق  جمال  يف  العاملة  الهيئات  عدد  جتاوز  خري،  الأ املجال 

حلقوق  ال�سورية  واملنظمة  ن�سان،  الإ حلقوق  العربية  املنظمة  بينها  جماعات، 

ن�سان. ن�سان )�سوا�سية( ومركز دم�سق لدرا�سات حقوق الإ الإ

منية  وعك�س هذا التطور الذي ترافق مع ا�ستمرار ال�سغوطات ال�سيا�سية والأ

خريين على امل�سي يف طريق املطالبة باإحداث تغيريات  على الن�سطاء اإ�رشار الأ

يف  ول�سيما  عالم،  الإ يف  الكتابات  من  ن�سطة  حركة  عرب  ال�سورية  احلياة  يف 

فكار  والأ خبار  لالأ رحبًا  ميدانًا  �سارت  والتي  لكرتونية،  الإ خا�سة  ال�سحافة، 

والنقا�سات واملبادرات واملطالب املت�سلة بال�ساأن ال�سوري ول�سيما يف جانبه 

ال�سيا�سي، والتي عقدت من اأجلها اعت�سامات للن�سطاء يف دم�سق، وبع�س املدن 

ن�سان، وذكرى  عالن العاملي حلقوق الإ ال�سورية يف منا�سبات تخ�س منا�سبة الإ

حكام العرفية يف �سورية، وحماكمات الن�سطاء اأمام املحاكم الع�سكرية  اإعالن الأ

وحمكمة اأمن الدولة العليا. 

مر الواقع الذي اأفرزه احلراك ال�سوري،  لقد جاءت تلك التطورات يف �سياق الأ

�سالح، واأهملت مبادرات تقدمت بها  وو�سط �سيا�سة ر�سمية جتاهلت مطالب الإ

منظمات ون�سطاء املجتمع املدين. ويف احلالت القليلة، التي عملت فيها ال�سلطة 

نحو اإحداث تبدلت ذات طبيعة اإ�سالحية، جاءت التبدلت اأ�سواأ مما كان عليه 

مثلة،  و�ساع القائمة، ولعل بني اأهم الأ الو�سع يف ال�سابق اأو كانت تكري�سًا لالأ

عالم، حيث كان ال�سماح باإ�سدار �سحافة حزبية  اأمرين يت�سالن مبو�سوع الإ

اإذ توجد  عالمية التي تديرها الدولة،  وخا�سة يف �سورية، تكري�سًا لل�سيا�سة الإ

املوانع واخلطوط احلمراء تقريبًا، فيما كان التغيري القانوين املت�سل بال�سحافة 

الذي  املطبوعات  قانون  م�سمون  ك�سفه  ما  وهذا  ت�سدداً،  اأكرث  واملطبوعات، 
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تعاطيه مع حق  ال�سابق يف  القانون  اأ�سواأ من  اإذ جاء   ،2003 العام  �سدر يف 

عالم، وكذلك كان حمتواه حول العقوبات التي ميكن فر�سها  ال�سوريني يف الإ

القانونية،  الناحية  من  املت�سدد  التوجه  هذا  مثل  ويوؤكد  ال�سحفيني.  على 

حزاب  امل�رشوع الذي جرى اإطالقه مطلع العام 2006 ليكون مبثابة قانون لالأ

واجلمعيات يف �سورية، ويكر�س امل�رشوع يف �سيغته املطروحة �سيطرة احلزب 

احلاكم واأيديولوجيته يف احلياة ال�سورية.

�سالح، ولعدم  اإن التعليل الر�سمي وغري املعلن لعدم ال�ستجابة ملطالب الإ

يف  يظهر  ذلك.  جتاهل  اأو  ال�سورية،  احلياة  يف  جوهرية  تغيريات  باأية  القيام 

القول، اإن البالد تواجه حتديات وتهديدات؛ وخا�سة من جانب الوليات املتحدة 

و�ساع يف العراق وفل�سطني ولبنان،  نتيجة اأو�ساع وظروف اإقليمية، ول�سيما الأ

بعد  ال�سوري  الواقع  على  تاأثريها  يف  اللبنانية  التطورات  اأهمية  تزايدت  وقد 

�سبق رفيق احلريري يف �سباط 2005، مما اأدى  اغتيال رئي�س الوزراء اللبناين الأ

اإقليمية  تاأثريات  وخلف  لبنان،  من  ال�سورية  واملخابرات  القوات  ان�سحاب  اإىل 

ودولية مت�ساعدة ال�سلبية على �سورية وال�سوريني، وبدل اأن تتجه ال�سلطة نحو 

ال�سلطة  �سدة  اإىل  اأمنية  املجتمع وتنفتح عليه، اجتهت نحو ت�سعيد �سخ�سيات 

القطري حلزب  املوؤمتر  منية بعد  الأ الت�سدد واملمار�سة  ال�سيا�سية، وتعزيز نهج 

البعث احلاكم يف اأيار/مايو 2005، رغم كل ما قيل عن توجهات »اإ�سالحية« 

اتخذها املوؤمتر.

واإن كان من معنى لهذه ال�سيا�سة، فاإنها اأحبطت طموحات املجتمع املدين 

مر عك�س نف�سه على اجلماعات ال�سيا�سية  �سالح، بل الأ مبنظماته ون�سطائه يف الإ

يف  املدين  املجتمع  هيئات  بع�س  مع  ت�ساركت  التي  ال�سورية،  املعار�سة  من 

ول/اأكتوبر  الأ ت�رشين  يف  الدميقراطي«  الوطني  للتغيري  دم�سق  »اإعالن  اإطالق 

2005، والذي اأعلنت جماعات وتنظيمات كثرية يف �سورية واخلارج التزامها 

به.

اإن جتربة املجتمع املدين يف �سورية يف خالل ال�سنوات املا�سية، توؤ�رش اإىل 

نزوعها العام اإىل الرتكيز على ال�ساأن ال�سيا�سي، وهو اأمر مفهوم يف �سوء جملة 

برز فيها، اعتماد حركتها على ن�سطاء جاء اأغلبهم من الو�سط  من احلقائق، لعل الأ
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ال�سيا�سي ال�سوري، ول�سيما من و�سط املعار�سة، وهو بع�س ما جعل ال�سلطات 

تتعامل مع ن�ساط املجتمع املدين ومنظماته باعتبارها »جماعات معار�سة«، 

هم من ذلك، اأن ال�سلطات، وكذلك املجتمع املدين لي�س لديهما اأية خربات  لكن الأ

للمجتمع  وال�سامل  العام  التقييد  ب�سبب  املدين؛  العمل  يف  �سابقة  جتارب  اأو 

ون�سطائه من جانب ال�سلطة منذ ا�ستيالء البعث على احلكم عام 1963.

ورغم اجلوانب ال�سلبية التي طغت يف بع�س مالمح جتربة املجتمع املدين 

برز فيها  يجابيات، لعل الأ ال�سورية يف ال�سنوات املا�سية، فقد ظهر العديد من الإ

قدرة املجتمع –ولو جزئيًا من جانب الن�سطاء- على اأخذ املبادرة يف ت�سكيل 

طفال  والأ وبالن�ساء  ن�سان  الإ بحقوق  تهتم  وحقوقية  مدنية  وهيئات  منظمات 

والبيئة واحلريات وغريها، ويف اإدارة ن�ساط تلك املنظمات والهيئات �سواء يف 

عالقتها مع جمهورها اأو يف العالقة مع ال�سلطات، وبع�سها �سعى ملاأ�س�سة عمله، 

قليمي والدويل من اأجل  ون�سج جمموعة من العالقات مع قرائنه يف املحيط الإ

تطوير قدراته وقدرات كادراته واإي�سال �سوته وق�ساياه اإىل املحيط، ومبعنى 

معها  ميكن  جتربة،  �سورية  يف  وجماعاته  املدين  للمجتمع  �سار  املعاين  من 

اإن الو�سع مل يعد قرب م�ستوى ال�سفر كما كان عليه احلال قبل العام  القول، 

2000 الذي اأرخ لتحرك املجتمع ال�سوري الن�سط باجتاه احتياجاته امللحة.

اإن جتربة ال�سنوات املا�سية، تطرح اأ�سئلة امل�ستقبل بالن�سبة »للمجتمع املدين 

وموؤ�س�ساته يف �سورية«، وهي اأ�سئلة كثرية ومت�سعبة، بينها �سوؤال جوهري يت�سل 

باملو�سوعات التي �سريكز عليها املجتمع وموؤ�س�ساته يف املرحلة املقبلة من 

ال، اإذا كانت هي املو�سوعات ال�سيا�سية على نحو ما كان عليه احلال  خالل ال�سوؤ

يف الفرتة ال�سابقة اأم اأن الرتكيز �سيكون على املو�سوعات املت�سلة اأكرث ب�سوؤون 

تتعلق  اأ�سئلة  وثمة  والبيئة.  والتنمية  طفال  والأ الن�ساء  ق�سايا  مثل  املجتمع، 

ببنى وهياكل موؤ�س�سات املجتمع املدين وتطوير قدراتها واإمكانات كوادرها؛ 

مبا يعنيه ذلك من �رشورة التدريب واكت�ساب خربات فنية واإدارية، وهناك بع�س 

طراف  اأ�سئلة، تت�سل بالعالقات التي �ستحكم املجتمع املدين وموؤ�س�ساته مع الأ

املدين  املجتمع  �ستحكم  التي  العالقة  ول�سيما  واملجتمع،  الدولة  يف  خرى  الأ

باجلماعات ال�سيا�سية اأو بال�سلطات.
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�سورية،  يف  وموؤ�س�ساته  املدين  باملجتمع  املت�سلة  �سئلة  الأ من  كثري  ثمة 

فق الظاهر، ذلك اأن الو�سع يف �سورية مير مبرحلة  لكن لي�س لها اأجوبة يف الأ

انتقالية، تعرب فيها �سورية من نظام �سيطرة �سمولية نحو نظام جديد دميقراطي 

وتعددي.

ال�سوري  و�سط هذه املرحلة النتقالية، �سوف ي�ستمر و�سع املجتمع املدين 

على نحو ما هو عليه يف ال�سنوات املا�سية؛ حراكًا يتفاوت يف م�ستواه وحمتواه 

مع  ال�سلطات،  جانب  من  احلراك  لهذا  وتهمي�س  جتاهل  و�سيا�سات  ونتائجه، 

الت�سدد، ويف ظل هذا  العام نحو  منية مع ميلها  الأ ال�سيا�سات  تذبذب  ا�ستمرار 

الواقع �سوف يكون من ال�سعب تطوير عمل موؤ�س�سات املجتمع املدين وبناها، 

الت�رشيع  غياب  ب�سبب  اأي�سا  بل  منية،  الأ ال�سيا�سات  ا�ستمرار  ب�سبب  فقط  لي�س 

قدراتها  تطوير  يف  وال�سعف  ون�ساطاتها،  املوؤ�س�سات  هذه  لوجود  القانوين 

واإمكانات كوادرها، وهذا يعني اأن املجتمع املدين وموؤ�س�ساته اأمام فرتة جديدة 

من املعاناة، لن يح�سمها �سوى حتول نوعي يف مواقف ال�سلطات ال�سورية من 

ن�سطة املدنية. الأ



��



��

املجتمع املدين ودور املنظمات غري احلكومية فى �سورية

)احلركة الكردية فى �سورية منوذجًا(

فاروق حجي م�سطفى       

كاتب و�سحفي �سوري كردي        

مقدمة:

اأود، بادئ ذي بدٍء، التاأكيد على اأن تبلور مفهوم املجتمع املدين يف اأو�ساط 

الكرد يف �سورية قد اأتى متاأخراً اإىل حٍد ما، وعندما تاأ�س�س اأول حزب كردي عام 

1957 مل يكن ثمة حديث عن املجتمع املدين، فعمر احلركة ال�سيا�سية الكردية، 

�ساأنها �ساأن احلركات ال�سيا�سية ال�سورية العربية، اأطول من عمر مفهوم املجتمع 

الذي  الكردي،  احلزب  ن�ساط  اأن  يعني  ل  هذا  لكن،  عمومًا.  �سورية  يف  املدين 

، بعيد عن ن�ساط املجتمع املدين. كان الن�ساط 
)5(

�سي�سبح فيما بعد اأحزابًا عده

حزاب الكردية اليوم اإىل)11(حزبا كرديًا، وهي كالتايل: اإطاران هما: اأ( التحالف الدميقراطي الكردي الذي ي�صتمل على  )5( و�صل عدد االأ

اأربعة اأحزاٍب هي: 1. حزب الوحدة الدميقراطي الكردي يف �صورية)يكيتي(، �. احلزب الدميقراطي التقدمي الكردي يف �صورية، �. 

احلزب الي�صاري الكردي يف �صورية، �. احلزب الدميقراطي الكردي يف �صورية)البارتي(. ب( اجلبهة الدميقراطية الكردية، وت�صتمل اأي�صًا 

على اأربعة اأحزاب هي: 1. احلزب الدميقراطي الكردي يف �صورية)البارتي(، �. احلزب الدميقراطي التقدمي الكردي يف �صورية، �. 

طارين  احلزب الوطني الدميقراطي الكردي يف �صورية، �. حزب اآزادي الكردي يف �صورية. وهناك ثالثة اأحزاب اأخرى خارج هذين االإ

وهي: 1. احلزب الدميقراطي الكردي ال�صوري، �. حزب يكيتي الكردي يف �صورية، �. حركة الوفاق الكردي يف �صورية.
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كله يف خدمة مفهوم املجتمع املدين الذي كان ينفتح يف املجتمع ال�سوري من 

خالل النبعاث الدميقراطي )اأحزاب– نقابات– برملان– �سحافة حرة( الذي 

مفاهيم  اإىل  ت�سكيله  بداية  من  ان�سطاره  عدم  خالل  من  وذلك  �سورية،  �سهدته 

املجتمع  وق�سايا  ال�سورية  الوطنية  بالق�سايا  والتزامه  وملتب�سة،  �سبابية 

والفرد، واإ�رشاره على عدم الف�سل بني املواطن والدولة. هذا الف�سل الذي حدث 

التي  النقالبية  الثقافة  وهي  األ  الدولة،  مفا�سل  على  اأثرت  ثقافٍة  دخول  مع 

ن�سفت النظام املنفتح، وطرحت بدًل منه نظامًا اأحاديًا خمتزًل املجتمع والدولة 

يف النظام اجلديد)ال�سمويل( الذي اأ�س�سته ثقافة النقالبات.

ن�ساأة احلركة الكردية:

بعد املظاهرات الطالبية يف املدار�س واجلامعات، التي اأدت اإىل �سقوط حكم 

اأديب ال�سي�سكلي ومغادرته البالد )�سباط 1954(، �ساد يف �سورية جٌو من احلرية 

علنًا،  و�سدر  ن�ساطها  اإىل ممار�سة  ال�سيا�سية  حزاب  الأ فعادت  الدميقراطية،  و 

عدد من ال�سحف امل�ستقلة احلرة، اإىل جانب الن�رشات احلزبية، وجرت انتخابات 

برملانية اّت�سمت بنزاهة اجلو الدميقراطي يف �سيف العام نف�سه؛ مما كان يب�رش 

على  مبجملها  جواء  الأ هذه  �سورية.انعك�ست  يف  املدين  املجتمع  نويات  بتفتح 

اإحياء  تاأ�سي�س »جمعية  الكرد هو  اأول ما يفكر فيه  الكردي، حيث كان  الواقع 

الثقافة الكردية« بهدف اإحياء الثقافة الكردية وانعتاقها من الثقافة ال�سفهية، 

الفر�سة، فر�سة تو�سع هوام�س املجتمع املدين،  اأمكن من هذه  وال�ستفادة ما 

التي اأتت بعد �سل�سلة من النقالبات وطغيان الثقافة النقالبية والديكتاتورية 

على امل�سهد ال�سيا�سي والثقايف ال�سوري، هذا ف�ساًل على �سدور كتب وموؤلفات 

ون�رشات وعقد ندوات وحلقات ثقافية من قبل مثقفني اأكراد. مت التاأ�سي�س على 

اأول  اإن�ساء  يف  عمومًا  ال�سوري  املجتمع  يف  الدميقراطي  ال�سيا�سي  احلراك  هذا 

ال�سورية  املناخات  و  الظروف  مع  وين�سجم  لين�سم  كردي  �سيا�سي  تنظيم 

اجلديدة، والتي اّت�سمت بعودة احلياة الربملانية والتعددية احلزبية. لكن �رشعان 

ما ا�سطدم هذا التنظيم اجلديد بعدد من ال�سيا�سات القمعية وغري الدميقراطية 

يف ظل تغيريات �سيا�سية اأفرزتها عملية الوحدة بني �سورية وم�رش، فكان اأبرز 
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حزاب ال�سيا�سية يف �سورية من  ما واجهه احلزب الكردي الوليد هو قرار حل الأ

�سواأ؛ اإذ  و�ساع يف �سورية نحو الأ قبل حكومة الوحدة. و�سيئًا ف�سيئًا حتولت الأ

متت عملية واأٍد فظة للمجتمع املدين الوليد، فغابت احلياة الربملانية وُهم�ست 

ح�ساب  على  حزاب  الأ بع�س  وتورمت  املجتمع،  يف  والفاعلة  �سا�سية  الأ القوى 

الالدميقراطية،  جواء  الأ تلك  ظل  يف  ُيطاق،  ل  الو�سع  واأ�سبح  اأخرى،  اأحزاب 

ن نظام الوحدة كان  وجد احلزب الكردي نف�سه اأمام م�سئولية قومية ووطنية، لأ

كراد يقولون:  الأ ال�سيا�سيني  اأن  اإذ  الكردية.  اإفرازات عن�رشية على املناطق  له 

له،  الكردي  املجتمع  حاجة  نتيجة  ر�س  الأ على  ُوِجد  الكردي  احلزب  هذا  اإن 

كونه)اأي املجتمع الكردي( كان بحاجة اإىل تنظيم �سيا�سي دفاعي ميثله، ويعرب 

ال�سيا�سي  لعب دوره  واإق�سائه عن  لغاء، وعدم تهمي�سه  الإ اأمانيه يف عدم  عن 

ن نظام النقالبات يف �سورية خلق و�سعًا متييزيًا  والجتماعي واحل�ساري، لأ

كراد  بالأ �سيا�سي خا�ٍس  مفهوم حزٍب  لكن  الكردية.  املناطق  وا�سطهاديًا يف 

والذي كان ميالده يف �سيف 1957 مل ياأت من فراغ، فاأ�سحاب هذا املفهوم 

غلب  متر�سوا ال�سيا�سة يف التنظيمات ال�سورية، كاحلزب ال�سيوعي مثاًل، وكانت لأ

قياداته باٌع يف ال�سيا�سة والن�سال من خالل م�ساركتها يف الثورات الكردية، 

احلزب  هذا  اأن  كما  العراق،  كرد�ستان  اأم  تركيا  كرد�ستان  يف  اأكانت  �سواًء 

الوليد جاء بعد خما�س �سهد فيه املجتمع الكردي تاأ�سي�س جمعيات، كجمعية 

 ،1932 هاوار)ال�رشخة(  كمجلة  الكردية،  باللغة  وجمالت   ،1927 )خويبون( 

كراد بدم�سق. واأندية ريا�سية كفريق كرد�ستان يف حي الأ

احلركة الكردية واملجتمع املدين:

بد  ل  املدين،  واملجتمع  الكردية  احلركة  بني  العالقة  عن  احلديث  اإطار  يف 

نويات  رحم  اأ�سا�سًا من  انطلقت  الكردية  احلركة  باأن  اأخرى،  مرًة  التذكري،  من 

جمتمعية مدنية، من جمعيات ونواٍد اجتماعية وثقافية وريا�سية.

اأو التنظيمات الكردية جزءاً من تكوينات  ولكن، هل تعترب احلركة الكردية 

جابة عن هذا ال�سوؤال يتحتم علينا التدقيق يف  وملحقات املجتمع املدين ؟ لالإ
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تاريخ احلركة، واأ�سباب ن�ساأتها وحراكها ال�سيا�سي والجتماعي والثقايف. 

احلركة الكردية من خالل ممار�ستها وانخراطها يف اأو�ساط املجتمع والدفاع 

�سا�س  نها بالأ عن طموحاته، ُتعترب جزءاً من حركات املجتمع املدين يف �سورية.لأ

ن�ساأت كردِّ فعٍل على واقع التهمي�س واحلرمان والذي جاء بدوره - كما اأ�سلفنا 

بعيداً  واقعًا  بعد  فيما  اأفرزت  التي  الع�سكرية  النقالبات  من  �سل�سلة  نتيجة   -

عن احلراك ال�سيا�سي واحلقوقي، فمحت النقالبات، وكما نعلم، كل املنظمات 

طت التيارات ال�سيا�سية، واحلركة النقابية، وال�سحافة احلرة  والهيئات التي ن�سَّ

غابت  وكذلك  احلرة،  ال�سحف  وغابت  املدين،  املجتمع  بناء  يف  �ساهمت  التي 

عن ال�ساحة ال�سيا�سية ب�سكل ر�سمي كل التنظيمات الدميقراطية. وكان احلراك 

نف�سها  على  احلركة  حافظت  فمثاًل  النقالبي،  امل�رشوع  هذا  �سحية  الكردي 

– اأق�سد بني �سورية وم�رش- كل احلراك يف  عندما اختزلت الدولة الحتادية 

الن�ساط احلكومي مبا ين�سجم مع طموح وم�رشوع هذه احلكومة التي واإن كانت 

تّدعي الدميقراطية، اإل اأّنها كانت حتارب الدميقراطية بل كانت �سد الدميقراطية 

هي  الكردية  احلركة  )ال�سرتاكية(.  الجتماعية  الدميقراطية  با�سم  ال�سيا�سية 

ال�سّباقة من بني التنظيمات ال�سورية التي تبنت الدميقراطية. فا�سم اأول تنظيم 

يف  حتمل  حزاب  الأ كل  كانت  وقٍت  يف  »الدميقراطي«  مفردة  حمل 
)6(

كردي

اأ�سمائها مفردات مثل القومية اأو ال�سرتاكية ال�سوفيتية. اأعتقد اأن ذكر مثل هذه 

املفردة كان له دللت واأبعاد، واإن مل يعرفها معظم منا�رشي هذا التنظيم، اإل 

 كانت تعرف 
)7(

اأن قيادة ذلك التنظيم، واأخ�س بالذكر الدكتور نور الدين ظاظا

القومية  الق�سية  وبني  بينها  العميق  الع�سوي  والرتباط  الدميقراطية  معنى 

جل بناء عقد  �سا�س لأ لل�سعب الكردي يف �سورية. فاحلركة الكردية تاأ�س�ست بالأ

اأو  ق�سٍد  عن  الوحدة  حكومة  �سيا�سات  معظم  ان�سّبت  بعدما  جديد،  اجتماعي 

غري ق�سد يف زعزعة ذلك العقد، خ�سو�سًا يف املناطق الكردية، وحملت مرحلة 

ح�ساء ال�ستثنائي يف  ال�سوفينية، كالإ ما بعد النف�سال عدداً من املمار�سات 

)6( احلزب الدميقراطي الكردي يف �صورية.

)7( وهو الوحيد الذي كان يحمل ثقافة الي�صار الدميقراطي، ويحمل الثقافة الغربية من بي قيادة احلزب، وهو 

احلا�صل على �صهادة الدكتوراة من جامعة لوزان ال�صوي�رشية، وقد ترك احلزب نتيجة خالفات حادة ظهرت بي 

القيادة وا�صتقر يف �صوي�رشا، وتويف هناك عام 1988.
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بداية ال�ستينيات والذي مّت مبوجبه جتريد اأكرث من100.000 مائة األف مواطن 

 الذي 
)9(

، وفيما بعد و�سع م�رشوع احلزام العربي
)8(

كردي من اجلن�سية ال�سورية

كان �سببًا خللخلة التوازن الجتماعي، خ�سو�سًا يف مناطق اجلزيرة اإىل درجة 

من وال�سلم الجتماعي، ونود التاأكيد هنا اإىل  كانت هناك م�ساك�سات وتهديد لالأ

اأنه يف مرحلة ما بعد ال�ستقالل مل يكن هناك اأّي احتقان بني الكرد ول�سيقهم 

اأو نقراأ  خرى املوجودة يف �سورية، فلم ن�سمع )عن(  قليات الأ العربي وحتى الأ

عن منازعات قومية اأو ا�ستباكات، واإّن كل الحتقان املوجود، على ندرته، هو 

نتيجة واقعية ملمار�سات ال�سلطات املتعاقبة على حكم البالد. 

يام معزولة عن  الكردية مل تكن يف يوم من الأ اإن احلركة  القول:   ن�ستطيع 

�سكال  الأ من  �سكٍل  يِّ 
باأ ت�سب  �سيا�ساتها  تكن  ومل  ال�سورية،  ال�سيا�سية  احلركة 

�ساءة للدولة، بل هي جزء ل يتجزاأ من احلركة ال�سيا�سية العامة،  يف منحى الإ

الوطنية  امل�سئولية  ن�ساأتها  بداية  منذ  عاتقها  على  احلركة  هذه  اأخذت  حيث 

املواطنة ونبهت  النظر مبفهوم  باإعادة  الدولة  الوا�سع، فهي طالبت  مبفهومها 

مواطنيها  حقوق  تاأمني  يف  �سا�سية  الأ مب�سئولياتها  التزامها  ب�رشورة  الدولة 

ورعاية حرياتهم وفقًا لحرتامها للقوانني والقيم الدولية، وهذا ما ينادي به 

خالل  من  احلركة  اأن  هذا  كل  من  هم  والأ هلية.  والأ املدنية  التنظيمات  جممل 

الكردي  القومي  الطموح  بني  ما  التوفيق  ا�ستطاعت  وممار�ساتها  �سعاراتها 

خر، اإمنا من اإحدى ف�سائلها  والوطني ال�سوري، فلم ياأت اأحدهما على ح�ساب الآ

اأنها اأدركت منذ وقت مبكر اأن دور الدولة ل يكتمل اإل بتويل جماعة ما، فر�سة 

ن�سان، وهي )اأي  حكام الدولية املتعلقة بحقوق الإ تطبيق اأحكام القوانني، والأ

احلركة( اأدركت اأن ممار�سات الدولة هي انعكا�س ما ل�سلوك الفرد، و�سلوك الفرد 

اأو  ن�سان  الإ حقوق  حُترتم  اأن  ميكن  ول  الدولة،  ملمار�سة  اآخر  ما  انعكا�س  هو 

تتو�سع الدميقراطية يف جمتمع ما، ما مل يكن هذا العامل م�سرتكًا بني ال�سلطة 

)8( جرى مبوجب املر�صوم)�9( الذي وقع عليه رئي�ص اجلمهورية اآنذاك ناظم القد�صي يف اآب)اأغ�صط�ص( �196 

وما  واحد،  وليوٍم  يف)196�-10-5(،  ح�صاء  االإ مّت  وقد  احل�صكة.  حمافظة  يف  القاطني  �صخا�ص  االأ اإح�صاء 

كراد جردوا من جن�صيتهم. يقارب )�0 ( باملائة من جمموع ال�صكان االأ

)9( حيث مّت مبوجب هذا امل�رشوع توطي العرب املغمورين، الذين ا�صُتقدموا من ريف حلب والرقة، بـ)�0( قرية 

منوذجية يف منطقة اجلزيرة، بطول �65كم وعر�ص 10-15كم على طول احلدود مع تركيا، وذلك بهدف 

تغيري البنية الدميوجرافية.
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واملواطنني. واإذا نظرنا بعيون اأنطونيو غرام�سي اإىل احلركة الكردية، جند اأنها 

كرث مت�سكًا مبوؤ�س�سات املجتمع املدين ا�ستثماراً حليزاته ومواقعه، فيما  احلركة الأ

ي�سميه غرام�سي بحرب ك�سب املواقع، فكانت احلركة الكردية ول تزال ت�ستخدم 

واأ�س�ست  ال�سيا�سي،  الوعي  وبناء  لن�رش  الفكرية  ا�سات 
ّ
والكر والبيانات  ال�سحف 

لنف�سها اأطراً تنظيمية لتت�سع دائرتها، فهي كانت قد �سجعت تاأ�سي�س اجلمعيات 

دبية، واأ�س�ست منابر حتت عناوين عدة، مثل عقد ندوات يف املنازل  الثقافية والأ

)نوروز(  القومي  بالعيد  والحتفال  الرحالت  خالل  ومن  والكهوف  واملغارات 

ن�ساطها  م�ساحة  يف  اأو  مناطقهم  اأبناء  تعليم  ذلك،  كل  قبل  ولكن  واملنتديات 

من خالل حلقات تعليم اللغة الكردية والدرا�سات الفكرية والثقافية من الرتاث 

ن�ساين العاملي والكردي. الإ

هناك نقاط مهمة يف �سلوك احلركة الكردية يف �سورية يجب الوقوف عندها، 

نها  يام ال�سالح، ولي�س لديها اأي تنظيم م�سلح، لأ وهي اأنها مل حتمل يومًا من الأ

تبعات  ال�سلوك  لهذا  كان  اأنه  مع  الدميقراطي  ال�سلمي  بالن�سال  تهتم  كانت 

– اأق�سد الوحدة التنظيمية- حيث  حزاب  وانعكا�سات على الو�سع الداخلي لالأ

حزاب باأن يكون هناك جناح م�سلح، ل كي يقاتل  هناك من طلب من اأن�سار الأ

ال�سلطة بل ل�ستخدامه يف احلفاظ على وحدتها وقطع الطريق اأمام الن�سقاقات، 

على  املوؤ�س�سة  املدين  املجتمع  وثقافة  املدين  املجتمع  يتطلبه  ما  عك�س  على 

مفهوم الختيار الطوعي و عدم اإجبار اأحد على فعل ما ل يحلو له، �سحيح اأن 

احلركة خ�رشت من بني �سفوفها اأ�سخا�سًا، اإل اأنها حافظت على �سلوكها املدين 

حزاب الكردية ي�سكو  حد الأ وال�سيا�سي. �ساأذكر مثاًل، �سدف اأن التقيت مبنا�رٍش لأ

من حزبه، حاولت معرفة �سبب �سكواه، ف�رشح يل باأنه للتو قد خرج من موؤمتر 

حلزبه وكان هناك مطلٌب من بع�س املوؤمترين مل يحظ باملوافقة و اأن املوؤمتر 

غلبية، قلت له ماذا كان اقرتاحكم؟ قال: اقرتاحنا هو ت�سكيل ف�سيل  رف�سه بالأ

احلزب،  مالية  وعلى  احلزب  وحدة  على  يحافظ  لكي  احلزب؛  �سمن  ان�سباطي 

نه ل يريد اأن يلبَّ�س  قلت له وما مربر الرف�س؟ قال اإن املوؤمتر رف�س املقرتح، لأ

يقتنع  ن احلزب  لأ تنظيٍم م�سلح،  ينحو منحى  اأن  اأو  الع�سكري  باللبا�س  احلزب 

بالن�سال ال�سلمي املدين الدميقراطي وينبذ العنف، واأرادت احلركة الكردية اأن 

و�ساط غري الكردية من اأ�سدقاء  و�ساط الكردية ويف الأ تبلور هذا ال�سلوك يف الأ
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كراد، ولعل جتربة اأحداث القام�سلي خري دليل على هذا ال�سلوك. الأ

حداث التي تفاعلت يف املناطق الكردية مل تكن دوافعها  يف احلقيقة اإن الأ

ثار املعاناة و التهمي�س، والتعط�س لروح املواطنة  قومية �رشفة، بقدر ما كان لآ

حياء الفقرية يف  احلقيقية دور فيها، فمن القام�سلي اإىل »زورافا« وهي اأحد الأ

دم�سق والتي غالبية قاطنيها من الب�سطاء الكرد، والذين يعودون باأ�سولهم اإىل 

�سيلة، ومروراً بـ »كوباين«)عني العرب( و«كرداغ« )عفرين(  املناطق الكردية الأ

وبع�س اأحياء حلب، كان املواطنون متعط�سني اإىل ما يفتقدونه يف احلياة اليومية 

املوؤ�س�سات احلكومية  ي�سيطرون على موؤ�س�سة من  العادية فمثال، عندما كانوا 

ختام ويقولون:خذ موافقة املياه،  وراق والأ حداث، كانوا يرفعون الأ اأثناء تلك الأ

والثاين الكهرباء، والثالث موافقة التدري�س وهلّم جر، كل التعبريات كانت تدل 

حداث اأخذت – يف  ن�سان يف وطنه. طبعا ل اأنكر اأّن تلك الأ على اأوجه حرمان الإ

بع�س احلالت - �سكال غري ح�ساري وغري من�سجم مع �سلوك احلركة الكردية 

ال�سورية، ولكنها بقيت حمدودة. كل هذا اإن دّل على �سيء، فاإمنا يدل على حر�س 

الكثري من النخب ال�سيا�سية الكردية على ال�سبغة ال�سيا�سية املدنية يف حياتهم 

احلزبية والطبيعية.

احلركة الكردية واملوؤ�س�سات املدنية: 

تعمل  فهي  ال�سعب،  مدار�س  هي  ال�سيا�سية  حزاب  الأ اأن  مقتنعني  مادمنا 

بو�سائلها للوقوف على م�ساكل ال�سعوب وحتليل اأ�سبابها واقرتاح و�سائل حللها، 

فراد نحو التوفر واحل�سول على ثقافة �سيا�سية لتمّكنهم من امل�ساركة  تدفع الأ

هموم  عن  تبتعد  مل  الكردية  احلركة  فاإن  عليها،  واحلكم  العامة  امل�سائل  يف 

التهمي�س،  اعتبارية بدل  لياأخذ مكانة  ارتقائه  واإيقاظه وتوجيهه نحو  ال�سعب 

ال�ستقرار  عنا�رش  من  اأ�سا�سي  عن�رش  حزاب  »الأ اإن  القائل  الفهم  من  انطالقًا 

اأكان بعيداً  الكردية �سواء  الدول«،  فمن تابع احلركة  ال�سيا�سية يف  يف احلياة 

اأم قريبًا منها، يعرف مدى ال�سغف والهتمام داخل هذه احلركة لثقافة  عنها 

بدور  العميق  اإميانها  من  انطالقًا  وذلك  املدين،  املجتمع  وقّيم  املدين  الوعي 

املوؤ�س�سات املدنية يف اإقامة العدل واحلرية من جهة، وتاأهيل املجتمع وتنمية 
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وعيه، وتهيئة النخبة لقيادة املجتمع بحكمة ليكون مدخاًل لبناء احلكم الر�سيد 

من جهة اأخرى؛ فاحلركة الكردية �ساهمت كي تكون قريبة من جممل احلراك 

تلعبه  الذي  الدور  مع  متاهت  حيان  الأ من  كثري  يف  بل  الدميقراطي،  و  املدين 

الربملانية  النتخابية  احلمالت  اأثناء  برز  ما  وهذا  املدين،  املجتمع  موؤ�س�سات 

التي �ساركت فيها احلركة الكردية، اإذ كانت احلركة وبتن�سيق مع كل ال�رشائح 

ن نظام النتخابات يف �سورية هو نظام  يف املناطق الكردية )واأقول الكردية لأ

اأو ين�سق مع  اأن يتحالف  اأو احل�سكة  انتخابية، ل يحق لكردي من حلب  دوائر 

خر يف درعا مثاًل(جادة يف امل�ساركة يف النتخابات، وبرغم العقبات التي  الآ

اإيجابيًا يف كل انتخابات برملانية  كانت تواجهها فاإنها كانت ت�سجل موقفًا 

بداية  يف  الربملان  اإىل  ممثليها  الكردية  حزاب  الأ اأو�سلت  وعندما  بلدية،  اأو 

الت�سعينات)دورة عام 1990(، كان الربملانيون الكرد ميثلون كل اأبناء املناطق 

ال�سمالية، وكان دفاعهم عن حقوق املواطنني ل يقت�رش على حقوق املواطنني 

كراد،  ومع بزوغ فجر ربيع دم�سق وظهور املنتديات واملوؤ�س�سات، مل يكن  الأ

لفية  الأ بداية  ال�سورية يف  ال�ساحة  �سهدته  الذي  احلراك  هذا  بعيدين عن  الكرد 

وحلب،  دم�سق  يف  املنتديات  من  العديد  يف  دورهم  اإىل  �سافة  فبالإ الثالثة، 

اأ�سهموا اأي�سًا يف تاأ�سي�س اأطر خا�سة بهم مثل منتدى » َبدرخان » يف القام�سلي، 

�سورية، وجمعية حقوق  الكرد يف  احلقوقيني  الكردي، واحتاد  ال�سباب  واحتاد 

ن�سان الكردي)MAF(، وموؤ�س�سة �سما للثقافة والفنون، ورمبا ي�ساأل �سائل عن  الإ

حزاب الكردية بهذا املنتدى، فاأقول اإن هذه احلركة هي التي �ساهمت  عالقة الأ

يف تاأهيل املجتمع وا�ستنها�س نخبه. كل ما �سلف يوؤ�رش اإىل اأن هذا العبء الذي 

وتلعبه  لعبته  الذي  والدور  املجتمع  ترفعه عن كاهل  ال�سيا�سية  احلركة  كانت 

ومنظمات  الدميقراطية  القوى  قبل  من  واملوؤازرة  الدعم  اإىل  يحتاج  احلركة 

الدميقراطيني  من  دعم  اإىل  حتتاج  ذلك  قبل  ولكن  هلي،  والأ املدين  املجتمع 

جل اإكمال ما بني وارتقائه اأي�سا. ال�سوريني لأ

تقارب  راأيناها عند  �سورية(،  الكردية )يف  التطور يف احلركة  اأن ذروة  بيد 

الذي  الدور  اإىل  يعود  والف�سل  البع�س،  بع�سها  والعربية مع  الكردية  حزاب  الأ

الو�سطني  يف  الدميقراطية  وال�سخ�سيات  املدين،   املجتمع  اإحياء  جلان  لعبته 

العربي والكردي، ف�ساًل على الدور الذي لعبته املنتديات والذي كان دافعًا قويًا 
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للقوى الكردية للخروج من اإطارها القومي اخلا�س نحو العام ال�سوري، ولعل 

تا�سي “ اإىل عقد ندوة حول امل�ساألة  نقطة التحول كانت مع دعوة منتدى “ الأ

مر الذي مّكن من تالقي جماعات اأهلية  الكردية يف �سورية يف العام 2002، الأ

حزاب الكردية يف ال�سوؤون وال�سجون، وهذا التحول �سكل  و�سيا�سية �سورية مع الأ

ن�سان والتجمع الوطني  ر�سية لتفاعل القوى ال�سورية، مثل اأن�سار حقوق الإ الأ

الدميقراطي الذي ي�سم يف ع�سويته اأحزابًا معار�سة بارزة يف �سورية، ويدخل 

ال�سيا�سية  البيانات  يف  �ساهدناه  ما  وهذا  العربي،  الكردي  التالحم  طور  يف 

واحلقوقية والتي اأثمرت فيما بعد عن ن�ساطات م�سرتكة، كان اأهمها العت�سام 

ن�سان  الإ حلقوق  العاملي  اليوم  مبنا�سبة  الوزراء  جمل�س  رئا�سة  اأمام  امل�سرتك 

خرى يف حلب خالل حماكمة  يف 2003/12/10 والعت�سامات الت�سامنية الأ

ربعة ع�رش اأمام املحكمة الع�سكرية بحلب، ويف العت�سام الذي كان  الن�سطاء الأ

منية و�سط دم�سق مبنا�سبة يوم املعتقل ال�سيا�سي  �سيحدث لول منع ال�سلطات الأ

يف �سورية يف) 6/21/ 2004  ( واإلخ... واحلال اأن هذا الت�سارك �سكل اأر�سية 

فعاليات  اإىل عمق  احلركة  تقريب  اأ�سهم يف  ما  التطلعات، وهو  و  راء  الآ لطرح 

ومنظمات  املدين  املجتمع  اإحياء  )جلان  هلي  والأ املدين  املجتمع  موؤ�س�سات 

ن�سان(، خ�سو�سًا اأن ن�ساط هذه املوؤ�س�سات يرّكز على املواطنة وحقوق  حقوق الإ

املواطنة ويوؤمُن بالتعددية املوجودة يف بلدنا �سورية.

احلركة الكردية وم�ساألة الدميقراطية فى �سورية:

 رمبا ل نخطئ عندما نقول: اإن احلركة الكردية هي من اأكرث القوى يف �سورية 

اهتمامًا مب�ساألة الدميقراطية وذلك ل�سببني:

ول: اقتناعها باأن حل ق�سيتها )ق�سية الكرد( مير عرب اإيجاد مناخ  ال�سبب الأ

دميقراطي يف �سورية.

لل�سعب  ا�سطهادية  ظروف  ظل  يف  ن�ساأت  قد  كانت  كونها  الثاين:  ال�سبب 

ف�سائلها  وكل  احلركة  اأن  نرى  لذا  والثقافية،  ال�سيا�سية  نخبه  وقمع  الكردي، 

املارك�سية )الي�سارية( وغري املارك�سية األ�سقت مفردة الدميقراطي باأ�سمائها، بل 

غلب اأحزابها،   واأ�سبحت جزءاً من هذا ال�سم، اإ�سافة اإىل ال�سلوك الدميقراطي لأ
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اإن  القول  اأ�ستطيع  امل�سرتك. من هنا  ال�سوري  ال�سيا�سي  التعاي�س  وتلهفها نحو 

املغاير  الدميقراطي  املناخ  نوعًا من  �سّباقة يف خلقها  الكردية كانت  احلركة 

ملا �سبق، هذا املناخ كان منع�سًا حلراك �سيا�سي يف �سورية، فاإذا كنا نعترب اأن 

املثقفني  اأو�ساط  لدى  اخلوف  ثقافة  انح�سار  نتيجة  بالظهور  بداأ  دم�سق  ربيع 

املدين  املجتمع  ورواد  املثقفة  النخبة  اأم�سكت  اأن  بعد  ال�سوريني،  والنخبويني 

عالم وا�ستغالل الهام�س املتاح لهم للحديث عن �سورية وو�سعها اخلا�س  زمام الإ

كابو�سها  من  قبلها  من  خرجت  قد  كانت  الكردية  احلركة  فاإن  و�سيا�ساتها، 

و�سجونها  و�سوؤونها  وهمومها  ون�سالها  حراكها  �ساحة  انتقلت  حيث  بفرتة، 

من املناطق الكردية اإىل ال�ساحة املركزية يف العا�سمة ال�سورية دم�سق. ولعل 

الطاولة امل�ستديرة التي عقدت يف دم�سق حول الق�سية الكردية، كانت عنوانًا 

الف�سائل  انخراط  ثم  ومن  وال�سورية،  الكردية  القوى  بني  دميقراطي  لتفاعٍل 

الكردية يف �سفوف احلركة الدميقراطية والتغريية، وذروة هذا الن�ساط راأيناها 

املنا�سبة مفتاح خري  )14( وكانت هذه  الـ  املعروفة مبحاكمة  املحاكمة  عند 

للقوى ال�سورية، ومنذ ذلك احلني ل متر منا�سبة اإل وحتمل معها التالحم الكردي 

خرى، وهذا ما اأثمر يف النهاية �سدور تفاهمات القوى  مع القوى ال�سيا�سية الأ

.
)10(

العربية والكردية وقوى اأخرى يف ما يعرف بـ »اإعالن دم�سق«

كراد: ق�سور حركة املجتمع املدين جتاه الأ

 يف احلقيقة اإن بع�س املثقفني الذين ُيح�سبون على املجتمع املدين واملهتمني 

بالتغيري وال�ساأن العام والدميقراطية، هم اأي�سًا وقعوا يف دائرة ممار�سة �سيا�سة 

تهمي�س الكرد واإق�سائهم من احلراك ال�سيا�سي واملدين، فحينما جند بيانًا موقعًا 

اأي مثقف كردي من بني  ا�سم  الـ99 مثاًل- ول جند  من قبل املثقفني -بيان 

املوقعني، ل ن�ستطيع تقييمه اإل على اأ�سا�س اأن التعامل مع املو�سوع الكردي 

من قبل هوؤلء املثقفني يتم بنف�س النظرة ال�سلطوية، ول يختلف عن تلك النظرة 

اهم عن �سيا�سات ال�سلطة. وكذلك عندما  بكثري، حيث اإن اأ�سحابها مل يبتعدوا بروؤ

الدميقراطية يف  احلركة  اأو عن  ال�سورية  الداخلية  لل�سوؤون  ملفًا خم�س�سًا  جند 

�سورية يف الدوريات وال�سحف العربية )ملف ملحق النهار على �سبيل املثال( 

�صارة اإليهما. عالن هي التحالف الكردي واجلبهة الكردية اللذان �صبقت االإ )10( القوى الكردية املوقعة على االإ
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كراد يف �سورية و�سع مميز، فهم من  ول جند �سوتًا كرديًا فيه، مع اأن و�سع الأ

اأكرث ال�رشائح ال�سورية توقًا واهتمامًا بالتغيري، و�سيكونون يومًا مبثابة �سمام 

مان للم�رشوع الوطني الدميقراطي و الذين �سيدافعون عن مبداأ ف�سل الدين  الأ

عن الدولة، وعن حقوق املراأة، وحقوق ال�رشائح املغبونة.هذا الق�سور يوؤثر على 

كراد جتاه احلركة الدميقراطية  التعاي�س امل�سرتك ويزيد من حجة القوميني الأ

كراد يدافعون عن احلالة النعزالية وجمرد  والتغيري؛ ولذلك جند موؤخراً بع�س الأ

الكردية.  احلقوق  فوق  القفز  لهم  بالن�سبة  يعني  والتعاي�س  بالتعاطي  التفكري 

كراد، يتطلب اأن يكر�سوا  فواجبات اأ�سحاب التغيري والدميقراطية كثرية جتاه الأ

كرث غبنًا يف املجتمع  وقتًا اأكرث لهذه ال�رشيحة التي تنظر اإىل نف�سها على اأنها الأ

كرث تنظيمًا وجماهريية. حزاب الكردية تعترب الأ ال�سوري، كما اأن الأ

م�ستقبل احلركة الكردية: 

للحركة  الوردية  ال�سورة  لي�س �سحيحًا حينما نركز فقط على  يف احلقيقة 

الكردية يف �سورية، فهناك مراحل انتكا�س، وهناك مراحل انتعا�س. ميكن القول 

اإن احلركة الكردية مرت بثالث مراحل متباينة:

تنظيم كردي  اأول  تاأ�سي�س  بقليل  �سبقت  التي  املرحلة  وىل: وهي  الأ املرحلة 

احلزب  تاأ�سي�س  تلت  التي  الفرتة  ثّم  ومن  الثقافية.  ن�سطة  الأ بفرتة  وعرفت 

الدميقراطي الكردي يف �سورية حتى الفرتة ال�سابقة لالن�سقاقات املتوالية، حيث 

رّكزت احلركة على الن�سالت العملية )الحتجاجية( وعلى ال�سوائب التي ُوجدت 

ُفر�س  املوؤ�س�س  احلزب  اأن  فالواقع  العن�رشية،  ال�سيا�سات  نتيجة  ر�س  الأ على 

عليه اخلروج من اإطار التنظري، والدخول يف خانة احلراك امليداين مت�سديًا لكل 

الجتماعي  بالواقع  �رشار  الأ اأفدح  اإحلاق  اإىل  اأدت  التي  والثقافات  ال�سيا�سات 

والقت�سادي يف املناطق الكردية. 

املرحلة الثانية: هي مرحلة ال�سبات والنتكا�س، وهناك من ي�سميها مبرحلة 

م�ستوى  على  ونقا�ساتها  احلركة  �سجالت  اقت�رشت  حيث  والنطواء،  القحط 

بينها(  والكالمية)فيما  الكتابية  احلروب  لذلك  نتيجة  فكانت  الكردية،  الدائرة 

ذلك..  ما  واإىل  وامللتزم  واملهادن  والي�سار،  واليمني  والال�رشعي،  ال�رشعي  عن 
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حيث كانت تلك املناحرات تت�سّدر ن�رشاتها احلزبية. ميكن و�سف هذه املرحلة 

وحدثت  الذات،  نخر  احلركة  فيها  مار�ست  الذات،  على  انطواء  مرحلة  باأنها 

ان�سطارات وانق�سامات، وبالتايل كان حال احلركة مريراً، واإن اأتيح لها اخلروج 

يتوانوا  الذين بدورهم مل  ال�سيوعيني،  التعاطي مع  الكردية فهو  الدائرة  خارج 

جحاف بحق احلركة واإبقائها يف دوامتها. اإن دور ال�سيوعيني يف احلركة  يف الإ

الكردية اأخذ منحيني، منحى اإيجابيًا، وهذا املنحى ي�سب يف املجال الثقايف، 

فمن خاللهم ا�ستطاعت احلركة الكردية متابعة الكتب الثقافية املارك�سية ال�سائدة 

زمان، اأما الدور ال�سلبي فهو اأن ال�سيوعيني مل ينفكوا عن معاداتهم  يف تلك الأ

�سبب وجود  الكردية، و كل نقا�ساتهم مع احلركة كانت من�سبة حول  للحركة 

الوطنية وا�ستحقاقاتها،  الق�سايا  هذه احلركة، فالنقا�سات ما كانت تدور عن 

بل كان عنوان كل نقا�ٍس ويف كل منا�سبٍة هو: اأن وجود احلركة الكردية ل مربر 

والدميقراطية،  ال�سعادة  �سيجلبون  الذين  الوحيدون  –ال�سيوعيون-  نهم  لأ له، 

كراد حقوقهم الثقافية، مبعنى اآخر اأن الكرد يف هذه الفرتة كانوا  ومينحون لالأ

دبيات كانت حم�سورة  غري منتجني، وعا�سوا مرحلة من اخلمول.النقا�سات والأ

الطالبية يف  الوحيدة عرب املوؤمترات  ال�رشاعات احلزبية، كانت نافذتهم  على 

اأي�سًا م�رشحًا  الذي كان  كراد(  لالأ القومي  العيد  النوروز)وهو  اجلامعات وعيد 

بداية  يف  ال�سيا�سية  الكرد  اأو�ساع  وحت�سنت  لبث  ما  لكن  اخلطابات.  لقاء  لإ

الت�سعينات.

الثالثة: وهي املرحلة املهمة من حياة احلركة الكردية وذلك على  املرحلة 

امل�ستويني:

الكردي  ال�سف  ر�س  مفهوم  تبلور  حيث  )الكردي(:  الذاتي  امل�ستوى  -على 

وتوحيد اخلطاب، و�سهدت هذه املرحلة جتارب وحدوية تنظيمية، وكذلك جتارب 

كردي  اإطار وطني  منا�سبة خللق  اأر�سية  تزال،  ول  �سكلت،  وائتالفية  حتالفية 

جامع. كما �سهدت حراكًا �سيا�سيًا وانفراجًا نحو اخلارج من خالل التغيري يف 

خر  حزاب نف�سها، اإي�سال خطابها اإىل الآ اأ�ساليب الن�سال؛ حيث كلفت بع�س الأ

وبروز  الربيدية،  ال�سناديق  يف  البيانات  اآلف  و�سع  خالل  من  وذلك  العربي 

دانة من خالل اأ�سلوب املل�سقات، ومرد كل ذلك اإىل التغيري  ثقافة الت�سدي والإ
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حرب  مع  خ�سو�سًا  والدولية؛  قليمية  الإ ال�سيا�سات  م�ستوى  على  ح�سل  الذي 

اخلليج الثانية.

ا�ستقرت  املرحلة  هذه  يف  اإذ  ال�سورية(:  القوى  مع  خر)  الآ امل�ستوى  -وعلى 

احلركة يف موقعها ال�سحيح، وانخرطت يف احلياة ال�سيا�سية ال�سورية العامة، 

وخرجت من حتت رحمة التنظيمات ال�سيوعية التي ما فتئت و ت�سهم ب�سكل من 

كراد يف دائرة مناطق نفوذهم من خالل احلرب الفظيعة التي  �سكال يف بقاء الأ الأ

كراد، فهي بدًل من اأن تلعب دور ج�رٍش لتعرب عليه  مار�سها ال�سيوعيون على الأ

اأحزابًا  واعتربتها  �سلبيًا مع احلركة،  لعبت دوراً  ال�سوري،  الداخل  احلركة نحو 

قومية متجهة نحو النف�سال عن �سورية، وكثرياً ما اأعطت �سورة النعزالية عن 

الكردية كان لها دور حموري يف احلفاظ  اأن احلركة  الكردية، مع  التنظيمات 

هلي والجتماعي واأ�سهمت يف ا�ستقرار البالد، الذي بدونه ل ميكن  على ال�سلم الأ

اأن تنتع�س وتن�سط حركة املجتمع املدين.

املهم وبعد اأن �رشدنا، بقدر اإملامنا، لو�سع املجتمع املدين ال�سوري، وعالقة 

احلركة الكردية بفعالياته، التي عرب انخراط احلركة الكردية يف حراكها يكمن 

لل�سلطة  �سلمي  وتداول  واحلرية،  الدميقراطية  طريق  على  �سورية  وطننا  تقدم 

وا�ستقالل الق�ساء وف�سل ال�سلطات، وقيام نظام برملاين متثيلي حقيقي، وقبول 

خر، و لكان من دواعي �رشوري لو  لوان، والعرتاف بالآ واقع جمتمع متعدد الأ

م، اللغة الكردية !!!. اأتيح يل اأن اأقدم هذه الورقة بلغتي الأ

احلركة الكردية بعد اإعالن دم�سق:

حتدثنا يف البداية عن عالقة احلركة الكردية يف �سورية باملجتمع املدين، 

�سا�س اإىل بناء عقد اجتماعي  نها ت�سعى بالدرجة الأ وقلنا اإنها تعترب جزءاً منه؛ لأ

جديد يف مناطق وجودها )اجلزيرة، كوباين عني العرب، كرداغ عفرين( اإ�سافة 

املواطنة  بناء  فى  خرى  الأ ال�سورية  ال�سيا�سية  طراف  الأ مع  ت�ساهم  كونها  اإىل 

حقوق  واحرتام  والتهمي�س  ق�ساء  الإ عن  بعيدة  جديدة  ثقافة  وتاأ�سي�س  احلّقة، 

ن�سان مبفهومها العام احلديث –مبا فيها التمتع ب�سكل العي�س ويف اأي مكان  الإ

احلركة  وترجمت   – والجتماعية  والدينية  القومية  حلقوقه  ممار�سته  و�سكل 
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القوى  مع  و�سولها  خالل  من  الواقع  اأر�س  على  ن�ساطها  �سا�سية  الأ الكردية 

العربية وغري العربية ال�سورية اإىل عدد من التفاهمات �سميت بـ »اإعالن دم�سق« 

تا�سي اأم يف منتدى  وقبلها تتالت اللقاءات واحلوارات �سواء اأكان يف منتدى الأ

موحدا  كيانا  والكردية(  )العربية  القوى  هذه  اأ�س�ست  درجة  اإىل  �سيف  ريا�س 

ومن�سجما اإىل حد بعيد مع نف�سها من خالل جلنة تن�سيق العمل الوطني، ومن 

بعدها » اإعالن دم�سق«.

ما بعد اإعالن دم�سق: 

قليات  يجد الكرد ن�سيبهم يف مبادئ اإعالن دم�سق يف بندين، بند يخ�س الأ

يف  القومية  قليات  والأ واجلماعات  الفرد  حرية  »�سمان  يقول:  حيث  القومية، 

التعبري عن نف�سها واملحافظة على دورها وحقوقها الثقافية واللغوية، واحرتام 

وبند  القانون«.  �سقف  الد�ستور وحتت  اإطار  ورعايتها يف  احلقوق  لتلك  الدولة 

للق�سية  عادل  دميقراطي  حل  »اإيجاد  يقول:  حيث  الكردية  بالق�سية  خا�س 

ال�سوريني  كراد  الأ للمواطنني  التامة  امل�ساواة  ي�سمن  مبا  �سورية،  يف  الكردية 

القومية  اللغة  والثقافية، وتعلم  �سائر املواطنني من حيث حقوق اجلن�سية  مع 

قاعدة  على  والقانونية  والجتماعية  وال�سيا�سية  الد�ستورية  احلقوق  و�سائر 

وحدة �سورية اأر�سا و�سعبا، ول بد من اإعادة اجلن�سية وحقوق املواطنة للذين 

 .
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حرموا منها وت�سوية هذا امللف كليًا..«

ميكن القول اإن اإعالن دم�سق كان اللحظة الفا�سلة اأو مرحلة الفرز الطبيعي 

عالن  الإ بعد  ما  اإذ  العربية،  القوى  وبني  وبينها  نف�سها،  الكردية  القوى  بني 

طراف واأ�سبحت التهم اجلاهزة تطلق جزافًا من هنا.  اأ�سبحت ال�سكوك تراود، الأ

وهناك ثالثة اأطراف كردية اأعلنت فور �سدور بيان اإعالن دم�سق واتهمته باأنه، 

عالن، مل ينظر اإىل الق�سية الكردية على اأنها ق�سية اأر�س و�سعب،  اأي مبادئ الإ

�سقف  حتت  املن�سوية  العربية  الف�سائل  من  الكثري  فاإن  طراف  الأ هذه  وبنظر 

ن املوقعني  ال�سلطة، لأ عالن« هي لي�ست دميقراطية، واأنها متار�س �سيا�سة  »الإ

عالن اختزلوا حل الق�سية الكردية بتاأمني حقوق املواطنة فقط، وراأى  على الإ

)11( بنود اإعالن دم�صق ال�صادر يف �005-10-16.
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عالن باأنه قد »حدد �سقف حقوق الكرد باملواطنة،  حزب يكيتي الكردي هذا الإ

وهذا يعترب اإجحافًا بحق �سعبنا الكردي الذي يعي�س على اأر�سه التاريخية وله 

خ�سو�سيته القومية، ونحن نعترب اأن الق�سية الكردية هي لي�ست ق�سية مواطنة 

فح�سب، بل هي ق�سية اأر�س و�سعب، ويجب اأن حتل -مثل معظم ق�سايا ال�سعوب- 

، و�ساطر حزب يكيتي، حزب اآزادي الكردي، واعترب 
)12(

ح�سب القوانني الدولية«

اأن اإعالن دم�سق »ل يعك�س حقيقة الو�سع الكردي كثاين قومية يف البالد، ومبا 

ي�سكل ق�سية اأر�س و�سعب، واإمنا حاول)البيان امل�سرتك( و)اإعالن دم�سق( اإدخال 

الو�سع الكردي برمته �سمن دائرة حق املواطنة، وعلى اأنه ق�سية م�ساواة يف 

 .
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الد�ستور بني املواطنني ال�سوريني«

وبنظر هذا احلزب )اآزادي الكردي( فاإن هذا »من �ساأنه ن�سف مربرات احلزب 

ال�سيا�سي الكردي« براأيي، فاإن هذا احلزب، قد وقع يف تناق�س مع مفهوم احلزب 

حزاب ال�سيا�سية يكون فقط لتاأ�سي�س دول قومية  ال�سيا�سي، كونه، يعترب اإن�ساء الأ

وحتقيق احلقوق القومية، ويبدو اأن هذا احلزب ل ي�ستطيع الفهم اأو الف�سل بني 

عالن دم�سق وتناوله للق�سية الكردية  ما هو وطني وبني ما هو قومي، فكيف لإ

اأن ين�سف مربرات احلزب ال�سيا�سي الكردي.

ما جاء يف  لكنه رف�س  العام؛  بوجهه  عالن  بالإ الثالث فرحب  الطرف  اأما 

عالن بخ�سو�س الوجود الكردي بقوله: »نرف�س ما جاء به بخ�سو�س الوجود  الإ

القومي الكردي، معتربين اأن هذا الوجود غري قابل للتفاو�س، بينما احلق قابل 

ليتوقف  به،  يعرتف  ومل  الوجود  جتاوز  دم�سق  واإعالن  والتوافق،  للتفاو�س 

للم�ساألة  نا�سجة وغري دميقراطية  ية غري  روؤ مع  املتوافقة  احلقوق  بع�س  عن 

اإعالن  اأن القوى الكردية املتمثلة يف  . بيد 
 )14(

القومية مبا هي م�ساألة وطنية«

دم�سق وهي قوى اأ�سا�سية، وتاريخية متلك جتربة �سيا�سية و�ساحبة فكر نا�سج 

اأتى نتيجة  اإعالن دم�سق واعتربته مك�سبا وطنيا مهما، وهو  دافعت بقوة عن 

اإدراك هذه القوى ال�سورية الوطنية طبيعة املرحلة احل�سا�سة للبلد �سورية واأن 

فراط مبثل هذا املك�سب اأو البتعاد عنه من �ساأنه خذلن الق�سية الدميقراطية،  الإ

ول �005. )�1( ت�رشيح �صادر من اللجنة ال�صيا�صية حلزب يكيتي الكردي يف �صورية يف 16 ت�رشين االأ

)�1( تو�صيح من حزب اآزادي الكردي يف �صورية حول ما جاء يف اإعالن دم�صق يف �005-10-18 .

)�1( بيان �صادر من مكتب العالقات العامة لتيار امل�صتقبل الكردي يف �005-10-18.
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كما ل ين�سجم هذا التوجه)رف�س احلالة التالحمية( مع الفكر ال�سيا�سي اجلديد 

بنوايا  والت�سكيك  املهاترات  لغة  من  بدل  العقل  وحماكمة  احلوار  على  املبني 

مك�سب،  اأي  لل�سوريني  جتلب  مل  املهاترات  كون  الدميقراطية،  والقوى  النا�س 

امل�ستوى  على  هذا  ال�سوري،  ال�سيا�سي  امل�سهد  على  قيا�سيا  رقما  اأخذت  وهي 

يرد  وهو   
)15(

عمر اإ�سماعيل  فيقول  الكردي،  امل�ستوى  على  اأما  العام،  ال�سوري 

عالن يعترب مبثابة عنوان  عالن: »الإ على الطرف الكردي غري املن�سوي يف الإ

ملرحلة ا�سمها: العمل الدميقراطي ال�سلمي، واإن م�سمون الوثيقة ال�سادرة عنه 

عبارة عن جمموعة مبادئ عامة، ميكن النطالق منها اإىل التفا�سيل والربامج، 

ولذلك فاإن الهدف من ال�سيغة املتعلقة بالق�سية الكردية هو جمرد العرتاف 

قرار ب�رشورة حلها  بوجود هذه الق�سية؛ باعتبارها ق�سية ال�سعب الكردي والإ

دميقراطيًا وب�سكل عادل...)اأما ال�سيغة( فاإنها جاءت �سيغة توافقية اأرادت منها 

القوى غري الكردية اأن تكون �سمانة للوحدة الوطنية، اأما اجلانب الكردي فقد 

اأكد على عبارة )مبا ي�سمن ( بدًل من )مبا يتحدد( لكي يوؤكد اأن تلك احلقوق ل 

تعني جميع م�ستلزمات احلل الدميقراطي للق�سية الكردية، بل جزءاً منها«.

نقاط اخلالف:

حزاب الكردية ورمبا لي�س بو�سع اأي  ثمة نقاط ملتب�سة وغري وا�سحة بني الأ

طراف  اإعالن دم�سق، فالأ اآخر عما يقلقه من بنود ومبادئ  طرف �سماع طرف 

اآنفا - ومل  –الذي عر�سناه  اإعالن دم�سق  الثالثة فهمت فهما ملتب�سًا ملبادئ 

عالن اإل من الزاوية الكردية، لذا فهمت هذه  طراف قراءة اأهمية الإ ت�ستطع هذه الأ

قليات القومية واأن البيان  طراف باأن مبادئ اإعالن دم�سق اعترب الكرد من الأ الأ

القومية، ويعي�سون على  للكرد خ�سو�سيتهم  اأن  واأنكر  الكردي،  الوجود  جتاوز 

اخلاطئ-  الفهم  البالد.هذا  يف  الثانية  القومية  وي�سكلون  التاريخية،  اأر�سهم 

بت�سوري- اأحدث �رشخًا ومتايزا بني القوى الكردية، لكنه غري عميق فهو قابل 

طراف على هذا الفهم خلق للكرد و�سعا خمتلفا عن ال�سابق؛  للحل، واإ�رشار هذه الأ

الوطني  بني  يوازن  اجتاه  اجتاهني،  اأمام  نف�سها  الكردية  القوى  وجدت  حيث 

 اإ�صماعيل عمر رئي�ص حزب الوحدة الدميقراطي الكردي يف �صورية -يكيتي- يف حوار مع موقع عفرين يف 
)15(

ال�صهر الثالث من عام �006 .
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والقومي، ويرى اأن ثمة عالقة جدلية بينهما، واجتاه يتم�سك بخيوط الوهم على 

اأ�سا�س اأن اإعالن دم�سق نهاية التاريخ واأن احلقوق القومية للكرد اأ�سبحت يف 

وعن  وجودها  مق�سد  عن  ف�سيئًا  �سيئًا  ابتعدت  ال�سبب  ولهذا  امل�سادرة؛  خانة 

حراك املعار�سة ال�سورية ومطلبها يف حتقيق الدميقراطية ودولة القانون.

كراد:  احلل وفك العقدة بني الأ

عديدة  نقاط  ثمة  احلقيقة  يف  احلل؟  يكمن  اأين  الذهن،  اإىل  يتبادر  �سوؤال 

م�ستقبل  مثل  �سورية(  والآ والعربية  )الكردية  ال�سورية  القوى  كل  بها  ت�سرتك 

واإلغاء  الف�ساد،  ومكافحة  واإ�سالحات  تغيريات  حدوث  و�رشورة  �سورية، 

حزاب وفتح جمال لبناء دولة  القوانني ال�ستثنائية و�سدور قوانني ع�رشية لالأ

املوؤ�س�سات، والعمل جديا نحو �سيا�سة ف�سل ال�سلطات، باخت�سار تريد وجتتمع 

حقوق  و�سون  قانون،  دولة  اإىل  اأمنية  دولة  من  البلد  حتويل  على  القوى  كل 

فراد واملجتمع.هذه النقاط كلها حمل اإجماع لدى كل القوى، اأما ما تفرتق  الأ

التي  النقا�سات  ونتيجة  وم�ستقبلهم،  كراد  الأ و�سع  فهو  ال�سورية  القوى  فيه 

الدميقراطية  البتعاد عن  اإىل  القوى  بع�س  تدفع  الكردية،  الف�سائل  تدور بني 

متطرفة  اأنها  على  ال�سورة  يف  نف�سها  وت�سع  املدين،  املجتمع  مفاهيم  وعن 

طراف لي�ست  الأ وغري مهتمة بالتالحمية والتعاي�س امل�سرتك، يف احلقيقة تلك 

كذلك، لكن عيب هذه القوى التي تعمل خارج العمل اجلماعي هو عدم قدرتها 

امل�ستقبل.  ر�سم  الن�سال، وكيفية  باأولويات  والهتمام  املرحلة  ا�ستيعاب  على 

ن�ستطيع القول اإن القوى الكردية، ا�ستطاعت اأن حتل جزءاً من عقدها من خالل 

و�سولها اإىل عدد من النقاط يف اإطار م�رشوع قابل للنقا�س بني القوى الكردية 

الكردية يف  للق�سية  الدميقراطي  ية م�سرتكة للحل  بـ »روؤ و�سمي هذا امل�رشوع 

�سورية » والذي ن�س يف جماله ال�سيا�سي«:

البالد،  يف  قومية  كثاين  الكردي  القومي  بالوجود  الد�ستوري  قرار  الإ  -

وحل  واجتماعية(،  وثقافية  )�سيا�سية  حقوق  من  ذلك  على  يرتتب  ما  وتاأمني 

الق�سية الكردية حاًل دميقراطيًا عادًل على قاعدة وحدة الوطن.

- اإ�رشاك الكرد ومتثيلهم يف املوؤ�س�سات الد�ستورية املركزية واملحلية تبعًا 
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لواقعهم ال�سكاين. 

دارة  دارية يف املناطق الكردية، وتطوير الإ - اإعادة النظر يف التق�سيمات الإ

املحلية فيها مبا يتالءم مع خ�سو�سيتها القومية. 

- اإحداث وزارة خا�سة لها مديرياتها يف املحافظات املعنية تهتم ب�سوؤون 

.
قليات القومية”)16( القوميات والأ

يف  والنقطتان  نقطتني،  يف  الكرد  بني  اخلالفات  ح�رش  ميكن  احلقيقة  يف 

�سا�س اخلالفات لي�ستا بني قوى توؤمن بالتغيري  نهما بالأ طريقهما اإىل احلل؛ لأ

وقوى ل توؤمن بالتغري بل بني وجهني لعملة واحدة:

وىل: كل القوى الكردية اأيدت اإعالن دم�سق واأيدت العمل اجلماعي  النقطة الأ

حزاب الكردية )وكما حتدثنا بالتف�سيل يف  امل�سرتك بوجه عام، اإمنا خالف الأ

حزاب  اأعاله( على ما جاء يف اإعالن دم�سق حول الق�سية الكردية، بررت هذه الأ

يديولوجي لبع�س اجلهات العربية  عالن كان نتيجة احلامل الأ باأن ما جاء يف الإ

عالن، والذي من خالله يريد هذا البع�س اأن يع�سب عينيه عن  املن�سوية يف الإ

هداف الكردية من  احلالة الكردية دون اأن يبدي اأّي ا�ستعداد لتفهم املطالب والأ

ن امل�رشوع  احلراك ال�سيا�سي، لكن هذا املوقف اأي�سا اآفاقه مفتوحة اأمام احلل؛ لأ

ال�رشذمة،  حماولت  كل  اأمام  الطريق  �سيقطع  الكرديان  طاران  الإ قدمه  الذي 

حزاب يف ال�سارع الكردي خ�سو�سا  و�سوف لن تكون هناك حجة قوية لدى هذه الأ

عالن )العربية والكردية( تبني هذا امل�رشوع الكردي، هذا من  اإذا حاولت قوى الإ

اأخرى فاإن هذا امل�رشوع مطروح للنقا�س وقابل للتطوير مبا  جهة، ومن جهة 

هم من كل ذلك اإذا كانت هناك الرغبة  فكار الع�رشية املتزنة، والأ ين�سجم مع الأ

جواء اأمام  كراد للو�سول اإىل �سيغة تنا�سب، واقعهم ول تعكر الأ اجلدية لدى الأ

الكردية  القوى  ت�سل  �سوف  خرى،  الأ ال�سورية  واملكونات  العرب  من  حلفائهم 

ن �سقف املطالب الكردية هو تاأمني احلقوق  جواء؛ لأ اإىل �سيغة غري معكرة الأ

خللق  متهيدا  لتكون  الدميقراطية  وحتقيق  البالد،  وحدة  اإطار  �سمن  القومية 

خري ل يتحقق دون خلق مناخ دميقراطي فهو  جمتمع مدين يف �سورية؛ حيث الأ

)16( من الروؤية امل�صرتكة ال�صادرة يف �0-�-�006 من قبل التحالف الدميقراطي واجلبهة الدميقراطية الكرديي 

يف �صورية.
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يتواجد بوجود الدميقراطية ويحافظ على �رشوطها فيما بعد.

حزاب يف بنائها وكيفية حتقيقها  النقطة الثانية: م�ساألة الدميقراطية ودور الأ

على اأن الدميقراطية تنتع�س يف ظل نقا�س هادئ ومتوازن وم�سئول بني القوى 

كافة وبني القوى ال�سيا�سية والدولة ومنظمات املجتمع املدين، وهذه امل�ساألة 

ن املنظمات الدميقراطية تلعب دور الو�سيط بني  �رشورية خللق املجتمع املدين لأ

ل لكن  الدولة واملجتمع عمومًا )ح�سب اآلن تورين(، هنا اأي�سًا ل ن�ستبعد التفاوؤ

�سي�ستغرق وقتا طوياًل؛ وذلك ب�سبب الذهنية الكردية والوعي الكردي الراهن، اإمنا 

�سكال يف احلراك الدميقراطي واملدين يف �سورية. هذا الوقت ل يوؤثر ب�سكل من الأ

بدون �سك اإن عنوان املرحلة الكردية هو نقا�س بيزنطي، وم�ساألة الو�سول اإىل 

اأمام  ن ثمة عقبات تقف عائقًا  ال�ستقرار حتتاج وقتًا وم�ساحة من احلوار؛ لأ

العربية من  القوى  الكرد من جهة، وبينهم وبني  اإن�ساج احلوار وتطويره بني 

جهة اأخرى.

�سكاليات وعوائق احلوار الداخلي:  الإ

يف احلقيقة اإن الكرد، وكل الكرد بدون ا�ستثناء، هم اأول مكون �سوري رحب 

املثقفني  بع�س  قبل  من  طرحها  من  وىل  الأ يام  الأ يف  املدين  املجتمع  بفكرة 

وال�سيا�سيني العرب يف حني الن�سبة الكبرية من ال�سارع العربي كانت ممتع�سة 

من طرح هذه الفكرة وتفريغها من اأهميتها، ومب�ساعدة اأتباع ال�سلطة )املثقفني 

احلزبيني، ال�سحف والتلفزيون( نظر هذا ال�سارع اإىل فكرة املجتمع املدين على 

اأن  ا�ستطاعت  ال�سلطة  اأدوات  اأن  واملتاآمرين، مبعنى  مريكان  الأ اأنها من �سنع 

تعمل يف الو�سط العربي؛ لكنها مل ت�ستطع اأن ت�سيء اإىل هذه الفكرة يف ال�سارع 

يف  املفردة  هذه  ودخلت  املدين  املجتمع  حياء  لإ الداعني  من  فكانوا  الكردي، 

حزاب الكردية كلها. ومرد ذلك يعود اإىل �سببني: خطابات واأدبيات الأ

الكردية  القوى  الكردي يف �سورية-  لل�ساأن  املتابع  اإن -وهذا يعرفه  ول:  الأ

كانت  فهي  املدين،  املجتمع  مفهوم  مع  ين�سجم  ن�سالها  كان  تاأ�سي�سها  منذ 

اأوا�سط القرن  تعترب نف�سها جزءاً من موؤ�س�سات املجتمع املدين يف �سورية منذ 

يف  املدين  املجتمع  تاأرخة  ال�سيا�سي  الجتماع  علماء  بع�س  اأراد  املا�سي)اإذا 
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�سورية(، واأ�رشت هذه القوى على الن�سال من اأجل الدميقراطية يف البالد وبناء 

خرى  قليات القومية الأ عالقات �سحيحة بني املجتمعني الكردي والعربي والأ

املتعاي�سة مع الكرد. ووقفت هذه القوى �سد حماولت �سق �سفوف املجتمع يف 

يجابي م�ستند اإىل موروث �سيا�سي  مناطق وجودهم. طبعًا هذا الفعل الكردي الإ

را�سي ال�سورية.  وكفاحي منذ فرتة مقاومة » النتداب« يف الأ

، ويف كل مراحل حياتهم ال�سيا�سية، اأن يكونوا جزءاً 
ً
والثاين: اأراد الكرد دائما 

طبيعيًا وقانونيًا من الن�سيج ال�سيا�سي والجتماعي والقت�سادي ال�سوري، من 

خالل العمل على اإعادة مذاق التالحم والدور الذي كانوا يتمتعون به، وفقدوه 

على حني غرة؛ نتيجة الظروف ال�ستثنائية التي حكمت املجتمع ال�سوري بعد 

كرديًا  هاج�سًا  اأ�سبح  التالحمي  املذاق  هذا  املن�رشم.  القرن  من  ال�سبعينات 

ر�س، على اأن تكون  ومطلبًا ملحًا فنا�سلوا طيلة وجودهم كقوى �سيا�سية على الأ

جزءاً من احلياة ال�سيا�سية ال�سورية، فمثاًل وهذا دليل على اأن القوى الكردية مل 

تفكر يوما باأن تكون قوى تفكر من خارج امللعب ال�سوري، عند ظهور »اجلبهة 

اإىل  تن�سم  باأن  الكردية  القوى  طالبت  ال�سبعينات  بداية  يف  التقدمية  الوطنية 

»اجلبهة الوطنية التقدمية«- ومازال بع�س الف�سائل حتلم ببلوغ هذا الهدف، 

نه  على رغم دخولها »اإعالن دم�سق«- وخ�رشت على امل�ستوى الذاتي الكردي لأ

وىل وبعد ازدياد التنظيمات الكردية عدديًا على ال�ساحة الكردية،  يف املرحلة الأ

نف�سهم اإطاراً اأو جبهة لتنظيم وتوحيد  �سغط ال�سارع على ال�سا�سة الكرد ليعملوا لأ

اخلطاب والن�ساط الكردي، فمربر هوؤلء ال�سيا�سيني اأن مقولة اجلبهة)مبا معناه( 

هي م�سدرها اآٍت من ال�سمود والت�سدي، فنحن ل�سنا يف هذا املو�سع وتاأ�سي�س 

جبهة خارج عن اإرادة ال�سلطة يعني اأننا �سنعمل يف مواجهة اجلبهة وحيث جبهة 

ال�سلطة لي�ست للبعث اإمنا هناك �سيوعيون ونا�رشيون وف�سائل اأخرى، وكلهم 

قليمي، ل يتحمل اأن  اأ�سدقاء لنا وبرروا اأي�سا اأن الو�سع ال�سيا�سي ال�سوري، الإ

ن »العدو« �سي�ستغل هذا الو�سع و�سنخ�رش الوطن،  يكون هناك جبهة معار�سة لأ

الكردية  ال�سيا�سية  القوى  اإق�ساء  على  طار  الإ هذا  تنظيمات  اأ�رشت  حني  يف 

وتهمي�سها. 
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الكرد يف  الر�سمية كانت تعترب م�ساألة وجود  التنظيمات  اإن بع�س هذه  بل 

اأي  اأمام القوى الكردية  اجلبهة املذكورة مبثابة تعامل مع ال�سيطان.فما كان 

ال�سيا�سية  القوى  نزعة عن�رشية يف �سميم  اعتربته  ما  الن�سال �سد  اإل  خيار 

ال�سلطوية، لذا اتفقت مع بع�س القوى العربية على ح�رش ن�سالها يف عدد من 

عالن الذي رحب به غالبية  املفاهيم واملبادئ عرف بـ »اإعالن دم�سق«. هذا الإ

املثقفني »الع�سويني« )واملق�سود باملثقف الع�سوي هنا هو ما عناه غرام�سي(، 

�سالح والتغيري  وغالبية املنظمات احلقوقية واأن�سار املجتمع املدين وطالب الإ

ر�س للتو، اأي بعد  �سف( بع�س التيارات الكردية التي وجدت على الأ انتقدته)لالأ

اأحداث القام�سلي واغتيال ال�سيخ مع�سوق اخلزنوي، وبعد اأن طغت ثقافة ال�سعبوية 

مية ال�سيا�سية  وال�سعاراتية يف اأو�ساط الكرد، والتي كان �سببها معروفًا، وهو الأ

مر الذي  قليمي والعاملي. وهو الأ والقراءة اخلاطئة للم�سهد ال�سيا�سي املحلي والإ

اأبعد هذا اخلط من احلركة الكردية وعن امل�سهد ال�سيا�سي ال�سوري وعن احلراك 

اإطار حملي كردي �سيق، و�سانده  املدين، فبقي هذا اخلط يغني على لياله يف 

وروبي، الذين مل يدر�سوا يف جامعاتها اأو ا�ستفادوا  كراد يف املهجر الأ بع�س الأ

مع  يحتكوا  ومل  لديها،  املدين  املجتمع  مفاهيم  ومن  ال�سيا�سية،  خرباتها  من 

مثقفيها، واإمنا ذهبوا بحثًا عن لقمة العي�س اأو حت�سني حياتهم املعي�سية. وكان 

غالبيتهم يعملون يف املطاعم ويف حمطات املحروقات، وكان اخلا�رش الوحيد 

بالنتيجة هو احلراك ال�سيا�سي يف بلدنا �سورية.

�سكالية والو�سول اإىل احلل : ذروة الإ

يف اعتقادنا اإن اأحد اأ�سباب ابتعاد بع�س القوى ال�سيا�سية الكردية عن احلراك 

ال�سوري العام على رغم اأنها جزء منه هو ق�رش النظر ال�سيا�سي، فرنى اأن هذه 

�سا�سية على م�ستوى املفردات وال�سعارات،  القوى تزايد على القوى الكردية الأ

مثل مفهوم ال�سعب والقومية، والقومية الثانية يف البالد، وحق تقرير امل�سري 

كراد  لل�سعوب، وهل الكرد �سعب قائم على اأر�سه التاريخية اأم ل؟ مع اأن كل الأ

مقتنعون باأنهم �سعب مقيمون على اأر�س اآبائهم واأجدادهم، والفارق الوحيد بني 

هذه القوى هو اأن القوى الرئي�سية التي تنظر اإليها القوى امل�ستجدة واحلما�سية 
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والنفعالية على اأنها تعمل من حتت عباءة النظام، ل تكرر هذه املفردات على 

اأكرث مما يفيدها،  اإىل احلركة  اأنها حقيقة قائمة، ورمبا تكرارها ي�سيء  اأ�سا�س 

عقول  على  اللعب  حتبذ  ل  القوى  فهذه  احلليفة.  القوى  �سائر  اإحراجا  ويخلق 

ولد، على خالف  النا�س الذين حتريهم كيفية تاأمني املاأكل وامللب�س وتعليم الأ

القوى الطارئة على ال�ساحة، والتي تريد ابتالع ال�ساحة وم�سادرة اإرادة النا�س 

زمة ال�سيا�سية.  و�سياعهم يف دوامة الأ

»)بح�سب  املواجهة  عرب  »الهجوم  بخط  توؤمن  التي  ال�سيا�سية  القوى  هذه 

اأنطونيو غرام�سي ( تبدو وكاأنها تفتقر اإىل الثقافة ال�سيا�سية، واإىل قراءة جتارب 

الن�سال ال�سلمي لل�سعوب، وهي م�رشة على البقاء اأ�سرية لثقافة الي�سار الطفويل. 

ويف املح�سلة، فاإن هذه النزعة نوع من البحث عن ال�سلطة، حتت اإغراء �سببه 

القراءة اخلاطئة للتطورات ال�سيا�سية يف املنطقة والعامل.

حزاب  حزاب الكردية التي ل متتلك اأفقًا �سيا�سيًا )هنا ي�سبه و�سع الأ بع�س الأ

القرن  من  وال�سبعينات  ال�ستينات  يف  تون�س  يف  التنظيمات  و�سع  الكردية 

املن�رشم(، تت�سور اأن امل�سافة باتت قريبة من ت�سكيل الدولة القومية، واأ�سبح 

اأدبيات  بع�س  يف  كما  �سورية،  يف  كردية«  »فيدرالية  مقولة  يطرح  بع�سهم 

كانت  الكردية  القوى  اأن  مع  دم�سق«.  »اإعالن  املن�سوية حتت  التنظيمات غري 

حري�سة على عدم طرح �سعارات تكون �سببًا يف ابتعاد القوى ال�سيا�سية ال�سورية 

التجربة  و�ساحبة  �سا�سية  الأ الكردية  القوى  اأن  ذلك  اإىل  اأ�سف  بع�سها،  عن 

ر�س والتي تن�سط يف كل مناطق  ال�سيا�سية مع القوى العربية واملوجودة على الأ

القابلة  غري  ال�سعارات  عن  يومًا  تتحدث  مل  اجتماعاتها،  يف  وت�سارك  �سورية 

حزاب  للتنفيذ، واأ�رشت على اأن ت�سمي »ال�سعب الكردي يف �سورية«، وكانت الأ

الكردية حتر�س على عدم ت�سمية نف�سها باعتبارها حزب )�س( الكرد�ستاين، بل 

كانت تقول: حزب )�س( الدميقراطي الكردي يف �سورية.

قراءة  وعدم  وال�سيا�سية،  اخلطابية  للمفردات  النتباه  عدم  اإن  احلقيقة  يف 

الزمان واملكان، اأوقع بع�س القوى الكردية يف �سورية يف تناق�س مع احلراك 

ال�سيا�سي الكردي، وبالتايل بات هذا احلراك ل يخدم املجتمع املدين. 

الفعلية عن  الناحية  الكردية وابتعادها من  القوى  اأن تخبط بع�س  ونعتقد 
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حراك املجتمع املدين �سببه يتعلق بالبنية القانونية لل�سلطة، ويتعلق بالو�سع 

بع�س  ممار�سة  تناق�س  اأ�سباب  اإن  اآخر  مبعنى  اأ�ساًل،  املاأزوم  وحاله  الكردي 

على  ياأخذ  مل  الد�ستور  اأن  اإىل  تعود  املدين  املجتمع  حركة  مع  الكردية  القوى 

حزاب  عاتقه اأن يكون مرجعا قانونيًا و�سيا�سيا للمجتمع املدين عمليا. فتعدد الأ

و الطروحات وال�رشاعات احلزبية التناحرية اأحيانا، وعدم التزام بع�س القوى 

الدميقراطية  بناء  يف  حزاب  الأ دور  معرفة  وعدم  املوحدة،  ية  بالروؤ اجلديدة 

ية نا�سجة و�سفافة ب�ساأن م�ستقبل  واملجتمع املدين، اإ�سافة اإىل عدم وجود روؤ

عقد  بناء  واأ�سا�س  لبنة  لتكون  العربية  القوى  مع  التالحم  و�رشورة  كراد  الأ

كراد والعرب. اجتماعي بني الأ

هذان ال�سببان يحولن دون تكيف واندماج املجتمع الكردي ال�سيا�سي مع 

حزاب ال�سيا�سية ولغة تخاطبها ل تفتقر اإىل  نظريه العربي، مع اأن برامج كل الأ

ن�سان، وحقوق املراأة وحرية  مفاهيم املجتمع املدين والدميقراطية وحقوق الإ

احلكم  عن  والبحث  املوؤ�س�سات  دولة  وبناء  ال�سلطات  وف�سل  والتعبري  الراأي 

الر�سيد. 

مفاهيم  مع  بعيد  حد  اإىل  ين�سجم  نظري،  وجممله  الكردية،  القوى  خطاب 

وم�ساعدا  م�ساهما  و�سيكون  الو�سع  ويحلحل  �سي�سهل  وهذا  املدين،  املجتمع 

اإل  اإن الكل �سريى �سورته يف هذه اللوحة،  اإىل �سيغة جامعة بحيث  للو�سول 

الكرد  لدى  اإن  القول  بقي  التطبيق.  يغيب عن  يبقى من دون معنى عندما  اأنه 

ية موحدة لكي تتوازن طروحاتهم  يام خللق روؤ ثمة ماكينة تعمل على مدار الأ

واإجراء  لقراءة  وقتهم  كر�سوا  اإذا  خ�سو�سا  معقول  وهذا  العملية،  مع  النظرية 

ية امل�سرتكة الكردية ؟ حوار جدي حول م�رشوع الروؤ

اخلال�سة:

ميكن القول اإن القوى الكردية، خ�سو�سا، القوى املن�سوية حتت لواء اإعالن 

و�سعا  خلقت  عنه  وم�سئولة  عالن  الإ اأ�سا�س  اأنها  على  فيه  و�ساهمت  دم�سق، 

ف�سائل  من  بع�س  يتلم�س  الكرد  وبداأ  الكردية  ال�سيا�سية  ال�ساحة  على  متطورا 

هذا التطور: 
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وّحد  جنب  اإىل  جنبا  امل�سئول  وعملهم  دم�سق  اإعالن  يف  الكرد  وجود   -1

ال�سف ال�سوري املعار�س، وو�سع املعار�سة يف خانة اأخرى اأ�سبح ينظر اإىل 

ال�سورية  اإىل املعار�سة  اآخر، ففي حني كان ينظر  ال�سورية مبنظار  املعار�سة 

اأ�سبح  حيان  الأ بع�س  يف  وحمقاء  وممزقة  وم�ستتة  ه�سة  معار�سة  اأنها  على 

تف�سل  متهورة  غري  وعقالنية  ونا�سجة  متما�سكة  كتلة  اأنها  على  اإليها  ينظر 

م�سالح الوطن العامة على امل�سلحة احلزبية ال�سيقة اخلا�سة وانك�سف للراأي 

العام على اأنها لي�ست اأنانية تلهث وراء ال�سلطة واملال خ�سو�سا يف اإ�رشارها 

ي طرف دويل خارجي،  على التغيري الدميقراطي ال�سلمي التدرجي غري تابعة لأ

ال�سارع  وعي  قوتها  فم�سدر  اخلارج،  » من  »رميوت كونرتول  وتعمل مبوجب 

املدين،  املجتمع  وقوة  اهتمامها مبفاهيم  ال�سورية ومدى  املرحلة  وا�ستحقاق 

و�سورية لها جتربة غنية يف هذا املجال.

طراف ال�سورية  ية لدى البع�س من الأ عالن عك�س الآ 2- وجود الكرد يف الإ

اأن كل  اإزاء الكرد حيث بوجود الكرد يف اإعالن دم�سق، برهنوا على  املتحاملة 

التهم املوجهة اإليهم كانت باطلة واإن اتهام الكرد على اأنهم اأنانيون اأو يريدون 

معنى  ول  باطل  اأجنبية  بدولة  �سمالها  من  اأجزاءها  واإل�ساقها  البالد  متزيق 

اأنهم يعون طبيعة املرحلة واخلطورة التي متر بها البالد هذا  له، وكما اثبتوا 

من جهة ومن جهة اأخرى ين�سف التهمة التي ل�سقت بهم على اأنهم انعزاليون 

طراف اخلارجية. ومتع�سبون واأنهم يعملون حل�ساب الأ

وىل وجدوا مدافعا عربيا  الأ للمرة  عالن  الإ اإطار  3- وبف�سل وجودهم يف 

كنا  ملا  الوجود  هذا  ولول  بجدية،  الكردية  الق�سية  عن  �سيف(  �سورية)ريا�س 

العربية  القوى  من  وموقعة  ال�سورية  القوى  من  �سادرة  بيانات  اأي�سًا  راأينا 

�رشاح  واإطالق  ال�ستثنائي  ح�ساء  الإ باإلغاء  تطالب  العربية  وال�سخ�سيات 

ال�سجناء ال�سيا�سيني الكرد يف �سجون البالد.

اجتاهان  اأنهم  على  كراد  الأ اإظهار  هو  جليًا  عالن  الإ ك�سفه  ما  اأهم   -4

�سيا�سيان، اجتاه يعمل ب�سمت ويرف�س �سيا�سة ال�سعارات وال�سبيانية، ويدعو 

اإىل التالحم املتقدم الذي يحمي اخل�سو�سيات الجتماعية، وهو اجتاه اأ�سحاب 

ل  نه  لأ جامعة،  وطنية  بروح  �سورية  يف  امل�سائل  مع  التعاطي  يف  امل�سلحة 



�0�

يام �ستحل الق�سية الكردية على طاولة مكانها لي�س  يرى بتاتا اأن يومًا من الأ

الجتاه  اأما  طويلة.  �سيا�سية  جتربة  وله  ووطني  تقدمي  تيار  وهو  دم�سق،  يف 

الثاين فهو اجتاه يحمي نف�سه من خالل ا�ستغالله للتناق�سات احلزبية الكردية، 

وهو  الريف،  طني  من  امل�سنوعة  الربيئة  كراد  الأ وحما�سة  العواطف  وي�ستغل 

احلزبية  لتحقيق م�ساحلهم  عليه  ليعربوا  كراد ج�رشاً  الأ ي�سبح  اأن  يريد  اجتاه 

ال�سيقة. ومن �سوء حظ هذا الجتاه اأن ال�سارع الكردي بداأ يعي ويدرك م�ساحله، 

وهو غري مهياأ ل للتهور ول اأن يكرر اأخطاء املا�سي. 

مدنهم  اإطار  من  كراد  الأ خلروج  ح�سنة  بداية  ي�سكل  دم�سق«  »اإعالن   -5

ال�سيا�سي  )القام�سلي، كوباين، عفرين( واأر�سية خ�سبة لندماجهم مع امل�سهد 

يخرج  اأن  تفر�س  الكردية  املرحلة  ا�ستحقاقات  ن  لأ ال�سوري،  والدميقراطي 

كراد من عزلتهم ال�سيا�سية ومن انطوائيتهم ال�سلبية واملوؤذية. الأ
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ن�سان فى �سورية.. ق�سية حقوق الإ

حركة وممار�سة

وليد �سفور      

ن�سان - لندن رئي�س اللجنة ال�سورية حلقوق الإ     

اخللفية

واأوائل  ال�سبعينات  اأواخر  منذ  ابتداًء  �سورية  اجتاح  الذي  الرهيب  القمع 

كاأحد  ب�سدة؛  ن�سان  الإ حقوق  ق�سية  يف  اأثر  الع�رشين  القرن  يف  الثمانينات 

 .
)17(

كرث تاأثراً وانتهاكًا وا�ستخفافًا على ال�ساحة ال�سورية العنا�رش الأ

اأ�سبحت �سحية لقمع نظام  التي  ال�سيا�سية  حزاب  الفرتة وجدت الأ يف تلك 

�سد اأن ل منا�س لها من الدفاع عن نف�سها، ومن ك�سف حجم  الرئي�س حافظ الأ

القمع الكبري الذي ميار�سه النظام �سدها، ولذلك جلاأت لال�ستنجاد باملنظمات 

ن�سان لتقوم  ن�سانية العاملية، وعمدت اإىل ت�سكيل جمعيات وجلان حقوق الإ الإ

)17( Syria Unmasked: The Suppression of Human Rights by the Asad Regime/ Middle East Watch 
pp. 8-22
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ن�ساين الكبري الذي وجدته فجاأة ملقى على عاتقها. لقد كانت فرتة  بالعبء الإ

ال�سلطة،  اإرهاب  من  حجمًا  كرب  الأ الن�سيب  امل�سلمون  خوان  الإ دفع  ع�سيبة 

وعانى حزب البعث )اجلناح القومي( من قمع طال املئات، وتالهما حزب العمل 

ال�سيوعي فاحلزب ال�سيوعي )املكتب ال�سيا�سي(. 

ن�ساين يف تلك الفرتة ركزت على القمع الذي  ولذلك جند اأن واجهات العمل الإ

ن�ساين يف داخل �سورية  وقع على هذه الفئات. ن�ساأت واجهات للعمل احلقوقي الإ

اجتاهه  وقوي  ا�ستمر  بع�سها  الت�سعينات،  وبدايات  الثمانينات  يف  وخارجها 

ن�سيج  من  جزءاً  واأ�سبح  احلقوقية،  والقطاعات  اجلوانب  معظم  لي�سمل  وتو�سع 

�رشبة  توجه  اأن  ال�سورية  ال�سلطة  ا�ستطاعت  بينما  ال�سوري،  املدين  املجتمع 

، يف حني �سعف وتال�سى فريق ثالث ب�سبب 
)18(

خر وتعتقل ن�سطاءه لبع�سها الآ

 .
)19(

الروتني وارتباطه الع�سوي باحلزب ال�سيا�سي الذي ميثله

ن�سان فى طور جديد: حركة حقوق الإ

ول اإىل التحولت  ن�سان تطوراً طفيفًا ُيعزى يف املقام الأ �سهد ملف حقوق الإ

بثقافة  بالوعي  التقدم  واإىل  القوى،  موازين  الدولية يف  ال�ساحة  �سهدتها  التي 

املعلومات  وانتقال  التقني،  التقدم  بف�سل  انت�سارها  واإىل  ن�سان،  الإ حقوق 

مال  لكرتونية العاملية. وانتع�ست الآ ب�رشعة عرب القنوات الف�سائية وال�سبكة الإ

قدم  الذي  والع�رشين،  احلادي  القرن  بداية  يف  �سد  الأ ب�سار  الرئي�س  مبجئ 

اأداء  وكان خطاب  ومنفتح.  اإ�سالحي  رئي�س  اأنه  على  وللعامل  لل�سوريني  نف�سه 

ن�ساء منتديات حوار  ال�سوريني لإ العديد من  الد�ستوري م�سجعًا ملبادرة  الق�سم 

. متيزت هذه التجربة عن �سابقتها 
)20(

ن�سان وجمعيات جمتمع مدين وحقوق الإ

�سواء املحلية  ال�سعب، ولفتت الأ ات�ساعًا وحركت قطاعًا وا�سعًا من  اأكرث  باأنها 

اأدت  التي  الهنات  بع�س  معها  حملت  ال�رشيعة  الن�ساأة  اأن  �سك  ول  والعاملية. 

ن�صان مثاًل. )18( جلان الدفاع عن حقوق االإ

ن�صان يف �صورية التابعة حلزب البعث/اجلناح العراقي ون�رشتها »املنرب«. )19( جلنة الدفاع عن حقوق االإ

ن�صان عام ��00،  ن�صان يف �صورية عام �001، ثم تبعتها املنظمة العربية حلقوق االإ )�0( تاأ�ص�صت جمعية حقوق االإ

وهكذا حتى و�صل عددها اإىل اأكرث من �صبع منظمات داخل �صورية.
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 يعزى بع�سها اإىل العامل املوؤدلج، يف الوقت الذي لعبت فيه 
)21(

اإىل ان�سقاقات

منية وجود حم�سو�س يف  جهزة الأ العوامل ال�سخ�سية دورها، بينما كان لكيد الأ

�سكالت التي حدثت هنا وهناك.  كثري من الرتاجعات والإ

ن�ساين: م�سارات العمل الإ

ال�سلطة،  اأن�سطتها يف ر�سد انتهاكات  ن�سان  تركز معظم جمعيات حقوق الإ

اأمام  اجلائرة  واملحاكمات  الكردي،  ن�سان  الإ وحقوق  التع�سفي،  والعتقال 

2005 تطوراً يف ن�سوء مراكز حقوقية تعنى  املحاكم ال�ستثنائية. �سهد العام 

مركز  اأول  اإن�ساء  عن  احلديثة  خبار  الأ تتحدث  بينما  ن�سانية،  الإ بالدرا�سات 

مر  وروبي. ومع اأن الأ للتدريب والتطوير يف هذا ال�سدد بالتعاون مع الحتاد الأ

املوؤ�رشات تب�رش بتقدم نوعي يف م�سرية حقوق  فاإن هذه  بدايايه،  ل يزال يف 

ن�سان يف �سورية.  الإ

ن�ساين فى �سورية: موقف ال�سلطة واملوؤ�س�سات الغربية من العمل الإ

يف  ن�سان  الإ حقوق  جمعيات  ترخي�س  عدم  على  ال�سورية  ال�سلطات  ت�رش 

ال�سفر  من  ومتنعهم  اأع�ساءها  ت�سايق  تزال  ول  بها،  العرتاف  اأو  �سورية 

اأعمالهم م�سي�سة  اأفعالها باأن  ثنائهم عن متابعة ن�ساطهم، وتربر  وتعتقلهم؛ لإ

ن�ساين. ويف  واأن�سطتهم التي ل تطيقها هذه ال�سلطات تقع خارج دائرة العمل الإ

وروبية اهتمت كثرياً واحتفلت بالرموز  الوقت نف�سه فاإن املعاهد واجلهات الأ

الليربالية من خالل ت�رشيفها لهم ومنحها جوائز عينية واعتبارية، بينما اأهملت 

كرث التزامُا باملعايري  ن�ساين والأ كرب يف العمل الإ اجلهات التي تقوم باجلهد الأ

ن�سانية منذ �سنوات مديدة.  الإ

ن�صان، بينما  ن�صان و�صكلوا مركز دم�صق لدرا�صات حقوق االإ )�1( خرج عدد من املوؤ�ص�صي من جمعية حقوق االإ

با�صم  عالمي  الناطق االإ تاأ�صي�صها، وكذلك خرج  اأقل من �صنة على  ن�صان بعد  ال�صورية حلقوق االإ ان�صقت املنظمة 

ن�صان، وحدث ان�صقاق خطري يف  ن�صان واأ�ص�ص مع اآخرين املنظمة الوطنية حلقوق االإ املنظمة العربية حلقوق االإ

ن�صان يف �صورية . جلان الدفاع عن احلريات الدميقراطية وحقوق االإ
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معايري اإن�سانية اأ�سا�سية :

ن�سان  الإ ثقافة حقوق  اإىل   )1946( ال�ستقالل  بعد  احلديثة  �سورية  افتقرت 

اخلم�سينيات  يف  دميقراطية  فرتات  با�ستثناء  وا�سع،  نطاق  على  وممار�ستها 

واأوائل ال�ستينيات من القرن الع�رشين؛ حيث اأتيح فيها املجال لبع�س هوام�س 

احلقوقي،  باملفهوم  ن�سان  الإ حقوق  عن  نتحدث  وعندما  ال�سيا�سية.  احلريات 

مم املتحدة  فنعني جملة املعايري ال�سيا�سية واملدنية التي �سنفتها موؤ�س�سات الأ

القانوين  وغري  التع�سفي  احلرمان  من  فراد  الأ �سالمة  تاأمني  اأهمها:  من  والتي 

وغري  القا�سية  واملعاملة  والعقوبة  التعذيب  ومن  الختفاء،  ومن  احلياة،  من 

من  احلرمان  ومن  التع�سفي،  العتقال  ومن  بالكرامة،   واحلاطة  ن�سانية  الإ

�رشية  والأ اخلا�سة  احلياة  يف  التع�سقي  التدخل  ومن  العادلة،  غري  املحاكمة 

عالم، وحرية التجمع  واملنزلية واملرا�سالت. و�سمان حرية التعبري وو�سائل الإ

حزاب واجلمعيات، وحرية اعتناق الدين، وحرية التنقل داخل البالد  وتكوين الأ

احرتام  ذلك  يف  مبا  ال�سيا�سية،  احلقوق  واحرتام  والعودة.  والهجرة  وخارجها 

حرية املواطنني يف تغيري حكوماتهم. واللتزام احلكومي ب�سمان اإتاحة املجال 

ن�سان. والتحقق  هلي يف اأي انتهاكات مزعومة حلقوق الإ ممي، اأو الأ للتحقيق الأ

اإىل  �سافة  اأو طبقة معينة. بالإ من عدم وجود متييز وحتقري اجتماعي جلن�س 

العمل  ومنع  النقابي  العمل  ول  الأ املقام  ت�سمل يف  والتي  العمل  كفالة حقوق 

دنى، ووجود  جر الأ طفال وتطبيق معايري لالأ الق�رشي وال�سخرة، وحظر عمالة الأ

 .
)22(

�رشوط مقبولة للعمل

فراد من احلرمان التع�سفي وغري القانوين من احلياة:  تاأمني �سالمة الأ

اأكرث من   2005 اأو بعيارات نارية مق�سودة يف العام  ق�سى حتت التعذيب 

اإىل  العائدين  الق�رشيني  املهجرين  كراد ومن  الأ �سورية، جلهم من  13 مواطنًا 

البلد، بينما ميوت حتت التعذيب الع�رشات �سنويًا منذ العام 1963، ولقد �سهدت 

�سد  وجرائم  باجلملة  وجمازر  قتاًل  �سد  الأ حافظ  عهد  يف  الرهيبة  القمع  فرتة 

 .
)23(

مم املتحدة �ساكنًا ن�سانية، ومل يحرك املجتمع الدويل اأو الأ الإ

)22( Country Reports on Human Rights Practices - Syria 2005/ US Department of State.

ن�صان/ حزيران )يونيو( �005. )��( التقرير ال�صنوي اخلام�ص للجنة ال�صورية حلقوق االإ
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ال�سالمة من الختفاء:

الثمانينات  اأوائل  يف  الرهيب  القمع  فرتة  يف  ال�سورية  ال�سجون  يف  اختفى 

منية،  زهاء 17000 معتقل يعتقد اأنهم قتلوا حتت التعذيب يف فروع التحقيق الأ

. مل تقدم ال�سلطات ال�سورية اأي 
)24(

ويف �سجون تدمر واملزة و�سيدنايا و�سواها

بفارغ  لهم  النهائية  احلالة  تقرير  تنتظر  تزال  ل  التي  �رشهم  لأ عنهم  بيانات 

ال�سرب، بل اإن ال�سلطات تنكر وجودهم لديها، وتتعامل بغلظة مع من ي�ساأل عنهم، 

ن�سان مع هذا املو�سوع بتجاهل  وباملثل فقد تعاملت بع�س منظمات حقوق الإ

فراد من احلرمان التع�سفي من  متنا�سني م�سئولية ال�سلطات يف تاأمني �سالمة الأ

يختفى  عام  كل  الختفاء. ويف  ومن  الق�ساء  نطاق  القتل خارج  ومن  احلياة، 

منية ول يعرث لهم على اأثر.  �سخا�س على يد ال�سلطات الأ الع�رشات من الأ

ن�سانية  الإ وغري  القا�سية  واملعاملة  والعقوبة  التعذيب  من  ال�سالمة 

واحلاطة بالكرامة: 

التعذيب واملعاملة القا�سية واحلاطة بالكرامة نهج روتيني تتبعه ال�سلطات 

منية واجلنائية وال�رشطة ال�سورية، بل اإن بع�س ق�ساة التحقيق لي�سوا بعيدين  الأ

قت منظمات  ن�سان. وثَّ اأب�سط حقوق الإ عن هذه الثقافة واملمار�سة التي تنتهك 

املعتقلون  وكتب   ،
)25(

احلالت واآلف  التعذيب  و�سائل  ع�رشات  ن�سان  الإ حقوق 

ال�سابقون باأطيافهم ال�سيا�سية والفكرية املختلفة مذكرات روت اأهوال التعذيب 

التي ع�سفت بهم على اأيدي وحو�س ب�رشية، ق�ست على اآلف املواطنني ال�سوريني 

وغري ال�سوريني. هذا النهج ل يزال م�ستمراً وموثقًا.

 

 ال�سالمة من العتقال التع�سفي

العتقال التع�سفي دون اإذن ق�سائي بل بت�رشف اأمني كيفي ق�سية تتكرر 

ن�صان يف �صورية خالل ع�رشين عامًا 1979-1999/ اللجنة ال�صورية حلقوق  )��( تقرير عن اأو�صاع حقوق االإ

ن�صان. االإ

ن�صان يف العامل: تقرير منظمة العفو الدولية للعام �005 / �صورية / �ص�16 . )�5( حالة حقوق االإ
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بعملية  يكون  ما  اأ�سبه  وهو  ال�سورية،  املحافظات  من  حمافظة  كل  يف  يوميًا 

اأ�رشته اجلهة املعتقلة ول �سبب العتقال  اإذ ل يعرف املعتقل ول  الختطاف؛ 

مثلة احلية ما حدث يف العام املا�سي للنا�سط  ول التهمة املوجهة اإليه، من الأ

ال�سلطات  واأنكرت  فجاأة،  و�سيارته  هو  اختفى  الذي  ر�ستناوي  نزار  احلقوقي 

منية. ال�سورية اعتقاله لديها لول اكت�ساف �سيارته يف اأحد الفروع الأ

ال�سالمة من احلرمان من املحاكمة العادلة:

اأمام  �سورية يحاكمون  وال�سمري يف  الراأي  و�سجناء  ال�سيا�سيون  املعتقلون 

حماكم ع�سكرية اأو حمكمة اأمن الدولة العليا التي تعوزها اأدنى مقومات ومعايري 

املحاكمات املن�سفة، بينما اأحكامها نهائية وغري قابلة للنق�س اأو ال�ستئناف. 

وت�سهد حاليًا حمكمة اأمن الدولة العليا واملحاكم الع�سكرية تفعياًل غري م�سبوق 

 .
)26(

يف تاريخ �سورية احلديث

�سرية واملنزلية   ال�سالمة من التدخل التع�سقي فى احلياة اخلا�سة والأ

واملرا�سالت: 

ال�سورية اخل�سو�سيات، بل تتدخل فيها وتراقبها بقوة  ال�سلطات  ل حترتم 

وتقتحمها  املنازل  وتراقب  عامًا،   43 منذ  املفرو�س  الطوارئ  حالة  قانون 

اعتقال  بغية  معلومات  على  احل�سول  وحتاول  والت�سالت،  الر�سائل  وتراقب 

�رشية اأو حتديد حركتهم.  فراد اأو تدمري حياتهم الأ الأ

عالم:  �سمان حرية التعبري وو�سائل الإ

ل يجوز انتقاد احلكومة و�سيا�ساتها وممار�ساتها ورموزها، ول يجوز امل�س 

منية،  التنفيذية والأ ال�سلطة  القائمني على  مبقام رئي�س اجلمهورية وغريه من 

ول  ال�سوري،  النظام  بوا�سطة  مبا�رشة  تدار  اجلملة  عالم يف  الإ و�سائل  اأن  كما 

اأحكامها �صد  حد، وت�صدر  االأ واأحيانا  ال�صبت،  اأيام  اأ�صبوعية منتظمة  العليا جل�صات  الدولة  اأمن  تعقد حمكمة   )�6(

املعتقلي.
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اأو  املقروءة  عالم  الإ و�سائل  يف  بامل�ساركة  خر  الآ الراأي  �سحاب  لأ ي�سمح 

لكرتونية. وكثري من معتقلي ال�سمري والراأي يقب�س  امل�سموعة اأو املرئية اأو الإ

عليهم ويعاملون معاملة �سيئة؛ ب�سبب تعبريهم عن اآرائهم. 

حزاب واجلمعيات:  تكوين الأ

اجلبهة  واأحزاب  البعث،  حزب  غري   
)27(

اأحزاب بوجود  �سورية  يف  ي�سمح  ل 

ها  فاأع�ساوؤ القائمة  خرى  الأ حزاب  الأ اأما  معه.  املتحالفة  التقدمية  الوطنية 

مهددون يف اأي وقت بالعتقال والتجرمي. وبينما ت�سل درجة ال�سدة اإىل اإ�سدار 

خرى  حزاب الأ حزاب، ترتاوح املعاملة مع الأ حد الأ اأحكام باإعدام املنت�سبني لأ

اإىل ال�سكوت الوقتي عنها اأو حماولة ا�ستمالتها اأو �سقها. وحتى يف حال ال�سكوت 

اأو عرب  عنها فال ي�سمح لها بالتعبري عن وجهة نظرها عرب و�سيلة خا�سة بها 

اأحزاب ذات طابع  ال�سلطات على رف�س وجود  عالم املحلية. وت�رش  الإ و�سائل 

حزب  وجود  بينما  كراد،  والأ امل�سلمني  خوان  الإ اإىل  اإ�سارة  يف  قومي  اأو  ديني 

واملجتمع  ن�سان  الإ حقوق  جمعيات  اأما  قومي.  اأ�سا�س  على  قائم  نف�سه  البعث 

املدين فرتف�س ال�سلطات ترخي�سها بذريعة اأنها م�سي�سة ول تعرب عن احلقيقة، 

حيان باأنها متعاملة مع اأعداء الوطن يف اإ�سارة اإىل الغرب  وتتهمها يف معظم الأ

حزاب،  لالأ ع�رشي  قانون  �سن  اقرتاب  عن  احلديث  من  الرغم  وعلى  واأمريكا. 

فاإن املوؤ�رشات ل ت�سري اإىل انفراج يف هذا املو�سوع ما دام حزب البعث يحتكر 

ال�سلطة مبوجب املادة الثامنة من الد�ستور. 

احلرية الدينية:

�سورية،  يف  الدينية  احلرية  يناق�س  ما  نظريًا  يوجد  ل  الذي  الوقت  يف 

الطابع  ذات  املجموعات  ت�ستهدف  ال�سورية  ال�سلطات  اأن  بو�سوح  يالحظ  لكن 

�سدهم،  م�سادة  بدعاية  وتقوم  ال�سلمي،  ن�ساطها  من  الرغم  على  �سالمي،  الإ

�سهدت  فقد  التحرير  حزب  ثم  امل�سلمني،  خوان  الإ �سد  احلملة  اإىل  �سافة  وبالإ

حزاب يف �صورية يف 8/�/�196 اإثر انقالب حزب البعث واإعالن حالة الطوارئ، ومل تعدل  )�7( منعت كل االأ

هذه احلالة منذ ذلك التاريخ.
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رهاب على  خرية حملة مكثفة من العتقالت؛ بذريعة احلرب على الإ ال�سنوات الأ

ال�سباب املتدين، وحظيت هذه احلملة  ال�سلمي لتجمع بع�س  الطابع  الرغم من 

بدعم اأمريكي وغربي حاول النظام ال�سوري ابتزازهما من خالل هذا الربنامج 

الذي ينتهك حق احلرية الدينية. 

حرية التنقل داخل البالد وخارجها والهجرة والعودة:

القوانني  اإىل  �سافة  لف، فبالإ الآ ال�سفر ع�رشات  تبلغ قائمة املمنوعني من 

اخلا�سة مبنع �سفر املواطنني املطلوبني خلدمة العلم ولدوٍع اأخرى، فهناك من 

ن�سانية  الإ الق�سايا  يف  لن�ساطه  اأو  للنظام،  معار�سته  ب�سبب  ال�سفر؛  من  مينع 

وطنه.  من  مهجر  ملعار�س  قريبًا  اأو  �سابقًا  معتقاًل  كونه  ملجرد  اأو  واملدنية 

عليهم  املحكوم  والطوعيني  الق�رشيني  املهجرين  من  لف  الآ بعودة  ي�سمح  ول 

�سباب �سيا�سية. ولتحديد حرية  عدام اأو باأحكام �سديدة يف حال عودتهم لأ بالإ

الفئات  لكل  اأو  للمعار�سني  �سفر  جوازات  منح  عدم  اإىل  ال�سلطات  تعمد  التنقل 

التي يطلب منها اأداء خدمة العلم اأو من بحكمهم، وتقوم ال�سلطات اأي�سًا ب�سحب 

ال�سلطات  منعت  ولقد  الراأي.  عن  تعبريهم  ب�سبب  اآخر  عدد  من  ال�سفر  جوازات 

لف من ال�سوريني خارج البالد من حقهم يف جواز ال�سفر ملدة  ال�سورية مئات الآ

ربع قرن، لكن هذه املع�سلة خفت حدتها موؤقتًا بعد �سدور التعميم رقم 17 عن 

وزير اخلارجية والقا�سي مبنح جوازات �سفر ملدة �سنتني ملرة واحدة دون اأن 

يعني ذلك انتهاء امل�سكلة مع املمنوحني. 

احرتام احلقوق ال�سيا�سية مبا يف ذلك احرتام حرية املواطنني يف تغيري 

حكوماتهم:

اأحكام  مبوجب  البعث  حزب  عليه  يهيمن  �سمويل،  �سورية  يف  احلكم  نظام 

يكون  اأن  يجب  اجلمهورية  ورئي�س  مقا�سه،  على  النظام  له  ف�سَّ الذي  الد�ستور 

ال�سلطات  الد�ستور  ويكر�س  البعث.  حزب  من  خا�سة  جلنة  وتر�سحه  بعثيًا، 

التنفيذية والت�رشيعية والق�سائية بيد رئي�س اجلمهورية. اأما النتخابات ف�سكلية 

اإل  يفوز  اأن  امل�ستحيل  من  للرئا�سة  واحد  مر�سح  على  ال�ستفتاء  على  تقت�رش 
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بن�سبة فوق الت�سعني باملائة، اأما جمل�س ال�سعب واملجال�س املحلية فلها ن�سب 

فاملواطنون  وبالتايل  القائمة.  لل�سلطة  والفوز  ال�سيطرة  ت�سمن  م�سبقًا  مقررة 

ال�سوريون حمرومون من املمار�سة الدميقراطية ومن احرتام حقوقهم ال�سيا�سية 

يف بلدهم. 

هلي يف اأي  ممي اأو الأ اللتزام احلكومي ب�سمان اإتاحة املجال للتحقيق الأ

ن�سان: انتهاكات مزعومة حلقوق الإ

املدين،  واملجتمع  ن�سان  الإ حقوق  بجمعيات  ال�سورية  ال�سلطات  تعرتف  ل 

التي  الر�سائل  فقد �سمتت ومل جتب عن ع�رشات  ممي،  الأ بالتحقيق  ت�سمح  ول 

مم املتحدة، حتى يف  وردت اإليها من موؤ�س�سات حقوقية عاملية، وعلى تقارير الأ

جابة  جابة فقد حاولت التهرب من الإ خرية لالإ حني ا�سطرارها يف ال�سنوات الأ

را�سي ال�سورية.  ن�سان على الأ الوا�سحة. ومل يحقق بانتهاك واحد حلقوق الإ

التمييز والعمل فهناك ع�رشات النقاط التي ل تزال ال�سلطات  اأما يف ق�سايا 

احلر  النقابي  فالعمل  الع�رش،  وروح  ن�سان  الإ حقوق  تيار  �سد  فيها  تتعامل 

معينة،  باأخرى  املنتخبة  النقابات  ا�ستبدلت  عندما   1980 عام  من  ممنوع 

طفال وارتفاع ن�سبة البطالة وانخفا�س  والتمييز �سد املراأة وا�ستغالل عمالة الأ

حقيقة  –وهذه  عامليًا  ي�سنفون  ال�سوريني  من  كبرية  ن�سبة  اأن  حتى  الرواتب، 

حملية- اأنهم يعي�سون حتت خط الفقر، ويف ظل انعدام تكافوؤ الفر�س. والعتماد 

على املح�سوبية والفئوية والطائفية اأمر �سائع ل ينكره اإل من اأراد اأن يحجب 

ال�سم�س بغربال. 

طياف  ولأ ن�سان  الإ حلقوق  ال�سورية  واملنظمات  للجمعيات  تو�سيات 

املجتمع املدين:

واملجتمع  ن�سان  الإ حقوق  فعاليات  كل  ن�سان  الإ حلقوق  ال�سورية  اللجنة  تدعو   -1

بدون  �سورية،  يف  عنها  ويدافع  الذكر،  نفة  الآ املعايري  يعتمد  �رشف،  ميثاق  اإىل  املدين 

ي �سبب مهما كان.  متييز بني مواطن واآخر اأو جمموعة واأخرى لأ
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ن�سانية عامة على ال�ساحة ال�سورية، وعدم حتكيم  2- توحيد املوقف من الق�سايا الإ

ن�ساين.  اخللفية ال�سيا�سية اأو الفكرية يف العمل الإ

ن�سانية وال�سيا�سية واملدنية الواردة اأعاله.  3- تكثيف املطالبة ال�سلمية باحلقوق الإ

ن�سان على اأو�سع نطاق ممكن يف اأو�ساط املجتمع ال�سوري.  4- ن�رش ثقافة حقوق الإ

ن�سان ت�ساعد على تثبيت وممار�سة  5- تدريب عنا�رش جديدة و�سابة على حقوق الإ

ن�سان. ثقافة حقوق الإ

ن�سان يف جمالت الر�سد والدرا�سات والتدريب.  6- توفري مالكات حقوق الإ

6- تبني ق�سية املختفني عن طريق حملة م�ستمرة حتى تقوم ال�سلطات بك�سف كل 

واإبداء امل�ساحلة  اإظهار احلقيقة  اأ�سلوب  اأن تعتمد  احلقائق واملعلومات عنهم، ونقرتح 

�رش املت�رشرة.  والتعوي�س ل�سالح الأ

والقوانني  الطوارئ  حالة  باإلغاء  للمطالبة  متعددة  جوانب  ذات  بحملة  القيام   -7

القمعية واملحاكم ال�ستثنائية وغري الد�ستورية.

ن�سطة وا�ستغالل املنا�سبات.  �ساليب والأ 8- تنويع الأ

9- القيام بحملة �سد العتقال التع�سفي وحمكمة اأمن الدولة. 

اإجناح  يف  وامل�ساعدة  للم�ساهمة  العاملية  ن�سانية  الإ املنظمات  خماطبة   -10

يجابية.  الفعاليات حتى توؤتي نتائجها الإ

املذكورة  احلمالت  يف  للم�ساعدة  العاملية  ن�سانية  الإ املنظمات  اإىل  التوجه   -11

اأعاله. 

ن�ساين  الإ الواقع  عن  معلومات  تقدمي  العاملية  ن�سانية  الإ املنظمات  من  الطلب   12

العامل  يف  ن�سان  الإ حقوق  اأ�سدقاء  وحتفيز  منهجية،  ب�سورة  �سورية  يف  والدميقراطي 

ن�ساين والدميقراطي.  �سالح الإ لل�سغط على احلكومة ال�سورية من اأجل الإ

ن�سانية العاملية، وال�ستفادة من خرباتها يف تدريب  13- التعاون مع املنظمات الإ

ن�سانية، وك�سب اخلربات، وال�ستفادة من التجارب.  وتاأهيل املالكات الإ
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املراأة ال�سورية واملجتمع املدين

دعد مو�سى       

حمامية       

مقدمة:

و�سع  عن  ف�سله  ميكن  ل  املدين  واملجتمع  ال�سورية  املراأة  عن  احلديث  اإن 

املجتمع املدين يف �سورية ب�سكل عام؛ لرتباطه بالنظام ال�سيا�سي ال�سائد وغياب 

اإىل يومنا تعي�س �سورية حتت حالة   1958 احلريات والدميقراطية، فمنذ عام 

بينها حرية  التي ت�سع قيودا على احلريات، ومن  العرفية  حكام  والأ الطوارئ 

تاأ�سي�س اجلمعيات وقد القيود والعراقيل بعد قيام ثورة 1963 وما نتج عنها 

من ت�سكيل احتادات ومنظمات �سعبية اأعطيت الدور الوحيد يف تعبئة اجلماهري 

وممار�سة جميع ال�سوؤون املتعلقة باحلياة العامة والجتماعية والثقافية، وكان 

هلية ومن بينها اجلمعيات الن�سائية. هذا على ح�ساب اإلغاء اجلمعيات الأ

وعالوة على ذلك فاإن معاناة الن�ساء ال�سوريةت اأكرب؛ حيث مت تدجني دورهن 



���

ن�سان  حزاب وجمعيات حقوق الإ يف حركة التغيري من قبل ال�سلطة ال�سيا�سية والأ

والن�سطاء الدميقراطيني، وكذلك اأهمل املجتمع دورهن؛ وبالتايل مت تهمي�سهن 

ارتباطًا وثيقًا بني  اإن هناك  لذا نقول  للتباهي؛  واأ�سبحن جمرد ديكور رقمي 

حقوق الن�ساء والدميقراطية والتي ل ميكن حتققها بدون م�ساركة الن�ساء؛ ومن 

ثم ل ميكن الق�ساء على التمييز �سد الن�ساء يف ظل اأنظمة غري دميقراطية.

 ففي �سورية نالت الن�ساء احلقوق ال�سيا�سية منذ عام 1949، وبف�سل ن�سال 

العام،  ال�ساأن  يف  دخلت  اآنذاك  الوطنية  حزاب  الأ من  وبدعم  الن�سائية  احلركة 

�رشي منذ ذلك احلني، فهي تخ�سع لقانون  ولكن مل يتطور و�سعها اخلا�س و الأ

حوال ال�سخ�سية لعام 1953 وقانون اجلن�سية  العقوبات لعام 1949 وقانون الأ

هلية  الأ ناق�سة  تعتربها  والتي  بحقهن  املجحفة  القوانني  تلك   ،1969 لعام 

وخا�سعة لولية الذكور يف العائلة ون�سف مواطنة لناحية احلقوق، وحتى تلك 

يف  مثال  الـ%12  )ن�سبة  القت�سادية  اأو  ال�سيا�سية  بامل�ساركة  املتعلقة  املزايا 

جمل�س ال�سعب ال�سوري( تبقى جتميلية وديكور فارغ املحتوى مع وجود التمييز 

فزادت  املنزل،  وخارج  داخل  عباء  الأ بتحمل  وقيامها  والجتماعي  القانوين 

الفجوة بني واقع املراأة ال�سورية داخل اأ�رشتها ويف حياتها اخلا�سة وم�ستوى 

والنف�سية  اجل�سدية  واأمرا�سها  وم�ساكلها  معاناتها  وزادت  وعملها  تعليمها 

والعنف املمار�س عليها بجميع اأنواعه دومنا اأية حماية وم�ساعدة واأية برامج 

رقام التجميلية لعدد الن�ساء هنا وهناك. تلحظ تلك املعاناة فقط الأ

املا�سي  القرن  مطلع  منذ  ال�سوريةت  الن�ساء  دور  عن  تاريخية  ملحة  ونقدم   

و�سول اإىل وقتنا احلايل: 

اأول: ملحة عن دور الن�ساء فى خدمة ق�سايا املجتمع حتى عام 1967

لعبت املراأة ال�سورية دورا كبريا يف تاأ�سي�س اجلمعيات الن�سائية وال�سالونات 

التاأ�سي�س كجمعيات خريية  الع�رشين، وكانت بدايات  القرن  دبية من مطلع  الأ

وم�ساعدة  واإ�سالحية  تربوية  بق�سايا  وتهتم  ح�سان  والإ اخلري  باأعمال  تقوم 

دبية  الأ وال�سالونات  املنتديات  فكرة  اجلمعيات  هذه  عن  انبثقت  ثم  الفقراء، 

من  للمراأة  وظهور  راء  الآ وتبادل  املحا�رشات  لقاء  لإ كانت  والتي  والثقافية 
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ودللة  واآرائها،  اأفكارها  عن  والتعبري  للرجال،  وخمالطتها  وعزلتها  تقوقعها 

وىل  دبية، وو�سعت اللبنة الأ وا�سحة على م�ساركة املراأة يف النه�سة الفكرية والأ

لطرح ق�سايا املراأة. وتطورت فكرة ال�سالونات واملنتديات اإىل ظهور اجلمعيات 

وىل يف بناء النه�سة الن�سائية. قامت  الن�سائية، وكانت تلك اجلمعيات اللبنة الأ

ال�سيدة نازك العابد بتاأ�سي�س اأول جمعية ن�سائية عام 1916 )جمعية نور الفيحاء( 

يف عام 1918 تاأ�س�ست جمعية يقظة املراأة ال�سامية من قبل جمموعة من الن�ساء 

)النادي  الن�ساء  اأ�س�ست جمموعة من   1920 العام. وعام  ال�ساأن  النا�سطات يف 

دبي( والذي كان من اأهدافه النهو�س باملراأة العربية، ورفع وعيها  الن�سائي الأ

وكرثت  العام،  بال�ساأن  ال�سورية  املراأة  اهتمام  وتزايد  والجتماعي،  العلمي 

هلية، وبرز انخراط الن�ساء يف ال�سوؤون العامة  املنتديات الفكرية واجلمعيات الأ

للبلد من النواحي الجتماعية والقت�سادية وال�سيا�سية.

من  اأكرث   1965  -1922 عامي  بني  ما  الن�سائية  اجلمعيات  عدد  بلغ  وقد 

خم�سني جمعية، وميكن ت�سنيفها كما يلي:

اجلمعيات اخلريية الثقافية.  -1

جمعيات الرعاية ال�سحية.  -2

جمعيات رعاية العجزة وامل�سنني.  -3

�رشة. جمعيات رعاية الطفل والأ  -4

جمعيات رعاية اجلانحات.  -5

اجلمعيات الفنية.  -6

اجلمعيات الفكرية.  -7

اجلمعيات ذات الطابع ال�سيا�سي الجتماعي والقت�سادي.  -8

جمعيات ن�سائية للق�ساء على اأمية املراأة وزيادة تثقيفها:

ومن بني هذه اجلمعيات:

وتعليمها  املراأة  اأمية  ملحو   1928 عام  املعلمات(  دور  خريجات  )جمعية 

وتاأهيلها مهنيا. 

تن�سئة  وتن�سئتها  العربية  الفتاة  تعليم  بهدف   1928 دب(  الأ دوحة  )جمعية 
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�سليمة.

الثقايف  املراأة  الن�سائية( 1942 بهدف رفع وعي  الثقافية  الندوة  )جمعية   

والجتماعي وتاأ�سي�س مكتبة للمطالعة.

وت�سجيع  املراأة  م�ستوى  لرفع   1943 الن�سائية(  الثقافية  الرابطة  )جمعية 

مية لدى  ال�سناعات الوطنية. )جمعية اإر�ساد الفتاة العربية( 1955 بهدف حمو الأ

الفتيات. 

)جمعية املراأة العربية(1959 ولها فروع يف جميع املحافظات ال�سورية، ولها 

طفال. اأهداف تعليمية و�سحية وثقافية خا�سة باملراأة والأ

ن�سانية: جمعيات ن�سائية اهتمت بالق�سايا القت�سادية والإ

ومن بني هذه اجلمعيات: 

)جمعية النه�سة الن�سائية( وكان من اأهدافها ت�سجيع ال�سناعة الوطنية.

وم�ساعدة  مهات  والأ طفال  بالأ تهتم  التي   1922 احلليب(  نقطة  )جمعية 

الالجئني والفقراء.

ن�سانية يف  الإ عمال  التي تهتم بالأ  1942 الن�سائية(  حمر  الأ الهالل  )جمعية 

ال�سلم واحلرب واأوقات الكوارث، واإ�سعاف املر�سى واجلرحى من اجلنود، واإن�ساء 

ولية.  �سعافات الأ امل�سايف والعيادات وتدريب املنت�سبني على الإ

املنكوبني  م�ساعدة  اأهدافها  من   1945 العام(  اخلريي  �سعاف  الإ )جمعية 

ولية. �سعافات الأ واجلرحى وفتح ماأوى للعجزة وتدريب ال�سيدات على الإ

جمعيات ن�سائية تهتم باحلقوق ال�سيا�سية والجتماعية والقت�سادية 

وال�سحية والقانونية للمراأة:

مظاهرات  يف  نزلن  اللواتي  وائل،  الأ وال�سيدات  الن�سائية  اجلمعيات  لعبت 

ن�سائية يف ال�سوارع؛ حيث �ساركن عام 1929 مبظاهرة ن�سائية من اأجل حق 

النتخاب، وعام 1942 نزلن اإىل ال�سوارع �سافرات للحجاب عن وجوههن، دورا 
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املراأة يف  ال�سيا�سية؛ حيث نالت  اإىل حقوقها  ال�سورية  املراأة  مهما يف و�سول 

�سورية حق النتخاب والت�سويت عام 1949 وحق الرت�سيح عام 1952. 

)جمعية جامعة ن�ساء العرب القوميات( 1944 بهدف اإي�سال املراأة حلقوقها 

هداف القومية العربية. ال�سيا�سية وحتقيق الأ

حقوقها  املراأة  اإعطاء  بهدف   1944 العربي(  الن�سائي  الحتاد  )جمعية 

ال�سيا�سية، واإقامة عالقات مع الروابط والحتادات الن�سائية العربية وامل�ساركة 

باملوؤمترات للنهو�س باأو�ساع املراأة.

ن�سائية  منظمة  اأول   1948 مومة(  والأ للطفولة  ال�سوريات  الن�ساء  )رابطة 

جماهريية دميوقراطية ولها فروع يف جميع املحافظات ال�سورية، �سمت يف 

�سفوفها الن�ساء من الطبقات الفقرية والن�ساء العامالت والفالحات واملثقفات 

وكل فئات الن�ساء، وعملت يف جمالت التمكني القانوين وال�سيا�سي والقت�سادي 

اأهدافها يف حتقيق برناجمها املطلبي واأهدافها  والجتماعي للمراأة، وتركزت 

املتمثلة يف رفع م�ستوى املراأة الثقايف والجتماعي وال�سحي وم�ساواة املراأة 

والجتماعية  والقت�سادية  ال�سيا�سية  احلياة  ميادين  خمتلف  يف  بالرجل 

والتنموية. وهي ع�سو يف الحتاد الن�سائي الدميقراطي العاملي، وع�سو موؤ�س�س 

يف حمكمة الن�ساء العربية ملناه�سة العنف �سد املراأة.

خدمات  تقدم  عيادة   18 اجلمعية  تدير   ) ال�سورية  �رسة  الأ تنظيم  )جمعية 

جنابية منت�رشة يف جميع اأنحاء �سورية تقدم خدمات  �رشة وال�سحة الإ تنظيم الأ

�رشة. وخدمات امل�ساعدة القانونية والنف�سية للن�ساء  ال�سحة و خدمات تنظيم الأ

اأو �سمن  الفردية اخلا�سة  اأو امل�سورة  الهاتف  اإما عرب  وللعائلة ب�سكل جماين؛ 

جنابية وخا�سة  جمموعة، وتعمل على توعية املجتمع على ق�سايا ال�سحة الإ

من بني ال�سباب.

الن�ساء ي�ساهمن فى الن�سال الوطني ومقاومة ال�ستعمار:

فح�سب  املجتمع  وق�سايا  العام  بال�ساأن  ال�سورية  املراأة  اهتمام  يقت�رش  مل 

البالد، وخا�ست املعارك مع  بل �ساهمت ب�سنع ال�ستقالل ويف حركة حترير 
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الرجال يف الريف واملدن، ولعبت دوراً مهمًا يف جميع الثورات ال�سورية وكانت 

ازر املنا�سلني يف ال�سجون، وتنقل  �سلحة والوثائق واملوؤن للثوار وتوؤ تهرب الأ

ال�سعب �سد  الفرن�سي وحتفز  بالنتداب  منددة  املظاهرات  وتقود  الر�سائل  لهم 

ال�ستعمار وبرز يف هذا املجال ن�ساء رائدات منهن: عادلة بيهم اجلزائري، فاطمة 

ونايفة خلف  قرقورة  و�سلمى  امللثم  بالفار�س  امللقبة  رندة  وال�سهيدة  حمم�ساين، 

اجلابر وعزيزة خريبك وفاطمة الرحال وخديجة مريود واأم عبدو التي �ساركت يف 

معارك مدينة دم�سق التي وقفت فيها الن�ساء اإىل جانب الرجال، وهن ي�سعفن اجلرحى 

فيها  ا�ست�سهدت  التي  العرب  جبل  ثورة  يف  �ساركت  التي  حممود  واأم  ويقاتلن، 

95 امراأة. حيث اأ�س�ست ثريا احلافظ جمعية )رعاية اجلندي( وكانت من موؤ�س�سي 

اجلي�س الن�سائي الذي حارب ال�ستعمار، و قادت ثريا احلافظ مظاهرة ن�سائية 

يف دم�سق عام 1928 �سد النقاب ورفعت مائة امراأة عن وجوههن النقاب دفعة 

واحدة يف تلك املظاهرة يف الوقت الذي كان فيه اجلنود الفرن�سيون يعاقبون 

الن�ساء اإذا خرجن عن العادات التي فر�ست على الن�ساء امل�سلمات.

 )1910 عام  �سدرت  التي  العرو�س،  جملة  )�ساحبة  عجمي  ماري  وزارت 

ال�سجون التي اعتقل فيها جمال با�سا ال�سفاح مئات ال�سوريني، وقامت مبقابلته 

عدام بهم، ولعبت دوراً كبرياً يف حماربة  للتفاو�س يف �سبيل منع تنفيذ حكم الإ

ال�ستعمار الرتكي والفرن�سي.

يو�سف  مع  مي�سلون  معركة  يف   )  1959-1878( العابد  نازك  و�ساركت 

العظمة، وكانت اأول �سيدة تنال رتبة ع�سكرية )نقيب( وبرزت بني وفود الغا�سبني 

املظاهرات.  ال�سورية يف  املراأة  با�سم  الناطقة  الفرن�سي، وكانت  الحتالل  �سد 

وقد �ساهمت الكثريات من الن�ساء ال�سوريةت يف حترير البالد من احلكم العثماين 

وبعده النتداب الفرن�سي.

بيهم  عادلة  ال�سيدة  راأ�سهن  وعلى  الن�ساء  من  جمموعة  قابلت   1920 عام 

وطالبت  ال�سوريني،  ل�ستفتاء  �سورية  اإىل  جاءت  التي  كراين  بعثة  اجلزائري 

الن�ساء ا�ستقالل البالد ورف�ست جميع اأ�سكال الحتالل من انتداب اأو حماية اأو 

و�ساية.

قرر  التي  النتخابات  مقاطعة  يف  كبريا  دورا   1928 عام  الن�ساء  ولعبت 
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�رشابات  الإ بتنفيذ  وقمن  النيابي،  املجل�س  يف  بها  القيام  الفرن�سي  امل�ستعمر 

واملظاهرات حلث املواطنني على مقاطعة تلك النتخابات.

ثانيا: العمل الن�سائي بعد تاأ�سي�س الحتاد الن�سائي العام فى �سورية عام 

1967

يف عام 1967 مت توحيد اجلمعيات الن�سائية يف منظمة واحدة �سميت )الحتاد 

املراأة  ق�سية متكني  عاتقه  على  اأخذ  الوقت  ذلك  منذ  والذي  ال�سوري(  الن�سائي 

ال�سورية وحت�سني اأو�ساعها القت�سادية والجتماعية الثقافية وم�ساركتها يف 

قليمية والدولية؛ حيث جاء  احلياة ال�سيا�سية ومتثيلها يف املحافل الوطنية والإ

 /8  /26 تاريخ  )رقم121  الن�سائي  العام  الحتاد  منظمة  اإحداث  مر�سوم  يف 

القائمة يف  الن�سائية  1967( باأن يتوىل هذا الحتاد »ر�سم �سيا�سة اجلمعيات 

القطر اأو توجيه ن�ساطاتها وتطويرها مبا يتفق مع اأهدافه« املادة 75، و »حل 

جميع الحتادات الن�سائية القائمة« املادة 76 »ومنع اإن�ساء جمعيات جديدة يف 

القطر املادة )77(.

ومنذ ذلك احلني مت �سم الحتادات الن�سائية واجلمعيات اإىل الحتاد العام 

يف  دورها  متار�س  الن�سائية  اجلمعيات  بع�س  بقيت  باملقابل  ولكن  الن�سائي، 

�سارة اإىل رابطة الن�ساء  ق�سايا متكني املراأة ولكن بن�سبة �سئيلة جداً وهنا جتدر الإ

مومة التي تاأ�س�ست عام 1948، ولعبت دوراً كبرياً يف متكني  ال�سوريات للطفولة والأ

والثقافية  والقت�سادية  والجتماعية  ال�سيا�سية  الناحية  من  ال�سورية  املراأة 

هلية  والتي ا�ستمرت ن�ساطاتها حتى يومنا هذا، كما ا�ستمرت بع�س اجلمعيات الأ

التي تاأ�س�ست قبل اإن�ساء منظمة الحتاد العام الن�سائي يف ممار�سة دورها يف 

تطوير اأو�ساع املراأة ولكن غلب عليها الطابع اخلريي والثقايف والتعليمي مثل 

)جمعية نقطة احلليب التي تاأ�س�ست عام 1922- جمعية الندوة الثقافية الن�سائية 

تاأ�س�ست عام 1942- جمعية املربة الن�سائية تاأ�س�ست عام 1959، ولها فروع يف 

جميع املحافظات ال�سورية(.

الدويل  الحتاد  من  فرع  هي  والتي  ال�سورية  �رسة  الأ تنظيم  جمعية  ولعبت 

جنابية  �رشة دوراً كبرياً يف حت�سني نوعية وكمية خدمات ال�سحة الإ لتنظيم الأ
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ويف التمكني القانوين للمراأة يف �سورية وهي من اجلمعيات التي تعترب منوذجًا 

وال�سحة  �رشة  الأ تنظيم  خدمات  تقدم  عيادة   18 اجلمعية  تدير  حيث  ناجحًا؛ 

جنابية من: جنابية منت�رشة يف جميع اأنحاء �سورية تقدم خدمات ال�سحة الإ الإ

- امل�سورة ال�سحية- الفح�س ال�سحي- التحاليل الطبية- ال�سور ال�سعاعية- 

مومة والطفولة- خدمات  توزيع و�سائل منع احلمل، ا�ست�سارات العقم- رعاية الأ

الك�سف املبكر عن ال�رشطان.

�رشة وتلبية الحتياجات غري امللباة للمراأة يف  - تقدمي خدمات تنظيم الأ

املناطق الريفية البعيدة �سمن ع�رشين قرية يف حمافظة ريف دم�سق والتجمعات 

الع�سوائية.

هلية الفاعلة يف �سورية  �رشة من اأهم اجلمعيات الأ - وتعترب جمعية تنظيم الأ

بتوزيع  وتقوم  ال�سحي،  ر�ساد  والإ ال�سحية  الثقافة  ون�رش  التوعية  جمال  يف 

ن�رشات التوعية. كما، وتنفذ جل�سات توعية وتدريب �سمن الريف ال�سوري للن�ساء 

م�رشوع  خالل  ومن  �رشة.  الأ وتنظيم  جنابية  الإ ال�سحة  ق�سايا  حول  والرجال 

جنابية والقانونية يف املناطق املهم�سة وجتمعات  �رشة باحلقوق الإ متكني الأ

ر�ساد  الإ لتقدمي   )32( متخ�س�س  عمل  فريق  تاأهيل  مت   2004 لعام  النازحني 

والن�سيحة والتوعية اجلماعية والفردية.

ثالثا: العمل الن�سائي يف �سورية بعد موؤمتر بيجني )املوؤمتر العاملي الرابع 

ن: للمراأة 1995 وحتى الآ

املناخ  وانفتاح   ،1995 بيجني  موؤمتر  انعقاد  وبعد  خرية،  الأ عوام  الأ ويف 

جمعيات  ظهرت  العام،  بال�ساأن  املواطن  انخراط  وعودة  �سورية  يف  ال�سيا�سي 

ال�سورية  ال�سندوق  املراأة ومتكينها ومنها: جمعية  بق�سايا  تهتم  اأهلية حديثة 

واجلمعية   -2003 عام  مورد  وموؤ�س�سة   ،2001 عام  فردو�س-  الريف-  لتنمية 

الوطنية لتطوير دور املراأة عام 2004 -وجمعية املبادرة الجتماعية عام 2005( 

ال�سوؤون الجتماعية  وهناك طلبات �سهر جلمعيات ن�سائية م�سجلة لدى وزارة 

والعمل، ولكنها تنتظر الرتخي�س والذي قد ل حت�سل عليه ما مل يتغري قانون 

اجلمعيات ال�سوري وقانون تاأ�سي�س الحتاد الن�سائي ال�سوري رقم 121 تاريخ 
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1967/8/26 الذي دمج اجلمعيات الن�سائية يف منظمة واحدة �سميت )الحتاد 

املراأة  ق�سية متكني  عاتقه  على  اأخذ  الوقت  ذلك  منذ  والذي  ال�سوري(  الن�سائي 

وم�ساركتها  الثقافية  والجتماعية  القت�سادية  اأو�ساعها  وحت�سني  ال�سورية، 

قليمية والدولية؛ حيث  يف احلياة ال�سيا�سية ومتثيلها يف املحافل الوطنية والإ

يتوىل هذا الحتاد “ر�سم �سيا�سة اجلمعيات الن�سائية القائمة يف القطر اأو توجيه 

ن�ساطاتها وتطويرها مبا يتفق مع اأهدافه” املادة 75 و”حل جميع الحتادات 

القطر املادة  اإن�ساء جمعيات جديدة يف  “ومنع   76 القائمة” املادة  الن�سائية 

.77

خرية لعبت دورا كبريا يف  ولكن احلركة املجتمعية النا�سطة خالل ال�سنوات الأ

تركيز الهتمام اإىل ق�سايا املراأة، وتعددت الفعاليات التي قامت بها اجلمعيات 

هلية بدون ترخي�س واملجموعات الن�سائية ونا�سطات حقوق املراأة يف �سبيل  الأ

زيادة م�ساركة املراأة يف مواقع �سنع القرار وتعديل بع�س املواد يف القوانني 

وقانون  ال�سخ�سية  حوال  الأ وقانون  اجلن�سية  قانون  التمييزية)  ال�سورية 

العقوبات( وتوعية الن�ساء بحقوقهن، اإجراء الدرا�سات والبحوث امليدانية حول 

اخلدمات  وتقدمي  �سورية،  يف  الن�ساء  منها  تعاين  التي  وال�سعوبات  امل�ساكل 

امل�ساندة للن�ساء والفتيات �سحايا العنف )قانونية، نف�سية، �سحية( و�ساهمت 

ال�سوري  ال�سعب  اإىل جمل�س  القوانني  اقرتاح م�ساريع  تلك اجلمعيات يف  بع�س 

تعديل  م�رشوع  اإىل  ن�سري  وهنا  الن�ساء،  �سد  التمييزية  القوانني  بع�س  لتعديل 

جمل�س  اإىل  ال�سوريات  الن�ساء  رابطة  قبل  من  تقدميه  مت  الذي  اجلن�سية  قانون 

ال�سعب ال�سوري بتاريخ 3/30/ 2004 والذي وافق عليه املجل�س واأحاله اإىل 

احلكومة لبيان راأيها.

ب�سكل  ترخي�س  بدون  تعمل  وجمعيات  اأهلية  ن�سائية  جمموعات  ون�سطت   

ملحوظ خلدمة ق�سايا املراأة ومتكينها واتخذ هذا الن�ساط طرقًا متعددة ن�سري 

اإىل بع�سها على �سبيل املثال ل احل�رش.

قيام بع�س دور الن�رش مبوؤمترات وندوات ودرا�سات حول املراأة ال�سورية.   -1

)دار ال�سمو�س( عام 2003 عقدت امللتقى الثقايف الثاين لها بعنوان “املراأة: �سور 

ووقائع” وقدم درا�سة ميدانية حول العنف �سد املراأة يف �سورية.وعام 2005 



���

الن�سائية يف �سورية خالل مائة  للمراأة )اجلمعيات واملنتديات  الرابع  امللتقى 

 ،2003 “املراأة واملجتمع” عام  اإيتانا( بعقد موؤمتر بعنوان  )دار  عام( وقامت 

ومت اإطالق �سفحة اإلكرتونية خا�سة باملراأة ال�سورية با�سم الرثى وعقدت اأيتانا 

ال�سوئي  للت�سوير  مبعر�س  ترافق  والذي   2005 عام  والتقاليد  املراأة  موؤمتر 

للن�ساء من جميع الطوائف يوثق حلالة حقوق املراأة ال�سورية.

املراأة،  بق�سايا  املتخ�س�سة  لكرتونية  الإ ال�سفحات  من  العديد  افتتاح   -2

�سد  املمار�س  العنف  لق�سايا  مر�سدا  اأن�ساأت  التي  �سورية(  )ن�ساء  اأهمها  ومن 

الن�ساء، وقامت بتحرك كبري يف �سبيل مكافحة ما ي�سمى )بجرائم ال�رشف( من 

خالل تنظيم حملة وطنية يف �سبيل ذلك.

ون�رشها  وحقوقها  املراأة  بق�سايا  اخلا�سة  بحاث  والأ الدرا�سات  3-اإجراء 

)املحامية دعد  املراأة وخا�سة من املحاميات مثل  من قبل نا�سطات بحقوق 

مو�سى(

4-تنفيذ دورات تدريبية حول النوع الجتماعي. )وخا�سة من قبل رابطة 

الن�ساء ال�سوريات(.

5-عقد الندوات وور�س العمل املتعلقة بق�سايا املراأة وحقوقها وبالتفاقيات 

الدولية ذات ال�سلة وخا�سة )�سيداو( والعمل على رفع التحفظات الواردة عليها 

من قبل احلكومة ال�سورية من قبل جميع اجلمعيات واملجموعات والنا�سطات 

يف ق�سايا املراأة.

الت�سدي لظاهرة العنف �سد املراأة من خالل ر�سد اأ�سكال العنف ون�رشها   -6

وتوعية املجتمع مبخاطره وحماولة م�ساعدة الن�ساء والفتيات �سحايا العنف 

بجميع اأ�سكاله لناحية)امل�ساعدة القانونية-النف�سية ال�سحية – تاأمني املاأوى 

– التاأهيل – تاأمني عمل – الهتمام باأطفال الن�ساء املعنفات( ون�سري هنا اإىل 
اجلهود الكبرية التي تبذل من قبل دير راهبات الراعي ال�سالح بدم�سق.

املنظمات  ن�ساطات  من  وا�سعًا  حيزاً  اأخذ  بحقوقها  املراأة  توعية   -7

الن�سائية، ول ميكن اإح�ساء ور�سد عدد الندوات وور�س العمل التي تعقد �سنويًا 

يف جميع املدن ال�سورية، وعلى مدار ال�سنة يف �سبيل حتقيق هذه الغاية، ون�سري 
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اإىل املنظمات الن�سائية التي تقوم بهذا الن�ساط )الحتاد العام الن�سائي- رابطة 

�رشة- دور الن�رش ال�سورية- جلان �سيدات  الن�ساء ال�سوريات- جمعية تنظيم الأ

لتنمية  ال�سوري  ال�سندوق  ال�سورية-  والتجارة  ال�سناعة  غرف  يف  عمال  الأ

الريف- موؤ�س�سة مورد...(.كما، ويتم توزيع ن�رشات دورية حتت �سل�سلة “اعرفى 

حقوقك” من قبل املنظمات الن�سائية. و يتم ن�رش املقالت يف ال�سحف املحلية 

حول حقوق املراأة يف القوانني ال�سورية من قبل ن�سطاء املجتمع املدين واملعنيني 

هلية واملجموعات الن�سائية واملحاميات  بحقوق املراأة واأع�ساء اجلمعيات الأ

والقا�سيات وال�سحفيات.

املراأة،  �سد  التمييزية  القوانني  تعديل  حول  للراأي  با�ستبيانات  8-القيام 

ون�سري هنا اإىل ال�ستبيان الذي مت تنفيذه من قبل جمعية املبادرة الجتماعية.

9-حمالت جمع التواقيع من اأجل تعديل القوانني املجحفة بحقوق الن�ساء 

ورفع التحفظات ال�سورية على اتفاقية �سيداو )رابطة الن�ساء ال�سوريات- جلنة 

دعم ق�سايا املراأة- جمعية املبادرة الجتماعية( ن�سري هنا اإىل م�رشوع قانون 

قدم من جمعية املبادرة الجتماعية عام 2003 مت�سمنًا حملة تواقيع �سملت 

15 األف توقيع يف �سبيل تعديل �سن احل�سانة – قدم امل�رشوع اإىل جمل�س ال�سعب 

حول ال�سخ�سية لناحية رفع �سن احل�سانة–  ال�سوري ووافق على تعديل قانون الأ

للغالم  2003 والذي ق�سى برفع �سن احل�سانة  18 لعام  القانون رقم  و�سدر 

حلني اإكماله الثالثة ع�رشة والبنت حلني اإكمالها اخلام�سة ع�رشة.

اإىل  هلي فيما يخ�س متكني املراأة يف �سورية بحاجة  ولكن يبقى العمل الأ

اإىل تاأ�سي�س جمعيات جديدة،  مزيد من العمل والتن�سيق، وتبقى احلاجة ملحة 

القاعدة؛  الن�ساء يف  التي تعمل ب�سكل فعلي مع  واإعطاء الرتاخي�س للجمعيات 

املراأة تواجه حتديات ثقافية وقانونية واجتماعية بحاجة  ن ق�سية متكني  لأ

قانون الحتاد  يتطلب تغيري  بداية  مر  الأ اإىل عمل طويل وجهود حثيثة، وهذا 

الن�سائي ال�سوري ومنع احتكاره لق�سايا الن�ساء ال�سوريات، وكذلك تغيري قانون 

الن�ساء  حقوق  ودعم  اجلمعيات،  تاأ�سي�س  حرية  واأعطاء  ال�سوري  اجلمعيات 

خرى -التي  الأ املدنية  املجموعات  ن�سان وجميع  الإ قبل جمعيات حقوق  من 

اإل اهتمامًا �سطحيًا ب�سيطًا، وتبقى تلك احلقوق بعيدة عن  �سف– ل تويل  ولالأ
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هلية واملجموعات  اأجندتها. كما ل بد من العمل على بناء قدرات اجلمعيات الأ

مع  والت�سبيك  والفني  املايل  الدعم  لناحية  �سورية  يف  املوجودة  الن�سائية 

قليمية والدولية. املنظمات العربية والإ
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�سالم ال�سيا�سي فى �سورية اجتاهات الإ

عبد الرحمن احلاج      

ن�سان  باحث �سوري- مركز دم�سق لدرا�سات حقوق الإ     

واخلوف  �سورية،  يف  ال�سيا�سي  �سالم  الإ عن  يام  الأ هذه  يف  احلديث  يكرث 

منافقون  باأنهم  عمومًا  يو�سمون  -الذين  �سالميني  بالإ التغيري  ياأتي  اأن  من 

للدميقراطية- اإىل �سدة احلكم، وذلك مع ورود تقارير من دم�سق بعناوين مثل: 

�سالمية  اإ�سالمي يف �سورية«، » �سورية: احلجاب ي�سعد«، و«التيارات الإ »بعث 

�سالمي  الإ دينية متزايدة«، و«املد  ت�سهد �سحوة  �سورية«، و«�سورية  تتقدم يف 

و«ال�سحوة  اله�سيم«،  يف  النار  كانت�سار  �سورية  يف  ينت�رش  )الذي(  املحافظ 

�سالمية يف �سورية تثلج �سدوراً وتلهب اأخرى«!، »�سورية لن ت�ستطيع اإغالق  الإ

تلك،  �سالفتها  على  تنبني  اأخرى  وتقارير  �سالميني«..  »الإ رياح  اأمام  بواب  الأ

اليقظة  من  امل�ستفيد  »من  قبيل:  من  اخلطر،  ناقو�س  بها  تدق  لت  ت�ساوؤ وتثري 

خوان امل�سلمون اإىل ال�سلطة يف �سورية؟«،  الدينية يف �سورية؟«،  »هل ي�سل الإ

�سالمي  �سالمي يف القمقم؟«، لكن ال�ساأن الإ »هل با�ستطاعة �سورية اإبقاء املارد الإ
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عالم - اأكرث تعقيداً مما يبدو  الراهن يف �سورية - والذي يثري اهتمام و�سائل الإ

يف التقارير.

�سالمي املفارق: رث الإ 1- الإ

احلياة  اإىل  مبكراً  دخلت  قد  ال�سيا�سي  �سالم  الإ ظاهرة  اأن  من  الرغم  على 

ال�سيا�سية يف �سورية، منذ ظهور الدولة احلديثة يف ظل حكومة النتداب الفرن�سية 

ول عام 1919م، اإل اأن مل �سورية ت�سهد حركة  منذ برملان الربملان ال�سوري الأ

-1976(  
)28(

حداث« »الأ با�ستثناء فرتة  تاريخها،  �سيا�سية عنيفة يف  اأ�سولية 

�سالم ال�سيا�سي كانت حتى ذلك الوقت توؤمن باللعبة  1982(، فكل حركات الإ

الدميقراطية، ول تت�سمن اأدبياتها )با�ستثناء حزب التحرير( اأي حديث عن رف�س 

اأو انقالبًا عليها، بل لقد عك�ست هذه املرحلة ب�سكل وا�سح مدى  الدميقراطية، 

�سالميني باللعبة الدميقراطية، وذلك على الرغم من اأن البناء الفكري  التزام الإ

ا�ستعانتهم  اإىل حد كبري، وخ�سو�سًا  اإليه كان توفيقيًا  الذي �سكلوه، وا�ستندوا 

لو  الدينية، حتى  �سالمية  الإ املفاهيم  اإطار  وتبيئتها يف  الي�سارية،  باملفاهيم 

، ومل ت�سكل براجمهم ال�سيا�سية عمومًا 
)29(

اأدت اإىل تفريغها من م�سمونها باملرة

اأي حزب علماين حمافظ، با�ستثناء الب�سمة الدينية  فروقًا وا�سحة عن برامج 

املحدودة التي تتجلى يف مطلب اأو اثنني، والتي ل تعدو اأن تكون جمرد زينة يف 

الوقت،  ذلك  يف  وال�صلطة  �صالمية  االإ املعار�صة  بي  وقع  الذي  امل�صلح  ال�صدام  على  حداث«  »االأ ا�صم  �صاع   )�8(

واإطالق اال�صم باأل التعريف )ال( ي�صري اإىل املخاوف التي تكتنف الت�رشيح بتحديد ماهية ما ح�صل كانت خلف 

حداث بـ«حادثة املدفعية« التي وقعت يف 16 حزيران من  هذه الت�صمية، وعادة ما يوؤرخ للبداية الفعلية لهذه االأ

عام 1979م، والتي ذهب �صحيتها �� طالبًا من طالب من ال�صباط العلويي ح�صب امل�صادر الر�صمية )انظر: 

�صحيفة البعث، عدد �� حزيران 1979(.

تعبريات مثل: »اال�صرتاكية«،  ا�صتخدموا  ربعينات واخلم�صينات  االأ خوان يف  االإ اأن  ذلك  مثلة على  االأ )�9( ومن 

قطاعية«، و«الثورة«، وا�صتخدامهم مل�صطلح »العمال« يف �صياق  ر�صتقراطية احلاكمة«، »االإ »الرجعية«، »االأ

راي�صرن،  يوهان�ص  )انظر:  كال�صيوعية.  املفهوم  هذا  على  مبنية  لي�صت  الفكرية  مبادئهم  اأن  من  )بالرغم  �صيا�صي 

تا�صي،  ربعينات وحتى نهاية عهد ال�صي�صكلي، ترجمة: حممد اإبراهيم االأ �صالمية يف �صورية: من االأ احلركات االإ

خوان امل�صلمون يف نهاية  دار ريا�ص الري�ص، بريوت، ط1، �005م، �ص���-��0، �ص��1(.و�صكل االإ

�صالمية«! وبقيت حتى حل  19�9م باال�صرتاك مع بع�ص اجلمعيات وال�صيا�صيي امل�صتقلي »اجلبهة اال�صرتاكية االإ

الربملان بعد �صنتي عام 1951م.
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)30(

اإطار برنامج �سيا�سي علماين �رشف

 - امل�سلمون«  خوان  »الإ وبينهم   - �سالميون  الإ �ساهم  فقد  ذلك؛  من  اأكرث 

الد�ستور  البند  1950م، وكان  ال�سوري عام  للد�ستور  اأول �سياغة علمانية  يف 

�سالمي هو امل�سدر الرئي�سي يف الت�رشيع« اأول بند من هذا  املت�سمن »الفقه الإ

النوع يف تاريخ الد�ساتري العربية، وهو يعني -فيما يعنيه- اأن الت�رشيع ي�ستند 

�سالم، وهذه �سيغة علمانية بدون اأي �سك. اإىل م�سادر اأخرى غري الإ

حزاب  �سالم ال�سيا�سي يف �سورية ل يقت�رش على التنظيمات والأ اإن تاريخ الإ

�سالم ال�سيا�سي(  �سالمية؛ اإذ ل تعرب هذه لوحدها عنه؛ فتاريخه )الإ ال�سيا�سية الإ

ميتد لي�سمل كل الذين مار�سوا العمل ال�سيا�سي حتت مرجعية دينية اإ�سالمية، ولو 

كانوا يف اأحزاب علمانية، بل اإن البحث يف هذا املنحى يك�سف عن طبيعة الوعي 

الديني وال�سيا�سي يف �سورية يف ذلك الوقت، والذي يعك�س بقدر ما التوجهات 

يوؤرخون  الذين  اأن  والغريب  ال�سوري،  لل�سعب  العامة  والجتماعية  النف�سية 

اأو ل يعريونها  ال�سيا�سي يف �سورية مازالوا حتى اليوم يغفلون ذلك،  �سالم  لالإ

كثري انتباه.

�سالميني الذين ل ينتمون اإىل  �سالميني امل�ستقلني اأو الإ لقد �سكلت ظاهرة الإ

اأحزاب اإ�سالمية جزءاً مهمًا، وذا مغزى يف خارطة التاريخ ال�سيا�سي ل�سورية بعد 

�سالميني مل يكن لديهم ح�سا�سية خا�سة  ، وامللفت لالنتباه اأن الإ
)31(

ال�ستقالل

يديولوجيات ال�سيا�سية، فقد كان مثاًل »حممد كامل الق�ساب«  فكار والأ جتاه الأ

�صالمية اال�صرتاكية الذين يت�صمن �� بندًا يتعلق بال�صيا�صة اخلارجية  )�0( كمثال على ذلك، فاإن برنامج اجلبهة االإ

حلاد، ا�صتلهام نظام الدولة وقوانينها من ت�رشيعنا  والداخلية، مل يذكر �صوى بندين: البند�1 »حماية العقائد من االإ

الربنامج يف:  انظر:  الفقر..اإلخ«.  ملكافحة  الزكاة  »تاأ�صي�ص »موؤ�ص�صة  والبند �1:  العربي«،  واإرثنا  �صالمي  االإ

�صالمية يف �صورية، م.�ص، �ص�57-�60، امللحق رقم �.  راي�صرن، احلركات االإ

ول( بعد احلرب العاملية  ول �صنة 1919م )الذي �صمي املوؤمتر ال�صوري االأ )�1( عند تاأ�صي�ص الربملان ال�صوري االأ

وىل وقبل االنتداب الفرن�صي كان من اأبرز اأع�صائه ال�صيخ عبد القادر الكيالين عن حماة وال�صيخ عبد القادر  االأ

اخلطيب عن دم�صق، وال�صيخ حممد املجتهد عن دم�صق وال�صيخ �صعيد مراد )داعية حقوق املراأة املعروف(، وال�صيخ 

�صالمي  �صالميي من علماء الدين االإ حممد ر�صيد ر�صا )تلميذ ال�صيخ حممد عبده(، ومعهم ع�رشات ال�صيا�صيي االإ

�صالميي ال�صيا�صيي امل�صتقلي ظاهرة وا�صحة وم�صتمرة يف تاريخ ال�صيا�صة  �صالميي.وظاهرة االإ وغريهم من االإ

ال�صورية، ففي عام 19�5م اأ�صبح اأحمد ال�صابوين )حلبي( وهو اأحد اأع�صاء »جمعية الغراء« ع�صوًا يف الربملان، 

اأي�صًا ان�صّم 19�6م كل من »عارف التواأم«، و«وحيد احلكيم« )حمامي( اإىل الكتلة الوطنية،  ومن اأع�صائها 

�صالميان عبد احلميد الطباع، وحممد �صعيد �صادق من اجلمعية نف�صها. ويف عام ��19م برز الربملانيان االإ
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موؤ�س�س »جمعية العلماء« عام 1946م من رجالت القومية العربية املرموقني، 

الذي ر�سح نف�سه للربملان يف انتخابات عام 1947م، وعلي الطنطاوي ومظهر 

1954م ومنيا بالف�سل، تتعمق هذه  اللذين تر�سحا يف انتخابات عام  العظمة 

وال�ستينات  اخلم�سينات  يف  كبارا  فقهاء  �سالميني  لإ تتبعنا  لدى  املالحظة 

ينتمون اإىل اأحزاب علمانية ليربالية حمافظة مثل »حزب ال�سعب«، وميار�سون 

.
)32(

العمل ال�سيا�سي حتت لوائها

ح�سا�سية جتاه  �سالميني  الإ لدى  تكن  مل  اأنه  يك�سف عن  ال�سيا�سي  رث  الإ هذا 

العلمانية  جتاه  اأبداً  تتوقف  مل  ح�سا�سية  لديهم  كان  واإن  ال�سيا�سية،  العلمانية 

حزاب الي�سارية، ثم القومية على وجه العموم،  العقدية ال�سمولية، التي تبنتها الأ

اأ�س�س دينية  اأ�س�س �سيا�سية بحتة ولي�س على  العام على  العمل  والنفتاح على 

انقالب  التي �سبقت  الفرتة  �سالمي طوال  الإ ال�سيا�سي  العمل  اأ�سولية كان �سمة 

البعث.

م�ستقر؛  غري  دومًا  كان  �سورية  يف  ال�سيا�سي  املجال  اأن  من  الرغم  وعلى 

اأي  تورط  يثبت  اأن  ي�ستطيع  ل  اأحداً  اأن  اإل  الع�سكرية،  النقالبات  لكرثة  نظراً 

الغالب  على  قاد معظمها  كان  التي  الع�سكرية  النقالبات  �سالميني يف  الإ من 

يلقي  مما  ال�سباط،  كبار  مع  بالتحالف  الثوريون  الي�ساريون  ال�سيا�سيون 

لل�سلطة يف �سورية على  ال�سلمي  الدميقراطية والتداول  م�سئولية النقالب على 

الي�سار الثوري ب�سكل كامل.

�سويل 2- ال�ستثناء الأ

�سالميني والبعثيني على  خلفت ال�سنوات ال�سبع يف ال�ستينات اأحقاداً بني الإ

حداث التي ح�سلت يف عامي 1964 )حماة(  وجه اخل�سو�س، ل�سببني، اأولهما الأ

�صالمي الذائع ال�صيت الدكتور م�صطفى الزرقا، والدكتور معروف الدواليبي، والدكتور حممد  )��( مثل الفقيه االإ

امل�صتقلي ظاهرة وا�صحة  ال�صيا�صيي  �صالميي  االإ فقهاء.وظاهرة  الله، وكلهم  في�ص  فوزي  والدكتور  املبارك، 

وم�صتمرة يف تاريخ ال�صيا�صة ال�صورية، ففي عام 19�5م اأ�صبح اأحمد ال�صابوين )حلبي( وهو اأحد اأع�صاء »جمعية 

التواأم«، و«وحيد احلكيم«  ان�صّم 19�6م كل من »عارف  اأي�صًا  اأع�صائها  الربملان، ومن  الغراء« ع�صوًا يف 

�صعيد  وحممد  الطباع،  احلميد  عبد  �صالميان  االإ الربملانيان  برز  ��19م  عام  ويف  الوطنية،  الكتلة  اإىل  )حماٍم( 

�صادق من اجلمعية نف�صها.
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البعثيون  ال�سباط  انتهجها  التي  ال�سيا�سات  وثانيهما  )دم�سق(،  و1966م 

خوان هم  ن الإ النقالبيون يف احتكار ال�سلطة وتعزيز طائفية اجلي�س والنظام، ولأ

ر�س فقد بداأ نفوذه يتعاظم  �سالمي الوحيد الذي بقي فعليًا على الأ التنظيم الإ

وميتد، م�ستفيداً ب�سكل اأو اآخر من هذه احلالة، حتى كاد ي�سبح يف النهاية املعرب 

ني. �سالم ال�سُّ »الوحيد« عن الإ

�سود« 1970م قد اأدى اإىل تفكك »الطليعة املقاتلة حلزب اهلل«  كان »اأيلول الأ

�رشائيليني، فانتقل  التي اأ�س�سها ال�سيخ مروان حديد بعد نك�سة 1967م لقتال الإ

ها اإىل �سورية، وحاولوا فتح جبهة اجلولن، فمنعتهم ال�سلطات من ذلك.  اأع�ساوؤ

وعندما ح�سلت اأزمة الد�ستور عام 1973م حاول ال�سيخ حديد الت�سال بالعلماء 

يف اأنحاء �سورية وتاأليبهم على النظام، عام 1976م األقي القب�س على ال�سيخ 

اأول »�سهيد«  �رشاب عن الطعام، فكان  مروان حديد، وتويف حتت التعذيب والإ

للطليعة �سيكون ملهمًا ول �سك لعنف تنظيم »الطليعة املقاتلة« فيما بعد.

خوان قد انت�سبوا اإىل التنظيم ال�رشي )الطليعة  كان بع�س كثري من �سبان الإ

»جماعة  من  جزءاً  الطليعة«  »تنظيم  اعتبار  فعليًا  عنى  الذي  مر  الأ املقاتلة(، 

�سد  الأ اإعالن  اإىل  �سد  الأ حافظ  مع  والو�ساطات  احلوارات  اأدت  وقد  خوان«،  الإ

خوان امل�سلمني، ففي يف  التمييز بني جناح عنيف، واآخر �سلمي يف جماعة الإ

�سد حديثًا اإىل ال�سعب ال�سوري يف اإذاعة  23 مار�س )اآذار( 1980 وجه حافظ الأ

خوان امل�سلمون يف �سورية لي�سوا جميعًا مع القتلة«، لكن يف  دم�سق قائاًل: »الإ

8 حزيران/يوليو 1980 ا�ست�سدر القانون 49، الذي يجعل عقوبة النتماء اإىل 

عدام. رائهم جرمية عقوبتها الإ خوان وال�سرتاك معهم اأو الرتويج لآ الإ

خطاب  باجتاه  ال�سبعينات  اأوا�سط  منذ  امل�سلمني  خوان  الإ خطاب  حتول 

باجتاه  عمومًا  ال�سباب  �سالميني  الإ لنتقال  مالئمًا  و�سطًا  ر  وفَّ قد   - جهادي 

ت�رشين  يف  �سورية«  نقاذ  لإ �سالمية  الإ »اجلبهة  بتاأ�سي�س  توج  العنف،  خطاب 

اأ�سدرت  وعندما  النظام،  مع  امل�سلح  ال�سدام  بعد  1980م،  عام  ول/اأكتوبر  الأ

 يف 9 ت�رشين الثاين/
)33(

�سالمية يف �سورية ومنهاجها« اجلبهة بيان »الثورة الإ

نوفمرب 1980م، قد عك�س بيانها املحتوى الطائفي ال�سيا�سي لتلك احلقبة، وكان 

�صعد  وعدنان  خوان(  لالإ احلايل  العام  )املراقب  البيانوين  الدين  �صدر  وعلي  حوى،  �صعيد  من:  كل  وقعه   )��(

الدين.
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خوان امل�سلمني منذ  �سويل النهائي الذي طبع جماعة الإ البيان مبنزلة اخلتم الأ

�سولية. ذلك الوقت بالأ

الوقت  ذلك  ومنذ  1980-1982م،  عام  يف  ح�سلت  كثرية  دامية  اأحداث 

 ،
34

لف منهم ب�سكل منظم يف ال�سجون لف، ومتَّ قتل وت�سفية الآ اعتقل ع�رشات الآ

�سباط/  28-2( وحماة  1980م(  حزيران/يونيو   27( تدمر  جمزرتا  وبقيت 

ثر  لوف اأكرب الأ فرباير 1982م( - اللتان ذهب �سحيتهما ب�سع ع�رشات من الأ

�رش،  الأ من  لوف  الأ مئات  الفظاعات  هذه  تاأثري  طال  فقد  ال�سوريني؛  حياة  يف 

حداث  ال�سعب بتلك الأ اليوم حر�س النظام على تذكري  ومنذ ذلك احلني وحتى 

ن  بطرق �ستى؛ فقد حرم طوال اأكرث من ربع قرن - ول يزال يفعل ذلك اإىل الآ

- اأبناء امل�سجونني واملفقودين واملنفيني واأقربائهم )حتى الدرجة الثالثة( من 

اأغلب حقوقهم املدنية.

�سبان  ب�سعة  اإل  وجوده  من  يبق  مل  اأن  -بعد  املقاتلة  الطليعة  تنظيم  اأما 

الرو�س،  �سد  فغانية  الأ اجلهادية  ا�ستهوته  فقد  واأوربا-  العراق  يف  مبعرثين 

--من  اهلل«  حلزب  املقاتلة  »الطليعة  تنظيم  »جماهدي«  بع�س  اأن  خ�سو�سًا 

اأمثال ال�سيخ عبد اهلل عزام- اجته من اجلهاد الفل�سطيني اإىل جهاد الرو�س يف 

املقاتلة«  »الطليعة  تنظيم  بقايا  بني  بائن  طالق  اإىل  ذلك  واأدى  اأفغان�ستان، 

يف  توريطهم  م�سئولية  لوه  حمَّ خوان  الإ اأن  خ�سو�سًا  امل�سلمني«،  خوان  و«الإ

حداث« برمتها. »الأ

خوان وجود يف الداخل اإل على �سكل ذكرى مريرة ودامية تثري  ومل يعد لالإ

النظام،  بها  قام  التي  املكثفة  عالمية  الإ للدعاية  ونتيجة  واحل�رشة،  �سى  الأ

وبالت�سافر مع اخليبة التي ح�سدها ال�سوريون مع القتل وال�سجن والتنكيل فقد 

خوان وحتميلهم م�سئولية ما حدث اأمراً �سائعًا. اأ�سبح اللوم على الإ

�سالمي اليوم 3- وراثة �سورية: امل�سهد الإ

بداأ »ربيع  ال�سيا�سية حتى  �سالمية  الإ الظاهرة  مل حتدث تغيريات جدية يف 

ن�صان، مثل املحامي هيثم املالح والدكتور  )��( ح�صب العديد من املعار�صي واحلقوقيي النا�صطي يف جمال حقوق االإ

ن ال يوجد اإح�صاء دقيق للمفقودين يف ال�صجون ال�صورية. هيثم مناع، وحتى االآ
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دم�سق« فعليًا على وقع »حركة املثقفني« نهاية عام 2000م، ومل ت�سم قائمة 

�سالمي اإل نا�سطًا اأو  الن�سطاء يف املنتديات ال�سيا�سية اأحداً من ذوي التوجه الإ

النائب  اأ�س�سه  الذي  الوطني«  احلوار  »منتدى  يف  خ�سو�سًا  كرث،  الأ على  اثنني 

الربملاين »ريا�س �سيف« نف�سه، وذلك يعني اأن موؤ�رشات احلراك ال�سيا�سي اجلديد 

م�ساركة  ي  لأ �سالميني  الإ حتفظ  مدى  عن  ك�سفت  دم�سق«  بـ«ربيع  �ُسِمي  فيما 

�سيا�سية علنية، ومدى تاأثري خماوف اأحداث الثمانينات حتى بعد ع�رشين عامًا 

على انق�سائها! ومع ذلك اأطلقت ت�رشيحات �سحفية من قبل م�سئولني اأمنيني 

�سالميني الذين ت�رشبوا اإىل املنتديات، والذين ينتظرون حلظة  كبار حتذر من الإ

ون فيها على النظام!. ينق�سُّ

اإىل  برتقب  ينظرون  اخلارج  يف  امل�سلمون  خوان  الإ كان  ثناء  الأ هذه  يف 

على  دم�سق-  ربيع  -بعد  خوان  الإ وعزم  دم�سق،  ربيع  يف  ال�سيا�سي  احلراك 

التحرك مع املعار�سة اخلارجية؛ فجمعوا معظم التيارات املختلفة يف اخلارج 

وبع�س ن�سطاء الداخل على »ميثاق ال�رسف الوطني« للعمل ال�سيا�سي وذلك يف 25 

اآب/اأغ�سط�س 2002م، ركز امليثاق على عدم رف�س التدخل اخلارجي الع�سكري 

عداد  الإ �سياق  �سورية، ويف  مريكية على  الأ احلملة  �سياق  البالد، وذلك يف  يف 

مريكي لحتالل العراق اأي�سًا. الأ

ثم �سكل احتالل العراق نقطة فا�سلة يف حياة النظام، حيث تطوع كثري من 

�سالميني بقدر ما كانوا من  ال�سوريني للقتال �سد الغزاة، ومل يكن اأكرثهم من الإ

العمال واملهنيني و�سغار الك�سبة املحافظني دينيًا واجتماعيًا، الذين يقدمهم 

املقاومة  لدعم  ت�سجع  ال�سوريني  بع�س  اأن  �سك  ول  للحروب،  وقوداً  احلما�س 

العراقية، وهوؤلء ظلوا حتت متابعة اأمنية �سديدة، اأما العائدون من العراق فقد 

تعر�سوا مل�ساءلة اأمنية، و زجَّ بق�سم منهم يف ال�سجن. 

ت  اأ�سماء جديدة كثرية، �سمَّ اإىل املجال ال�سيا�سي  يف ذلك الوقت بداأ يدخل 

»مع�سوق  الكردي  ال�سيخ  منهم  امل�ستقلني،  �سالميني  الإ بع�س  ت-  �سمَّ -فيما 

اخلزنوي«، خطف من دم�سق وقتل فى ظروف غام�سة يف �سهر بعد فرتة وجيزة 

راح  التي  2004م(  اآذار/مار�س   12( القام�سلي  ال�سغب يف  اندلع حوادث  من 

كراد، وقد حللت معظم  �سحيتها ع�رشات من املواطنني ال�سوريني معظمهم من الأ
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كراد باأنها فتح لطريف  اأو�ساط املعار�سة )يف الداخل واخلارج( حادثة مقتل الأ

خوان امل�سلمون  كراد، والثاين الإ كما�سة يخ�سى النظام انعقادها، اأحد طرفيها الأ

يجابي من »الق�سية الكردية« يف  الذين اأ�سدروا وثيقة حتدد موقفهم الوطني الإ

الدول  اإحدى  يف  العام  باملراقب  اخلزنوي  مع�سوق  ال�سيخ  اجتماع  اإثر  �سورية 

وربية مطلع العام 2005م. الأ

اإحياء  »جلان  يف  �سالميني  الإ بع�س  ان�سمام  ذلك  بعد  حداث  الأ واأبرزت 

�سالمي  الإ ال�سيا�سي  النا�سط  ع، فقد اعتقل  اأخذت بالتو�سُّ التي  املجتمع املدين« 

فتيل  ونزع  جواء،  الأ لتهدئة  القام�سلي  مدينة  من  عودته  بعد  �رسار«  »ريا�س 

الغ�سب الكردي جتاه مواطنيهم العرب؛ ب�سبب حادثة مقتل ال�سيخ اخلزنوي.

�سالم ال�سيا�سي يف �سورية اليوم على:  لقد ا�ستقر م�سهد الإ

خوان امل�سلمني، ولي�س لهم اأي وجود فعلي يف �سورية منذ اأحداث  1. جماعة الإ

الثمانينات، وتعتقد اجلماعة -وي�سرتك النظام معها يف ذلك- اأنهم املمثلون 

كرثية ال�ساحقة لل�سعب ال�سوري )78- »الوحيدون« عن ال�سنة الذين ميثلون الأ

خوان امل�سلمون قد اأعلنوا برناجمهم ال�سيا�سي اجلديد يف كانون  82 %(، وكان الإ

ول/دي�سمرب 2004م، وفيه اأجروا حتولت -عدها الكثريون »جذرية«- يف  الأ

برناجمهم  بنوا  فقد  ال�سبعينات،  يف  اجلهادي  خطابهم  منذ  ال�سيا�سية  يتهم  روؤ

�سالح الديني، وتقدموا خطوات وا�سعة عندما اأعلنوا يف  على مبداأ التجديد والإ

برناجمهم اأنهم ل يريدون »دولة دينية«، بل »دولة مدنية« حديثة على اأ�سا�س 

خوان قد فعلوا �سيئًا  ال�سيا�سية، ومل يكن الإ ال�سلمي لل�سلطة والتعددية  التداول 

التي مار�سوا  الدميقراطية  ال�سيا�سية  اأ�سولهم  اإىل  الواقع؛ فقد عادوا  جديداً يف 

 .
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على اأ�سا�سها العمل ال�سيا�سي حتى ثورة البعث يف 8 اآذار/مار�س 1963م

�صارة، حتوالت  فايز  انظر مثاًل:  التحول اجلديد،  بهذا  الداخلية  املعار�صة  ال�صوريون وعموم  املثقفون  نوه   )�5(

خوان امل�صلمي«، �صحيفة احلياة، �1/�/�006م، حيث يرى »�صارة«: »االإ

خوان ال�صوريي »اأجروا حتوالت جوهرية يف منظومتهم ال�صيا�صية ا�صتمرت �صنوات، نقلوا فيها اجلماعة  اأن االإ

من موروث اأواخر ال�صبعينات وبداية الثمانينات، عندما كانت تنظيمًا �رشيًا يخو�ص �رشاعًا م�صلحًا �صد النظام 

ال�صيا�صية يف  خرى وي�صاركهم يف احلياة  �صيا�صي علني و�صلمي يعرتف باجلماعات االأ باجتاه االنخراط يف عمل 

اآثار تلك املرحلة من تاريخ العنف  ال�صورية عمليًا نحو ت�صفية  خوان«  اإطار دميوقراطي. وم�صت جماعة »االإ

ال�صوري، لكن من دون ا�صتجابات من النظام احلاكم، واأكملت م�صارها بالتوافق مع جماعات املعار�صة ال�صورية 

خرى يف اإطار ما �صار معروفًا بـ»اإعالن دم�صق للتغيري الوطني الدميوقراطي««. االأ
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�سالح  الإ حلوار  جل�سة  خ�س�س  الذي  تا�سي  الأ ملنتدى  قدموها  التي  وورقتهم 

ول للجماعة  يوؤكد عودتهم هذه؛ اإذ اأرجعوا ت�سورهم اإىل اقرتاح املراقب العام الأ

الدكتور م�سطفى ال�سباعي الذي قدمه للجنة الد�ستور عام 1950م.

املوؤمتر  باأن  اأذيع  اأن  بعد  وامل�ساحلة  بالعودة  اأملهم  تبدد  فقد  ذلك  ومع 

القطري حلزب البعث الذي عقد يف اأيار 2005م و�سع خطوطًا حمراً فيما يتعلق 

من  تت�ساعد  الدعوات  فيه  كانت  الذي  الوقت  يف  معهم،  التعامل  اأو  بعودتهم 

اإ�سارات  1980م وكانت هناك  49 لعام  لغاء القانون  قبل ُفرقاء املعار�سة لإ

اإيجابية من قبل امل�سئولني يف هذا الجتاه.
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اأما تنظيم »الطليعة املقاتلة« نف�سه فلم يبق من هذا التنظيم �سوى اأفراد

التنظيم  لهذا  يعد  ومل  »القاعدة«،  تنظيم  مع  يبدو-  ما  -على  معظمهم  اندمج 

ال�سوري اأي وجود، واأ�سبح جمرد ذكرى األيمة.

اإىل  ن�سبة  جداً  قالئل  اأفراداً  يزالون  ل  وهم  امل�ستقلون،  �سالميون  الإ  .2

معظمهم  الداخل،  يف  ال�سورية  للمعار�سة  ال�سيا�سي  الن�ساط  يف  املنخرطني 

وي�ستهويهم  �سالميني،  الإ اإىل  منهم  الليرباليني  اإىل  اأقرب  اإ�سالحيون،  مثقفون 

ب�سدة منوذج »العدالة والتنمية« الناجح يف تركيا.

بعد  ن�ساأت  بينها،  تنظيميًا  رابط  ل   
)37(

�سغرية جهادية  �سلفية  جتمعات   .3

حرب اخلليج الثانية، ومل تتطور كثرياً بعد تغري و�سعها عقب احتالل العراق، 

رهابي  خ�سو�سًا بعدما اأ�سبحت ج�رش املدد للمقاومة العراقية ورمبا التنظيم الإ

فغان  الأ القاعدة واملجاهدين  اأدبيات  تقت�رش على  فقد كانت  ذاته؛  للزرقاوي 

ن فرمبا هي تعمل معهم مبا�رشة، ولكنها مل تغري يف ا�سرتاتيجيتها  العرب، اأما الآ

)�6( برز منهم اأ�صماء منظرين للقاعدة مثل »اأبو م�صعب ال�صوري« )يعتقد اأنه م�صئول عن تفجريات لندن( و«م�صطفى 

املغرب عام ��00م، ويعتقد  )اأملاين اجلن�صية، وقد اختطف من  ار«  الزمَّ الطرطو�صي« و«حممد حيدر  حليمة 

اأيلول/�صبتمرب  تفجريات11  يف  الرئي�ص  الدور  لعبت  قد  كانت  والتي  هامبورج  يف  القاعدة  خلية  جُمنِّد  كان  اأنه 

�001م(.

من  اأ�صخا�ص  لب�صعة  القاعدة«  لـ«تنظيم  االنتماء  تهمة  ن�صبت  فقد  ال�صورية  احلقوقية  املنظمات  تقارير  ح�صب   )�7(

ال�صوريي ال يتجاوز عددهم )�1(، كما ن�صبت تهمة »التكفري والهجرة اإىل »جمموعة الزبداين« )�� �صخ�صًا(، 

رابط  اأي  بينهم  اأي  يثبت  مل  لكن  احرتازية،  اعتقال  بحمالت  عام 1996م  منذ  »ال�صلفيي«  من  مئات  واعتقل 

طالق.  تنظيمي على االإ
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جتاه النظام، فاآثار اأحداث الثمانينيات باقية يف ال�سعب ال�سوري، ومتجذِّرة اإىل 

حد العقدة، رمبا - واإذا كان بع�س اأفراد هذه املجموعات ال�سلفية اجلهادية قد 

حترر من اخلوف، فاإن ال�سعب ال�سوري برمته مازال خائفًا ترجتف �ساقاه منذ 

ربع قرن.

كانون  اعتقالت  النا�س حتى  كان معظم  الذي  التحرير«،  »حزب  بقايا   .4

ول/دي�سمرب 1999م ل يعرفون بوجود حزب اإ�سالمي بهذا ال�سم يف �سورية،  الأ

وقد تعر�س ل�رشبة جديدة من خالل اعتقالت قامت بها ال�سلطات يف ت�رشين 

ول/ اأكتوبر عام 2004م، وهو ل يزال اإىل اليوم موؤمنًا باإعادة دولة اخلالفة  الأ

يوؤمن »باجلهاد«  اهلل« ول  اأنزل  يعود »احلكم مبا  الوجود حتى  اإىل  �سالمية  الإ

مرحليًا، وبالرغم من اأن بنيته التنظيمية تقو�ست منذ 1999م، اإل اأن وجوده 

التحرير  اأن عنا�رش حزب  النظر، فمن املعروف  ل يزال قائمًا، واإن كان حتت 

وكوادره معظمها مك�سوفة لل�سلطات منذ وقت بعيد، وهو عمومًا حزب نخبوي 

نخبة   - غالبًا   - �سفوفه  يف  )ي�سم  �سعبية  �سفة  له  لي�س  الجتماعي  حامله 

طباء واملهند�سني واملدر�سني وفق ما ت�سري اإليه القوائم اخلا�سة  متعلمة من الأ

اأو مهمًا يف احلياة ال�سيا�سية  اأن يلعب دوراً خطراً  باأ�سماء معتقليه(، وُي�ستبعد 

امل�سلمني«  خوان  »الإ وبني  بينه  واأن  خ�سو�سًا  املقبلة،  املرحلة  يف  ال�سورية 

خ�سومة فكرية عميقة.

حركة  تاريخه  حتى  �سالمي  الإ الفكر  ي�سهد  مل  رمبا  الالعنف:  اإ�سالميو   .5

اإ�سالمية تعترب العنف اأيًا كان - حتى لو دفاعًا عن النف�س - غري م�رشوع، لكن 

�سالمي ال�سوري »جودت �سعيد«، الذي عمل منذ  هذا بال�سبط ما قام به املفكر الإ

�سالمية عن الالعنف مبقيًا على م�سافة  مطلع الثمانينات على ن�رش فل�سفته الإ

كبرية من النظام الذي مار�س العنف، ا�ستطاع اأن ي�سكل تياراً �سغرياً يف مطلع 

حداث  الت�سعينات، لكنه ما لبث اأن انح�رش هذا التيار منذ 1995م حتت تاأثري الأ

املحيطة التي تدفع باجتاه العنف بقوة، وعلى الرغم من اأن تاأثرياته ال�سيا�سية 

و�ساط  الأ يف  خ�سو�سًا  دم�سق،  يف  وا�سحًا  تاأثرياً  التيار  لهذا  اأن  اإل  حمدودة 

اللحام«،  »حنان  املحرتمة  الكاتبة  الن�سطة  تلميذته  عرب  خ�سو�سًا  الن�سائية 

وق�سية »معتقلي داريا« )24 معتقل( )2003-2005م( الذين كانوا من�سدِّين 



���

فكاره، �ساهد على تاأثري هذا التيار، لكن ما يجب التاأكيد عليه اأن هذا التيار  لأ

لي�س حركة �سيا�سية منظمة بقدر ما هي توجه فكري �سيا�سي عام.

دوراً  اأ�سا�سًا  متار�س  ومعظمها  احمة،  الطَّ الدينية  والرموز  القيادات   .6

مرجعية  يف  اإلهامها  جتد  ذلك  مع  اأنها  غري  بحتًا،  دينيًا  واإر�ساديًا  اجتماعيًا 

دورها  تقليد  يف  ال�سديدة  الرغبة  ولديها  العراق،  يف  ال�سنة«  علماء  »هيئة 

وا�ستن�ساخها �سورية، ولكن دون اأي رغبة يف ت�سادم طائفي اأو ما �سابه، بل اإن 

هلية« امل�ستعلة تثري خماوفهم ب�سدة،  امل�سهد العراقي الدامي واحلرب »�سبه الأ

خ�سو�سًا  ال�سوري،  ال�سعب  عموم  يف  احلال-  -بطبيعة  �سارية  خماوف  وهي 

مريكية بخلق  يف ظل حديث عن توازن طائفي ا�سرتاتيجي لتاأمني امل�سالح الأ

»حمور �سني« يخرتق »الهالل ال�سيعي«.

لقد حقق اإعالن دم�سق الذي �سدر يف )اأيلول 2005م( قفزة نوعية يف عمل 

املعار�سة ال�سورية، فقد انتقلت مطالب املعار�سة �رشاحة من »اإ�سالح النظام« 

ول مرة تتحالف معظم املعار�سة ال�سورية يف الداخل واخلارج  اإىل »تغيريه«، ولأ

م�ستقلة  اإ�سالمية  �سخ�سيات   - مرة  ول  ولأ  - ي�سم  م�سرتك  �سيا�سي  عمل  يف 

خوان امل�سلمني ال�سورية، و�سخ�سيات ليربالية مثل  )جودت �سعيد(، وجماعة الإ

بذلك  اكت�سب  دم�سق  اإعالن  اأن  �سك  ول  اأيديولوجيًا،  حمايدة  �سيف«  »ريا�س 

اأهمية فائقة. 

�سالمي  رهاب« الإ ن ل�ستغالل اخلوف الغربي من »الإ ثمة حماولة يائ�سة الآ

بتغيري  مريكية  الأ الرغبة  خماوف  من  بها  ُيحتمي  دريئة  �سالميني  الإ لو�سع 

النظام، فهناك ق�سيتان تثارا اأن اإجماًل لتحقيق هذا الغر�س:

يف  ال�سوري،  املجتمع  يف  ن  يُّ التدَّ مظاهر  اإىل  اإعالميًا  النتباه  لفت  وىل:  الأ

ال�سيا�سي  �سالم  الإ بني  النظام  معها  تعامل  التي  املعتادة  املطابقة  من  نوع 

حداث«. واملتدينني منذ »الأ

عالن عن عمليات تعقب وم�سادمات م�سلحة مع خاليا اأ�سولية،  والثانية: الإ

جند  »تنظيم  بالحقة  احلريري  اغتيال  حادثة  بعد  عالم  الإ اإليها  ي�سري  كان 

ال�سام«.
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وفيما يتعلق مبو�سوع مظاهر التدين فاإن مظاهر التدين املذكورة تقراأ عادة 

التعبري  »الراحة« يف حرية  للغاية، فمن جهة هناك نوع من  �سطحية  بطريقة 

اأن يظهر املكبوت  الفردي تتزايد منذ ربيع دم�سق، ومن الطبيعي واحلال هذه 

الديني الذي كان ميار�س يف اخلفاء، ثم اإن تزايد دور العبادة اأمر طبيعي متعلق 

الطرقات  يف  املوجودة  يديولوجية  الأ ال�سعارات  وتراجع  ال�سكانية،  بالزيادة 

والتي كانت تع�سكر املجتمع ل يعود اإىل التدين بل اإىل انح�سار اأيديولوجيا الدولة 

ذاتها، والطريف اأن معظم التحليالت اأقرب ما تكون اإىل حتليالت«ا�ست�رشاقية«، 

موقف  لديهم  يكون  ما  عادة  التقارير  يف  اآراءهم  ت�ستطلع  الذين  �سخا�س  فالأ

�سالم نف�سه كدين!. �سالميني، واإن مل يكن جتاه الإ مت�سدد جتاه الإ

ن يف �سن الكهولة وال�سيخوخة وما  اإن ذلك كله يتعلق باأجيال بداأت الآ ثم 

بعدها! اأما ما هو مقابل ذلك فهي ال�رشيحة الكربى من ال�سوريني وهم �سباب يف 

ال�سن اجلامعية وما دونها، وهوؤلء كما يبدون يف الواقع اأحد مفرزات »احلداثة«، 

وهم عمومًا غري مهتمني باملجال ال�سيا�سي اأو الثقايف، معنيون بالو�سول اإىل 

اجل�سدية،  العالقات  اإىل  اليومية، و�سوًل  ال�سلوكات  ب يف 
ُّ
التغر اأق�سى حدٍّ من 

�سالم اإميانًا باهتًا ل يخ�رش اإىل ب�سورة  ولكنهم يف الوقت نف�سه موؤمنون بالإ

وجودية يف الدفاع عن الهوية، ولكنهم يدافعون بحرارة وقلة خربة اأمام ملحد 

الرتباك، و«يف  باأقل حد من  �سلوكهم  التناق�س بني  يعي�سون  م�سادف، وهم 

�سدر كل منهم يعي�س قلبان: احلداثة والدين.

ن ومع اإح�سا�سه باخلوف من التغيري اإىل  ومن الوا�سح اأن النظام ي�سعى الآ

كان  دينية  فعاليات  اإعالن  على  وي�سجع  عالم،  الإ على  التدين  مظاهر  اإبراز 

اء يف بالد ال�سام« )13  ول لكبار القرَِّ اآخرها ال�سماح باإقامة »احلفل التكرميي الأ

ت اإعالناته �سوارع دم�سق، وف�سح املجال لل�سيوخ  اآذار/مار�س 2006م(، وقد مالأ

قد  البعث  كان  الذي  »العقائدي«،  ال�سوري  اجلي�س  على  حما�رشات  يلقوا  اأن 

�سالمية يف اجلي�س  احتكره لعقيدته )27 اآذار/مار�س 2006م( لتعزيز العقيدة الإ

ا�ستعداداً لحتمالت امل�ستقبل، ورفع احلظر عن الدرو�س الدينية يف امل�ساجد. 

اأما ما يتعلق باجلماعات ال�سلفية اجلهادية امل�سلحة، التي يُعلن عنها فاإن 

ال�سكوك الكثرية املحيطة بها جعلت عموم ال�سوريني ل ي�سدقونها، ومل ياأخذها 
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عالم الغربي نف�سه على حممل اجلد الإ

اأخرياً:

�سيل،  الأ امل�سار  �سورية هو  الدميقراطي يف  �سالمي  الإ ال�سيا�سي  رث  الإ اإن   

�سويل كان عار�سًا، فتاريخ الظاهرة يف �سورية يثبت اأ�سالتها،  وخيار العنف الأ

�سالميون  الإ فاز  لقد  باملرة،  �سورية  يف  وارد  غري  امل�سلح  �سالمي  الإ واخلطر 

ال�سيعة يف العراق يف اأول انتخابات جرت بعد الحتالل، اأ�سبحت العراق بني 

حكومة اإ�سالمية )�سيعية(، ومعار�سة اإ�سالمية �سنية، ومقاومة اإ�سالمية )�سنية 

�سالميني  بالإ حتاط  �سورية  بداأت  عالقات،  معه  النظام  يقيم  والكل  وبعثيَّة(! 

»الر�سميني«، بعد اأن كانت عالقاتها خمت�رشة باإ�سالميني معار�سني، فقد كان 

يف  احلكم  �سدة  يف  اأ�سبح  قد  �سالمية  الإ التوجهات  ذو  والتنمية  العدالة  حزب 

بدحر  التاريخي  اإجنازه  بعد  لبنان  قوة كبرية يف  اأ�سبح  اهلل«  و«حزب  تركيا، 

�رشائيلي من جنوب لبنان عام 2000م، فاإذا قدِّر للنظام اخلروج  الحتالل الإ

حوله  من  �سالمي«  الإ »الطوق  فاإنه  وحتقيقاتها  احلريري«  »اغتيال  اأزمة  من 

اأن  دون  طوياًل  املجال  له  يرتك  لن  بال�سلطة  حما�س  بفوز  اأخرياً  اكتمل  الذي 

�سالميني. يحدث تغيرياً جذريًا واإيجابيًا يف عالقته بالإ

�صالمية تتقدم يف �صورية، احلياة، �-�006/1/5م. )�8( انظر تقرير ال�صحفي اإبراهيم حميدي، التيارات االإ
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جتربتي ال�سخ�سية 

كمر�سح ملجل�س ال�سعب ال�سوري عام 2003

ب�سام اإ�سحق     

نا�سط فى جلان اإحياء املجتمع املدين فى �سورية      

جتري النتخابات النيابية ملجل�س ال�سعب يف �سورية دوريا كل اأربع �سنوات، 

الذي  �سد  الأ ب�سار  الرئي�س  عهد  يف  وىل  الأ هي   2003 عام  انتخابات  وكانت 

�سد عام  تبواأ �سدة الرئا�سة يف �سورية بعد وفاة والده الرئي�س الراحل حافظ الأ

2000 على خلفية ا�ستفتاء �سعبي. األقى الرئي�س ال�سوري املنتخب وقتها خطاب 

م�سرية  �سعار  حتت  اأ�سالحية  ية  روؤ واأطلق  ال�سوري  ال�سعب  جمل�س  يف  الق�سم 

املتطلعني  ال�سوريني  نفو�س  يف  كبري  اأثر  للخطاب  كان  و  والتحديث.  التطوير 

مال باإ�سالح  �سالح وبعث لدى املواطنني و خا�سة ال�سباب منهم الآ للتغري والإ

اقت�سادي و �سيا�سي ي�سبع تطلعاتهم اإىل ازدهار اقت�سادي و م�ساحة اأو�سع من 

احلرية و الدميقراطية يف مواجهة نظام �سيا�سي ي�سوده حزب البعث احلاكم و 

جمموعة من اأربعة اأحزاب �سيا�سية موالية له ان�سم اإليها حزب خام�س موؤخراً 
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يف عام 2005 ويدعى اجلبهة الوطنية التقدمية. 

�سوف اأناق�س جتربتي ال�سخ�سية يف الرت�سيح اإىل جمل�س ال�سعب ال�سوري عام 

2003 عن حمافظة احل�سكة ال�سورية. 

جتربتي ال�سخ�سية:

حمافظة  يف  معروف  �سيا�سي  منزل  و  �سيا�سية  بيئة  يف  ن�سئت  اأنني  رغم 

احل�سكة فاإنني مل اأفكر يف تر�سيح نف�سي ملجل�س ال�سعب؛ وذلك ملا �سمعته عن 

قارب  الأ اأن بع�س  اإل  طبيعة النتخابات و عن جدوى امل�ساركة يف املجل�س. 

�سدقاء ا�ستطاعوا اإقناعي بخو�س النتخابات للدور الت�رشيعي الثامن عام  والأ

مل بوعود الرئي�س ال�ساب اجلديد املثقف يف الغرب،  2003 يف �سوء تنامي الأ

اأن  ت�ستطيع  �سابة جديدة  بوجوه  تدعم  اأن  يجب  اإ�سالحية  ية  روؤ واأنه �ساحب 

اأ�سدقائي �سحيحًا  اعتقده  ما  ورمبا  �سالحية.  الإ يته  روؤ وتتفهم  معه  تتعاون 

لكن مل يظهر على اأر�س الواقع ال�سيا�سي قبل النتخابات ما يوحي باأن تغرياً 

كت�سف  حقيقًا �سيجري، و بالفعل قدمت طلب تر�سيحي يف اأوائل عام 2003 لأ

مكان بدون اأن  �رشيعًا باأن علي اأن اأكيف مثاليتي ال�سيا�سية مع الواقع قدر الإ

وىل �سعوبة  اأتخلى عن مبادئي و قيمي التي ن�ساأت عليها. وقد اأثبتت جتربتي الأ

حتقيق ذلك. ففي البداية لحقني من يدعي اأنهم �سما�رشة امل�سئولني القادرين 

على �سمان جناحي وبعد اأن رف�ست خدماتهم جاءين اآخرون عار�سني اأ�سواتهم 

و اأ�سوات معارفهم اأو اأقربائهم بثمن، وبعد اأن رف�ست عرو�سهم اأي�سًا، وجدت 

ول هو اإقناع الناخبني  نف�سي اأمام حتديني اأ�سا�سيني لتحقيق النجاح. التحدي الأ

خلدمتهم  ال�سخ�سية  وم�سداقيتي  مل�ساكلهم  يتي  روؤ ب�سبب  يل  الت�سويت  على 

ال�سلطة  اإقناع  فهو  الثاين  التحدي  اأما  م�رشوع.  حتٍد  وهو  م�ساحلهم  ولتحقيق 

طريقي  يف  وقفت  كثرية  عوامل  لكن  النجاح.  حال  يف  طريقي  اعرتا�س  بعدم 

للنجاح. 

املر�سح  عند  مكانيات  الإ �سعف  ثانيا،  واجلبهة.  احلزب  قائمة  تركيبة  اأولً، 

 ف�ساد بع�س العاملني يف اجلهاز 
ً
امل�ستقل حلماية م�سداقية عملية القرتاع. ثالثا،

احلكومي امل�رشف على النتخابات. رابعًا، تدخل بع�س امل�سئولني املحليني يف 
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عملية القرتاع. خام�سًا دعم احلزب احلاكم لبع�س املر�سحني امل�ستقلني. �ساد�سًا، 

او  لك�سفها  اآلية  امل�ستقلني وغياب  املر�سحني  لدى بع�س  الغ�س  اأ�ساليب  �سيوع 

منعها. �سابعًا، عدم النظر اأو اأخذ العتبار بطعون املر�سحني امل�ستقلني لنتائج 

النتخابات. 

اأوًل: تركيبة قائمة احلزب و اجلبهة

نيابيًا،  مقعداً  ع�رش  اأربعة  على  احل�سكة  حمافظة  يف  املر�سحون  يتناف�س 

�ستة منها للم�ستقلني ولكن جرت العادة اأن ت�سم قائمة احلزب احلاكم وجبهته 

قل م�سمون فوزها. و تاأخذ قائمة احلزب واجلبهة  املوالية ع�رشة اأ�سماء على الأ

بعني العتبار متثيل جميع ال�رشائح الجتماعية يف املحافظة بن�سب قريبة من 

القائمة  يف  كاملة  بن�سبة  ال�رشائح  هذه  اإحدى  متثيل  مت  اإذا  بالتايل  و  الواقع. 

احلزبية يفهم من ذلك اأن اأي مر�سح م�ستقل ينتمي اإىل تلك ال�رشيحة يفقد اأي اأمل 

ن الناخبني قد ينفرون من الت�سويت ملر�سح  يف النجاح لعتبارين، اأولهما، لأ

ن احلزب احلاكم  مت متثيل �رشيحته ب�سكل واٍف يف قائمة اجلبهة. وثانيهما، لأ

واإمكانياته �سوف ت�سخر لدعم مر�سحني مقبولني من طرفها ينتمون اإىل �رشائح 

مل يتم متثيلها ب�سكل واٍف يف قائمة اجلبهة. 

مكانيات عند املر�سح امل�ستقل حلماية م�سداقية عملية  ثانيًا: �سعف الإ

القرتاع 

بعد النتهاء من عملية القرتاع يف النتخابات توجهت اإىل مبنى املحافظة 

الفرز، كما  مراقبة عملية  �سارك يف  لأ �سوات  الأ فرز  حيث كانت جتري عملية 

ي�سمن هذا احلق للمر�سحني قانون النتخابات، ولكني منعت من قبل ال�رشطة 

من الدخول. اأبديت احتجاجي لل�رشطة التي منعتني من الدخول مبينًا لهم حقي 

اإىل  ا�سطرين  مما  املحافظ  اأوامر  ينفذون  باأنهم  فاأجابوين  بالدخول  القانوين 

اآخر  قانون  اأي  فوق  املحافظ  اأوامر  تعترب  الطوارئ  قانون  فح�سب  الن�سحاب. 

بعد  واللغط  الكالم  كرثة  من  لحقًا  تفاجاأت  وقد  النتخابات.  قانون  فيه  مبا 

�سف وب�سبب اإبعادي عن عملية الفرز وعدم  النتخابات عن عمليات تزوير. ولالأ
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�سوات يف  قبول املحافظ، �سليم كبول، تزويدي بنتائج القرتاع ح�سب فرز الأ

كل املراكز النتخابية وجدت نف�سي غري قادر على اجلزم باأنه قد ح�سل تزوير 

�سوات  اأو على اجلزم باأنه مل يح�سل تزوير، ولكن منعي من دخول قاعة فرز الأ

اأنني وزمالئي من  اإىل  �سافة  هو مدلول على وجود خلل يف عملية الفرز. بالإ

املر�سحني امل�ستقلني مل ن�ستطع اأن نوفر مندوبني لنا يف كل املراكز النتخابية 

البالغة وقتها 854 مركزاً يف حني يوجد مندوبون عن احلزب احلاكم و جبهته 

ينتمون  الدولة  لدى  موظفني  قبل  من  النتخابية  املراكز  وتدار  املراكز،  بكل 

اأربعة مراكز جوالة قبل يوم  اإحداث  حيان. كما مت  اأغلب الأ للحزب احلاكم يف 

من النتخابات لتح�سيل اقرتاع البدو الرحل، وهذه ال�سناديق اجلوالة ت�رشف 

ي مر�سحني م�ستقلني  عليها ال�رشطة املحلية بدون اإمكانية تواجد اأي مندوبني لأ

ربعة التي تفتقر اإىل الرقابة و  معهم علمًا باأن نتائج اقرتاع هذه ال�سناديق الأ

امل�سداقية، قادرة على تغيري نتيجة القرتاع.

ثالثًا: ف�ساد بع�س العاملني فى اجلهاز احلكومي 

امل�سرف على النتخابات 

خالل  اإ�رشافية  مهام  يعطون  والذين  الدولة  يف  العاملني  من  الكثري  هناك 

عملية القرتاع يعر�سون على املر�سحني تقدمي خدمات ا�ستثنائية لهم مقابل 

املال، وتت�سمن هذه اخلدمات كتابة ورفع تقارير اأمنية كاذبة بحق املناف�سني 

قوياء اأو تزوير النتائج بطرق خمتلفة.  الأ

رابعًا: تدخل بع�س امل�سئولني املحليني فى عملية القرتاع

ي�ستغل بع�س امل�سئولني احلزبيني املحليني نفوذهم باإعطاء توجيهات اإىل 

التابعني لهم من الكوادر احلزبية حتت قيادتهم لدعم بع�س املر�سحني املقربني 

هوؤلء  مينع  قد  كما  دم�سق.  يف  احلزبية  القيادة  با�سم  كذبًا  واأحيانًا  منهم، 

املر�سحني  مع  والتعاون  العمل  من  �سلطتهم  حتت  احلزبية  الكوادر  امل�سئولون 

امل�ستقلني؛ بحجة اللتزام بانتمائهم حلزب البعث و مر�سحيه.  
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خام�سًا: دعم احلزب احلاكم لبع�س املر�سحني امل�ستقلني

يتناف�س املر�سحون يف حمافظة احل�سكة على اأربعة ع�رش مقعداً نيابيًا، علمًا 

باأن حجم املحافظة يوؤهلها اإىل �سعف هذا الرقم. يحق للمر�سحني املتناف�سني 

من  اأي  يف  يعط  مل  ولكن  املقاعد،  هذه  من  �ستة  على  يتناف�سوا  اأن  امل�ستقلني 

اأكرث  على  التناف�س  اإمكانية  للم�ستقلني  املا�سية  الثمانية  النتخابية  الدورات 

من اأربعة مقاعد يف اأف�سل احلالت؛ حيث ادعت قائمة احلزب و اجلبهة اأحقيتها 

حيان يف ما  اأغلب الأ ربعة امل�ستقلني يف  بع�رشة من هذه املقاعد، وبتزكية الأ

ي�سمى بقائمة الظل. واحلقيقة جرى يف انتخابات الدور ال�رشيعي اخلام�س يف 

ولكن  احلاكم؛  احلزب  تدخل من  بدون  للم�ستقلني  �سفافة  انتخابات  املحافظة 

التالية  الدورات  يف  بعدها  من  دعم  الذي  احلاكم  احلزب  اإىل  ترق  مل  التجربة 

يف  احلاكم  البعث  حزب  اأع�ساء  ويقول  اختياره.  من  م�ستقلني  مر�سحني 

املحافظة اأن من حقهم مثل �سائر القوى ال�سيا�سية اأن يوؤيدوا من يرونه منا�سبًا 

من امل�ستقلني وهذا طبعًا كالم غري منطقي فاحلزب احلاكم الذي اأعطى نف�سه 

قل من ع�رشة من اأ�سل اأربعة ع�رش  اأحقية ت�سمية قائمة مر�سحني تتاألف على الأ

خرين ليتناف�سوا على باقي املقاعد بدون اأي  مر�سحًا عليه اأن يف�سح املجال لالآ

اأي مر�سح م�ستقل يح�سل على دعم  فاإن  اإىل ذلك  �سافة  بالإ تدخل من طرفه. 

القرتاع ي�سمن جناحه.  الذي ت�رشف كوادره على عملية  البعث احلاكم  حزب 

خرية، حيث وجهت قيادة احلزب احلاكم  وهذا ما حدث فعاًل يف النتخابات الأ

اأ�سافت  كما  فعاًل  فاز  الذي  امل�ستقلني  اأحد  بانتخاب  كوادرها  النتخاب  يوم 

قيادة احلزب ا�سم اأحد امل�ستقلني اإىل قائمتها ملدة �ساعات، ثم تراجعت وحذفت 

�سوات على ح�ساب  لوف من الأ ا�سمه؛ لكنه وخالل �ساعات ح�سل على ع�رشات الأ

خرين.  املر�سحني الآ

�ساد�سًا: �سيوع اأ�ساليب الغ�س لدى بع�س املر�سحني امل�ستقلني و غياب اآلية 

ك�سفها اأو منعها 

يقوم املواطنون بالقرتاع ببطاقة انتخابية تختم من قبل امل�سئول يف مركز 

ميكن  باأنه  علمًا  ا�ستخدامها،  يعاد  ل  حتى  بالت�سويت؛  دلء  الإ قبل  القرتاع 
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للمواطن اأن ي�سوت يف اأي من املراكز النتخابية يف املحافظة اأو يف القطر لو 

اأراد، ولكن ملرة واحدة. و لكن اأ�ساليب غ�س وتزوير كثرية ل اأريد ذكرها حتى 

ل اأ�سهم يف ن�رش ثقافة التزوير النتخابي مت ا�ستخدامها من بع�س املر�سحني 

امل�ستقلني مكنتهم من الت�سويت بالبطاقة النتخابية الواحدة عدة مرات ويف 

�ساليب �ساهمت يف  اأكرث من مركز انتخابي واحد مل�سلحة مر�سح واحد. هذه الأ

ت�سويه نتائج القرتاع ويف ن�رش وت�سجيع ثقافة التزوير ل�سالح املر�سح املحبذ 

بهذه  امل�سئولني  قبل  من  الكرتاث  عدم  هو  اأي�سًا  اأده�سني  ما  الناخبني.  لدى 

الواقعة، وا�ست�سالم كثري من املواطنني لواقع الغ�س والتزوير وغياب اأي اآليات 

ليات فاإنه ل يعمل بها، ول توؤخذ  قانونية للتعامل معها، واإن وجدت بع�س الآ

على حممل اجلد من قبل امل�سئولني عن عملية القرتاع. 

املر�سحني  بطعون  العتبار  فى  خذ  الأ اأو  جديًا  النظر  عدم  �سابعًا، 

امل�ستقلني لنتائج النتخابات

مع  اجتمعا  احلاكم  احلزب  فرع  واأمني  حينها  احل�سكة  حمافظ  اأن  رغم 

وا�سحًا  بدا  اأنه  اإل  اعرتا�ساتهم  ب�ساأن  معهم  للتداول  امل�ستقلني  املر�سحني 

الفرع  واأمني  للمحافظ  القوية  الرغبة  امل�ستقلني احلا�رشين  املر�سحني  جلميع 

ال�سخ�سية  هانات  الإ توجيه  ح�ساب  على  ولو  القرتاع،  نتيجة  عن  الدفاع  يف 

والتهامات للمر�سحني املعرت�سني. و كان يل ن�سيب من هذه التهامات حيث 

�سوات. وعندما  اأ�سرتي الأ اأدعي حب الدميقراطية بينما  اتهمني املحافظ باأين 

عاتبت املحافظ على هذا الفرتاء قال يل اإنه لكرثة �سماعه لهذه التهامات يل 

من بع�س زواره �سدقها. لقد تبني يل من الجتماع عدم جدوى تقدمي الطعون 

اأيام  هانة. وبعد ثالثة  التوبيخ والإ واأن من يتجراأ على الطعن �سيكون ن�سيبه 

ال�سعب  جمل�س  بع�سوية  الفائزون  املر�سحون  قام  القرتاع  نتائج  �سدور  من 

نتائج  اأ�سبحت  وبالتايل  دم�سق،  يف  املجل�س  بناء  يف  القانوين  الق�سم  بتاأدية 

النتخابات نهائية.

اأي�سًا هناك ظاهرة خطرة لحظتها من خالل جتربتي النتخابية هى ا�ستغالل 

الفوارق الدينية والع�سائرية والقومية من بع�س املر�سحني حلث �رشائح معينة 
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�سف مت تبني مثل هوؤلء املر�سحني امل�ستقلني  من الناخبني للت�سويت، لهم ولالأ

من حزب البعث احلاكم، وفازوا بدعم منه يف النتخابات. اأخرياً، هناك اإيجابيات 

للتوا�سل  كفر�سة  ذاتها  النتخابية  العملية  ا�ستثمار  وخا�سة  لالنتخابات 

اأفكار جديدة من  لطرح  املواطنني وحمطة  والتعارف بني �رشائح خمتلفة من 

فكار وجذب قطاع وا�سع من النا�س  قبل املر�سحني جماهرييًا، ونقا�س هذه الأ

لالهتمام بال�ساأن العام. وطبعًا ل اأهدف من هذه الورقة توجيه النقد ال�سخ�سي 

ب�سفافية  جتربتي  تدوين  من  اآمل  بل  �سيا�سية  جهة  اأية  على  الهجوم  اأو  حد  لأ

وب�سدر رحب، اأن اأ�ساهم يف نقد بع�س املثالب التي اعرت�ستني وامل�ساهمة يف 

�سالح النتخابي ملا فيه من م�سلحة ملحة للوطن وللمواطنني. دفع عجلة الإ
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الف�سل الثاين

التحول الدميقراطي فى اإ�سبانيا
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املرحلة النتقالية فى اإ�سبانيا 

من وجهة نظر ا�سرتاكية

 )Elias Diaz( اإليا�س دياث     

اأ�ستاذ القانون فى جامعة مدريد، 

وكان من موؤ�س�سي احلزب ال�سرتاكي، 

كما اأنه كان ع�سواً فى اللجنة الد�ستورية 

التي �ساغت الد�ستور خالل املرحلة النتقالية 

يبدو اأنه من امل�ستح�سن البدء، لي�س مبقدمة ، ولكن با�ستعرا�س للمنظور الذي 

املرء  يبداأ  اأن  فيرب-  ماك�س  العجوز-  ن�سائح  من  اإن  بل  اأحدنا،  فيه  يتحدث 

ب�سكل  احلديث  جوهر  اإىل  لحقًا  ي�سل  كي  الذاتي  اأو  الالمو�سوعي  باحلديث 

مو�سوعي. 

بل  كثرياً،  اأتغري  مل  باأين  اأعتقد  اأتكلم من خالله -والذي  الذي  اإن منظوري 

اإننى  اأقول  الدميقراطي.  ال�سرتاكي  املنظور  من  يتغريون-  ل  ممن  اأين  اأعتقد 

ال�سرتاكيني  من  دائمًا  كنت  اإننى  وحيث  كثرياً،  تغريوا  خرين  الآ واإن  اأتغري  مل 

غري التقليديني، بل من ال�سرتاكيني احلديثني، فقد كان ينظر يل على كوين من 
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ن اأقولها على �سكل طرفة، اإن كل اأولئك ال�سيوعيني احلمر ممن  �سالحيني. والآ الإ

انتقدوين ونعتوين باأين ا�سرتاكي – دميقراطي واإ�سالحي، اأقول وبالرغم من اأن 

اأراهم اليوم يعودون ليقولوا يل اإنى ل اأغايل يف  انتقاداتهم كانت ودية، فاأنا 

توجهاتي الي�سارية.

ل�ست اأكرث ي�سارية من ذي قبل، واأود القول اإن هذا منظوري. وكما ُيقال فاأنا 

م�سئول عن موقفي كع�سو يف احلزب ال�سرتاكي.

ول  لقد بداأت اأوىل خطواتي على هذا الدرب مع –اإميليو كا�سيلينيو– و –راوؤ

�ستاذ وال�سيا�سي  مورودو- وكنا نعمل جميعًا مع – اإنريكه تيرينو غالبان - الأ

الذي اأدين له بالكثري من معرفتي الثقافية وثقافة اإ�سبانيا لتلك احلقبة.

والفكرية،  ال�سيا�سية  معرفتي  اأمني  بداأت  العامل  ذلك  يف  املدر�سة،  تلك  يف 

ومدينة  اأ�ستوريا  حمافظة  من  كل  يف  قمت  لها،  التطرق  اأريد  ل  �سباب  ولأ

اأوبيدوو بالنتقال من العالقة ال�سيا�سية الوثيقة، اإىل العمل يف �سفوف احلزب 

ال�سرتاكي. وهناك يف حمافظة اأ�ستوريا بداأت بالتعاون مع احلزب ال�سرتاكي 

اأ�ستاذاً  لكونك  يل«  قالوا  حيث  احلياة.  قيد  على  زال  ما  فرانكو  اجلرنال  وكان 

وهو  اأ�ستوريا«  ال�سرتاكي عن حمافظة  بك يف حزبنا  فاأنت مرحب   ، جامعيًا 

احلزب الذي كان ي�سم الكثري من الكوادر العمالية، ولكنه باملقابل ، وا�سمحوا 

يل ا�ستخدام هذه العبارة » حيث قالوا يل من املرغوب فيه اأن يقال اإن حزبنا 

يف اأ�ستوريا ي�سم اأ�ساتذة جامعيني ومفكرين اأو اأ�ساتذة كر�سي« واأجبتهم » نعم 

...»
َّ
باإمكانكم العتماد علي

ين كنت  بهذه الطريقة جاء ان�سمامي اإىل �سفوف احلزب ال�سرتاكي، لي�س لأ

اأرغب يف تكري�س نف�سي للعمل ال�سيا�سي واأتخذ منه مهنة وهو ما مل اأمتهن، بل 

اإن عملي كان دائمًا يدور �سمن دائرة اجلامعة، بالرغم من اأين كنت اأحاول دومًا 

مد يد امل�ساعدة اإىل الرفاق ال�سيا�سيني، وذلك من منطلق اخت�سا�سي كاأ�ستاذ 

 القول من هذا املنطلق، بالرغم من اأين 
َّ
يف الفل�سفة القانونية. كما اأ�سعر اأن علي

ل اأريد تخ�سي�س مزيد من الوقت للتحدث عن نف�سي، فاإنى اأ�سعر يف هذا الوقت 

هناك  كان  ال�سرتاكي.لقد  للحزب  ينتمي  الذي  الوحيد  العن�رش  اأ�سبحت  باأين 

لوحدي  بقيت  باأين  فاأ�سعر  ن  الآ اأما  احلزب،  لهذا  فعاًل  ينتمون  ممن  الكثريون 
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حزبيًا وما زلت ع�سواً فيه.

الذي حدث اأنه ويف اأحد الجتماعات ال�سبيهة بهذه، حيث كان هناك اأ�سخا�س 

نقوم  باأن  جميعًا،  منا  بالطلب  اأحدهم  قام  املختلفة،  التوجهات  ذوي  من 

بجدي  الت�سل�سل الأ الذين �سبقوين يف  �سخا�س  الأ بالتعريف كٌل عن نف�سه. وبداأ 

بالتعريف كٌل عن نف�سه، وقال اأحدهم » اأنا ل�ست من احلزب ال�سرتاكي بل من 

موؤيديه » بل اإن فتاة كانت حا�رشة قالت اأي�سًا » اأنا ل�ست من احلزب ال�سرتاكي 

بل من موؤيديه« واآخر....« اأنا ل�ست حزبيًا بل من موؤيدي احلزب«. وعندما ذكر 

ا�سمي، وقفت وقلت » اأنا ع�سو يف احلزب ال�سرتاكي ول�ست من موؤيديه«. ومنذ 

نها تعك�س حقيقة ما اأنا فيه، فاأنا فعاًل  ذلك احلني تبنيت هذه العبارة ك�سعار؛ لأ

ين مل اأجد اأ�سبابًا ت�ستدعي التخلي عن هذه  ع�سو يف احلزب ال�سرتاكي وما زلت لأ

الع�سوية، خا�سة واأننى ع�ست الظروف التي كانت �سائدة خالل حقبة اجلرنال 

فرانكو يف حمافظة اأ�ستوريا، وهي ظروف كانت ع�سيبة للغاية، ومع ذلك فقد 

مرت فرتات على احلزب ال�سرتاكي �سعرت بها وبكل ب�ساطة، باأنني ل�ست منه 

للتخلي عن ع�سويتي  يدفعني  اأن  الذي ميكن  احلد  اإىل  لي�س  ولي�س مني ولكن 

اإىل  انتقلت  الفاتر نحوه وتاأييده. ثم  اأو امليل  اأ�سعر بعدم امليول  فيه. بل كنت 

مرحلة النقد حيثما ظهرت ق�سايا الف�ساد، حينما ظهرت ق�سية الـ GAL التي 

 
ّ
هددت حينها وب�سكل فعلي دولة القانون، وكذلك ق�سايا اأخرى. كما يجب علي

القول وحل�سن احلظ، باأنني فاليوم اأ�سعر باأننى اأكرث ميوًل وتاأييداً لهذا احلزب.

مور ب�سكل اأف�سل مما �سبق ولكن هذا ل يعني باأي �سكل من  يبدو اأنهم يديرون الأ

�سكال اأن جميع ممار�سات احلكومة ال�سرتاكية يف تلك احلقبة كانت فا�سدة. لقد  الأ

اأجنزت بع�س املهام وكانت اإيجابية، كما مت ممار�سة بع�س الت�رشفات ال�سلبية 

كما بينا. ول اأود اأن اأكون قا�سيًا وخا�سة اأن اأكون قا�سي ف�سل اأو اأن اأ�سجب 

يديولوجية بل  تلك احلقبة بالكامل...ل اأبداً. ولكن هذه هي نظريتي اخلا�سة والأ

ونظريتي العقائدية والفكرية.لقد فعلت ما بو�سعي واأعتقد باأننى فعلت �سيئًا ما 

عمال حينما كان يطلب مني  بخ�سو�س الد�ستور ومن ثم �ساركت يف بع�س الأ

م�ساعدة اأو ا�ست�سارة، ودائمًا من نف�س املنظور والقناعة.

اأما بالن�سبة ملا اأنا قادر على تقدميه يف هذه اللحظات التي نتداول بها ومن 
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مكان. ثم خالل النقا�س... ف�ساأحاول التف�سيل قدر الإ

يف  النتقالية  احلقبة  اأن  اإىل  التنويه  همية  الأ بغاية   
ٌ
اأمر اأنه  يل  يبدو  اأوًل: 

التي تبعت حقبة حكم  التغيري  للد�ستور وعملية  اإقرار  اإ�سبانيا وما تخللها من 

اأي�سًا  همية، ومهام  الأ الدميقراطية هي حقبة غاية يف  بتبني  وانتهت  فرانكو 

األ ُينظر اإليها ب�سكل جوهري. اأق�سد اأنها مل متر عرب حالة �سلبية مطلقة وهو ما 

كان عليه النظام الديكتاتوري، اإىل حالة اإيجابية مطلقة ومتكاملة، واأق�سد هنا 

1978 ل. بل  اأو   1976 اأو عام   1975 اإقرار النظام الدميقراطي بدءاً من عام 

مور  حداث والأ اإن جميع هذه احلالت هي حالت تاريخية ح�سب منظوري لالأ

جميع  ن  لأ وذلك  تدريجي،  ب�سكل  تبلورت  حالت  القول  �سح  اإن  فهي  عامة، 

يقاع وال�رشعة  مور يجب اأن تتبلور ب�سكل تدريجي واإن مل يكن ذلك بنف�س الإ الأ

وكل  تاريخية،  منظومة  �سمن  ي�سري  �سيء  كل  فاإن  وبالنهاية  احلقب.  كل  يف 

�سيء يدخل �سمن عمليات حتول ذات منظور خمتلف. وبالتايل يجب النظر اإليها 

نه  من املنظور ال�سحيح. اأقول اإن الد�ستور مل يكن ولي�س هو بال�سيء املثايل؛ لأ

طر املحددة متوفرة. مل يلتزم باإطار حمدد علمًا باأن الأ

ف�سل جتنب الذين يفكرون يف هذا املو�سوع، اأي املو�سوع  يبدو اأنه من الأ

الذي تطرقت اإليه اآنفًا مثل ال�سيد – ماك�س فيرب- اإنني اأحتدث عن اليوم »ال�سكل 

الفرتات  من  واأ�سكال  الدميقراطية  من  اأ�سكال  هناك  مثالية.  اأ�سكال  املثايل« 

اأريد قوله  النتقالية، وهذا يعني اأن يطبق ال�سكل املتبنى بحذافريه كاماًل. ما 

من وراء ذلك كله، هو اأن العملية النتقالية يف اإ�سبانيا هي �سكل مفتوح، �سكل 

ت�سور  اأي  اأحد  لدى  يكن  باحل�سبان ومل  تكن  مفاهيم مل  ومفاهيم.  ذو دللت 

عنها، ومثال كري�ستفال كولون الذي اأورده –خو�سيه �سان روما- ينطبق على 

هذه احلالة، اأي اأنه الجتاه العام والذي كان نحو هدف ما، وكانت تربز اأمور 

جتري معاجلتها اآنيًا وخالل �سري العملية ب�سكلها املتكامل.

يف هذا ال�سدد، اأذكر حادثة حقيقية ميكن اأن ت�سف ب�سكل دقيق و�سادق ما 

طروحات النظرية البحتة. ن، بل هي اأف�سل من الأ نحن ب�سدده الآ

�سمع خرب  فرانكو،  فيه  الذي مات  اليوم  فونتيه– اإنه يف  –كارلو�س  يقول 

وفاته بينما كان ياأكل مع �سديقه –اأندر�س مالكراوك�س– وهو موؤرخ احلرب 
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علمت  عندما  له،  قال  مالكراوك�س  اإن  فونتيه–  –كارلو�س  يقول  �سبانية،  الإ

ن �ستحدث اأ�سياء رهيبة يف اإ�سبانيا، حيث اإنه وبعد 40  مبوت فرانكو »ح�سنًا، الآ

غالق �سينفجر حتمًا وتخرج منه الفو�سى  عامًا من القمع، فاإن القدر املحكم الإ

�سبانية املعهودة. �سيبداأ عهد قمع جديد و�سيكون هناك كثري من الحتجاجات  الإ

والفو�سى والعنف »واأجابه كارلو�س فونتيه« بل لي�س من امل�ستغرب اأن ن�سهد 

حمامات من الدم....اإلخ« ول اأعلم ما اإذا كان كارلو�س فونتيه يبالغ قلياًل ولكن 

يتبناها ويفكر بها كارلو�س مالراوك�س  التي كان  العري�سة  تلك هي اخلطوط 

حداث التي يعتقد باأنها قد جتري بعد رحيل اجلرنال فرانكو. والأ

يقول كارلو�س فونتيه. باأنه قال لكارلو�س مالكر اوك�س »ل. لن يحدث مثل 

هذا...ملاذا تعتقد ذلك ؟« واأنا بدوري اأ�رشد تلك احلوارات التي متت بني الثنني؛ 

ن لها �سلة باعتقادي مبا �ساأقوله اليوم حتديداً. »ل. لن يحدث ذلك، وملاذا  لأ

�سيحدث؟« ....فقط كان ميكن اأن يحدث لو اأن اأحداً مل يكن يعرف اأن النا�س من 

“ ولذا  اخلفاء  وتنجز يف  تعمل  بل كانت  م�ست�سلمة،  تكن  فرانكو مل  معار�سي 

مور من نقطة ال�سفر، بل كان قد قطع �سوط مهم  فحني مات فرانكو مل تبداأ الأ

�سارة اإليه حتديداُ، جاهزية،  على طريق اجلاهزية. كانت هناك وهو ما اأريد الإ

كانت  ولكنها  الكايف  بالقدر  عقالنية  ول  م�ستقيمة  ول  بالطبع  مثالية  لي�ست 

يا الفكرية. ولنقبل بذلك. ويبدو اأننا  جاهزية تتمتع ب�سيء من الو�سوح يف الروؤ

�سياء. باعتقادي اأننا  نخ�سى اأحيانًا القول اإننا نعلم ولو قلياًل كيف هي حال الأ

نحن الذين نتقا�سى اأجور اأتعابنا كي نحا�رش ونقراأ الكتب يف قاعات اجلامعات 

مور. ونفكر...اإلخ، وكذلك ال�سيا�سيون، يجب مطالبتنا باأن نقوم بتو�سيح الأ

اإذاً مالكر اوك�س يقول “اإن اجلاهزية وال�ستعداد مل يكونا كافيني يف املجال 

النظري خالل حقبة فرانكو” وهذا �سيء له عالقة بي �سخ�سيًا، ومن هنا اأريد 

�سياء، �سواًء يف املجال النظري اأو العملي. ويعلم احلا�رشون  التنويه اإىل بع�س الأ

اآخر  ومبعنى  للوقت،  م�سيعة  اإل  هو  ما  عملي  هو  عما  نظري  هو  ما  عزل  اأن 

فاإن الف�سل بني التخطيط والعمل امليداين، وحيث اإنه يف هذه املوا�سيع حتديداً 

فاإن الف�سل بني النظرية واملمار�سة، والرتكيز على ما هو نظري اإمنا يقود اإىل 

مالئم  نظري  تخطيط  دومنا  امليداين  العمل  على  الرتكيز  يقود  بينما  املثالية. 
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اإىل الت�سدد الذي ل طائل منه واإىل الرباغماتية والنتهازية وال�سري دون هدف 

حمدد. من هنا فاأنا اأعتقد باأن النظرية واملمار�سة كانتا حا�رشتني جنبًا جلنب، 

وكانت هناك جاهزية كافية يف اإ�سبانيا اأثناء تلك احلقبة.

لقد حتدث عن هذا املو�سوع، �سان روما كما حتدث عنه كل من �سارتوريو�س 

جتاربهم  عن  يتحدثون  وهم  مار�سوه  نهم  لأ ؟.  ملاذا  تعلمون  هل  واأوليارت. 

بي  متعلق  هو  ما  اإل  مر  الأ من  يهمني  فال  اأنا  اأما  ال�سدد.  هذا  يف  ال�سخ�سية 

�سخ�سيًا، م�سافًا اإليه اجلانب العملي واملمار�سة التي �ساهمت من خاللها بقدر 

جيد وكذلك املنظور الذي ميكن امل�ساهمة من خالله واملنظور الذي متت من 

خالله م�ساهماتي وذلك حني احلديث عن القوى العمالية والثقافية. ويبدو يل 

دائمًا باأين اأتخذ وب�سكل تلقائي موقف القوى العمالية والثقافية كقوى ل بد من 

اأخذها بعني العتبار. فقد كانت القوى العمالية اأكرب القوى الفعالة، نعم. وهي 

كرب يف دفع العملية برمتها....اإلخ. نعم. كما كان للقوى  التي �ساهمت بالقدر الأ

ال�سبان من طلبة ومعلمني وكتاب وعمال  اأولئك  والطلبة،..  املثقفة وللجامعة 

�سالح والتح�سري لها. م�ستقلني دور مهم يف دفع عملية الإ

يقول  كما  ال�سوابق  من  الكم  وهذا  “الرتكة” القيمة  هذه  وعلى  عليه  وبناًء 

اأقوم  قد  باأنه  علمًا  التالية،  النواحي  اإىل  التنويه  يجب  فاإنه  فونتيه،  كارلو�س 

�سارة اإىل نواٍح اأخرى لو اأنني كنت يف ور�سة خمتلفة. اأما هنا فقد ارتاأيت اأن  بالإ

اأ�سري اإىل النقاط والنواحي التي �ساأوجزها كالتايل:

نوليها  اأن  يجب  التي  الق�سوى  همية  الأ اإىل  �سارة  الإ اأود  وىل،  الأ املكانة  يف 

انعدام  �سد  حقبة/  اأو  الديكتاتورية  �سد  حقبة/  خالل  النا�س  تعبئة  مل�ساألة 

الدميقراطية. وقد يقول قائل “ تلك عملية طويلة و�ساقة، ف�ساًل على عدم معرفة 

اأن  جداً  ومهم  مهم  �سيء  فهذا  وبالفعل  التغيري”.  فيها  �سيحدث  التي  اللحظة 

هم من ذلك هو اأن يكون لدينا ال�ستعداد  نعرف متى ميكن اأن يحدث التغيري، والأ

املالئم ل�ستقبال التغيري ومعاجلته بال�سكل املنا�سب، وهنا اأود جمدداً الت�سديد 

ن النا�س كانوا خالل تلك احلقبة الديكتاتورية.....  على الناحية النظرية. نعم. لأ

وراق لت�سوي�س النا�س وو�سعهم اأمام  كانت الديكتاتورية متار�س �سيا�سة خلط الأ

النا�س ليعرفوا حتى معنى  اأو تقدير معامله. مل يكن  م�سهد ل ي�ستطيعون فهم 
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دولة احلقوق. وهنا ميكنني اأن اأجيب مبا�رشة وبدون حتفظ واأقول: اإن النا�س مل 

حزاب ال�سيا�سية  يكونوا يعرفون ذلك، ومل تكن لديهم القدرة على التمييز بني الأ

همية. عمل يتمثل يف  ول كيفية اآلية الدميقراطيات. هناك عمل �ساق وبالغ الأ

ليات التي حتركها.  تاأهيل النا�س �سمن معايري الدميقراطية وكيفية عملها والآ

التاأهيل  ذلك  اإن  بل  الدميقراطية،  اإقرار  بعد  حتى  ي�ستمر  اأن  يجب  عمل  وهو 

الديكتاتورية  زمن  وبخ�سو�س  تتوقف.  اأن  ميكن  م�ستمرة ل  عملية  اإل  هو  ما 

مهمة،  اأبعاداً  تاأخذ  العملية  فاإن  الدميقراطية،  انعدام  و�سد  اأثناء  اأو  و�سدها 

حيث اأنه ومن خاللها يتم توعية النا�س واملجتمع بقيم الدميقراطية كي ي�سبح 

النقطة  اإىل ذلك و�سمن هذه  لديهم فكرة وا�سحة وغري ملتب�سة عنها. م�سافًا 

القوى  جميع  التفاف  يف  واملتمثلة  ال�ساملة  املهمة  اإىل  �سارة  الإ يجب  وىل،  الأ

التعددية واملناف�سات  اإن  الدميقراطية وجتميعها يف بوتقة عمل واحدة، حيث 

حداث لحقًا، اأي بعد انح�سار فرتة  النتخابية �ستجد لها مت�سعًا على م�رشح الأ

جميع  وتقارب  و�سهر  تنمية  من  بد  ل  اإذاً،  للديكتاتورية.  والت�سدي  املقاومة 

القوى الدميقراطية والعمل جنبًا اإىل جنب وهو �سيء ممكن التحقيق، حيث اإن 

الذي ميكنها من  اإىل احلجم  اأبداً  العقائدية مل تكن يومًا، ولن ت�سل  اخلالفات 

خالله احليلولة دون جتمع تلك القوى، ومن ثم وبعد انح�سار الديكتاتورية ميكن 

�سارة  للتعددية احلزبية واملناف�سة، الظهور اإن وجب. وبهذا اأكون قد ا�ستكملت الإ

وىل. اإىل النقطة الأ

اإن  القائلة  الفكرة  التخلي نهائيًا عن  اأ�سلفت، تتمثل يف  الثانية كما  النقطة 

ويف  املجتمعات  و�سمن  املدنية  احلياة  يف  حيزاً  حتتل  اأن  ميكن  ل  ديان  الأ

اإنه من الناحية ال�سيا�سية، ل توجد فكرة  اأقول  اأن  اأي�سًا. وقد تعودت  ال�سيا�سة 

الرتقاء. اأق�سد ال�سمو وال�سيادة وال�سيطرة.اختاروا التعبري الذي يعجبكم، حتّكم 

ال�سلطة املدنية بال�سلطات الدينية.

ديان هي اأمور �سخ�سية، فالذي يريد اختيار هذه اأو تلك العقيدة هو حر  الأ

مور ال�سخ�سية، واملح�سلة هي اأنه ل ميكن و�سع  ن ذلك من الأ يف اختياره؛ لأ

�سا�سية حتت رحمة اأو هيمنة الن�سو�س املقد�سة اأو املفرت�س اأنها  القوانني الأ

ن هذا هو تخ�س�سي يف اجلامعة. ذلك  مقد�سة اأي كانت. هذا واعذروين ثانية لأ
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ما يطلقون عليه تعبري »جمرد النزعة الالهوتية املتحكمة« وعندما ياأتي اأحدهم 

نه يتطابق والن�سو�س  اأن ي�سود لأ اإن »راأيي عن العدالة هو الذي يجب  ويقول 

�سباب عدة  البلد، هذا املجتمع بات تائهًا، وهو تائه لأ اإن هذا  اأقول  املقد�سة« 

فكار قد تاأتي من ديانات اأخرى خمالفة،ولذا فاأنا ل�ست مع  من بينها اأن تلك الأ

ية من النقطة الثانية، بل اأرى وجوب ترجيح ال�سلطة املدنية وقوانينها  هذه الروؤ

على ال�سلطات الدينية.؛ اأي اأن ت�سود العلمانية ويّحجم دور الديانات يف احلياة 

املدنية ب�سكل تدريجي، وذلك كي منكن كل فرد من النزوح باأفكاره ومعتقداته 

اإىل املوقع الذي يرتئيه، على اأن يبقى جليًا باأن ال�سلطة املدنية يجب اأن ت�سود 

من  تقربنا  التي  هي  جنيل  لالإ قراءة  اأف�سل  فاإن  الدينية.وبراأيي  ال�سلطة  على 

ذات  تكن  واإن مل  اخلا�سة،  قراءته  منا  لكل  اأن  من  بالرغم  وذلك  الدميقراطية، 

قيمة من الناحية ال�سيا�سية.

عادة. هو العودة ملا قيل عن �سيطرة ال�سلطة  النقطة الثالثة: اإعادة وتكرير لالإ

الدفاع  وزير  يف  يحتذى  مثال  ولدينا  امل�سلحة،  القوات  �سلطة  على  املدنية 

�سباين الذي مار�س هذا املفهوم على اأمت وجه، ال�سيد األربتو اأوليارث. حني قام  الإ

وب�سكل تدريجي، ل اأقول بني ع�سية و�سحاها، بل ب�سكل تدريجي باإقرار �سلطة 

القوانني املدنية وفر�سها على �سلطة القوات امل�سلحة، واإذا مل يتحقق ذلك على 

ال�سدفة  بحكم  حمكومني  ف�سنظل  للمقارنة،  ا�ستكمال  الدينية  ال�سلطات  نطاق 

فكار الوطنية واأفكار الدولة اللتني حتمالن يف طياتهما عنا�رش  وبرغبة وحكم الأ

ع�سكرية، وهي العنا�رش التي متتلك من جهة اأخرى القوة الفيزيائية، مما يوؤهلها 

ن تتحول اإىل قوة خلقية اأو �سيا�سية، وبالنتيجة تبقى البالد �ساكنة ول تخطو  لأ

التقدم والزدهار. كما توؤدي مثل هذه احلالت....لو  خطوة واحدة على طريق 

اأن يل مت�سًعا من الوقت ل�رشحتها ب�سكل مف�سل.. اإىل اإقرار ثقافة ال�سالم، ثقافة 

كرث �سمولية، واأو�سع مما  جتنب العنف تنعك�س مبجملها على جوانب احلياة الأ

ديان، نعم. ولكن �سمن اأطر الد�ستور، و�سمن اأ�س�س  اأنا ب�سدده هنا.....احرتام الأ

وهذا  بالطبع.  املجتمع  لهذا  اجلماعية  الرغبة  �سمن  وكذلك  املدنية،  القوانني 

يوؤدي بطبيعة احلال اإىل اأن نحرتم احلرية الفردية لكل منا. ويف املح�سلة عدم 

فر�س اأي فكرة خلقية دينية على الرغبات الدميقراطية لهذا ال�سعب.
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واأخرياً فمن بني النقاط التي اأردت اإبرازها والت�سديد عليها هي تلك التي توؤدي 

اإىل �سيء ي�سمى دولة احلقوق، اإمرباطورية القانون.... اإمرباطورية القانون التي 

الع�سكرية، واإمرباطورية  القوى  اأن تفر�س على جميع القوى امل�سطنعة،  يجب 

الدميقراطي  القانون  واإمرباطورية  احلقوق  دولة  الدينية.  القوى  فوق  القانون 

ولي�س اأية اإمرباطورية قانونية، بل القانون الدميقراطي. وهذا ي�ستدعي - وهو 

ين اأرى فيه �رشورة يف وقتنا احلا�رش - اأن تكون دولة احلقوق بهذا  ما اأ�سيفه لأ

ال�سكل، وهي و�سيلة« ميكن القول اإن احلقوق والقانون �رشورة مربرة، ووجود 

ن�سانية. �سا�سية لالإ دولة احلق والعدل بحيث يكون هدفها حماية احلقوق الأ

اإن دولة القانون لي�ست جمرد دمية يلهو بها الق�ساة وامل�رشعون واملنفذون، 

ن دولة القانون كانت ول تزال موجودة قبل وبعد املفكر – مونت اإ�سكيو-.  ولأ

األعوبة بيد  اأن تكون  اأق�سد دولة القانون لي�س بهدف  لقد ابتدعنا هذه الدمية، 

الهدف من  يت�ساجرون. ل، بل  الذين  اأولئك  اأو  دوار  الأ الق�ساة ممن يتقا�سمون 

ن�سانية ومتكني الفرد من  وراء دولة القانون اإمنا يتجلى يف حماية احلقوق الإ

ممار�ستها، وهنا تكمن...وبهذا اأنهي« حقوق احلرية« وبراأيي فاإن ل �سيء يوجد 

فرد... لكل  اخللقية  ال�ستقاللية  واحرتام  ال�سمري  احرتام  املقومات.  تلك  بدون 

يعلم  وجميعنا  ن.  الآ احلريات.  احرتام  �سيء.  ي  لأ قائمة  تقوم  لن  ذلك  وبدون 

منذ زمن طويل، اأن احلرية احلقيقية وحرية اجلميع تعني فيما تعني، احلقوق 

الجتماعية واحلقوق القت�سادية واحلقوق الثقافية. اأما ما نراه اليوم فهي حقوق 

�سباب  لأ منقو�سة  العرقية،  قليات  لالأ  ، للمعوقني  بالن�سبة  منقو�سة  منقو�سة، 

باملعنى  �سا�سية  الأ احلقوق  اإن  القول  اأود  وهنا  وجن�سية...اإلخ.  ودينية  عرقية 

الوا�سع للكلمة، وما حتدثت عنه بالرغم من اأن كثري من النا�س �سيقولون واأقول. 

الجتماعية  احلالت  وا�سح و�رشيح يف �سيغ  ب�سكل  عليه  ذلك من�سو�س  اإن 

والدميقراطية للحقوق، واملعروفة بتعبري دولة القانون. واملح�سلة فاإن احلالة 

امل�ساكل  عن  النظر  وبغ�س  للحقوق  والدميقراطية  الجتماعية  و�ساع  الأ اأو 

الناجمة عنها، ما هي اإل موقع قدم موؤقت للو�سول اإىل الهدف، ال�رشط والعن�رش 

الذي ميكننا اأن نرى من خالله جممل عملية التحليل التي ا�ستعر�سناها هنا، 

والتي تتبلور يف اإ�سبانيا وما زالت مفتوحة بالطبع.
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�سباين.  هذه ال�سيغ للحالة الجتماعية والدميقراطية للحقوق يف الد�ستور الإ

الفقرة )1( تبدو يل جمرد اإمكانية ولي�س كاأن نقول اإنها �سيء يجب اأن يحتذى به 

من قبل اأ�سدقائنا يف دول اأخرى بالرغم من اأنه وكما ذكرت، تبدو يل ك�سيغة 

مور  الأ جميع  ملناق�سة  بالطبع  م�ستعد  واأنا  ومناق�ستها،  طرحها  ميكننا  جيدة 

التي تودون طرحها.
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�سبانية فى التحول الدميقراطي اخلربة الإ

)Nicolas Sartorius(نيكول�س �س-اإرتوريو�س   

حماٍم و�سحفي      

 )Alternativas( وي�سغل حاليًا من�سب نائب رئي�س موؤ�س�سة    

         وكان اأحد موؤ�س�سي النقابات خالل الفرتة النتقالية

�ساأحاول اأن اأ�رشح ب�سكل موجز ومنهجي ما اأعتقد باأنها اخلربات التي ميكن 

الوقت  يف  و�ساأجتنب  اإ�سبانيا،  �سهدتها  التي  النتقالية  الفرتة  من  ا�ستنتاجها 

باأنها  وذلك لعتقادي  اأو مهمتي،  اخلا�سة  للحديث عن حياتي  التطرق  نف�سه 

اأعتقد  اأهمية ثانوية، بل �ساأقوم بالدخول يف جوهر املوا�سيع التي  اأمور ذات 

نتقل بعد ذلك اإىل احلوار. همية وذلك لأ اأنها ميكن اأن تكون على جانب من الأ

حداث ال�سيا�سية هي اأ�سياء غري  اأوًل: اأود القول اإنني مع الفكرة القائلة اإن الأ

قابلة للت�سدير، بل يتوجب على كل بلد البحث عن اأف�سل الو�سائل وال�سبل التي 

القوى  وتركيبة  الجتماعية  تركيبته  التاريخية،وح�سب  ظروفه  مع  تتما�سى 

اأو ت�سدير  ال�سيا�سية والثقافية والدينية....اإلخ. لذا فاإن التفكري باإمكانية تقليد 

العملية ال�سيا�سية التي متت يف اإ�سبانيا اإىل دول اأخرى يفتقر للواقعية. وباملقابل 
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هناك جتارب اإ�سبانية ميكن ال�ستفادة منها، اأما العمليات ال�سيا�سية املتكاملة 

ن ذلك ل ميكن حتقيقه عمليًا، حيث اإن احلقيقة تكون دائمًا  فال يجب تقليدها لأ

اأغنى بكثري من م�ساريعنا. ومع ذلك هناك دائمًا جتارب حمددة واأمور اأ�سا�سية 

همية و�ساأتطرق لها. قد تكون على جانب كبري من الأ

يف البداية، اأود اأن اأقول لكم اإن الدميقراطية �سيء يجب حت�سيله واكت�سابه، 

ن الدميقراطية احلقيقية هي  اأثق بالدميقراطيات املمنوحة، لأ واأنا �سخ�سيًا ل 

التى يكت�سبها النا�س واملواطنون وال�سعوب، وهي اأي�سًا مكت�سب �سعب املنال 

من  كبرية  جرعات  نف�سه  الوقت  يف  تتطلب  اأ�سحابها،وهي  ميتلكها  ل  حينما 

الكفاح  تتطلب  غاية  هي  وذاك،  هذا  وفوق  الذكاء،  وبع�س  والت�سحية  ال�سرب 

ن ال�سلطة ل تتغري عادة ول جتنح للعقالنية اإل عندما يرغمها  وتعبئة النا�س، لأ

النا�س على ذلك. وبدون تلك املقومات فاإن ال�سلطة ل تتغري.

اإن   ، اأي  بتجربتنا،  اأثق  واأنا  ول،  الأ اخليار  اإن هذا هو  القول  من هنا ميكن 

اإ�سبانيا �سهدت وخالل �سنني طويلة ، �سل�سلة من احلركات ال�سعبية، يف اجلامعات 

و�ساط العمالية وبني املثقفني بل وحتى يف اأو�ساط الكني�سة واإن كان  ويف الأ

ذلك على نطاق اأ�سيق. دائمًا كانت هناك حركات معار�سة للديكتاتورية، وبعد 

�سهر ال�ستة التي تلت موته واإىل اأن  موت فرانكو، بعد موت الديكتاتور وخالل الأ

فعلي،  ب�سكل  الدميقراطية  العملية  بداأت  اأي عندما  �سواريث،  الرئي�س  تعيني  مت 

�رشابات واملظاهرات والحتجاجات  فقد �سهدت تلك الفرتة موجة كبرية من الإ

ربعون عامًا التي خلت،  بحيث جتاوزت كل مظاهر الحتجاج التي �سهدتها الأ

و�ساط العمالية،  لقد كانت مرحلة حتركات كبرية جداً خا�سة يف اجلامعات والأ

كقطاع  اأخرى  واأو�ساط  قطاعات  الحتجاجات  من  املوجة  لتلك  ان�سمت  كما 

ال�سارع  يف  وا�سحًا  الغليان  وكان  واملهنيني...اإلخ.  واملثقفني  عالم  الإ و�سائل 

خرية والقائلة اإن  �سباين. اأما النظرية التي مل يعد يتبناها اأحد يف الفرتة الأ الإ

امللك اأو �سواريث هما اللذان جلبا الدميقراطية اإىل اإ�سبانيا فهي نظرية عارية 

عن ال�سحة متامًا. لقد قام كل من امللك والرئي�س �سواريث بال�سرتاك مع زعماء 

م�ساك بدفة التوجيه ووجهوا العملية ب�سكل فطن وذكي،  اآخرين بالإ �سيا�سيني 

�سباين  اإ�سبانيا فهو املجتمع الإ اإر�ساء دعائم الدميقراطية يف  اأما امل�سئول عن 
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باأكمله، وذلك حينما اختار الدميقراطية كحٍل وحيد ل ميكن ا�ستبداله باأي حل 

همية. اآخر.. ولذا يبدو يل باأن هذا املو�سوع غاية يف الأ

خر يف العملية الدميقراطية  �سا�س الآ من جهة اأخرى ، اأعتقد اأي�سًا اأن حجر الأ

التي �سهدتها اإ�سبانيا، يتمثل يف ال�سلوك واملنهجية ال�سلمية اللذين اتبعا خالل 

تلك املرحلة، وهو ما مكن من حتقيق حالة الدميقراطية، كما اأن الوفاق والتوافق 

اإقرار  مكانية  لإ املعايري اجلوهرية  نهما كانا ميثالن  لأ اأ�سهما م�ساهمة فعالة 

الدميقراطية، ومبعنى اآخر، فاإنه اإذا قام اأي طرف بفر�س اأطروحاته على الطرف 

ولتجنب  ودرجته.  �سكله  كان  اأيًا  العنف  طريق  عن  اإل  ذلك  يتم  فلن  املقابل، 

طراف، كان ل بد  حالت العنف هذه وللو�سول اإىل حلول تر�سى بها جميع الأ

من ذلك التوافق ول بد من ذلك التفاق.

من  اأي  بني  ل  الت�ساوؤ ت�ستدعي  فهي  والتفاق  الوفاق  من  حالة  حتقيق  اأما 

�سبانية. ح�سنًا. اجلواب هو اأن القوى التي اتفقت  القوى مت ذلك يف التجربة الإ

فيما بينها يف اإ�سبانيا اآنذاك، كانت قوى من داخل النظام ومن داخل املوؤ�س�سة 

وال�رشائح  القطاعات  تلك  وبني  لها من جهة،  احلاكمة ومالزمة  الديكتاتورية 

املعار�سة التي كنا ننتمي اإليها. اأولئك كانوا وكنا اأطراف التفاق، مما يعني 

نها اأدت  باأننا قدمنا جميعًا وبال ا�ستثناء تنازلت كبرية ا�ستحقت الت�سحية؛ لأ

اأخرى، فقد كان  ، وبعبارة  اإقرار الدميقراطية املن�سودة  اإىل  يف نهاية املطاف 

 اأن اأحتاور واأتفق مع اأنا�س كانوا قد اقتادوين يف ال�سابق اإىل ال�سجن حيث 
ّ
علي

اأم�سيت فرتة لي�ست بالق�سرية، واأريد الفرتا�س يف الوقت نف�سه اأن اأولئك النا�س 

ا�سطروا لتقدمي تنازلت ل ي�ستهان بها حينما قبلوا التفاق مع اأ�سخا�س مثلي، 

�سيوعي- اأحمر وخطر رمبا كان يجب رميه بالر�سا�س يف ظروف اأخرى. اإل 

اأن تلك الظروف تغريت واأ�سبحت تتطلب �سباًل خمتلفة للتعامل معها. حيث اإننا 

نحن املعار�سة مل نكن منتلك القدرة والو�سائل الكافية لقلب ذلك النظام، كما 

اأن النظام مل يكن ميتلك من القوة ما يكفيه لال�ستمرار يف ال�سيطرة على زمام 

الواقع كانت على  باأن حقيقة  مور، كما كان يفعل حتى حينه. وهذا يعني  الأ

�سكل توازن بني القوى اأو توازن ما بني ال�سعفاء..... �سموه ما �سئتم؛ فالنتيجة 

واحدة.
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مل تعد الديكتاتورية قادرة على ال�ستمرار لوقت اأطول لعدة اأ�سباب، اأهمها 

حاجة  الدميقراطية  واأ�سبحت  العاملية....  وال�سغوط  �سباين  الإ املجتمع  �سغط 

من  نتمكن  حتى  حتقيقه  من  بد  ل  اجتماعي  ومطلب  �سبانيا  لإ بالن�سبة  ملحة 

مور احليوية بالن�سبة لبالدنا. وباملقابل  الن�سمام اإىل اأوربا، وهو ما بات من الأ

مل يكن لدينا نحن قوى املعار�سة، القدرة الكافية للقيام بثورة �سيا�سية اأو قلب 

النظام...اإلخ.

ثم  ومن  كبري؛  اتفاق  اإىل  التو�سل  اجلميع  اختار  املعطيات،  تلك  واأمام 

التوافق.

هذا  ولتحقيق  اأنه  هي  اأعلم.  ل  تنفع.  قد  جتربتنا  نتائج  من  اأخرى  نتيجة 

الوفاق، والتو�سل اإىل تلك احلالة التي �سمحت باإن�ساء عالقة مع ال�سلطة، كان 

مر 40 عامًا كي  من ال�رشوري اأن تكون املعار�سة موحدة.وقد احتاج منا الأ

هلية  نه وقبل ذلك كانت املعار�سة م�ستتة كنتيجة من نتائج احلرب الأ نتحد، لأ

التي انتهت ب�سكل كارثي، كما ميكن لكم اأن تتخيلوا، حيث اإنه وعندما حت�سل 

يتحقق  فعندما  ذلك  من  العك�س  وعلى  قبيحة،  الوجوه  جميع  ت�سبح  اخل�سارة 

الن�رش ت�سبح تلك الوجوه و�سيمة.

وهكذا فبعد اأن خ�رشنا احلرب، ن�سبت العديد من اخلالفات فيما بيننا وراح 

خر، ويحمله م�سئولية تلك اخل�سارة ، وقد  كل طرف يلقي بالالئمة على الطرف الآ

وتفرقها،  الدميقراطية  والقوى  املعار�سة  اإىل �رشذمة  احلال  بطبيعة  ذلك  اأدى 

�سمي  ما  ت�سكيل  مت  حيث   ،1974 عام  بحلول  اإل  جديد  من  �سملها  يلتئم  ومل 

واحلزب  ال�سرتاكي  احلزب  من  كاًل  �سمت  التي  الدميقراطية  بالقاعدة  اآنذاك 

الدميقراطي امل�سيحي وغريها من التكتالت ال�سيا�سية...اإلخ. بعد ذلك مت ت�سكيل 

بعد  ثم  اأخرى.  و�سخ�سيات  وقوى  ال�سيوعيني  �سمت  التي  الدميقراطية  اللجنة 

ذلك يف اأواخر عام 1975 وم�ستهل عام 1976 مت ت�سكيل » قاعدة اللجنة« اأي 

بالن�سبة  مهمة  حتول  نقطة  ذلك  يف  كان  وقد  املعار�سة.  القوى  جميع  احتاد 

التي  الوا�سعة  ال�سعبية  للتحركات  ا�ستجابة  للتوحد  ا�سطرت  التي  القوى  لتلك 

اأمراً حيويًا ل بد  ا�سطرتها لذلك.فقد كان توحيد ال�سف والتن�سيق فيما بينها 

منه، ومتخ�س يف نهاية املطاف عما عرف با�سم » جلنة الت�سعة » وهي جلنة 
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�سمت �سخ�سيات اختارتها خمتلف قوى املعار�سة لتمثل كاًل من ال�سيوعيني 

اأولئك  الدميقراطيني:  وال�سرتاكيني  امل�سيحيني  والدميقراطيني  وال�سرتاكيني 

الرئي�س  التفاو�س مع  لهم مهمة  اأوكلت  بارزة  �سيا�سية  ت�سع �سخ�سيات  كانوا 

عليها  ترتكز  اأن  يجب  التي  القواعد  حول  واحلكومة  ال�سلطة  مع  اأي  �سواريث.. 

املوا�سيع  من  اأخرى  جمموعة  وحول  العام  العفو  وحول  النتخابية،  العملية 

من  كله  ذلك  مت  وقد  لالنتخابات.  للرت�سح  م�سمونة  باآلية  املتعلقة  �سا�سية  الأ

ثم  املعار�سة، ومن  والتوحد ما بني قوى  التن�سيق  ا�ستملت على  خالل عملية 

�سخا�س ليتولوا مهمة التفاو�س املبا�رش مع ال�سلطة. اختيار اأولئك الأ

رف�ست  ال�سلطة  اأن  لو  ماذا  ولكن  ح�سنًا،  التايل.  ال  ال�سوؤ يربز  قد  ولكن، 

يهمني  »ل  قالت:  ال�سلطة  اأن  لو  ماذا  ؟  حينئٍذ  �سيحدث  كان  ماذا  التفاو�س... 

التفاو�س مع املعار�سة، فاأنا لن اأحرك �ساكنًا«، واأقول، ح�سنًا، ال�سلطة كانت 

�ستتفاو�س بال �سك، وال�سبب اأن تلك احلكومة برئا�سة ال�سيد اأريا�س نابارو، وهي 

اأول حكومة يف عهد امللكية احلالية. كانت حكومة عاجزة عن التفاو�س مع قوى 

املعار�سة. مل تقدر على حتمل اأعباء النفتاح الذي كانت حتتاج له البالد.

نه لو مل يفعل لكان من املمكن تعري�س  ويف النهاية، ا�سطر امللك اإىل عزلها؛ لأ

�سباين اإىل  العر�س وامللكية وكل �سيء للخطر. وهكذا فقد اأدى �سغط املجتمع الإ

ا�ستحالة بقاء حكومة ال�سيد نابارو، والتي كانت باحلقيقة ا�ستمراراً حلكم فرانكو، 

�سواريث كرجل ذي حنكة  الرئي�س  دور  برز  وهنا  ب�سكل مبطن.  ذلك  كان  واإن 

ووعي كافيني اأدرك من خاللهما اأن البالد بحاجة لالنفتاح على الدميقراطية، 

ن اأي اختيار اآخر كان �سيوؤدي حتمًا اإىل كارثة، و�ستح�سل جمابهات خطرية  لأ

ل ميكن توقع نتائجها.

من الوا�سح اأن قوى املعار�سة تاأخرت كثرياً قبل اأن تتوحد، وقد كانت هناك 

حزاب واملنظمات املت�رشذمة كل منها يعمل مبفرده وح�سب منهجه  كثري من الأ

اخلا�س.

ذلك الحتاد ما بني قوى املعار�سة واأ�سدد على ذلك، كان م�ساألة م�سريية 

بالن�سبة لها اإن هي اأرادت التفاو�س مع ال�سلطة، يف الوقت نف�سه، يجب التنويه 

يف  كبري  حد  اإىل  �ساهمت  ال�سواء،  على  واخلارجية  الداخلية  ال�سغوط  اأن  اإىل 
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املتاحة  احللول  لكانت  ذلك  ال�سلطة.ولول  مع  واحلوار  التفاو�س  ذلك  متكني 

كارثية النتائج.

اأحزاب املعار�سة مل يكن كافيًا  التفاق ما بني  اأن  اأي�سًا  اأعتقد  اأنا  ح�سنًا. 

اأنه  اأعتقد  اأقل تقدير مل يكن كافيًا يف حينه.  للخروج بالنتائج املرجوة.... يف 

كان حدثًا مهمًا وكان �رشوريًا جداً ولكن كان �رشوريًا يف الوقت نف�سه ممار�سة 

�سا�سية،  اأخرى، وهذا ما تكفلت به ومار�سته القطاعات الجتماعية الأ �سغوط 

الدينية  و�ساط  الأ عالم وبع�س  الإ عمال وو�سائل  الأ العمال ورجال  اأي نقابات 

املعار�سة مبفردها،  ال�سيا�سية  حزاب  الأ دور  والطلبة واملثقفني.مل يكن كافيًا 

حزاب، وهذا  وكان لزامًا تعزيز ذلك الدور ب�سبكة اجتماعية تدعم اأن�سطة تلك الأ

�سيء عاجلناه هنا يف اإ�سبانيا وعززناه خالل �سنوات طويلة. اأنه مبثابة البناء 

الذي ا�ستغرق ت�سييده �سنوات طويلة.

ربعينات  وقد بداأ ت�سكيل تلك املنظمات والروافد الجتماعية منذ مطلع عقد الأ

الكايف  ال�سغط  ممار�سة  ال�سعب  من  كان  منظمات  وهي  اخلم�سينات،  وثم 

ال�رشوري  اأنه من  �سابقًا  قلت  مداخلتي،  ول من  الأ اجلزء  اأنهي  ولكي  بدونها، 

اإر�ساء الوفاق والتفاق ولكن حول ماذا �سيتم ذلك التفاق؟ ما الذي ميكن اأن 

وىل وقبل كل �سيء على اأمور جوهرية ت�سكل  نتفق حوله ؟ �سنتفق بالدرجة الأ

يف جمملها قواعد اللعبة ال�سيا�سية، اأو القواعد الرئي�سية التي يجب اأن حتكم �سبل 

الدميقراطي واحلريات  الد�ستور  بالد�ستور....  واأخرياً  اأوًل  يتمثل  التعاي�س وهذا 

�سافة اإىل اأمور اأخرى  الدميقراطية التي ت�سكل العن�رش املركزي من التفاق، بالإ

فراج عن جميع  كالنماذج النتخابية ومو�سوع العفو العام الذي يتم مبوجبه الإ

ال�سجناء. 

ولية لدفع عملية امل�ساركة،  مور �سكلت مبجملها املتطلبات الأ جميع هذه الأ

و�ساع املعا�سية  لي�س هذا فح�سب بل مت التفاق على اأمور اأخرى؛ كتح�سني الأ

منكلوا  اتفاقات  من  كاًل  اأن  وباعتقادي  منكلوا،  باتفاقات  عرف  فيما  للنا�س 

والد�ستور كانا مبثابة �سمام اأمان و�سمان لكثري من الق�سايا، و�ساأطيل كثرياً 

اإن قمت با�ستعرا�س اأو �رشح اتفاقات منكلوا، بل �سيتطلب ذلك كتابًا �سخمًا.

لقد عاجلت اتفاقات منكلوا فيما عاجلت ق�سايا �ستى كق�سية اأجهزة ال�رشطة 
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والقوانني الق�سائية، ومت التفاق على موا�سيع �سيا�سية واقت�سادية واجتماعية، 

واأخرى عديدة ل جمال ل�رشدها، اإل اأنه ومن منظوري اخلا�س وجتربتي كزعيم 

ملا ميكن ت�سميته “ بجي�س املعار�سة” فاإن �سلطة م�سطنعة كانت حا�رشة منذ 

خر  الآ الطرف  يقابلها يف  كان  والتي  امل�سلحة  القوات  �سلطة  األ وهي  البداية، 

اأتواجد �سمن  خرى ممثلة باحلركة العمالية التي كنت  �سلطة م�سطنعة هي الأ

�سفوفها.

من هذا املنظور وباعتقادي اخلا�س دائمًا، اأن الق�سية املركزية كانت يف 

ال�رشائب  بدفع  اأنتم  ابداأوا   “ يلي:  مبا  نب�سطه  اأن  ميكن  ما  �سبانية  الإ احلالة 

و�سنقوم بدورنا بتطبيق �سيا�سة معا�سية توؤدي اإىل النتعا�س القت�سادي واإىل 

خف�س ن�سبة الت�سخم “ ، ذلك كان جوهر التفاق، اأي وبعبارة اأخرى “ توافقون 

على فكرة اإقامة دولة رفاهية يف اإ�سبانيا، دولة ي�سودها التكامل الجتماعي... 

حيث اإنه وبدون ت�سديد ال�رشائب لن تكون هناك خدمات �سحية ول تعليمية.....

لن تكون هناك طرقات ولن يح�سل اأي تقدم”. 

كان  وفيها  التفاقيات،  ف�سول  من  كبرياً  ف�ساًل  الق�سايا  هذه  �سكلت  لقد 

�سا�سي التمكن من اإقرار حالة من الرفاهية والرخاء يف بالدنا. وكان  �ساغلنا الأ

�سباين كان يعاين من ت�سخم و�سلت  وا�سحًا اأي�سًا وعلى ما اأذكر، اأن القت�ساد الإ

حيان اإىل 26% وهي حالة كارثية باملعايري القت�سادية،  ن�سبته يف بع�س الأ

ولذا قبلنا القول: » نحن يف النقابات العمالية �سنعمل على خف�س ن�سبة الت�سخم 

هذه، و�سنمار�س �سيا�سة معا�سية معتدلة ت�ساهم يف دفع عجلة القت�ساد وخف�س 

م�ستوى الت�سخم مقابل اأن تقوموا باملوافقة على اللتزام بفر�س ال�رشائب التي 

�سا�سية كاخلدمات ال�سحية والتعليمية...اإلخ ». �ستمكننا من توفري اخلدمات الأ

ذلك كان جوهر اتفاقيات منكلوا. ومن الوا�سح اأنه متت بعد ذلك مفاو�سات 

طابعًا  حملت  التي  منكلوا  اتفاقيات  اإطار  و�سمن  اأخرى،  اأمور  ب�ساأن  لحقة 

�سيا�سيًا منذ البداية...اإلخ وحتولت فيما بعد اإىل معلم من معامل الد�ستور.

الفرقاء  من  اأحد  لدى  يكن  مل  اعتقادي،  وح�سب  اإنه  قائاًل،  حديثي  اأنهي 

اإىل  العودة  يف  رغبة  اأية  اإ�سبانيا  يف  النتقالية  املرحلة  خالل  ال�سيا�سيني 

الو�سط  اأحزاب  املجابهة املدنية، بل كان اجلميع من ميينيني وي�ساريني ومن 
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املت�سددة  اليمينية  التيارات  بع�س  با�ستثناء  الوعي،  من  كبرية  درجة  ،على 

وقطاعات اأخرى. حيث كان يطمح اجلميع اإىل اإقرار حلول �سلمية للحالة التي 

لبناء  م�رشوع  واأ�سدد.  بلد،  لبناء  م�رشوع  لدينا  وكان  الديكتاتورية،  اأوجدتها 

البلد، ذلك البلد الذي نريد، وهنا اأقول اإن اجلميع كانوا متفقني على تلك الفكرة 

تقريبًا. وحتقيق ذلك ل يتم اإل عن طريق الدميقراطية واللحاق باأوروبا والعمل 

 ، الجتماعي  التكامل  يتوفر  اأن  جداً  �رشوري  الجتماعي....  التكامل  قرار  لإ

ربعة كانت  �سبانيا. اأعتقد باأن هذه العوامل الأ قليمية لإ والعرتاف بالتعددية الإ

نها �ستكون القاعدة  ت�سكل املحور الذي كنا متفقني عليه �سمنيًا واإىل حد ما، لأ

التي �ستبنى عليها اإ�سبانيا م�ستقباًل.

كنا  والدميقراطية،  احلرية  على  �سيء  كل  قبل  ن�سدد  كنا  فقد  لنا  وبالن�سبة 

نطمح اإىل اللحاق باأوربا والدخول اإليها، وهو الذي �سكل هاج�سًا لبالدنا لقرون 

عدة، كما كنا نعلم اأنه ل ميكن حتقيق دميقراطية �سلبة اإن مل تتوفر مقومات 

اأ�سف  والرخاء،  الرفاهية  من  حالة  هناك  تكن  مل  واإذا  الجتماعي،  التكامل 

خرين مع�سلة  �سبانية التقليدية التي ل اأعتقد باأن لدى الآ اإىل ذلك املع�سلة الإ

اإيجاد حلول ب�سيغ  قليمية، وهي مع�سلة تتطلب  الإ التعددية  األ وهي  �سبيهة، 

�سبانية، �سيغة ت�سمن يف  مة الإ قاليم التي ت�سكل مبجملها الأ تر�سي جميع الأ

قاليم  الوقت نف�سه توفر درجة كافية من احلكم الذاتي ت�ستطيع من خالله تلك الأ

تطوير ذاتها وخ�سو�سياتها، وت�سهم يف الوقت نف�سه يف التطور العام....اإلخ.

لطاملا  م�ساكل  وهي  ربعة،  الأ الكبرية  امل�ساكل  نحل  بداأنا  �سلوب،  الأ بهذا 

�سبانيا تاريخيًا. وهي امل�سكلة الع�سكرية والتي �سيتحدث عنها  �سببت املتاعب لإ

تتمثل  م�سكلة  الدفاع.....وهي  وزير  من�سب  �سغل  الذي  اأوليارت  الزميل  لحقًا 

يف اإخ�ساع الع�سكريني لل�سلطة املدنية. وامل�سكلة الدينية....واملتمثلة يف اإقامة 

الجتماعية.....والتي  وامل�سكلة  الد�ستور.  ذلك  على  ين�س  كما  علمانية  دولة 

تاأ�سلت يف اإ�سبانيا خالل الثالثني عاًما التي خلت، بل وحتى قبل ذلك التاريخ 

الرفاهية.  وتلك  الجتماعي  الرتابط  ذلك  لها عرب  باإيجاد حلول  بداأنا  والتي   ،

قاليم. قليمية... التي اأمكن حلها باإقرار دولة الأ وامل�سكلة الإ

ربع، والذين تواجدوا تاريخيًا  من هنا اأمكن ت�سبيهنا بفر�سان يوم القيامة الأ
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يف اإ�سبانيا، اأ�سف اإىل ذلك كله م�سكلة العزلة واللحاق باأوربا.

هذا  اأن  بيد  الدميقراطية،  مع  احلل  اإىل  �سبيلها  وجدت  امل�ساكل  هذه  جميع 

قليمية اأو �سواهما قد تال�سى بال  ل يعني اأن احلديث عن امل�سكلة الدينية اأو الإ

كرب منها قد وجد �سبياًل للحل. عودة، اإمنا املق�سود هو اأن اجلزء الأ

�سارة اإىل اأن اأموراً ما زالت عالقة وما زلنا نت�ساجر  انطالقًا من هذا، يجب الإ

حولها، بيد اأن �سجاراً كهذا كان وما زال حا�رشاً ومتوقعًا.

مور جمراها الطبيعي ووا�سح اأنك لن تلجاأ اإىل عقد اتفاق  بعد ذلك اأخذت الأ

اأكرثية  ت�ساء، هناك  دفة احلكم كما  باإدارة  تقوم  حزاب  الأ اإن  بل  يف كل مرة، 

معني،  اجتاه  يف  يحكم  نراه  الدفة  تلك  الي�سار  ي�ستلم  وعندما  اأقلية،  وهناك 

وعندما ت�سل تلك الدفة اإىل اأحزاب اليمني فاإنها �ستحكم يف الجتاه املعاك�س، 

ومع ذلك ل بد وقبل كل �سيء من املحافظة على قوام اأ�سا�سي.

علم  اأعلم  ول  جتربتنا،  من  ا�ستنتاجه  اأ�ستطيع  ما  خمت�رش  ب�سكل  هو  ذلك 

خرين. اليقني اإن كانت مفيدة لال�ستثمار لدى الآ
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من فى اإ�سبانيا التحول الدميقراطي الآ

ودور املوؤ�س�سة الع�سكرية

 )Alberto Oliart( األربتو اأوليارت     

وزير الدفاع فى فرتة ما بعد فرانكو      

ين كنت �سيا�سيًا.  حزاب لأ اأنا مل اأدخل يف جمال ال�سيا�سة يف اأي حزب من الأ

لقد كنت دميقراطيًا بقناعة منذ اأن كنت يف الثالثة ع�رشة من عمري. اأما �سبب 

عدم التعر�س ملزيد من التفا�سيل هنا، فهو يعود لطبيعتي التي ن�ساأت عليها 

منذ حداثة عمري.

اأعتقد اأن اأي بلد مهما كان خمتلفًا، ميكنه ال�ستفادة من اأي جتربة اأو منوذج 

�سالمية والتي اأنا معجب جداً  ي بلد اآخر، ويف حالة الثقافة العربية والإ �سيا�سي لأ

بها وح�سب قراءتي، اأقول اإن اأ�سول املذهب ال�سلفي مثاًل ، تعود لرجل كان يدعى 

فغاين– وقد متكن هذا من اإن�ساء ذلك املذهب اأو الطريقة بف�سل اطالعه على  –الأ
فغاين اإىل رئي�س اجلمهورية الفرن�سية  الثقافة ال�سورية. هناك ر�سالة اأر�سلها الأ

حد كتابتها ما مل يكن  اآنذاك هي مبثابة مراآة للن�سو�س املنمقة التي ل ميكن لأ
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مطلعًا وملمًا بجميع جوانب الثقافة ال�سورية التي انت�رشت خالل القرن الثامن 

ثقافته  فغاين  الأ ا�ستخدم  وقد  اأوروبا.  يف  ع�رش  التا�سع  القرن  من  وق�سم  ع�رش 

العرب  بع�س  من  ال�ستفادة  ميكن  ما  وهو  ال�ستعمار،  ملحاربة  فعال  ك�سالح 

غرا�س اأخرى اإن كانت مفيدة ومنا�سبة. وت�سخريها لأ

يتم  اأن  هنا  واملهم  �ساأقوله.  ما  على  بالرتكيز  البدء  اأود  املقدمة.  بعد هذه 

�سئلة. اإن�ساج النقا�س باحلوار والأ

لقد كانت احلركة التي نقلت اإ�سبانيا اإىل حالة الدميقراطية حركة �سعبية قبل 

البالد خالل  �سهدت هذه  فقد  وا�سعة جداً.  قاعدة  ذات  �سعبية  �سيء، حركة  كل 

الفرتة املمتدة من عام 1960 اإىل عام 1975 وهو تاريخ وفاة فرانكو، حتوًل 

اأوروبا الغربية تاريخيًا. فقد حتولت  اأي من بلدان  اجتماعيا جذريًا مل ت�سهده 

بالدنا خالل تلك الفرتة من بلد زراعي ذي نظام �سبه اإقطاعي ل يتجاوز دخل 

العامل الزراعي فيه 200 اإىل 300 دولر �سنويًا – وكنت حينها حمامي دولة 

ن – اإىل بلد �سناعي، بل واأ�سبحنا  �ساًبا يف هذه املحافظة التي نتواجد فيها الآ

نحتل املرتبة العا�رشة بني الدول ال�سناعية على امل�ستوى العاملي عام 1975. 

وبينما كانت ن�سبة العاملني يف قطاع الزراعة تتجاوز 50% من جمموع ال�سكان 

عام 1953 تراجعت هذه الن�سبة اإىل 14% ، اأما بقية اليد العاملة فهي التي ت�سكل 

ميني تتجاوز %40  قطاعات ال�سناعة واخلدمات العامة، وبعد اأن كانت ن�سبة الأ

و�ساط الريفية، اأ�سبحنا بلداً ل يوجد فيها اأميون عام  من جمموع ال�سكان يف الأ

املتو�سطة  املراحل  الطلبة بني جامعيني وطالب  ن�سبة  اأ�سبحت  كما   ،  1975

40% من جمموع ال�سكان العام.

فرانكو  للجرنال  الديكتاتوري  احلكم  زمن  الجتماعي  الواقع  كان  هكذا 

فرانكو، مات معه نظامه كنتيجة  خرية منه. وعندما مات  الأ املرحلة  وخالل 

نظمة الديكتاتورية، وخا�سة يف بالدنا التي كانت ت�سهد حتوًل  حتمية جلميع الأ

مت�سارعًا، فقد كانت اإ�سبانيا ت�ستقبل ما يقارب 20 اإىل 30 مليون �سائح �سنويًا، 

وكان النا�س قد بداأوا يتحررون من القيود الجتماعية املفرو�سة، وي�سافرون 

بالهرم  يكون  ما  اأ�سبه  النظام  كان  بينما  العامل،  على  وينفتحون  اخلارج  اإىل 

اأن  وا�سحًا  بات  بحيث  القاعدة  على  الرتكاز  من  بدًل  راأ�سه  على  يرتكز  الذي 
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تهاويه وحتطمه بات و�سيكًا.

لقد كانت موجة التغيري والتحول تع�سف بكل مظاهر احلياة، وبات اجلميع 

يعرف ذلك، يعرفه اأقطاب النظام وتعرفه القوى ال�سيا�سية املعار�سة، كما قال 

يل زميلي نيكول�س �سارتوريو�س، وتعرفه بالطبع القوات امل�سلحة.

لقد اأخطاأ �سان روما عندما قال اإن » الع�سكريني كانوا يوؤيدون فرانكو »، ل. مل 

مر كذلك، بل اإن اأكرثية اجلرنالت البالغ عددهم 1800 جرنال وال�سباط  يكن الأ

�ساركوا يف  الوزارة، كانوا قد  3000 �سابط خالل وجودي يف  البالغ عددهم 

ال�سيوعيني  من  مزيجًا  فكانوا  هم  اأعداوؤ اأما  فرانكو،  جانب  اإىل  هلية  الأ احلرب 

اأعداء  والليرباليني والدميقراطيني، جميعهم كانوا  وال�سرتاكيني واجلمهوريني 

اأ�سداء،اأما موؤيدو فرانكو فكانوا متطرفني يف عدائهم لكل من يخالفهم اأو يختلف 

دلء براأيي حول اأحد القوانني التي �سدرت عام  معهم ، واأذكر مرة اأنه مبجرد الإ

1968 كان كافيًا كي ينعتني اجلرنال كاريرو بالنكو بالعمالة واأين من اأعداء 

اإ�سبانيا، ملجرد قويل اأن ذلك القانون مل يعجبني.

اإذاً. ومما �سبق فاإن اجلميع كانوا على يقني باأن تغيرياً ما �سيحدث ل حمال، 

والذي مل يكن يعرفه اأحد هو متى �سيحدث ذلك التغيري.

اليمنى  الذراع  مبثابة  كان  الذي  بالنكو  كاريرو  اجلرنال  اغتيال  اأدى  لقد 

لفرانكو عام 1973 اإىل تغيريات جذرية يف املعطيات التي كان �سي�ستخدمها 

قد  بالنكو  كاريرو  م�ساعدو  وكان  ا�ستمراريته،  على  للمحافظة  النظام  اأقطاب 

ا�ستح�رشوا خطة حمكمة تقريبًا ،لالنتقال بالبالد اإىل مرحلة �سبه دميقراطية، 

وهذه حقيقة واأنا �ساهد على ذلك، واإن رغبتم بعد ذلك ال�ستف�سار عن اأي �سيء 

ن امللك هو  ، لأ ثناء جتلى دور امللك  الأ اأقول. يف تلك  جابة.  فاأنا م�ستعد لالإ  ،

على للقوات امل�سلحة ،  احلليف الطبيعي لفرانكو كما هو معلوم، وهو القائد الأ

ولذا كان من الطبيعي اأن يكون له كلمة يف كل ذلك.

كان فرانكو قد مات يف 20 ت�رشين الثاين/نوفمرب عام 1975 ، وعلى اإثر 

ظهر   ،  1975 عام  الثاين/نوفمرب  ت�رشين   22 يف  اأي  فقط،  يومني  وبعد  ذلك 

معي  واأيقن  اأيقنت  حينها  �سبان«  الإ جلميع  ملكًا  اأكون  اأن  »اأريد  ليقول.  امللك 

الكثريون باأن الزمالء الذين كانوا يف املنفى اأمثال-ريبيتو�س – وغريه ممن 
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كانوا ينتمون اإىل احلركة ال�سرتاكية الكتالنية، بل وبع�س الزمالء يف النقابات 

العمالية، باأن امللك عازم على الدفع باجتاه النفتاح الدميقراطي علمًا باأننا 

كنا جنهل طبيعة ذلك النفتاح.

بالطبع. فقد كانت هناك الكثري من العقبات التي �ستواجه مثل ذلك النفتاح، 

وامللك،  للملكية  ولئها  عراب عن  الإ كثرياً يف  تتاأخر  اجلي�س مل  قيادات  ولكن 

�رشار الذي اأمكن تلّم�سه يف كلمات امللك، �سمانًا  وقد �سكل هذا م�سافًا اإليه الإ

مر كان جديًا. مبدئيًا باأن الأ

بعد ذلك ، بداأ امللك باتخاذ ما يلزم اتخاذه لتحقيق ما وعد به، فعني رئي�سًا 

للربملان ممن يدينون له بالولء ول يتوانون يف تنفيذ اأوامره، وكانت اخلطوة 

الالحقة، اأن عني اأدولفو �سواريث الذي بات رمزاً من رموز احلرية والدميقراطية 

يف اإ�سبانيا- وكان اأدولفو �سواريث ي�سغل من�سب �سكرتري عام احلركة الوطنية 

اإ�رشاك  واأعني  املبادرات  تلك  لول  اإنه  اأقول.  نف�سه-.  فرانكو  �سكلها  كان  التي 

العديد من القوى وال�سخ�سيات املح�سوبة على فرانكو، كما اأ�سار ال�سيد نيكول�س 

اأو  عنف  وبدون  ب�سهولة  الدميقراطية  اإقرار  اأمكن  ملا  �سالحية،  الإ العملية  يف 

اإراقة دماء.

اإذاً. لقد �سكل التجان�س الجتماعي: الطبقة الو�سطى التي ت�سم طبقة العمال 

طباء  املتخ�س�سني ممن كانوا يعي�سون يف بحبوحة اقت�سادية كاملحامني والأ

الكثريين  اأذهان  هلية يف  الأ ا�ستقرار، كما كان ل�سورة احلرب  ، عامل  ال�سبان 

اأحد  جواء، حيث ل  الأ الذين خا�سوها، دور مهم يف تهدئة  واأذهان اجلرنالت 

يرغب يف ا�ستعادة م�ساهد تلك احلرب وويالتها، اللهم اإل قلة ممن كانوا يظنون 

باأن خال�س اإ�سبانيا يتوقف على وطنيتهم. ولكن هوؤلء كانوا ل ي�سكلون �سوى 

حماولة  اأو  بالنقالب  قاموا  الذين  اأولئك  بينهم  ومن  اأ�سلفت،  كما  قليلة  قلة 

النقالب الع�سكرية الفا�سلة.

من جهة اأخرى، فقد كانت هناك ظروف عاملية مالئمة للتحول الدميقراطي، 

وربية املحيطة بنا تنعم بتلك الدميقراطية، كما كانت الوليات  فقد كانت الدول الأ

ل�ساحلها  المتياز كان  باأن  علمًا  نرتبط معها مبعاهدة مميزة،  التي  املتحدة 

ولي�س ل�ساحلنا، اإل اأنها ومن منطلق كونها دولة دميقراطية، كانت توؤيد بال �سك 
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�سافة اإىل الدعم الع�سكري والقت�سادي. عملية دميقراطية يف بالدنا بالإ

وكما نرى، فقد كانت جميع العوامل مهيئة وم�ساعدة. مل نكن نعي�س يف عام 

1936 عندما ن�سبت تلك احلرب فيما بيننا، ومل نكن نحكم من قبل احلركات 

النازية والفا�سية التي راح يتعاظم �ساأنها يف اأوروبا اآنذاك. اأي وبعبارة اأخرى، 

ليمة، جمتمعة مع الظروف العاملية  هلية الأ فقد �ساهم كل من ذكرى احلرب الأ

اآنذاك يف حتقيق مطالبنا الدميقراطية.

اإل اأين اأعود واأكرر، باأن دور امللك يف مرحلة من املراحل كان اأ�سا�سيًا، كذلك 

النقالبية  املحاولة  حدثت  وعندما   ،1981 عام  �سباط/فرباير   23 يف  كان 

امللك  اأمر  امل�سلحة،  للقوات  عام  كقائد  موقعه  ومن  ثناء،  الأ تلك  يف  الفا�سلة. 

لثالث  التابعة  القوات  فعاًل  واأوقفت  التحرك،  عن  بالتوقف  الع�سكريني  قادته 

لعدم  مبا�رشة  امللك  عن  �سدرت  وامر  الأ اأن  اأي  علمي.  ح�سب  ع�سكرية  مناطق 

وجود حكومة تتحمل تلك امل�سئولية حينئٍذ. واحلق يقال، اإن بع�س الذين حتركوا 

اأن  تلك املحاولة مل يكونوا على علم مبا هم مقدمني عليه، كما  و�ساركوا يف 

وامر ال�سادرة له  خر مل يكن را�سيًا عما كان يفعله، بل كان ينفذ الأ البع�س الآ

�سائه وح�سب. من روؤ

التيارات  بع�س  بان�سمام  جديداً  زخمًا  املعار�سة  قوى  اكت�سبت  ذلك  بعد 

كقوى احلركة الوطنية، بحيث اأ�سبح من املمكن اإر�ساء قواعد الدميقراطية. وهو 

والتي  منكلوا،  اتفاقيات  با�سم  بعد  فيما  عرفت  التي  التفاقيات  خالل  مت  ما 

ول/اأكتوبر عام 1977 و�ساركت فيها ب�سفتي  متت ما بني 8 اإىل 11 ت�رشين الأ

وزيراً لل�سناعة والطاقة يف اأول حكومة من حكومات املرحلة الدميقراطية يف 

اإ�سبانيا. 

دق، فحول طاولة كهذه التي جنتمع  كد لكم اأن ذلك اللقاء كان �سيئًا ل ي�سّ اأوؤ

ن، اأو رمبا كانت اأطول بقليل، اجتمع عدد من ال�سخ�سيات ال�سيا�سية  حولها الآ

الذين قد يتجاوز عددهم عددنا بقليل. هناك كان �سانتياغو كاريو من احلزب 

خالل  الجتماعات  تلك  يف  �ساركت  فقد  اأنا  اأما  اأخرى،  و�سخ�سيات  ال�سيوعي 

التفاقيات القت�سادية التي ا�ستغرقت اأطول وقت من النقا�س. هناك كما قلت. 

حزاب والتيارات ال�سيا�سية، ميينيني  اجتمعت عدة �سخ�سيات تنتمي ملختلف الأ
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اأيام  لثالثة  ا�ستمر  �ساق  عمل  يف  منهمكون  وجميعهم  الو�سط  ومن  وي�ساريني 

متوا�سلة، ومتخ�س عن تلك التفاقيات ال�سهرية.

بعد  فيما  عرفت  اقت�سادية  اأزمة  على  مقبل  الغرب  باأن  جميعًا  نعرف  كنا 

ول/اأكتوبر  �سواأ من نوعها منذ حرب ت�رشين الأ باأزمة عام 1976، وكانت هي الأ

عام 1973.

اأقول. اإنني عندما خالفت زميلي نيكول�س يف الراأي، اإمنا كنت اأريد القول اإن 

ن�سبة الت�سخم كانت بحدود 14% ولي�س كما ذكر هو باأنها كانت تقارب %40 

يف نهاية ذلك العام. وقد متكنا من و�سع حد ل�ستمرار هذا الت�سخم وذلك من 

خالل �سل�سلة من التدابري، و�ساركت حينها كوزير لل�سناعة والطاقة.

ولقد جت�سدت تلك التفاقيات وتبلورت من خالل ميثاق منكلوا الذي اأعتقد 

من  امليثاق، متكنا  ذلك  اإنه ومن خالل  املعايري، حيث  بكل  مثاليًا  كان  باأنه 

النتقال من نظام �سيا�سي معني اإىل نظام �سيا�سي خمتلف كل الختالف وهو 

نه وبدون خيار كهذا، لن يكون اأمامنا  ما تطلب منا اأق�سى درجات التوافق ،لأ

خ�ساع واملواجهة الذي اأ�سار له زميلي نيكول�س، وهو ما  �سوى خيار العنف والإ

مل يكن يرغب به اأحد، وذلك بالرغم من اأن بع�س القوى ال�سيا�سية ف�سلت البقاء 

بالفرانكونية  �سميت  التي  القوى  تلك  اأن  مر  الأ والالفت يف  طار،  الإ خارج هذا 

خالل  الربملانية  املقاعد  من  واحد  مقعد  على  اإل  حت�سل  مل  لفرانكو،  ن�سبة 

وىل.   النتخابات الدميقراطية الأ

اأما ال�سيد فراغا، فقد اأحاط نف�سه مبجموعة من وزراء فرانكو ممن كانوا على 

للمرحلة  الدميقراطية  اللعبة  بقواعد  نعلم«  »ل  جزئيا  اأو  كليًا  للقبول  ا�ستعداد 

النتقالية، ومتكنوا من احل�سول على ثمانية مقاعد مقابل 168 مقعًدا ح�سل 

عليها حزب الو�سط الدميقراطي برئا�سة ال�سيد اأدولفو �سواريث، بينما ح�سل احلزب 

21 مقعًدا. وباملنا�سبة  119 مقعًدا ، وح�سل ال�سيوعيون على  ال�سرتاكي على 

فقد ح�سل احلزب الوطني الكتالين على 19 مقعًدا. هذه النتائج تعك�س بو�سوح، 

اأن الذين كانوا يوؤيدون ا�ستمرارية نظام فرانكو كانوا قلة قليلة ، مل تكن لديهم 

وم�سالح  اهتمامات  عن  تختلف  وم�ساحلهم  اهتماماتهم  ن  لأ �سعبية،  قاعدة 

غلبية يف اإ�سبانيا. الأ
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تكن  مل  النتقالية  املرحلة  اإن  القول  اأ�ستطيع  اإل.  لي�س  �سافة  الإ وبهدف 

مثالية، من الوا�سح اأنها مل تكن كذلك ، ولكن ومع كل ال�سوائب التي قد تكون 

اأننا حققنا جميع اأهدافنا: احلرية والدميقراطية لهذا البلد، ح�سلنا  اإل  رافقتها 

هم من هذا وذاك هو اأن اأ�سبح لدينا  على انتخابات دميقراطية حرة و�رشية، والأ

د�ستور. كل ذلك بف�سل اتفاقيات منكلوا والتوافق التام ما بني القوى ال�سيا�سية، 

اإنه  عنه  القول  اأ�ستطيع  الذي  الد�ستور  ذلك  الد�ستور.  ذكرت  كما  بلور  ما  وهو 

لت�سويات  حم�سلة  �سوى  لي�ست  بنوده  ن  لأ باملطلق  مثاليًا  لي�س  مثاليًا.  لي�س 

متت بني خمتلف القوى، وميكننا اأن نت�سور اأن ن�سو�سًا من هذا القبيل تبعث 

على بع�س الغمو�س، ولكن وبالرغم من الغمو�س املفرت�س، فقد �سلح الد�ستور 

جنليز “فاإن ما هو مثايل  ولبى جميع املتطلبات ملدة 25 عاًما. وكما يقول الإ

يكون عدواً ملا ي�سلح”.

وهناك �سيء اآخر اأود اإ�سافته. لقد ناق�سنا يف تلك الجتماعات، املوا�سيع 

�سا�سية ، ولكن لي�س بال�سكل الذي ن�ست عليه مبادئ  ن�سان الأ املتعلقة بحقوق الإ

وربية لعام 1952  مم املتحدة لعام 1948 اإمنا كما جاءت يف التفاقيات الأ الأ

، كنا نرغب بتحقيق تلك املطالب وباأ�رشع ما اأمكن، وقد ح�سل وحتققت فعاًل 

من خالل ت�سكيل املحكمة الد�ستورية و�سمان الف�سل ما بني خمتلف ال�سلطات 

و�سالحياتها.....اإلخ. تلك كانت املرحلة النتقالية، وذلك كان ما قدمناه لها، 

ولكن ماذا عن القوات امل�سلحة ؟.

الثالث  ليلة  اأما  ولئها.  عن  تعبرياً  امللك  اأمام  امل�سلحة  القوات  انحنت  لقد 

والع�رشين من �سباط/فرباير فقد �سهدت حماولة انقالبية عك�ست يف م�سمونها 

ولي�س اآليتها، قناعة تقليدية يف اإ�سبانيا مفادها اأنه اإذا تقدم اجلرنال فما على 

ماأموريه اإل اللحاق به دومنا اأي اعرتا�س. كان هناك جرنال وبع�س ال�سباط، 

اجلرنال ميالن ديل بو�س وزمرة من ال�سباط من ذوي الرتب املتو�سطة.... وكان 

ملنطقة  التابع  املدرعات  لواء  ومنهم  لالنقالب  ل  قالوا  اآخرون  �سباط  هناك 

مدريد الع�سكرية، رف�سوا الن�سياع وقالوا. نحن ن�ستلم اأوامرنا من امللك فقط، 

واأ�رشاب  املظليني  لواء  مثل  التمرد  ذلك  مهمة  ع�سكرية  وحدات  رف�ست  كما 

ملقاومة  ا�ستعدادهم  عن  اأعربوا  ممن  بالنثيا  مدينة  حول  الراب�سة  الطائرات 
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التمرد على الد�ستور بال�سالح، وكذلك األوية القوات اخلا�سة الذين نطلق عليهم 

دول  يف  اخل�رش-  –القبعات  يقابلهم  والذين  اإ�سبانيا  يف  -املحاربني-  لقب 

اأعرب عنه  ال�سوارع. هوؤلء قالوا ل للتمرد، وهو ما  اأخرى، ممن يتقنون حرب 

قائدهم – فيكتور لغو- وهو مظلي برتبة جرنال. جميع هوؤلء وغريهم ممن 

نهم كانوا  كرب من القوات امل�سلحة رف�سوا الفكرة النقالبية لأ ي�سكلون الق�سم الأ

على قناعة باأن اجلي�س ل يجب اأن يتدخل يف الق�سايا ال�سيا�سية، وهو ما عرب 

عنه اأف�سل تعبري اجلرنال –غوتيرييث مييادو– واأحد رموز املرحلة النتقالية 

ال�سيا�سة،  ممار�سة  يريدون  الذين  الع�سكريني  »على  ال�سهرية  جملته  قال  حني 

خلع بزاتهم الع�سكرية اأوًل ومن ثم يعملون يف ال�سيا�سة«.

من  قوات  وبف�سل  ثناء.  الأ تلك  يف  وجدتها  التي  امل�سلحة  القوات  هي  تلك 

هذا القبيل اأمكن حماكمة جميع من �سارك مبحاولة انقالب 23 �سباط/فرباير 

وكانوا 37 ع�سكريًا بني �سابط وجرنال، وقد �سكل ذلك �سابقة مل تعهدها اإ�سبانيا 

اثنني منهم  التهام و�سدرت بحق  تاريخها، حيث جل�س هوؤلء يف قف�س  يف 

اأ�سد العقوبات وهما اجلرنال ميالن ديل بو�س واجلرنال تيخريو، وحل�سن احلظ 

عادت  حكام،  الأ تلك  ا�ستاأنفت  وحينما  اآنذاك.  ملغاة  كانت  عدام  الإ عقوبة  اأن 

املحكمة الد�ستورية لت�سدر اأحكامًا م�سابهة بحق اجلرنال اأرمادا.

�سباين مرحلة خمتلفة من مراحل تاريخه،  ومنذ ذلك احلني، دخل اجلي�س الإ

وذلك اإثر �سل�سلة من التغيريات التي طراأت على بنيته واملعطيات امل�ستجدة على 

طل�سي وبات  اإ�سبانيا اإىل منظومة احللف الأ ال�ساحة الدولية، حيث مت ان�سمام 

توجد  ن  والآ الداخل  اأعداء  على  ال�سيطرة  يف  عليه  كان  عما  خمتلفًا  اهتمامنا 

توجهات باأل تنح�رش اهتمامات اجلي�س ومهماته داخل حدود البالد، بل جتاوز 

من  حلقة  ومتثل  مهمة،  خطوة  وهي  خارجها،  هو  مبا  والهتمام  احلدود  تلك 

حلقات النفتاح على عامل اأو�سع.
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الفرتة النتقالية فى اإ�سبانيا

وجهة نظر �سيوعية

خو�سيه روما    

كان ع�سواً فى املنظمة الثورية للعمال )جمموعة �سيوعية ماوية(     

خالل مرحلة التحول الدميقراطي     

وائل، وهو ما �سجعني للمخاطرة باملجىء،  كان اإليا�س دياث من اأ�ساتذتي الأ

األ يكون ما �ساأقوله لكم مرتابطًا. ولكني  وال�سبب يف ترددي، هو خ�سيتي من 

�ساأحاول. بيد اأنه ويف حال تكلمت كثرياً، قد ل اأمتكن من اإي�سال الفكرة التي اأنا 

ب�سدد اإي�سالها لكم.

وكي تتفهموين ب�سكل اأف�سل، اأقول. اإن التيار ال�سيا�سي الذي كنا ننتمي اإليه 

العمال  منظمة   « اإىل  ننتمي  كنا  فقد  ال�ساحة،  على  موجوداً  يعد  مل  وباكو  اأنا 

الثورية » وهو تيار �سيا�سي كنا نقول اإنه �سيوعي الطبيعة ومتاأثر بجمهورية 

التنظيم  ذلك  عن  وليات  الأ بع�س  لديكم  يكون  كي  فقط  ال�سعبية.هذا  ال�سني 

املنحل.
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لقد �سكلت هذه املنظمة ال�سيا�سية عام 1970 ومت حلها عام 1980 ، وقد 

هذا  من  اأن�سطة  تقييم  باأن  علمًا  ال�سيا�سية،  ال�ساحة  على  مهمة  باأن�سطة  قمنا 

مر ال�سهل، ومع ذلك يبقى من الوا�سح اأنه مل يكن لنا اأي دور  القبيل لي�س بالأ

يذكر يف الن�سال �سد ديكتاتورية اجلرنال فرانكو، كما مل يكن لنا اأي دور بارز 

بعد ذلك.

ويكفيني  النتقالية،  املرحلة  من  جزء  على  ن�ساطنا  اقت�رش  فقد  وهكذا، 

نتمكن  مل  اأننا  من  بالرغم  وذلك  الد�ستور،  ل�سالح  بالت�سويت  قمت  اأن  �رشفًا 

ن حكومة ال�سيد اأدولفو �سواريث مل متنحنا حق خو�س  من التقدم لالنتخابات لأ

�سهر  يف  متت  والتي  بلدنا،  يف  نوعها  من  وىل  الأ كانت  التي  النتخابات  تلك 

حزيران/يونيو من عام 1977.

لوقائعها  اأتطرق  ولن  النتقالية،  املرحلة  منجزات  با�ستعرا�س  اأقوم  لن 

يام جدًل  التاريخية ، حما�سنها اأو م�ساوئها خا�سة اأن بالدنا ت�سهد يف هذه الأ

يف هذا اخل�سو�س، اإمنا اأقول اإنني من النا�س الذين يطبقون املثل القائل “ املاء 

الراكد ل يحرك الطواحني “ واأن على الذين يرغبون يف تو�سيع رقعة الدميقراطية 

توثيق  �سبيل  يف  املتوا�سل  الن�سال  ومن  التاريخ،  من  العظة  اأخذ  بالدنا  يف 

نظامنا الدميقراطي. كما اأن فهم وا�ستيعاب احلوادث التي جرت يف ال�سابق، قد 

ن. ي�ساعد كثرياً وهو ما اأود التطرق له الآ

النتقالية،  املرحلة  للتعّلم من درو�س  و�سيلة  اأف�سل  اأن  للبع�س  قد يرتاءى 

مور باعتقادي لي�ست بهذه  اإمنا يكمن يف اتخاذها كنموذج يحتذى به، اإل اأن الأ

الب�ساطة، واأقول اإن جميع ال�سيا�سيني الذين فكروا يومًا بتطبيق واتخاذ مناذج 

اأخرى من التاريخ، اإمنا ارتكبوا اأخطاء فاح�سة.

�سبانية وهو  يف عام 2003 قام اأحد الكتاب املعجبني باملرحلة النتقالية الإ

بولندي ا�سمه -اآدم مي�سنيك- بكتابة مقال ن�رشته �سحيفة البايي�س )اليومية 

�سبانية( حتت عنوان “ اإ�سبانيا مدر�سة للبولنديني” علمًا باأنه كان ي�ستطيع  الإ

القول  مدر�سة لل�سوريني اأو العراقيني...اإلخ.

يقول الكاتب “يف عام 1989 قراأت مقابلة مع ال�سيد فيليب غونثاليث قال 

فيها حينما وجه اإليه �سوؤال عن راأيه يف منوذج املرحلة النتقالية يف اإ�سبانيا:” 
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لي�س هناك من منوذج اإ�سباين. »لقد ت�رشف فيليب غونثاليث كما ت�رشف قبله 

كري�ستوبال كولون الذي مل يعرف اأنه اكت�سف اأمريكا«. ح�سنًا. الذي اأريد اأن اأقوله 

مناذج  يوجد  ل  باأنه  اأعتقد  ين  لأ وذلك  راأيه،  غونثاليث  ال�سيد  اأ�ساطر  اإنني  هو 

�سيا�سية اأو قوالب جاهزة للمراحل ال�سيا�سية، بل لو وجد مثل ذلك النموذج حقًا 

البارزة  حداث  الأ وتواريخ  انتهائه  وتاريخ  ابتدائه  تاريخ  تواريخ،  له  لو�سعنا 

كل  �سيا�سية،  علوم  اأ�ستاذ  كل  باأن  يف�رش  ما  وهذا  امتداده.  �سهدها خالل  التي 

�سيا�سي يحدد فرتة ابتداء تلك املرحلة وتاريخ انتهائها بال�سكل الذي يحلو له، 

وهو ما يوؤكد بال �سك اأن ذلك النموذج مل يكن موجوداً اأبداً.

احلقيقة اأن فيليب غونثاليث كان على �سواب، بينما كان كري�ستوبال كولون 

اأخطاء  كبري  اإىل حد  ت�سبه  ال�سيا�سة  احل�سابية يف  خطاء  الأ اأن  واأعتقد  خمطئًا، 

املالحة البحرية التي ارتكبها كولون.

ر�س  نه اأخطاأ يف ح�ساباته، لقد كان يعلم اأن الأ لقد اكت�سف كولون اأمريكا لأ

كروية وكان يريد اللتفاف حولها والو�سول اإىل الهند، ومن اأجل ذلك قام بو�سع 

ح�ساباته. يف املقابل اعتقد م�ست�سارو امللوك الكاثوليك يف اإ�سبانيا وم�ست�سارو 

الهند على منت  اإىل  الو�سول  امل�ستحيل  اأن من �رشوب  اإيزابيل حتديداً،  امللكة 

ثالث �سفن هزيلة كق�سور البي�س األقي بها اإىل عر�س املحيط ، ولذا مل يحبذوا 

رجح وامل�سيطر، وانطلق كولون على  الفكرة ، اإل اأن راأي امللكة اإيزابيل كان هو الأ

منت تلك ال�سفن بحثًا عن الهند �سالكًا وجهة خمتلفة ليجد نف�سه خطاأً يف مكان 

اآخر، ول نعلم ما اإذا كان كولون اكت�سف يومًا اأنه كان قد و�سل اإىل قارة اأخرى 

خطاء  اأم ل، ولكن ذلك لي�س املهم. املهم اأن ما حدث مع كولون كان نتيجة لأ

وكان  النتقالية،  املرحلة  خالل  اأخرى  ح�سابية  اأخطاء  ارتكبت  وقد  ح�سابية. 

دوار الرئي�سية لتلك  لها وقع وتاأثري مهم عليها ، ولنتحدث مثاًل عن اأ�سحاب الأ

الفرتة: �سانتياغو كاريو، وهو �سكرتري عام احلزب ال�سيوعي، اأخطاأ عندما اأعتقد 

اأن نهاية احلقبة الدكتاتورية للجرنال فرانكو كانت قد قاربت على النتهاء.

يف اإحدى املرات، وحينما كنت جال�سًا اأنا وكاريو يف اأحد مطاعم باري�س، 

دخل علينا نيكول�س على غري موعد، وبينما نحن كذلك و�سلنا خرب مفاده اأن 

فرانكو اأ�سيب بجلطة دماغية ثانية، حينها قام كاريو وقال »لن�رشب نخب قرب 
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اأي نخب  اأ�رشب  نهاية فرانكو«، وفعلنا. بعد ذلك وحينما مات فرانكو فعاًل مل 

لذلك.واأنا اأعتقد اأن كاريو اأخطاأ يف ح�ساباته وتوقعاته ملا �سيوؤول اإليه احلال 

اأنه بات يف  اأو كما خيل لنا حينئٍذ. فقد اعتقد للحظة،  بعد انتهاء عهد فرانكو 

لي�سبح  القادمة،  ال�سيا�سية  حداث  الأ جمريات  على  ال�سيطرة  من  يخوله  موقع 

وىل يف اإ�سبانيا ودفع يف ذلك الجتاه حينما �سكل ما  بعد ذلك القوة النافذة الأ

�سمي “باللجنة الدميقراطية” وا�ستثنى منها ال�سرتاكيني اأو ا�ستبدلهم – ل اأريد 

اأن كاريو ا�ستثنى القوى ال�سرتاكية....  الدخول يف تقييمات ما حدث-، املهم 

�سا�سية  الأ القوة  ال�سيوعي كان فعاًل  ن احلزب  ؟. قد يكون لأ اأخطاأ كاريو  ملاذا 

ية قوى اأخرى القدرة والزخم  التي تنا�سل على ال�ساحة �سد فرانكو، ومل يكن لأ

عداد  نه مل يقدِّر الأ الذي كان يتمتع بها ال�سيوعيون. ومع ذلك فقد اأخطاأ كاريو لأ

اأزمات  اأعدادهم حينما حتدث  الذين عادة ما تت�ساعف  للمعار�سني  احلقيقية 

لف ي�سبح من ال�رشوري احلديث عن  �سيا�سية، وبدًل من احلديث عن ع�رشات الآ

دلء براأيها، لقد  لف املوؤلفة �سوى بالإ لف، حتى واإن مل ت�سارك تلك الآ مئات الآ

�سبان التاريخية كانت تربط دائمًا بني الي�سار وا�ستعادة  ن�سي كاريو اأن ذاكرة الإ

احلريات، ون�سي اأننا نحن ال�سيوعيني مل نكن لن�سكل اأكرث من 10 اأو 12% من 

جمموع ذلك الي�سار يف اأف�سل التقديرات. 

اأنا اأعتقد اأنه اأخطاأ اأي�سًا، وهذا �سيٌء يقر به و يعرتف اجلميع، اأن دور كاريو 

الذي  يجابي  الإ النحو  على  النتقالية  املرحلة  من  اخلروج  يف  حموريًا  كان 

دولفو �سواريث الذي لعب دوراً اأ�سا�سيًا اأدى  خرجنا به. وكذلك احلال بالن�سبة لأ

اإىل انتهاء تلك املرحلة على اأكمل وجه وخا�سة بالن�سبة للقطاعات الجتماعية 

التي كان يدافع عنها والقوى ال�سيا�سية التي كان يوؤيدها بالرغم من اأن اأحداً 

من هوؤلء ول اأولئك اعرتف له باجلميل. وقد اأخطاأ اأدولفو �سواريث براأيي عندما 

املعار�سة.  مر�ساة  دون  بنف�سه  اأقره  الذي  ال�سيا�سي  �سالح  الإ قانون  اأن  فكر 

ح�سنًا.... مل نرف�سه جميعنا، بل البع�س منا، ول اأريد الدخول يف تقييم مف�سل. 

اأقول فقط اإن �سواريث اعتقد باإمكانية ن�رش احلريات ب�سكل مرحلي اأو جمزاأ دون 

خذ بعني العتبار اأن احلريات ت�سكل حالة واحدة غري قابلة للتجزئة، وبعبارة  الأ

حزاب التي كان لها تاريخ ن�سايل  اأخرى، فقد اعتقد �سواريث بوجوب ت�رشيع الأ

ي�سكل  اأن  ميكن  ذلك  باأن  يعتقد  البع�س  اأن  من  وبالرغم  ح�سنًا...  فرانكو.  �سد 
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منوذجًا مثاليًا، اإل اأن احلقيقة هي اأن قانونًا كهذا ل ميكن اأن يفي باملطلوب 

�سافة اإىل اأن القانون  اأو اأن يكون مقدمة لعملية كبح جماح الديكتاتورية، بالإ

اإن كل ما جاء فيه ل يعدو  اإقرار الد�ستور، بل  اإليه مل يتطرق ملو�سوع  امل�سار 

�سا�سية. �سالح القوانني الأ كونه مقدمة ملجموعة من التو�سيات لإ

ول  الأ د�ستورنا  د�ستورنا،  يف  قدمي  تاريخ  له  اللتفاف  وهذا  الطريقة  هذه 

الذي يعود تاريخه اإىل عام 1812، والذي اأثار منذ اإقراره يف ذلك احلني وحتى 

�سبانيا  ل ما اإذا كان لإ ن الكثري من اجلدل، بل اإن البع�س ذهب اإىل حد الت�ساوؤ الآ

د�ستور اأم ل، وهل اأن ذلك الد�ستور “ كان جمرد جمموعة من القوانني القدمية 

للمملكة “. املهم اأن ذلك اأدى يف نهاية املطاف اإىل اإقرار د�ستور، وهو ما حدث 

ثانية يف عهد الرئي�س �سواريث.

اإىل  ا�سطر  احل�سبان،  يف  يكن  مل  واإن  نه،  لأ اأي�سًا  �سواريث  الرئي�س  اأخطاأ 

ت�رشيع احلزب ال�سيوعي قبل ثالثة اأ�سهر من موعد النتخابات وكان يوم جمعة 

و�سادف اأن كان عيداً دينيًا مما كان له تاأثري كبري اأي�سًا. اأما نحن فلم ي�سمح لنا 

بامل�ساركة يف تلك النتخابات؛ وهو ما اأدى اإىل توتر كبري طال حتى القيادات 

العليا يف اجلي�س واأكد للمت�سككني اأن ذلك اجلي�س الذي منتلكه، اإمنا يقوده اأنا�س 

موؤيدون للجرنال فرانكو و�سنتحدث عن هذا لحقًا، واأن اأولئك القادة ما كانوا 

اأن فرانكو كان هو من ن�سبه، واأعتقد باأن  ليطيعوا امللك خوان كارلو�س لول 

اأوليارت لديه ما يقوله يف هذا املجال وب�سكل اأف�سل.

وبالن�سبة للحزب ال�سرتاكي، فقد يكون الطرف الوحيد الذي مل يرتكب اأخطاًء 

�سهاب يف الثناء على وعيه ووعي زعمائه، بل يبدو  ، وهذا ل يعني اأين مت�سوق لالإ

�سا�سي  اأن جميع الظروف اأتت مالئمة كي يكون دور احلزب ال�سرتاكي الدور الأ

يف  غلبية  الأ على  احل�سول  ثم  ومن  بالدنا؛  يف  الدميقراطية  اإقرار  يف  والرائد 

�سناديق القرتاع.

�سياء التي اأح�سن فعلها ؟ اإذاً: ما هي الأ

يف  النتقالية  املرحلة  تطورات  تابعوا  الذين  كل  با�ستطاعة  اأن  باعتقادي 

اإ�سبانيا اجلزم باأن ما قمنا به هو عدم اللتفات اإىل الوراء، وتنا�سي ما حدث يف 
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ن يف ذلك خطورة لالجنرار من جديد  املا�سي وكاأن �سيئًا ل يعنينا من ذلك، لأ

اإىل حرب اأهلية اأخرى. وبعبارة اأخرى فقد تنازلت جميع القوى عن حماولتها 

لل�سيطرة على ال�ساحة لتجنب اأي �سكل من اأ�سكال املجابهة العنيفة.... اأعتقد اأن 

اجلميع كانوا واعني لذلك و�ساهموا يف درء ويالت العنف مبا فيهم نحن الذين 

كنا نعترب اأنف�سنا ثوريني. كنا نعرف اأن الوليات املتحدة اإمنا كانت ترى احلالة 

الربتغالية عند النظر اإلينا.... الوليات املتحدة مل تقدم لنا اأي دعم من اأجل اإقرار 

مر�سحة  اإ�سبانيا  اأن  تعتقد  كانت  نها  لأ تفعل  بالدنا، وهي مل  الدميقراطية يف 

طاحة  لتكرار احلالة الربتغالية؛ حيث قام اجلي�س قبل عام من ذلك التاريخ، بالإ

بنظام �سالزار الديكتاتوري واإقرار نظام دميقراطي ذي معامل ا�سرتاكية. ولندع 

�سياء  �سياء التي اأح�سن فعلها ولكن: ما هي الأ ن... ذلك من الأ مر جانبًا الآ هذا الأ

التي اأ�سيء فعلها ؟

�سياء التي  �سارة اإىل الأ اإذا كان الهدف حقًا التعلم مما جرى، فال بد لنا من الإ

– كانوا  – ب�سعة اآلف  اأعداداً كبرية من ال�سبان  اإن  اأ�سيء فعلها. وهنا نقول. 

قد ان�سموا اإىل العمل الن�سايل �سد نظام فرانكو دون اأن يكون لديهم اأي ت�سور 

اأن  هو  وال�سبب  ال�سابق،  يف  بالدنا  �سهدتها  التي  هلية  الأ احلرب  جمريات  عن 

تلك احلرب كانت قد بداأت عام 1936 وانتهت عام 1939 ولذا فاإن الكثري من 

اأولئك ال�سبان مل يعا�رشوها، كما اأنهم مل يهتموا مبعرفة ظروفها اأو جمرياتها 

يف  يرتكز  الوحيد  همهم  كان  بل  اندلعها،  اإىل  اأدت  التي  احلقيقية  �سباب  والأ

البحث عن ال�سبل الكفيلة باإقرار الدميقراطية يف بالدنا دون اللجوء اإىل العنف. 

ولذا فاأنا اأعتقد باأن ما اأ�سيء فعله يتلخ�س يف اأننا مل نهتم بنزع �سالح اأولئك 

الذين مل يتورعوا عن ا�ستخدامه يف �سبيل احلفاظ على حالة الديكتاتورية التي 

كانت قائمة خالل عهد فرانكو. وقد كان يف املحاولة النقالبية التي متت يف 

23 �سباط/فرباير 1981 ، اأف�سل مثال على ذلك. تلك املحاولة التي ف�سلت، ل 

لقلة الذين �ساركوا فيها، بل على العك�س، لكرثتهم التي اأدت اإىل تخبطهم فيما 

بينهم.

اأود اأن اأقول. اإنه وخالل املرحلة النتقالية، كانت تتواجد نواة �سلبة ممن 

ميانعون يف النتقال ال�سلمي اإىل حالة الدميقراطية، وقد كانت تلك النواة متتلك 
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من القدرة ما يكفي لعرقلة العملية من خالل التحري�س على ال�سغب والعنف، 

يف  راأ�سها  تدفن  التي  النعامة  �سيا�سة  اتباع  كرثية،  الأ اختارت  ذلك،  واأمام 

تبقى  ما  و�ساأترك  الفا�سلة.  النقالبية  املحاولة  تلك  اإىل  اأدى  ما  وهو  الرمل؛ 

اأمثلة عدم  اإىل حني فرتة احلوار، حيث �ساأروي لكم فيها بع�س  من املو�سوع 

الكرتاث وال�سلبية التي عوجلت من خاللها تلك املحاولة، حيث عانيت �سخ�سيًا 

ين  من ذلك ، بل ومت اقتيادي اإىل حمكمة ع�سكرية عام 1978 ل ل�سيء �سوى لأ

كنت قد حّذرت من اأن حماولة انقالبية �ستتم قريبًا ، وذلك على اإثر معلومات 

تلقيتها من بع�س ثكنات اجلي�س. ذهبت حينها �سخ�سيًا اإىل فيليب غونثاليث 

مر ، ومل تتعد اإجابته يل باأن »اأهداأ يا �سان روما«. كي اأنبهه لالأ

يف كل مرة يحدث فيها حتول �سيا�سي مهم، يربز اجلدل القدمي احلديث، عمن 

فراد  يكتب وقائع التاريخ، هل تكتبها اجلماهري، اأم اأن الذي يقوم بكتابتها هم الأ

ال�سحيح  حداث �سارت بال�سكل  الأ الذين يفكرون باأن  اأن  اأعتقد  البارزون. واأنا 

خالل املرحلة النتقالية علمًا باأنها كان من املمكن اأن تنتهي ب�سكل �سيئ، هم 

حداث  خرين باأن الأ اأنف�سهم الذين يعتقدون اأو يريدون تر�سيخ العتقاد لدى الآ

�سارت بالجتاه الذي كان خمططًا لها. واأق�سد حتديداً بع�س اأع�ساء حزب الو�سط 

الدميقراطي ال�سابقني ممن قاموا بعد اإزاحتهم من ال�سلطة بالعودة اإىل كتابة كل 

قناعنا باأن اأحداث املرحلة النتقالية اإمنا �سارت  �سيء على طريقتهم، وذلك لإ

ح�سب ما كان خمطًطا لها من قبل بع�س ال�سخ�سيات. واأق�سد هنا الرئي�س كالبو 

�سوتيلو، وهو دميقراطي بال �سك. فقد قال هذا حينما حتدث يف مذكراته عن تلك 

املرحلة »لقد كان امللك بالن�سبة لنا كل �سيء«. واأعتقد باأنكم تدركون ما وراء 

هذه العبارة. امللك حمرك الدميقراطية....  وعندما يتكلم عن الطبقة ال�سيا�سية 

باأي  اأوافق عليه  ل  مهمًا. وهذا ما  اأدت دوراً  اأنها  يوؤكد  فرانكو  التي عا�رشت 

�سكل. لقد كان فرانكو متفرداً،يدير كل كبرية و�سغرية يف اإ�سبانيا، اإذاً ما قاله 

ال�سيد كالبو �سوتيلو يفتقر لل�سحة، حيث اإنه »ومنذ فرتة طويلة مل يعد لفرانكو 

اأو من كان يدور يف فلكه، اأي دور على م�رشح اأحداث البالد، بل لقد اأ�سبح كل 

حزاب ال�سيا�سية ممن نا�سل ل�ستعادة احلريات يف بالدنا، والذي  �سيء بيد الأ

خفاء العجز الذي ات�سفت به الطبقات  ح�سل هو اأن تلك العبارة كانت مفيدة لإ

ال�سيا�سية التي عا�رشت فرانكو اإىل اأن تويف هذا ب�سكل طبيعي«.
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اأما اأنا. فال اأعتقد �سخ�سيًا اإل بالن�سال وم�رشوعيته كو�سيلة وحيدة ل�ستعادة 

حرية ال�سعوب، كما اأعتقد واأثق بالقرارات التي يتخذها ال�سيا�سيون....اأعتقد باأن 

الذي اأ�ساب فيه امللك »الذي اأ�ساب فيه جميع امللوك البوربونيني الذين توالوا 

بينما كان فرناندو  خري،  الأ اأف�سلهم وهو هذا  اأ�سوئهم وحتى  اإبتداًء من  علينا 

نه كان خائنًا وجبانًا بح�سب اأمه« هو حد�سه وتقديره ال�سائب  الثامن اأ�سواأهم لأ

حداث، جميعهم كان لديهم حد�س �سائب، وهذه حقيقة ملمو�سة عندما نتكلم  لالأ

العائلة  ا�ستعادت  اأي�سًا عندما  عن ملكنا، امللك خوان كارلو�س، وكان حقيقة 

الرببونية �رشعيتها يف فرن�سا بعد انهزام نابليون يف واترلو....، فقد فهم امللك 

ملكنا  حققه  اإجناز  اأعظم  اأن  وباعتقادي  اآنذاك.  فرن�سا  حتتاجه  فيما  واأ�ساب 

احلايل يتمثل باأنه »فهم واأ�ساب فيما حتتاجه اإ�سبانيا« ولو اأن ذلك اأتى متاأخراً 

بع�س ال�سيء.

حتقيق  �سبيل  يف  امل�ستمر  الن�سال  يف  يتمثل  �سياء،  الأ اأهم  اأن  اأعتقد 

نه ال�سبيل الوحيد الذي يدفع ال�سيا�سيني اإىل تغيري  الدميقراطية لل�سعوب ، وذلك لأ

مثلة  القرارات لتتنا�سب مع حاجات وتطلعات تلك ال�سعوب، وهناك العديد من الأ

يف هذا املجال، واأخ�س بالذكر مثاًل واحداً. اأقول. لقد كان �رشوريًا اأن تف�سل 

املحاولة النقالبية التي متت يف الثالث والع�رشين من �سهر �سباط/فرباير عام 

�سبان بعد ف�سل املحاولة اإىل ال�سوارع للدفاع عن  1981 حتى يخرج ماليني الإ

1978 ، فقط بعد ذلك  واملطالبة باإقرار الد�ستور الذي كان قد �رشع منذ عام 

التاريخ وبعد املحاولة النقالبية اأ�سبحنا نحتفل بذكرى اإقرار ذلك الد�ستور.

رمز  اإنه  النتقالية.  للمرحلة  والت�رشيعية  ال�سيا�سية  الثمرة  هو  الد�ستور 

مر اأن اأحداً مل ميجده اأو يحتفل به خالل  دميوقراطيتنا، ومع ذلك فالعجيب بالأ

قراره، بل اأن الذين كانوا يحكمون اآنذاك مل تكن لديهم الرغبة  وىل لإ ال�سنوات الأ

باأن يحتفل اأحد بهذه املنا�سبة....ح�سنًا. لقد انطلق ماليني النا�س يف مظاهرات 

احلرية.  بفكرة  احلني  ذلك  منذ  يرتبط  اأ�سبح  الذي  الد�ستور  عن  للدفاع  عفوية 

اتفاق اجلميع على عدم  الذي يج�سد  الرمز  ليوؤكدوا حر�سهم على  النا�س  خرج 

اللجوء اإىل العنف حلل م�ساكلهم ال�سيا�سية. حينها فقط تر�سخت تلك الفكرة يف 

بد. �سبان واإىل الأ �سمائر الإ
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اأيام فى توليدو..

كاأين ما زلت فى ال�سام)1( 39

فايز �سارة       

�سبانية بعيدة عن دم�سق يف كثري من املقايي�س والتقديرات  ل تبدو توليدو الإ

ال�سخ�سية. كان ذلك �سعوراً �سخ�سيًا رافقني، واأنا اأعي�س ثالثة اأيام حافلة للمرة 

وىل يف هذه املدينة ال�سغرية املليئة باحلياة. الأ

كانت الزيارة حتت عنوان »الدميوقراطية واملجتمع املدين يف �سورية«، وهذا 

مو�سوع جعل توليدو قريبة للغاية من دم�سق، التي ان�سغلنا على مدار ال�سنوات 

ال�ست املا�سية بن�ساط يف نقا�سات وجهود هدفها تطوير املجتمع املدين وال�سعي 

مر يبدو وكاأننا ما زلنا يف دم�سق، نناق�س  اإىل التحول الدميقراطي، مما جعل الأ

اأمراً هو دم�سقي بامتياز، والنقطة الثانية، اأن اأغلب احل�سور كانوا من ال�سوريني 

املن�سغلني بالهم ال�سوري وامل�ستقبل ال�سوري، وقد اعتاد بع�سنا اللقاء بني وقت 

خر كان يلتقي، ويتحاور با�ستمرار يف �سوؤون �سورية خمتلفة.  واآخر، والبع�س الآ
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ويف احلالت التي دخل على املجموعة اآخرون من عرب مثل �سديقنا املغرتب 

�ستاذ اجلامعي يف اأك�سفورد ندمي �سحادة واإ�سبان منهم ال�سيدة خيمة  اللبناين والأ

مر كثرياً، فقد كانت  �ستاذة يف جامعة مدريد امل�ستقلة، مل يختلف الأ مارتينيز الأ

ال�سوري. ومن  بال�ساأن  اأنها تت�سل  اأو  �سورية،  النقا�س ذات طبيعة  مو�سوعات 

هذا املنظور ميكن النظر اإىل م�ساركة عدد من قادة مرحلة التحول الدميقراطي 

يف اإ�سبانيا، وقد كان بينهم نيكول�س �س-ارتوريو�س، اإليا�س دياث، األربتو اأوليارت، 

ديكتاتورية ج�سدها  مرحلة  اإ�سبانيا من خاللها  اجتازت  والتي  روما،  خو�سيه 

حكم اجلرنال فرانكو اإىل املرحلة الدميقراطية التي تعي�سها اإ�سبانيا اليوم، والتي 

غريت كل �سيء يف اإ�سبانيا تقريبًا.

دميقراطية  حتولت  نحو  يفتح  باب  مبثابة  كان  �سبان  الإ القادة  وحديث 

اأن تبدل وتغري حياة ال�سوريني وم�سائرهم امل�ستقبلية،  يف �سورية من �ساأنها 

حوال، مل يكن يف اإطار  مر، يف مطلق الأ �سارة اإىل اأن الأ وقد يكون من املهم الإ

�سبانية املا�سية يف جتربة �سورية م�ستقبلية، مبقدار ما  الإ التجربة  ا�ستن�ساخ 

�سباين. وكان  كان حماولة ملقاربة روح واإرادة التغيري والتحول الدميقراطي الإ

العبق  ذلك  دم�سق،  وكاأين يف  ا�سعر  توليدو،  واأنا يف  التي جعلتني  مور  الأ بني 

الباحث  اإىل  اإ�سارة �رشيحة  اأحاطنا به اثنان من توليدو، وهي  الذي  ن�ساين  الإ

�سل الذي يقدم نف�سه مواطنًا عومليًا بروحه  املعروف جورج عرياين اللبناين الأ

اأ�سمعه  اأ�ستعيد واأنا  العربية، وبجملته ال�سهرية »كلنا �سوريون«، التي كثرياً ما 

اإن�سان يولد يف العامل له وطنان، �سورية  يرددها مقولة معروفة، تقول اإن كل 

مريكي اجلن�سية  الأ �ستيورات رجلث  اأكمل �سديقنا  ولد فيه، وقد  الذي  والوطن 

تعلم  التي  الف�سحى،  العربية  بلغته  اأحاطنا  الذي  ن�ساين  الإ العبق  من  جوانب 

�رشائيلي والتي  الإ القوي �سد الحتالل  منها خالل فرتة ت�سامنه  ق�سمًا كبرياً 

عا�سها اإىل جانب الفل�سطينيني يف غزة.

من  جعلت  ح�سا�سية،  من  فيهما  مبا  �سخا�س  والأ الق�سايا  كانت  واإذا 

للمدينة وطابعها دور  وجودنا يف توليدو وكاأنه ح�سور يف دم�سق، فقد كان 

ندل�س،  الأ تاريخ  قراءة  يف  عرفناها  التي  طليطلة  هي  توليدو،  حيث  مماثل. 

ندل�سي  الأ ال�سعر  ربطها  والتي  دب،  والأ ال�سعر  يف  معاملها  من  بع�سًا  وعرفنا 
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ول  طليطلة  كانت  ملا  دم�سق  »لول  يقول:  ال�سهرة،  �سديد  بيت  يف  ال�سام  مع 

مر  ما  كل  رغم  وملمو�سة،  حقيقية  روابط  وهي  بغدان«،  العبا�س  ببني  زهت 

لكنهما  هائلة،  م�سافات  بينهما  تف�سل  مدينتني  بني  تاريخي  انقطاع  من 

قريبتان يف ال�سكل ويف الروح. ففي اجلهة املقابلة للفندق الذي كان م�رشحًا 

قامتنا، كان ثمة مقهى �سغري وجميل، تزين �سقفه وجدرانه  لن�ساطنا ومقراً لإ

اإىل  اأقرب  كانت  املقهى،  وكرا�سي  وزخافها،  �سالمية  الإ العمارة  مقرن�سات 

مناذج عرفناها يف دم�سق من املقاعد اخل�سبية ن�سف املرتفعة، بل اإن بع�س 

املقاعد، كانت ت�سبه املقاعد التي ي�سعها العرب فوق ظهر اجلمل لريكبوه. وكله 

ال�سغري واجلميل! الذي كان يحمله املقهى  ال�سم  ال�ساي«، وهو  »دار   كان يف 

ولي�س مقهى »دار ال�ساي« باملعلم الغريب عن توليدو، بل اإنه جزء من التكوين 

وامللتوية،  ال�سيقة  بحاراتها  القدمية  دم�سق  تكوين  ي�سبه  الذي  للمدينة  العام 

وبيوتها املتاآخية، باأبوابها ونوافذها التي تتدىل اأ�س�س الورود من �رشفاتها، 

كما يبدو الت�سابه يف اأ�سكال واجهات وقباب عمائرها الدينية، وتظهر اختالطات 

ومتازجات وتداخل الفنون على كثري من املعامل العمرانية للمدينة، وبخا�سة 

�سالمي. وثمة عمارات ذات دللة حا�سمة يف هذا، كما يف حال  فن العمارة الإ

امل�سجد الذي حتول اإىل كني�سة يف فرتة �سابقة من تاريخ توليدو، حيث اإ�سافة 

�سالمي، هناك كتابات  اإىل زخارف ونقو�س واأقوا�س واأ�سقف تنت�سب اإىل الفن الإ

ويف  ندل�س،  الأ يف  العربي  احلكم  فرتة  اإىل  اأ�سولها  يف  تعود  العربية،  باللغة 

تختلط  التي  بدم�سق،  يذكرنا  ما  املختلطة،  الدينية  اخللفية  ذات  العمارة  هذه 

موي، وهو  يف عمائرها فنون من خمتلف احل�سارات، كما يف م�سجد دم�سق الأ

اأجل  من  حاجة  كان  طاملا  الذي  ن�ساين  الإ والتاآخي  النفتاح  روح  عن  تعبري 

احلياة، وهو �رشورة موؤكدة من اأجل م�ستقبل احلياة يف عامل اليوم.

مفاجاآت  ثمة  كان  توليدو،  بهما  اأحاطتنا  التي  والده�سة  اجلمال  وو�سط 

�سماء  بدت متوقعه. ففي اأ�سواق املدينة حمال حتمل اأ�سماء عربية، بل بع�س الأ

للمدينة،  املركزي  ال�سوق  يف  ال�رشقية  التحف  لبيع  حمل  مثل  دم�سق  يخ�س 

من  وهي  دم�سق،  ا�سم  حتمل  مذهبة  �رشقية  زخارف  ذات  فنية  قطع  وثمة 

املدينة  وزوار  ال�سواح  من  �سديد  طلب  وعليها  �سعراً،  واأغالها  القطع  اأف�سل 

�سبانية،  الإ اخل�سو�سية  من  وقطع  حتف  على  للح�سول  �سعوا  واإن  الذين، 
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القطع  فاإن  كيخوت«،  »دون  �رشفانت�س  رائعة  من  امل�ستمدة  �سيما  ول 

م�سرتياتهم. من  ت�سري  فاإنها  وغالبًا  اإليها،  وت�سدهم  ت�ستوقفهم   ال�رشقية 

مر  خرين، وقد يعود الأ و�سكان املدينة قريبون من روحها يف تعاملهم مع الآ

يف هذا اإىل اأنهم اأبناء مدينة �سغرية، وهذه ميزة �سكان املدن ال�سغرية، ورمبا 

يعود ال�سبب اإىل طبيعة املدينة ال�سياحية، اأو لل�سببني معًا. لكن ل بد من اأ�سباب 

لفة ال�سديدة التي تبدو يف �سلوكهم وت�رشفاتهم، عندما يعرفون  اأخرى، تف�رش الأ

الذين  من  للنظر  ملفت  نحو  على  معروفة  مدينة  وهي  دم�سق،  من  زوارهم  اأن 

حتدثنا اإليهم.

الذين  �سخا�س  الأ ويف  املو�سوعات،  يف  توليدو  يف  حا�رشة  دم�سق  كانت 

كانوا حولنا، ويف املعامل العمرانية واحل�سارية املحيطة، كما يف روح املدينة 

و�سكانها، التي كثرياً ما �سعرت اأنهم ي�سبهوننا حقًا!
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تقرير ختامي

ا�ستك�ساف ال�سرتاتيجيات حلركة دميقراطية فى �سورية

تقرير خا�ّس عن خال�سة املوؤمتر 

الذي ي�ستك�سف ال�سرتاتيجيات حلركة دميقراطية فى �سورية

مقدم من 

�ستيوارت ريجلوث

و�سط  م�سئول مكتب برنامج اأفريقيا وال�سرق الأ
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املقدمة:

ل توجد حركة دميقراطية مهمة يف اجلمهورية العربية ال�سورية، واأّي �سكل 

�سد. يت�سّمن هذا  للمعار�سة يقمع ب�سدَّة من قبل نظاِم البعث ال�سورِي لب�ّسار الأ

املخابرات(،  با�سم  )املعروفة  من  الأ جهزة  لأ النت�سار  الوا�سع  التهديد  القمع 

الكاتب مي�سيل كيلو وعلي  والن�سطاِء، مثل  املثّقفني  واملراقبة واحلجز و�سجن 

العبد اهلل، واملحامي اأنور البني، وكمال اللبواين، وحممود عي�سى وغريهم.

حلركة  ال�سرتاتيجيات  ا�ستك�ساف  موؤمتر  يف  العديدون  امل�ساركون  تعر�س 

دميقراطية يف �سورية اأي�سًا اإىل ابتكار طرق تتجاوز قمع النظام. اأكرم البني، 

، َكانا قد �سجنا خلم�س ع�رشة �سنة 
ّ
كاتب �سوري، و�سمري احل�سن، نا�سط فل�سطيني

�سد.  حتت حكم الرئي�س ال�سوري ال�سابق، حافظ الأ

تا�سي للحوار الدميقراطي،  تا�سي مركز اأبيها، منتدى جمال الأ مثلت �سهري الأ

الذي دافع عن حرية الراأي داخل املجتمع وبعد ذلك اأُغلق من قبل النظام. اأما 

حمامية  مو�سى،  ودعد  ي�ساري،  مثّقف  �سارة،  فايز  فهم:  خرون  الآ امل�ساركون 

�سالمية،  ، خمت�س باحلركات الإ ومدافعة عن حقوق املراأة، وعبد الرحمن احلاجِّ

ن�سان ور�سوان زيادة  �سافة اإىل وليد �سفور رئي�س اللجنة ال�سورية حلقوق الإ بالإ

ن�سان. مدير مركز دم�سق لدرا�سات حقوق الإ
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امل�ساركني  فاإن  املدين  املجتمع  ن�سطاِء  من  وا�سعة  ملجموعة  بتمثيلهم 

ال�سوريني ي�سار اإليهم كـ »نخبة القوم« الذين ُيحاوُلون َت�سكيل حركة دميقراطية 

العلمانية  املعار�سة  للمعار�سة،  خرى  الأ احلالية  الفئات  َتت�سّمن  �سورية.  يف 

ب�ّسار  نظام  ارتد عن  الذي  ام،  احلليم خدَّ ال�سوري، عبد  للرئي�س  ال�سابق  للنائب 

خوان  ن يعي�س حياة املنفى يف باري�س؛ وحركة املعار�سة ال�سنّية لالإ �سد والآ الأ

الدين  �سدر  علي  ِقبل  من  لندن  يف  املنفى  من  قيادتها  يتم  التي  امل�سلمني، 

خوان امل�سلمون حتالف معار�سِة �َسّمى جبهَة اخلال�س  ام والإ البيانوين. �سّكل خدَّ

حداث تغيرِي يف النظاِم وزرع الدميقراطية يف دم�سق.« الوطني التي َتْدعو »لإ

مكانياِت حلركة دميقراطية  كان غر�س هذا املوؤمتر اأَْن َيْخلَق منرباً مُلَناَق�َسة الإ

�سبان   يف �سورية. وكانت امل�ساركة املهمة لالإ
َ
 و�سلمي

َ
�ُس على تغيرَي اإيجابي

ّ
حُتر

اأ�سا�سيا  عن�رشا  اإ�سبانيا  يف  الدميقراطيِة  اإىل  ال�سلمِي  النتقال  يف  املنخرطني 

�سافة لتجارب وت�سّوراِت  يف هذا املنرَب. حيث مت تبادل الدرو�ِس املتعّلمِة بالإ

فراِد كنيكول�س �سارتوريو�س، واألبريتو اأوليارت، واإليا�س دياث،  مثل هوؤلء الأ

تدفع  اأَن  ِكُن  مُيْ التي  اجُلهود  توا�سل  اأَْن  َيِجُب  املبادرَة  على هذه  وافقوا  الذين 

ر ذلك اأكرث من مرة من 
َّ
باجتاه اجتماعات م�ستقبلية اأخرى يف دم�سق. كما ُتَكر

التاأكيد باأنه ل توجد  اأعاَد ر�سوان زيادة  ال�سوري للموؤمتِر، حيث  قبل املن�سق 

فكاِر  هناك حاليًا حركَة دميقراطيَة يف �سورية، لكن مثل هذه التبادلِت ِمْن الأ

�سيا�سِي  متثيِل  م�ستقبل  لِبناء  جداً  مفيدة  َكانْت  املحتملِة  ال�سلميِة  للحركاِت 

اأَْن  مُيكُن  اللذين  �سورية،  اأف�سِل يف  ب�سكٍل  ن�سان  الإ دميقراطي و �سمان حقوِق 

و�سِط. َياأُخذا نتائُج اإيجابيُة ومنوذجيُة يف جميع اأنحاء ال�رشق الأ

 

اخلال�سة:

الق�سايا الرئي�سية التي متت مناق�ستها يف موؤمتِر ا�ستك�ساف ال�سرتاتيجياَت 

حول  دارْت   )2006 اأيار   12-11 )توليدو،  �سورية  يف  دميقراطية  حلركة 

جل،  عقبات التغيرِي الدميقراطِي. َت�سّمنْت هذه الق�سايا »ربيع دم�سق« ق�سري الأ

والقمع  الدميقراطيِة،  للمنافذ  الفا�سلة  مكانيات  الإ �سالِح،  لالإ الثابتة  النك�سات 

�سيء  كل  قبل  كذلك  مت�سمنة  البعثي  احلكم  قبل  من  ن�سان  الإ حلقوِق  امل�ستمر 
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ّثُر فى  قليميَة والدوليَة اأي�سًا التي ُتوؤ حرية التعبري. ناق�سْت اجلل�ساُت العوامَل الإ

�سوريا و�سيا�ساتها اخلارجية. َت�سّمَن هذه الِنقا�ِس املوقَع الكردَي يف �سورية، 

العاملِي«،  رهاِب  الإ على  »احلرب  �سمن  �سورية  وموقِع  املّتحدِة  الوليات  دور 

وربي و�سورية. حتاد الأ �سافة اإىل العالقاِت بني الإ بالإ

تغيري  حدوث  اخلارج  يف  واملراقبني  الداخل  يف  الن�سطاء  من  العديد  توقع 

�سد يف حزيران/يونيو 2000.  دميقراطي تدريجي يف احلكم بعد موِت حافظ الأ

َعة اإ�سالحاِت  �سد لل�سلطة، هذا التغيري مَلْ يحدث ومت تنفيذ ِب�سْ با�ستالم ب�ّسار الأ

جزئية وموؤقتة.اأما »ربيع دم�سق« الذي اأفرز مناخًا مناه�سًا م�سهوراً، فقد كان 

زيادة(.  ر�سوان  و  مرادو  )ميغويل   2001 خريف  يف  انتهت  خمت�رشة  جتربة 

ال�سورَي   
َ
البعثي النظاَم   

َ
واأبقى ب�ّسار  اإىل  ِمْن حافظ  ال�سلطة  َنقَل  القدمي  احلر�س 

ها  عمليًا. بقيت املعار�سة للنظاِم البعثي اأثناء هذه املرحلِة النتقالية ون�سطاوؤ

ال�سوري،  ال�سمال  يف  ب 
ّ
وكمجر تا�سي(.  الأ )�سهري  املدين  املجتمع  عن  بعيدين 

لياِت لظهوِر احلركاِت الدميقراطيِة َتتمثل يف  كان هناك �سعوبات يف َتْقِوية الآ

�سوة 
ْ
ور التزويِر  العامِّ يف  الدولة  وتدّخِل  النا�س  لعامِة  الدولة  قمِع  اخلوِف من 

النتخابات البلديَة و املحلّيَة )ب�سام اإ�سحاق(.

الدميقراطيِة، يف  اإىل  ال�سيا�سِي بالنتقال  �سالِم  الإ كذلك متت مناق�سة �سلة 

�سالمية( يف النتخابات  �سوء الن�رِش الدميقراطِي حلما�س )حركة املقاومة الإ

امل�سلمني  خوان  الإ دوِر  وب�سبب   2006 الّثاين/يناير  كانون  يف  الفل�سطينّيِة 

�سولية  فالأ لذلك،  وفقًا  ال�سورِي.  املجتمِع  �سمن  املعار�سِة  يف  قوي  كعن�رش 

ف الديني َلي�س القاعدَة )عبد الرحمن 
ّ
�سالمية يف �سورية هي ا�ستثناء؛ التطر الإ

)ماعدا  العنِف  نحو  يتوّجْه  مَلْ  �سورية  يف  ال�سيا�سي  �سالم  الإ اأن  كما   .) احلاجِّ

للبلداِن  وبذاك هي م�سابهة  والثمانينياِت(  ال�سبعينياِت  انفجارات عر�سيِة يف 

لال�سرتاك  �َسُتجاهُد  �سالمية  الإ فاحلركات  لذلك  �سارة(.  )فايز  خرى  الأ العربيِة 

مع  و�سِط.  الأ ال�رشق  اأنحاء  كافة  يف  الدميقراطيِة  نحو  ال�سيا�سية  التغريات  يف 

هذا، الفتقار احلايل لالعتدال الدينِي �سببه ردِّ الفعل الدينِي جتاه قوى التحديِث 

جنبِي وب�سكل وا�سح جداً الحتالل  والعوملة، وقبل كل �سيء جتاه الحتالل الأ

�رشائيلي لفل�سطني )�سمري احل�سن(. مريكِي للعراق والحتالل الإ الأ
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اأثناء الفرتة النتقالية اإىل الدميقراطيِة، ل يجب ن�سيان دور الِن�ساِء وحقوِقهن 

ل اإىل دولة  الالحقِة كما حدث يف العراق؛ وهي عملية حتتمل املخاطرة بالَتَحوُّ

�سورية،  يف  تراجعت  ال�سيا�سِي  والتمثيِل  الِن�ساِء  حقوق  البني(.  )اأكرم  اإ�سالميَة 

الِن�ساِء يف املجتمِع؛  اإحدى الدول العربيِة القياديِة بخ�سو�س دوِر  التي كانت 

ن هن »ديكور �سيا�سي« )دعد  يف الواقع، الِن�ساء الثالثون يف الربملاِن ال�سورِي الآ

ودينية  ح�سارية  اجتماعية  هي  الِن�ساِء  حقوِق  تواجه  التي  العقبات  مو�سى(. 

هن  الِن�ساَء  احلقيقة،  يف  العائلِي.  والتمييِز  املنزيل  العنف  مت�سمنة  و�سيا�سية 

ال�سبعينات  مدار  على  �سورية.  يف  ن�سان  الإ حقوِق  لنتهاكات  هم  الأ اجلزِء  يف 

 حاليًا. َت�سّمَن هذا 
ُّ
والثمانينات، َعانت �سورية من القمِع الداخلِي، الذي َي�ستمر

القمِع �سجناَء �سيا�سينَي، اختفاًء جماعًيا، مراقبة من قبل ا�ستخبارات النظاِم، 

القيوِد احلاّدِة على حريِة احلركِة والتعبرِي )وليد �سفور(. موؤخراً  اإىل  �سافة  بالإ

ال�سيِد  يف  للُم�َساَعَدة  املّتحدِة  الوليات  اإىل  �ُسّلموا  �سالميني«  »الإ اآلف  جداً، 

ِد يف العراق.
ّ
ْحباط التمر رهابيني« وبال�سبط اأكرِث لإ العاملِي لـ »الإ

مريكِي يف العراق، َيْبقى تغيرَي النظاِم غري حمتمَل ِمْن القواِت  ب�سبب التورط الأ

مريكِي. لن يرتبط  اخلارجيِة. التدّخل يف �سورية اأَو اإيران يفوق طاقة اجلي�ِس الأ

النهائيَة للعبة  اأي�سا، لكن ت�سور املرحلة  الع�سكري  وربي بالتدخل  الأ الحتاد 

والوليات  الغربية  اأوروبا  ِمْن  الدميقراطيِة  ت�سدير  اأية حال،  نف�سها. على  هي 

يف  �رشعيِة  اأي  متلك  ل  فاإنها  احلقيقة  ويف  جدا،  قليلة  م�سداقية  لها  املّتحدة 

ن )ندمي �سحادة(. عالوة على ذلك، منذ 1967، احتلت اإ�رشائيل  و�سِط الآ ال�رشق الأ

التربير  ال�سوري  النظاَم  اأعطْت  التي  ال�سوريَة،  اجلولن  مرتفعاَت  وا�ستعمرت 

زيادة(.  ال�سورِي)ر�سوان  بال�سعِب  كبري  �رشِر  اإىل  اأدى  مما  للبقاء،  ال�رشعي 

خري، فاإن كال املجتمعنَي  فيما يتعلق بلبنان والن�سحاب الع�سكري ال�سوري الأ

يعانيان ِمْن النتائِج، التي َتت�سّمُن التمييز العن�رشي اللبنايَن والتفوَق ال�سورَي. 

الِن�ساِء  ذلك  يت�سمن  واملحلّيِة،  والعموميِة  الثنائيِة  امل�ستويات  يف  امل�ساحلة 

بني  امَلْك�ُسورِة  اجل�سوِر  لَت�سليح  وىل  الأ اخلطواَت  تُكون  َقْد  ال�سباب،  وجمعياِت 

�سورية ولبنان هي عملية امل�ساحلة التاريخية )جورج عرياين(.

الذين مل  �سبان  ال�سورينِي هي عرو�َس الإ عظِم للم�ساركني  كان الهتمام الأ
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بني ولكن م�ساركني اأي�سًا يف النتقال اإىل الدميقراطيِة 
ّ
يكونوا فقط جمرد جمر

يف اإ�سبانيا بعد موِت اجَلرَنال فرانُكو يف 20 ت�رشين الّثاين/نوفمرب 1975. وافَق 

�سبان على اأن العن�رش احلا�سم يف النتقال ال�سلمِي اإىل الدميقراطيِة  امل�ساركوُن الإ

َكاَن الدعم وامل�ساندة ال�سعبيني للد�ستوِر والتدّخِل امللكِي للملِك خوان كارلو�س 

ول اأثناء حماولة النقالب يف 23 �سباط/فرباير 1981. يجب تاأ�سي�س عقد  الأ

حزاب ال�سيا�سية  اجتماعي م�ستمل على ملتقى ي�سمن الدميقراطية و تعّددية الأ

جماع الوطني  ل�سمان انتقال اإيجابي اإىل الدميقراطيِة )اإليا�س دياث(. وكذلك الإ

على  ُي�ساعَد  اأَْن  ِكُن  مُيْ ال�سيا�سِي  احللِف  هذا  الناجِح.  للتغيرِي  �رشٌط  هو  اأي�سًا 

َتفادي انفجار العنِف بَخْلق موازنَة القوى وال�سعِف بني اأحزاِب املعار�سة التي 

فرانُكو،  �سارتوري�س(. كوريث  )نيكول�س  �سيء متحدة  قبل كل  َتْبقى،  اأَْن  َيِجُب 

ملك اإ�سبانيا �سيطَر على القّوات امُل�َسلَّحِة، مبقيا اجلي�َس ككيان حمرتف، بدون 

�سًا، مما جعله عن�رشا رئي�سيا يف  ال�َسماح للجي�ِس بالن�سقاق اأَو اأن ي�سبح ُم�َسيَّ

مرحلة النتقال ال�سلمي اإىل الدميقراطيِة يف اإ�سبانيا )األبريتو اأوليارت(.

املعار�سة  متعّددة.  �سبان  الإ تدّخالِت  جتاه  ال�سورية  فعال  الأ ردود  كانت 

الداخلية للنظاِم البعثِي اأقوى ِمْن جمموعاِت املعار�سة اخلارجيِة )ب�سام اإ�سحاق(، 

ن هناك انعدام كامل للتن�سيِق وهكذا فاإن ظهور حركة دميقراطية اأقرب  وحلد الآ

الدميقراطيِة  للمنافذ  الداخلية  املدنية  املحاولت  �سارة(.  )فايز  الالحركة  اإىل 

اأي�سًا عن ال�سعب ال�سورِي وهكذا ل َتتمّتُع بالدعِم الهائِل من قبل  َتْبقى ُمبَعدة 

�سورية   على  اخلارجي  ال�سغط  فاإن  ذلك،  على  عالوة  تا�سي(.  الأ )�سهري  النا�ِس 

اإ�رشائيلي ملرتفعاِت  مم املتحدِة والتحقيقاِت، والحتالل  الأ عن طريق قرارات 

اأّدى  )اأكرم البني(، مما  الداخلِي  مريكيِة ت�ستعمل للقمِع  اجلولن والتهديدات الأ

ن�سان )وليد �سفور( وحقوق الِن�ساِء )دعد مو�سى(. بينما  اإىل انتهاك حاد حلقوِق الإ

كان تغيري النظاِم حمتمال قبل حرِب العراق 2003، فاإن اإ�سالح النظام وب�سكل 

(. مع ذلك، ب�سبب ال�سغِط  ن بعيد الحتمال )عبد الرحمن احلاجِّ متزايد اأ�سبح الآ

مكانية للمنافذ الدميقراطيِة ما زالت متاحة، حيث من  الدويِل على �سورية، الإ

القطاعاِت  مت�سمنة  �سيا�سي،  اإجماع  على  م�ستندة  ت�سورات  اإعداد  ال�رشوري 

قّلياِت العرقيِة والدينيِة، والعمل مًعا نحو  املختلفِة للمجتمع املدين و تعدد الأ

انتقال �سلمي وتدريجي اإىل الدميقراطيِة يف �سورية )ر�سوان زيادة(.


