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ن�سان هو هيئة علمية وبحثية وفكرية ت�ستهدف تعزيز  مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإ

ن�سان يف العامل العربي، ويلتزم املركز يف ذلك بكافة املواثيق والعهود  حقوق الإ

ن�سان. وي�سعى املركز لتحقيق هذا الهدف عن طريق  عالنات العاملية حلقوق الإ والإ

عم���ال البحثية والعلمي���ة والفكرية، مبا يف ذلك البح���وث التجريبية  ن�س���طة والأ الأ

ن�سطة التعليمية. والأ

كم���ا يتبنى املرك���ز لهذا الغر�ض برام���ج علمية وتعليمية، ت�س���مل القيام بالبحوث 

النظري���ة والتطبيقية، وعقد املوؤمت���رات والندوات واملناظرات واحللقات الدرا�س���ية. 

ن�سان . ويقدم خدماته للدار�سني يف جمال حقوق الإ

ية هيئة �سيا�سية عربية اأو دولية  ول ينخرط املركز يف اأن�س���طة �سيا�سية ول ين�س���م لأ

توؤثر على نزاهة اأن�سطته، ويتعاون مع اجلميع من هذا املنطلق.

من�سق الربامج

معتز الفجريي

كادميي امل�ست�سار الأ

حممد ال�سيد �سعيد

مدير املركز

بهي  الدين ح�سن
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اإلهداء

إلى زهرات "ربيع دمشق"..
التي أثمرت رغم حصادها املبكر...

إلى...
رياض سيف وعارف دليلة ووليد البني 

وفواز تللو وحبيب عيسى وكمال اللبواني...
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يوقف  أن  عن  نياغارا  شالالت  وقف  السهل  من  أنه  يعرف  كان  فيصل  "إن 
السوريني عن التكلم بالسياسة، لذا فقد سمح باستمرار املناقشات في بيوت 

األعضاء...؟"
من تقرير ضابط االرتباط البريطاني كورنواليس 
في �6 ايار/مايو �9�9

"إنك ستجد بلداً صعباً حكمه، والرسول نفسه وصل إلى قربه وأقفل راجعاً، 
فخمسون باملئة من السوريني يعتبرون أنفسهم قادًة قوميني، وخمس وعشرون 

باملئة يعتقدون بأنهم أنبياء، وعشرة باملئة يتخيلون بأنهم آلهة".
من كالم الرئيس شكري القوتلي إلى الرئيس جمال عبد الناصر خالل التوقيع على اتفاق 
تأسيس اجلمهورية العربية املتحدة 
عام �958.

"لو كتبّت قصائد تتغنى فيها بامللك فسوف تُستقبل استقباالً حسناً، أما لو 
حاولت أن تنّور الناس، فسوف تسحق".

جوليان بندا، خيانة املثقفني

يجدون  عندما  املهيمن  السياسي  النظام  من  نافرين  يصبحون  املثقفني  "إن 
فرص املهنة أمامهم مغلقة، وعندما يغامرهم إحساٌس بتباين املنزلة بالفجوة 

بني تقديرهم العالي ألنفسهم وضآلة حصتهم من السلطة والثروة".
ألفني غولدنر، مستقبل املثقفني ونشوء الطبقة اجلديدة
Alvin Gouldner, The Future of Intellectual and the Rise of the New Class )New 
yourk: Oxford Unevirsity Press, 1979(.

"كل شيء في احلياة االجتماعية والثقافية هو أساساً على اتصال بالسلطة، 
السلطة هي في مركز السياسات الثقافية، ونحن إما أننا موضوعات فاعلة... 

أو أننا خاضعون لآلخرين".
غلني جوردان وكريس ودين، سياسات الثقافة
Glen Jordan and Ghris Weedon, Cultral politics:
Class, Gender, Race and the Post modern World
)Oxford: Blackwell, 1995(.



8



9

 املثقف وال�سلطة يف �سورية

ال����ن���������س����اأة االج���ت���م���اع���ي���ة 

وحت����والت ال����دور ال��ت��اري��خ��ي

ول الف�سل االأ



�0
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دريفو�س  يدعى  فرن�سيًا  �سابطًا  الفرن�سية  املحاكم  اإحدى  اأدانت  عندما 

اأملانيا عدوة فرن�سا  اإىل  1894 بتهمة ت�رسيب معلومات ع�سكرية  يف عام 

وطنية  وخيانة  جت�س�س  بق�سة  مرتبطة  وكاأنها  الق�سية  ظهرت  التقليدية، 

دانة العظمى، غري اأن تعّقد الو�سع االجتماعي  هانة واالإ ي�ستحق مقرتفها االإ

�ساأن  اإىل ق�سية  الوقت حّول ق�سية دريفو�س  ال�سيا�سي يف فرن�سا يف ذلك 

�سيا�سية كربى ع�سفت باحلياة االجتماعية  اإىل ق�سية  عام بحيث حتولت 

وال�سيا�سية يف فرن�سا، وق�سمت ال�سعب الفرن�سي ونخبته اإىل منا�رس لدريفو�س 

دباء واملفكرين الفرن�سيني  ومعاٍدِ له. اإ�سافة اإىل ذلك، فقد اأعطى م�ساركة االأ

يف ال�رساع حول هذه الق�سية احلياة الثقافية الفرن�سية �سورة جديدة برزت 

دب  يف ظهور اأول بيان يف تاريخ الفكر الغربي توقعه جماعة من رجال االأ

"بيان  ا�سم  بيانها  على  واأطلقت  املثقفني"  "جماعة  نف�سها  ت�سمي  والفكر 

املثقفني" وقد ن�رس يف جريدة )الفجر( يف عام 1898 حمتجة على احلكم 

الق�سية،  يف  النظر  تعيد  باأن  العدالة  ومطالبة  دريفو�س،  حق  يف  ال�سادر 

وقد حمل البيان وقتها توقيع اأ�سماء كربى مثل اميل زوال واأناتول فران�س 

.
)1(

ومار�سيل برو�ست و ليون بلوم

احلياة  و�سهدت  املثقف  ميالد  اإعالن  مت  اإذاً،  بال�سبط  التاريخ  هذا  يف 

ق�سمت  بحيث  املفهوم،  حول  ح��اداً  �رساعًا  حينها  الفرن�سية  ال�سيا�سية 

ق�سية دريفو�س تلك امل�سهد الثقايف الفرن�سي اإىل �رساع بني جيلني، جيل 

وقد  اآنذاك،  املتجدد  الفرن�سي  الي�سار  وجيل  العريقة  الفرن�سية  كادميية  االأ
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حتول ال�رساع حول مفهوم املثقف اإىل �رساٍع ُيخفي بداخله تيارين، تيار 

العمل على تر�سيخها وتدعيمها،  هم ويجب  االأ الدولة هي  اأن م�سلحة  يرى 

وتيار اآخر يعترب اأن املثقف الذي اأخذ وظيفة التعبري عن املجتمع عليه اأن 

ُيحا�سب هذه الدولة واأن يراقب ويتابع اأن�سطتها ووظائفها.

املثقف من  برحلة عبور  ل�سيقًة  التاأريخ  لهذا  وفقًا  املثقف  تبدو والدة 

على  العام"  ال�ساأن  "ف�ساء  دق  باالأ اأو  ال�سيا�سي  احلقل  اإىل  الثقايف  احلقل 

اأين تبداأ رحلة العبور تلك، واأين تنتهي بال�سبط؟  حد تعبري هابرماز، لكن 

التطور  العموم، يظهر هذا  طالق، لكن على  ال تبدو احلدود وا�سحة على االإ

 به املجتمع الفرن�سي 
ّ
مرتبطًا باحلراك االجتماعي والتغري ال�سيا�سي الذي مر

ع�رس  الثامن  للقرن  مر  االأ هّياأ  حتى  عمومًا،  الغربي  واملجتمع  خ�سو�سًا 

النا�سئة حديثًا،  ال�سلطة املعنوية والرمزية  لظهور املثقف ب�سيغة �ساحب 

وبو�سفه ال�سمري الذي يتكلم معرّباً عن هموم املجتمع وهواج�سه واآالمه.

ال�سرية  مع  العربية  املجتمعات  يف  املثقف  ميالد  �سهادة  تتطابق  فهل 

اأجد نف�سي مّيااًل كما فعل الكثري من الكتاب  الذاتية لوالدته يف الغرب، ال 

والباحثني العرب اإىل البحث يف جذور كلمة )مثقف( واأ�سلها يف القوامي�س 

واملعاجم العربية، فالق�سية اأو الوظيفة املرتبطة بوالدة مفهوم املثقف اأبعد 

من اأ�سلها اللغوي وترتبط ارتباطًا حميميًا باأدائه الفكري واملعريف وحتى 

�سل التاريخي ملفهوم املثقف  ال�سيا�سي، ولذلك من ال�سعب الف�سل بني االأ

لتطور  وال�سيا�سي  واالجتماعي  التاريخي  التطور  عن  العربي  املجتمع  يف 

هذا املجتمع، وخروجًا من اإ�سكالية التعميم التي تكاد ت�سم معظم الكتابات 

العربي" و"املثقف  العربي" و"النظام  "املجتمع  تتحدث عن  التي  العربية 

العربي" اإىل غري ذلك مما طغى ا�ستخدامه اأيديولوجيًا ب�سكل مكّثف يف العقود 

زمة" اليوم يبدو عربيًا متامًا لكن  املا�سية. فاإنه من ال�سحيح اأن راهن "االأ

وما  العربية  اجلغرافية  امل�ساحة  باختالف  اأي�سًا  متامًا  خمتلفة  جتلياتها 

واالقت�سادية  وال�سيا�سية  واالجتماعية  التاريخية  طر  االأ من  بذلك  يتعلق 

قاليم، لذلك نطمح  اإقليٍم عربي مبعزل عن غريه من االأ التي تطّور فيها كلُّ 

ال�سوري لي�س لرغبٍة  اإطارها  اإ�سكالية املثقف وال�سلطة يف داخل  اإىل قراءة 
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يف ف�سم جدليات التاأثر والتاأثري بني املثقف ال�سوري وغريه من املثقفني 

�سكالية وتعميقها مبا ي�سمح لنا من قراءة  العرب، واإمنا رغبة يف تركيز االإ

التطور التاريخي للنخب ال�سورية ودور هذه النخب يف ال�سيا�سات ال�سورية 

الثقافية واالجتماعية واالقت�سادية.

والتوظيف  ف��ادة  االإ عن  ُيبعدنا  ال  اأن  يجب  ذلك  اأن  على  ن�رسُّ  اأننا  بيد 

واإعادة التوظيف للكثري من التعاريف واملفاهيم التي قدمت للمثقف �سواء 

مما  وغريهم   
)2(

غولدنر اأو  �سعيد  ادوارد  اأو  غرام�سي  اأو  بندا  جوليان  من 

�سي�سهل علينا الو�سول اإىل تعريٍف لي�س حمدداً متامًا ملفهوم املثقف لكنه 

ال�سوري  للمجتمع  ال�سيا�سي  التطور  يف  املثقف  دور  لقراءة  مفيداً  �سيكون 

خالل تاريخه احلديث.

�سول االجتماعية للنخب ال�سيا�سية يف بالد ال�سام: االأ

ت�سري الدرا�سات التاريخية اإىل اأن �سورية الطبيعية )املق�سود بها �سورية 

وبعد  فقط  ق�سرية  لفرتٍة  توحدت  قد  ولبنان(  ردن  واالأ وفل�سطني  احلالية 

"الغزو امل�رسي" حتديداً، وذلك عندما اأن�ساأ اإبراهيم با�سا بعد انت�ساره على 
اجلي�س العثماين اإدارة مركزية موحدة حتت حكمه ال�سخ�سي، وقد قامت بقمع 

التمردات ال �سّيما يف فل�سطني وجبال العلويني، وبجمع ال�رسائب وبت�سجيع 

 .
)3(

جديدة حملية  �سيا�سية  نخبة  تكوين  ومبحاولة  بل  وال�سناعة،  الزراعة 

اإىل حكمها جمزاأة  1841، عادوا  ومع عودة العثمانيني حلكم �سورية عام 

اإياالت  اأربع مناطق )كانت تطلق عليها  اإىل  الطبيعية(  )�سورية  موا 
ّ
ق�س فقد 

ومن ثم واليات( هي والية حلب يف ال�سمال ووالية دم�سق ووالية طرابل�س 

واأخرياً والية عكا، ومع جميء ال�سلطان عبد احلميد اأُعيد تق�سيم �سورية على 

جنبي  اأ�س�ٍس جديدة. حيث مّت تكري�س بع�س اال�ستقاللية وكثري من التدخل االأ

كرب من فل�سطني ال �سيما  يف و�سع مت�رسفية جبل لبنان، ثم اقُتطع الق�سم االأ

ورفح  يافا  مت�سمنًا  القد�س،  مركزه  م�ستقل،  �سنجق  فيه  واأُ�س�سَّ  جنوبها 

لت�سم  بريوت  والية  اأُن�سئت   1888 عام  ويف   ،
)4(

مبعظمها النقب  و�سحراء 

�سمال فل�سطني ومعظم اخلط ال�ساحلي اللبناين، ومع انتهاء احلرب العاملية 
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التي  مكماهون  احل�سني-   مرا�سالت  يف  لوعودها  بريطانيا  وتنكر  وىل  االأ

لتق�سيم  خطٍط  على  وفرن�سا  بريطانيا  بني  واالتفاق  ع��ام1915،  يف  جرت 

بلفور  وعد  �سدور  ثم  ومن  بيكو  �سايك�س-   باتفاقية  عرف  فيما  املنطقة 

يف  لهم  قومي  وطن  باإن�ساء  لليهود  ي�سمح  والذي   1917 عام  يف  ال�سهري 

اجلغرافية  �سورية  �سخ�سية  على  كارثية  نتائجه  كانت  ذلك  كلُّ  فل�سطني، 

�سورية  اأو�سال  املرة  هذه  اإداري��ًا  ولي�س  متامًا  تقطعت  بحيث  والقانونية 

امللك في�سل احلثيثة يف  ُتفلح جهود  ال�سام، ومل  ببالد  املعروفة  الطبيعية 

اإن�ساء حكومة دم�سق العربية بني عامي -1918  1920 يف اإعادة توحيد 

املنطقة بعد خ�سوعها للعبة امل�سالح الغربية بني فرن�سا وبريطانيا.

�سورية  من  ظهرت  قد  وفاعلية  تاأثرياً  كرث  االأ ال�سيا�سية  النخب  اأن  غري 

وهذا  دم�سق،  مدينة  يف  واالجتماعي  ال�سيا�سي  الثقل  مركز  وجود  بحكم 

النا�سئة  ال�سورية  النخب  دور  قراءة  يف  التاريخي  بحثنا  اإطار  �سيحدد  ما 

النخب  لدور  اإنكاٍر  دون  الطبيعية  ولي�ست  احلالية  �سورية  حدود  اإطار  يف 

النخب  مع  وثيق  حتالٍف  على  قام  والذي  املركزي  واللبنانية  الفل�سطينية 

الن�سيط  للدور  اأي�سًا  اإغفاٍل  الطبيعية ودون  �سورية  ل�سمان وحدة  ال�سورية 

الذي لعبته النخب العراقية يف تلك الفرتة.

�سالح اأو التحديث ب�سكٍل جدي يف �سورية عقب اأحداث  لقد ُطِرَح مو�سوع االإ

عام 1860 الطائفية والدموية التي جرت يف لبنان بني املوارنة والدروز 

�سل�سلة  اإىل  فيها  امل�سيحيون  تعر�س  حيث  دم�سق،  مدينة  على  وانعك�ست 

البدو والدروز  اأيام على يد ح�سود من  العنف على مدى ثمانية  اأعمال  من 

خرين املجاورين وقد جرت ب�سكل رئي�سي يف حي باب توما  والقرويني االآ

امل�سيحي القدمي، مما منح احلكومة العثمانية فر�سة تثبيت �سيطرتها على 

�سالحي  اد با�سا، وزير اخلارجية االإ دم�سق بقوة اأكرب، اإذ �رسعان ما حلق فوؤ

اآالف جندي،  باأربعة  التعيني يف دم�سق مدعومًا  العثماين حديث  باحلاكم 

ت�سويًة  اختلق  فقد  ال�رسقية"  "امل�سيحية  با�سم  الفرن�سي  التدخل  ولتفادي 

مال ووزعت عبء الذنب ب�سكل من�سف  عّو�ست املجتمع امل�سيحي حمّطم االآ

و�رسيع، حيث �ُسِجَن ونفي و�سنق جمموعات من كبار الوجهاء واملوظفني 
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نهم ف�سلوا يف تاليف حمام الدم الذي ذهب بحياة حوايل �ستة  امل�سلمني الأ

، بيد اأن دفاع عدد من علماء دم�سق 
)5(

اآالف ن�سمة كما تذكر بع�س امل�سادر

عن رجال الدين امل�سيحيني وحمايتهم كما فعل عبد القادر اجلزائري رفع 

هذه  وّل��دت  واإن  اأي�سًا،  الفرن�سيني  ولدى  دم�سق  اأبناء  لدى  مكانتهم  من 

�سالح العثمانية التي  حداث �سعوراً بالغنب لدى امل�سلمني باأن حركة االإ االأ

وروبي يف مركز  االأ النفوذ  القائدة جت�سد  �سخ�سياتها  اأحد  با�سا  اد  فوؤ كان 

مرباطورية العثمانية. االإ

  1839-( بالتنظيمات  املعروفة  العثمانية  �سالحات  االإ فرتة  وخالل 

1876( نفذت يف دم�سق اإ�سالحات اإدارية وقانونية وتعليمية �سيكون لها 

اأثرها احلا�سم يف اإعادة ترتيب النخب النا�سئة، فقبل عام 1860كان اأعيان 

دارية واالجتماعية،  ووجهاء دم�سق يحتكرون ال�سلطة املعنوية الفكرية واالإ

لقد كانوا كلهم تقريبًا من اأبناء العائالت التي ت�سيطر على املواقع الدينية 

�سا�سية يف دم�سق، وقد اّدعى الكثري منهم التحدر من �ساللة النبي حممد  االأ

)عليه ال�سالم(، وقد تناف�س اأفراد هذه العائالت على مدى 150�سنة للح�سول 

على اأهم املنا�سب الدينية يف دم�سق، وهي من�سب "اخلطيب" يف امل�سجد 

�رساف" وكانت القدرة على ال�سيطرة  موي، و"املفتي" احلنفي و"نقيب االأ االأ

على هذه املنا�سب واأوقافها حتدد موقع كل عائلة يف الرتاتبية االجتماعية 

.
)6(

للمدينة

لقد كان التناف�س حاداً ب�سكل خا�س على من�سبي "اخلطيب" و"املفتي" 

يعمل  كان  دم�سق،  يف  واعظ  اأهم  نه  والأ موي،  االأ امل�سجد  فخطيب  احلنفي، 

وكقناة  املحلية،  والقيادة  مرباطورية  االإ حكومة  بني  هامة  و�سل  ك�سلة 

ملرور املعلومات و�سائغ للراأي العام، وهذا ما يوفر له قوة �سيا�سية فاعلة 

الدين املحا�سني وهو تاجر مي�سور  تاج  واجتماعية مرموقة، فمثاًل متكن 

ود  لك�سب  االجتماعية  منزلته  ا�ستخدام  من  الدينية  بامل�سائل  اهتمام  ذو 

اأبنائه  1650 خدم اثنان من  العام  ا�ستنبول، وبحلول  �سالم" يف  "�سيخ االإ
ل املحا�سني،  موي وقد بقي هذا املن�سب حكراً الآ كخطيبني يف امل�سجد االأ

حتدي  ع�رس  التا�سع  القرن  من  ال�ستينيات  يف  العائلة  هذه  واجهت  اأن  اإىل 
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عائلة اأخرى لها ات�ساالت قوية مع ا�ستنبول، اإذ لدى وفاة خليل املحا�سني 

بالن�سبة  نف�سه  م��ر  واالأ  ،
)7(

اخلطيب عائلة  اإىل  املن�سب  انتقل   ،1869 عام 

ملن�سب "املفتي" احلنفي. فاإىل منت�سف القرن الثامن ع�رس اإذاً كان ن�سف 

املذهب  كان  بينما  ال�سافعي،  املذهب  اإىل  ينتمون  تقريبًا  دم�سق  علماء 

العثماين الر�سمي الذي اأجازته ا�ستنبول هو املذهب احلنفي، وكانت عائلة 

العمادي قد �سيطرت خالل القرن ال�سابع ع�رس على من�سب املفتي احلنفي، 

امل��رادي  اآل  حتدي  العائلة  هذه  واجهت  فقد  ع�رس  الثامن  القرن  يف  اأم��ا 

الذين كانوا حديثي الوجود يف دم�سق وقد اأتوها من �سمرقند وينتمون اإىل 

، وقد متكن اآل املرادي من االحتفاظ مبن�سب املفتي 
)8(

الطريقة النق�سبندية

حتى نهاية القرن الثامن ع�رس حني فقدوه مل�سلحة اآل حمزة، الذين �سيطروا 

�رساف" خالل القرنني الثامن ع�رس  "نقيب االأ اآل العجالين على من�سب  مع 

والتا�سع ع�رس.

لقد جرى احتكار املنا�سب الدينية الرئي�سية اإذاً من قبل عدد حمدوٍد جداً 

رث العربي والعالقة احلميمة مع الباب العايل  من العائالت التي جتمع بني االإ

به  تنعم  كانت  الذي  املايل  الرثاء  اأي�سًا  ذلك  يف  و�ساعدهم  ا�ستانبول،  يف 

مرباطوري قبل ح�سولها  معظم هذه العائالت، فقد كانت حتظى بالعطف االإ

على املنا�سب على �سكل اإقطاعات �رسيبية متوارثة يف جوار دم�سق، اإ�سافة 

وجتارة  املدينة  يف  احلرفية  امل�ساغل  على  �سيطرة  خرين  الآ كان  اأنه  اإىل 

، لكنه وخالل 
)9(

قليمي التجزئة و�سناعات اال�ستهالك املحلي والت�سدير االإ

وقانونية  اإدارية  اإ�سالحات  دم�سق  يف  نفّذت  العثمانية  �سالحات  االإ فرتة 

�سالحات من قوتهم  وتعليمية خّف�ست نفوذ العلماء بطريقتني، اأواًل: قّللت االإ

 
عن طريق توطيد الرقابة املركزية على دم�سق وزيادة التمثيل "العلماين")10(

�سا�سية  يف املجال�س املحلية املتنوعة اجلديدة، وثانيًا: فاإن االفرتا�سات االأ

راء الوا�سحة حتّدت �سلطة العلماء من خالل ت�سكيكها يف  �سالحات واالآ لالإ

�سالحات  مالءمة خربتهم، فالبريوقراطيون واملوظفون الذين ا�ستبطنوا االإ

العامة واخلا�سة وم�ساحلها  مّثلوا جمموعة اجتماعية نا�سئة لها نظرتها 

.
)11(

التي ا�سطدمت مع نظرة وم�سالح العلماء
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داري��ة  االإ ج��راءات  االإ من  عدٍد  عرب  اإذاً  العلماء  �سلطة  من  احلد  جرى  لقد 

عدد  تخفي�س  مثل  من  العثمانية،  �سالحات  االإ اإط��ار  �سمن  والتنظيمية 

اللواء"  اإدارة  "كمجل�س  حديثًا  اأُن�سئت  التي  املحلية  املجال�س  يف  العلماء 

العام  العثمانية بعد  اإن�ساء احلكومة  اأن  البلدية" يف دم�سق، كما  و"جمل�س 

ال�رسعية  املحاكم  اأو  الديني  التقليدي  املحاكم  نظام  جانب  اإىل   1850

العاجلة واال�ستئناف موؤلفة من ق�ساة م�سيحيني  حكام  حماكَم خا�سة لالأ

، اأفقد "العلماء" احتكارهم للنظام الق�سائي وترك لهم 
)12(

ويهود وم�سلمني

حوال ال�سخ�سية،  فقط اأمر االهتمام باحلكم يف الق�سايا اخلا�سة وباأمور االأ

ولذلك بداأ بع�س كبار العلماء عمليًا بت�سجيع اأبنائهم على دخول املدار�س 

تاأمني  بهدف  العامة  دارة  واالإ القانون  لدرا�سة  ا�ستنبول  االخت�سا�سية يف 

الوقت  وبنف�س  ال�ساعد،  العلماين  الق�سائي  النظام  يف  لهم  قدم  موطىء 

اأثرها  التب�سريية  امل�سيحية  للمدار�س   1860 عام  اأح��داث  بعد  ي�سبح  بداأ 

حتى  النوع  هذا  من  مدار�س  اأربع  غري  ت�سم  مل  املدينة  اأن  مع  دم�سق،  يف 

قليات الدينية يف املدينة، لكن القليل  العام 1880، وكانت تخدم اأ�سا�سًا االأ

 ،
)13(

الزمن من  فرتة  بعد  اإليها  باالنت�ساب  بداأ  امل�سلمة  النخبة  اأبناء  من 

العلوم  ي�سمل  وكان طالب هذه املدار�س يح�سلون على تعليم ثانوي جيد 

وروبية، وهذا ما مّكن طالبها من �سغل منا�سب تقنية  احلديثة واللغات االأ

اأي�سًا من توثيق ارتباطاتهم املالية مع  اإدارة الوالية ومكنهم  اأ�سا�سية يف 

وروبيني، كما اأّمن لهم مراكز هامة يف القن�سليات  التجار وال�سناعيني االأ

.
)14(

وروبية االأ

اأح�سن  وقد  "العلماء"،  طبقة  ح�سب  على 
جديدة")15( "طبقة  اإذاً  ظهرت 

على  تن�ساأ  مل  اإنها  اإذ  الدار�سون"  "املالك  طبقة  باأنها  و�سفها  يف  خوري 

اإنهم  اأح�سانها،  ومن  ظهرانيها  بني  ن�ساأت  واإمنا  ال�سابقة  الطبقة  اأنقا�س 

ففي  منهم،  واملي�سورين  النفوذ  ذوي  "العلماء"  عائالت  اأبناء  باخت�سار 

البارزة  املنا�سب  احتكار  يف  برز  االأ الدينية  العائالت  �ساء  روؤ ا�ستمر  حني 

�رساف اإال اأنه قد �سار لكال املن�سبني وزن  كمن�سب املفتي احلنفي ونقيب االأ

�سيا�سي اأقل من ال�سابق يف مقابل �سعود جنم مقاعد جمل�سي الوالية واللواء 
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على امل�رسح ال�سيا�سي املحلي، فبني عام1870 و1900مل يحتل اأي عامل 

دم�سقي مقعداً يف جمل�س الوالية، ومل يوجد اأكرث من قب�سة �سغرية منهم يف 

جمل�س اللواء يف الفرتة نف�سها.

بظهور  دم�سق  يف  الدينية  املوؤ�س�سة  �سلطة  تراجع  من  الرغم  وعلى  لكن 

خري من القرن التا�سع ع�رس، فاإن التناف�س  املوؤ�س�سات العلمانية يف الثلث االأ

على املنا�سب بقي على حدته، ففي العام1860 كانت هنالك ع�رس عائالت 

الثامن ع�رس ما  القرن  الدار�سني يف  بارزة من  اأ�سل �ست ع�رسة عائلة  من 

زالت حتتل قمة الرتاتبية الدينية، لكنها كانت تتناف�س على املوقع والنفوذ 

ن عدد املنا�سب  الأ اأخرى، ونظراً  مع ما ال يقل عن خم�س وع�رسين عائلة 

ال�سخ�سيات  من  الكثريين  فاإن  اإليها،  ال�ساعني  عدد  من  اأقل  كان  الدينية 

قل مرتبة ا�سطروا اإىل البحث عن وظائف خارج نطاق املوؤ�س�سات  الدينية االأ

.
)16(

الدينية وتوفري اأحد البدائل يف املوؤ�س�سات العلمانية اجلديدة

املنا�سب  تتوازع  وهي  متامًا  حم�سوراً  العائالت  هذه  عدد  كان  لقد 

الدينية واملنا�سب ذات النفوذ بني اأبنائها وجتمع ف�ساًل عن ذلك حيازات 

نفوذاً  الدينية  املوؤ�س�سة  اأع�ساء  اأكرث  من  جعلها  مما  را�سي  االأ من  وا�سعة 

واحل�سيني  والكيالين  والغزي  العجالين  عائالت  وهي  و�سيا�سيًا،  اجتماعيًا 

العائالت يف  هذه  وقد دخلت  دم�سق،  اإىل  القدوم  اجلزائري حديثة  وعائلة 

رث العريق يف املوؤ�س�سات الدينية  �رساٍع على النفوذ مع العائالت ذات االإ

�سطواين واملرادي، وميكن القول اأن  كعائالت العطار وحمزة واملحا�سني واالأ

كرب من  هذا ال�رساع غالبًا ما كان يح�سم حل�ساب العائالت ذوي الرثوة االأ

قوى على امتالك املنا�سب يف املوؤ�س�سات  ر�س و�ساحبة القدرة االأ حيث االأ

العلمانية ال�ساعدة وهو ما فر�س هجرة اأو حتواًل للعائالت باجتاه ال�سعي 

را�سي  المتالك منا�سب يف املجل�س البلدي وتو�سيع ثرواتهم عرب ملكية االأ

.
)17(

عمال )جتار �سوف وحرير مثاًل( لزيادة قوتها املحلية و�رسكات االأ

طبقة  اإىل  الع�سوية  الكامل  انت�سابها  العائالت  هذه  ا�ستكملت  وبذلك 

كان  العائالت  هذه  معظم  فاإن   1900 العام  بحلول  اإذ  ال�سيا�سية،  النخبة 

ميكن ت�سنيفه بدقة اأكرب كجزء من فئة املالك البريوقراطيني اأكرث من كونه 
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جزءاً من املوؤ�س�سة الدينية، وكنموذج بارز على حالة "الهجرة" تلك ميكن 

-على  البكري  عائلة  لفروع  مثاًل  وال�سيا�سية  االجتماعية  التحوالت  تتبع 

�رساف" غري  "االأ تعترب من  البكري كانت  فعائلة  املثال ال احل�رس-  �سبيل 

اأنها مل تربز يف ال�سوؤون ال�سيا�سية اإال يف نهاية القرن التا�سع ع�رس، عندما 

بداأ عطا البكري �سريته املهنية كقا�ٍس يف حمكمة اال�ستئناف، واأ�سبح يف 

وبف�سل  املهيبني،  والبلدية  اللواء  جمل�س  يف  ع�سواً  الع�رسين  القرن  بداية 

"با�سا"  ا�ستنبول منح عطا لقب  روابطه مع تاجر دم�سقي بارز مقرب من 

للوالية،  داري  االإ املجل�س  يف  ع�سواً  �سنوات  اأربع  بعد  واأ�سبح  عام1905، 

را�سي يف اثنتني من  اأنه راكم ثروة �سخمة من امتالك االأ هم من هذا  واالأ

امل�سجد  خلف  اخل��راب  حي  يف  كبرياً  ق�رساً  وبنى  اخل�سبة،  الغوطة  قرى 

موي، ويف مطلع القرن الع�رسين زاد ابناه فوزي ون�سيب يف ثروة العائلة  االأ

.
)18(

ونفوذها، واأ�سبحا نا�سطني �سيا�سيًا حل�سابهما

يف  �سيا�سيًا  نفوذاً  كرث  االأ الدار�سني  غري  املالكني  عائالت  الئحة  ت�سم 

العام1900 ما ال يقل عن اإحدى ع�رسة عائلة هي: العظم )مبا فيها املوؤيد 

العظم( والعابد واليو�سف )مبا فيها �سمدين( ومردم بك والقوتلي وال�سمعة 

، ومع بروز هذه العائالت 
)19(

والبارودي و�سكر واملهايني واغريبوز وبوظو

ى اجلديدة املختلفة  فكار والروؤ رث الديني ظهرت موجة من االأ غري ذات االإ

النهاية  يف  فر�س  مما  للن�سو�س  الديني  التف�سري  وفق  املحددة  تلك  عن 

تغرياً ثقافيًا واجتماعيًا والحقًا �سيا�سيًا ميكن حلظه من خالل تتبع دخول 

الدوائر  يف  نفوذه  وعرب  العبد  عزت  اأحمد  متكن  حيث  دم�سق  اإىل  املطبعة 

اأ�سبوعية )دم�سق(  الر�سمية الرتكية من احل�سول على اإجازة لن�رس �سحيفة 

وقد �سدرت باللغتني الرتكية والعربية، وا�ستمر م�رسوعه حتى عام 1887، 

1896عندما  عام  حتى  الوحيدة  ال�سحيفة  ذلك  بعد  )�سورية(  اأ�سبحت  ثم 

، ومع بروز ال�سحف اليومية 
)20(

�سدرت �سحيفة عربية خال�سة هي )ال�سام(

ف ال�سوريون من خاللها 
ّ
وروبية، اإذ تعر فكار االأ فاإنها �سارت نافذة على االأ

وروبي يف القرن التا�سع ع�رس، واإن كان قد جرى  على خمتلف تيارات الفكر االأ

ذلك بكثرٍي من االختزال والتب�سيط واأحيانًا ال�سذاجة مع الفهم اخلاطئ، غري 
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اأن هذا االهتمام النا�سئ يعك�س متامًا حتواًل ثقافيًا يف الو�سط االجتماعي 

الدم�سقي من االهتمام باملخطوطات والكتب الدينية والرتاثية اإىل االنفتاح 

اإحلاحًا لدى  اأخرى  وروبية، ويعك�س من جهة  االأ فكار واالجتاهات  االأ على 

النخبة ال�سيا�سية يف �سورية على �رسورة التعرف على العلم احلديث بغية 

كان  الهاج�س  هذا  واأن  �سّيما  التقنية  املعرفة  واكت�ساب  احلكومة  حتديث 

م�سيطراً على معظم م�سلحي الدولة العثمانية يف فرتة التنظيمات، وميكن 

و�سف هذا التحول باخت�سار كومنز" اإن فعل القراءة قد اتخذ معنى جديداً، 

اليومية  ال�سحيفة  قراءة  اأما  التقوى،  اأفعال  من  فعاًل  كانت  القراآن  فقراءة 

ولذلك  اليومية،  العامل  املعرفة حول حياة  اكت�ساب  اأفعال  من  فعاًل  �سكلت 

.
ت�سمنت توجهًا نحو املجتمع والطبيعة اأكرث منه نحو الدين")21(

غري اأن العائالت الدم�سقية احلديثة النعمة وال�سلطة واملتجهة نحو معرفٍة 

جديدة وخمتلفة �سيكون لها دور مركزي فيما بعد يف �سنع املجال العام 

لل�سيا�سة يف �سورية، و�ستكون بنف�س الوقت الفئة التي �ستوؤدي دور املثقف 

ال�سيا�سي حني تعترب  واأي�سًا دور  واآالمه،  اهتمامها بهموم املجتمع  جلهة 

نف�سها متحدثًة با�سم املجتمع ال�سوري كي حتدد مطالبه وتر�سم توجهاته.

كما اأن معظم ال�سيا�سيني ال�ساعدين خالل فرتة حكومة في�سل -1918  

بينها  فيما  و�ستتبادل  حدى ع�رسة  االإ العائالت  �سيكونون من هذه   1920

الزعامات، كما �ستلب�س اخلالفات العائلية اأحيانًا لبو�سًا �سيا�سيًا وذلك حني 

نلحظ النزاعات احلادة بني ال�سيا�سيني يف تلك الفرتة.

ميك��ن الق��ول اإذاً اأن والدة املثق��ف يف ب��الد ال�سام كانت م��ع بروز طبقة 

امل��الك- ال�سيا�سي��ني م��ن حي��ث امتالكه��م للثقاف��ة واملعرف��ة احلديث��ة 

وانفتاحه��م عليها ولعبه��م دوراً �سيا�سيًا، �سواًء متح��ور داخل اإطار م�رسوع 

الدول��ة العثماني��ة اأو خارجها، و�سواًء انتظم ذلك املثق��ف يف اإطار املطالب 

�سالحية �سمن اإطار اجلامعة  العروبية اأو ابتعد عنها وحافظ على مطالبه االإ

�سالمية كما هي حال عبد الرحمن الكواكبي مثاًل. االإ

فقد كانت دم�سق -كما يوؤكد خوري وبكثرٍي من الثقة-  هي املهد الدافئ 

تطورت  قد  العروبة  من  الدم�سقية  الن�سخة  وكانت  احلرب،  قبل  ما  لعروبة 
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موؤلفة  وثقافية  اأدبية  كحركة  الع�رسين  القرن  من  املبكرة  ال�سنوات  خالل 

املتحلقني  الدينيني  الدار�سني  من  بدائرة  ات�سال  على  �سباب  مفكرين  من 

�سورية  يف  اخلانق  الفكري  اجلو  اأن  غري   ،
)22(

اجلزائري طاهر  ال�سيخ  حول 

التعبري  الذين رغبوا يف  الكتاب  احلميد جعل جميع  ال�سلطان عبد  يف عهد 

عن اأفكارهم اأكرث من رغبتهم يف التملق لل�سلطان يهاجرون اإىل م�رس التي 

املركز  باعتبارها  القاهرة  ظهرت  وعندها   ،
)23(

للتعبري اأو�سع  حرية  قدمت 

قامت  نها  الأ وذلك  اجلدد،  املثقفني  لوالدة  ومرتعًا  العربي،  لل�رسق  الفكري 

املخالفة  والفكرية  ال�سيا�سية  لل�سخ�سيات  واملاأوى  املالذ  بوظيفة  جزئيًا 

يف  هرب  الزهراوي  احلميد  فعبد  العثمانية،  مرباطورية  االإ يف  ال��راأي  يف 

، اأما طاهر اجلزائري فقد هاجر اإىل م�رس يف عام 
)24(

عام 1902 اإىل م�رس

الكواكبي يف م�رس، ولذلك بدت  الرحمن   ر�سيد ر�سا وعبد 
ّ
1907، وا�ستقر

م�رس حتت احلماية الربيطانية اأكرث جذبًا للم�سلحني الدينيني، ولعل رحلة 

  1903- عام  يف  م�رس  اإىل  البيطار  ال��رزاق  وعبد  القا�سمي  الدين  جمال 

لتحطيم  م�رس  نحو  يتجه  بداأ  اجلميع  اأن  على  وا�سحًا  دلياًل  تبدو   1904

 ،
)25(

كرث ت�ساحمًا العزلة يف دم�سق وللتنف�س بحريٍة اأكرب يف جو القاهرة االأ

لكن، ومع ذلك فاإن اأحداً ما من املثقفني املت�سددين يف دم�سق يف الدفاع 

يديولوجيا انف�سالية للقومية العربية كبديل ممكن  عن العروبة مل يرّوج الأ

 
)26(

للتف�سري االحتادي ل� )العثمانونية( بل ومل يفعل ذلك حتى وفيق العظم

 نف�سهما، بل اإن هاتني ال�سخ�سيتني و�سخ�سيات 
)27(

اأو عبد الرحمن ال�سهبندر

اأكدوا احلاجة اإىل قدٍر  اأيديولوجيا العروبة الوليدة،  اأخرى كانت تقف وراء 

.
)28(

دارية يف الواليات الناطقة بالعربية اأكرب من الالمركزية ال�سيا�سية واالإ

بداية  مع  دم�سق  يف  ال�سيا�سية  النخبة  حلجم  بانورامية  ية  وبروؤ وهكذا 

القرن الع�رسين نلحظ اأنها كانت ت�سم 12 عائلة، وتق�سم هذه العائالت اإىل 

فئتني فرعيتني: املالكني البريوقراطيني واملالكني الدار�سني. وكانت الفئة 

على يف  وىل منهما ت�سكل كتلًة اأكرب قوة نظراً ل�سيطرتها على املنا�سب االأ االأ

.
)29(

كرب البريوقراطية املدنية ولتعريف نف�سها اأكرث با�ستنبول وبرثوتها االأ

للتغيري،  كرث  االأ احل�سا�سية  ذوو  املثقفون  برز  بالذات  الطبقة  هذه  ومن 
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ورغم اأ�سولهم الربجوازية اإال اأن وعيهم غالبًا ما ترافق بالوعي بالعروبة، 

ف�سل  على  فعل  كرد  ن�ساأت  العثمانوية"   " ك�   العروبة  اإن  القول  ميكن  اإذ 

�سالمية يف مواجهة  النخبة احلاكمة يف ا�ستنبول يف الدفاع عن احل�سارة االإ

، واإذا كانت "العثمانوية" 
)30(

الت�سلل االقت�سادي والثقايف وال�سيا�سي الغربي

يديولوجي قبل "العروبة"، فاإن "العروبة" باإطارها  قد اكت�سبت حمتواها االأ

ال�سيا�سيني  والنا�سطني  املثقفني  من  يد جماعة  على  ت�سّكلت  يديولوجي  االأ

�سول العائلية املالكية، فقد �سمحت لهم مواردهم العائلية واملادية  ذوي االأ

من ال�سفر اإىل الغرب للدرا�سة فيه والعودة منه حاملني تاأثراً وا�سحًا باملفاهيم 

مة والقومية والوطنية. فاأ�سبحت "العروبة" عندها  فكار الغربية عن االأ واالأ

ول  كم�سدر اإعزاز وذلك كرد فعل على العدوين "الداخلي" و"اخلارجي"، االأ

خر "املرابط" على احلدود، وهكذا  مرباطورية العثمانية واالآ "الكامن" يف االإ
يف  العروبية  النزعة  تاأجج  مع  متامًا  بالتوازي  املثقف  مفهوم  تبلور  بداأ 

كانت   1914 العام  قبل  فاإنه  اأخرى،  مرًة  خوري  يوؤكد  وكما  ال�سام،  بالد 

العروبة اأيديولوجيا �سورية وحتت ال�سيطرة ال�سورية، وكان ال�سوريون، �سواء 

اأكانوا نا�سطني �سيا�سيًا يعملون يف املدن ال�سورية اأو يف ا�ستنبول اأو مثقفني 

واأكرث من  الوليدة،  العربية(  )احلركة  القاهرة وباري�س يديرون  منفيني يف 

هذا، فاإنه كان للمحّلوية ال�سورية والطموحات والنزاعات ال�سخ�سية عالقة 

الثقافية  للتعابري  اأي�سًا  كان  ما  وهو  ون�رسها  يديولوجيا  االأ بتطور  مثيلة 

.
)31(

وال�سيا�سية التي اأعارتها حمتواها

واإذ كان املثقف قد حتدد عروبيًا فاإن العروبة نف�سها قد حتددت �سوريًا، 

 ،1914-1908 الفرتة  للعروبة يف  الرئي�سي  املركز  فقد كانت دم�سق هي 

ولعب الدم�سقيون دوراً اأكرب من حجمهم قيا�سًا ببقية ال�سوريني يف ترويج 

اأيديولوجيا العروبة، واإدارة احلركة العربية، مع اأن كثريين منهم ا�سطروا 

الفعلية  احل��دود  وخ��ارج  مدينتهم  خ��ارج  ملجاأ  عن  نف�سهم  الأ البحث  اإىل 

العربية  احلقوق  اأجل  من  لال�ستمرار يف حتركهم  العثمانية،  مرباطورية  لالإ

.
)32(

مرباطورية �سمن االإ

ال�سيا�سية"  "النخبة  اأفراد  عند  والن�سب  العمر  بنية  قراءة  اإىل  عدنا  واإذا 
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يف �سوريا وعند خمتلف تلويناتها ال�سيا�سية من العثمانيني اإىل العروبيني 

ن�سبًا  الوقت  وبنف�س  ج��داً،  متقاربة  تكون  تكاد   " عمرية  "وح��دة  لوجدنا 

عائليًا حم�سوراً يف العائالت االثنتي ع�رسة الدم�سقية التي حددناها �سابقًا. 

فالعروبيون من اأمثال �سفيق املوؤيد العظم و�سكري الع�سلي ور�سدي ال�سمعة 

اأمثال  من  عروبيني  الال  مع  �سنًا  ويتقاربون  ن�سبًا  ينتمون  العظم  وحقي 

حممد فوزي العظم وعبد الرحمن اليو�سف وحممد العجالين و�سامي مردم 

اأمثال  اأن اجليل الثاين من العروبيني كما يالحظ )دوان( من  بك، يف حني 

العظم يوازي متامًا اجليل  ال�سهبندر وحممد كرد علي ورفيق  الرحمن  عبد 

الثاين من ال�سيا�سيني املوالني للعثمانية يف دم�سق اأي�سًا.

واإذا كانت تتبع منو بذور الوعي العروبي يخرج بنا عن حدود هذا الكتاب 

وغايته فاإن القراءة التاريخية لوالدة املثقف يف بالد ال�سام ارتبطت، كما 

اأكدنا اأكرث من مرة بوعيه »بالعروبة« ودفاعه عنها، وانطلقت بنف�س الوقت 

من عوامل ثالثة رئي�سية :انتمائه لعائالت املالك-  البريوقراطيني اأ�سحاب 

مر الذي �ساعده على ا�ستكمال تعليمه  را�سي الوا�سعة، االأ الرثوات ومالك االأ

يف اخلارج وهذان العامالن حر�سا داخله ح�سًا عروبيًا للدفاع عن هموم 

وطنه الذي بداأ يقارن »تخلفه« مع »تقدم« املجتمعات الغربية ونه�ستها.

النظام  على  املن�سقني  »املثقفني«  بع�س  يخرج  اأن  ينفي  ال  ذلك  لكن 

مثاًل  علي  كرد  فمحمد  تلمذتهم،  مرحلة  يف  تلقوه  ال��ذي  نف�سه  التعليمي 

فغاين  �سالحيني االأ تلقى تعليمًا اإ�سالميًا تقليديًا، لكن وعيه باملدر�سني االإ

املثقفني  الثاين من  اإىل اجليل  االنت�ساب بجدارة  وعبده وغريهم مكّنه من 

ما   1914  1908- الفرتة  يف  اأعمارهم  تتجاوز  تكن  مل  الذين  العروبيني 

بني اأقل من الع�رسين بقليل ومنت�سف الع�رسينيات، وجميعهم قد �سّكل نواة 

جمعية )العربية الفتاة( امُلن�ساأة على غرار جمعية )تركيا الفتاة(، ومن قراءة 

هم فوزي ون�سيب و�سامي البكري وجميل مردم بك وفخري البارودي  اأ�سماوؤ

العائالت  اإىل  انتماءهم  نلحظ  فاإننا  قدري،  واأحمد  اخلطيب  الدين  وحمب 

�سنهم  �سغر  الوقت  وبنف�س  واخلطيب،  والبارودي  البكري  اإياها  التقليدية 

نف�سه،  ال�ساليل  رث  االإ العروبي«مع  املفهوم«  توالد  على  يوؤ�رّس  الذي  مر  االأ



�4

واكت�ساب ال�سفة النقدية اأو ميزة االحتجاج على الو�سع القائم مما يجعل 

�ساحبها ينخرط يف �سلك املطالبني بالتغيري، وتلك �سفة ما ميكن اأن ن�سميه 

باملثقف جلهة دوره ال جلهة تكوينه.

اعتبارها مبثابة  نهائية ميكن  اإىل خال�سة  ن�سل  اأن  اأخرياً  املمكن  من 

تطوره  خالل  ال�سوري  املثقف  لدور  لتحليلنا  املوجهة  ية  الروؤ اأو  القاعدة 

التاريخي، فاملثقف ال�سوري ُوِلَد يف ح�سن » املعار�سة« للو�سع القائم رغم 

ن�سبه اأو ا�ستفادته من ميزات التعليم الرتكي العثماين القائم حينذاك، لكن 

�سلته مع جمتمعه جعلته ميحور خطابه حول مطالب اإ�سالحية اأيديولوجية 

ية حتمل بداخلها  كان التعبري عنها يف تلك الفرتة عروبيًا، غري اأن تلك الروؤ

انحيازاً م�سبقًا نوعًا ما اإىل الدور الوظيفي للمثقف اأكرث من اأخذها للتكوين 

املعريف للمثقف بعني االعتبار، وهنا البد من التذكري اأننا انطلقنا بداية يف 

قراءتنا للمثقف ال�سوري وحتوالته اعتباراً من دوره ال من ثقافته التكوينية 

دوره  ُيلغي  لكنه  متميزة  اجتماعية  فئة  منه  يجعل  املعريف  بناءه  ن  الأ

ال�سيا�سي الذي ن�سعى دائبني اإىل البحث عنه والك�سف عن اأدائه من خالله.

حكومة في�سل -1918  1920: ما بني املثقف وال�سيا�سي:

يف  دم�سق  يف  عنها  ع��الن  االإ مت  التي  في�سل  حكومة  اأن  وا�سحًا  كان 

ول/اأكتوبر 1918واإىل حني �سقوطها يف 24 متوز/يوليو 1920،  ت�رسين االأ

حاجتها  من  اأكرث  ال�سيا�سي  املثقف  اإىل  بحاجة  كانت  اأنها  وا�سحًا  كان 

يف  وتاأثريه  دوره  ميار�س  واأخذ  برز  قد  خري  االأ كان  فاإذا  نف�سه،  لل�سيا�سي 

كانت  حديثًا  النا�سئة  الدولة  بناء  اآلية  اأو  طريقة  فاإن  العمومي  املجال 

الوظيفي،  ال�سيا�سي  �سخ�سهم  من  اأبعد  اإىل  ينظرون  اأ�سخا�س  اإىل  بحاجة 

ية اأو ت�سوراً عن الدولة املراد بناءها من ناحية الد�ستور  بل وميتلكون روؤ

اأواًل واملوؤ�س�سات ثانيًا و�سخ�سية الدولة نف�سها من حيث ال�سيا�سة اخلارجية 

والرموز الوطنية االعتبارية )الَعَلم-  الن�سيد الوطني-  �سعار الدولة( وكلُّ 

وروبي مرغوبًا اأكرث من  هذه االعتبارات جعلت من املثقف ذي التكوين االأ

ال�سيا�سي ذي الن�سال الوطني، وهو ما نلحظه بجالء بالنظر اإىل املقربني 
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مري في�سل والذين �سكلوا حكوماته املتعاقبة. من االأ

فقد عنّي بادئ ذي بدء ر�سا با�سا الركابي حاكمًا ع�سكريًا، وجرى اختيار 

اأ�سخا�س حكومته موزعني على اأقاليم ال�سام كافة، �سورية ولبنان وفل�سطني 

ب�سكٍل دقيق  الطائفي  للتوزيع  اإىل مراعاته  اإ�سافة  العراق.  ردن وحتى  واالأ

ومتنا�سب، كما جرى االعتماد على �سباط اجلي�س العثماين لال�ستفادة من 

مري في�سل وجعفر  خرباتهم، كنوري ال�سعيد الذي عني م�ست�ساراً �سيا�سيًا لالأ

ملرية  كرئي�س  الها�سمي  با�سا  ويا�سني  ع�سكري  كم�ست�سار  الع�سكري  با�سا 

مديراً  )بريوت(  �سقري  با�سا  �سعيد  كالتايل:  احلكومة  تركيب  وكان  اجلي�س، 

بك طليع  ور�سيد  للعدلية،  مديراً  لبنان(  )جبل  بك عمون  وا�سكندر  للمالية، 

لل�سوؤون  )جبل لبنان( مديراً للداخلية، و�سليم با�سا مو�سلي )دم�سق( مديراً 

ال�سحية وقد كان �سابقًا جرنااًل يف اجلي�س الربيطاين، و�ساطع بك احل�رسي 

�رس  االأ نفوذ  تال�سي  وا�سح  ب�سكٍل  نلحظ  اإننا   ،
)33(

للمعارف مديراً  )حلب( 

الوجيهة على احلياة ال�سيا�سية ليحل حمله نفوذ املثقفني دون تفريق بني 

ال�سباط  من  كثري  انتقل  فقد  االجتماعية،  ومراكزهم  ومذاهبهم  مواطنهم 

واملثقفني من رجال احلركة العربية قبل الثورة واأثنائها اإىل حكام وكبار 

 ،
)34(

موظفني دون اأن تكون لهم م�سالح اأو ارتباطات حملية يتم�سكون بها

غري اأن ذلك ال يعني نهاية ح�سور اأ�رس املالك البريوقراطيني ب�سكٍل نهائي 

ها لي�سبحوا مالكًا دار�سني وهو ما نلحظه من اختيار  بقدر ما حّتول اأبناوؤ

الدروربي واليًا، وهو  الدين  ال�سابط عالء  اأع�ساء والية دم�سق، فقد اختري 

�سكري  واختري  ال�سابقني،  العثمانيني  الوالة  ومن  حم�س  وجهاء  كبار  من 

املعاهد  خريجي  تعيني  جرى  كما  في�سل،  مري  االأ لر�سائل  مديراً  القوتلي 

وم�سطفى  وبهجة  اد  فوؤ ال�سهابيني  مراء  كاالأ الدواوين  راأ�س  على  العالية 

اخلطيب  )دم�سق( وعارف  النفري  وفوزي  اخلطيب  وزكي  بك  مردم  وخليل 

ويو�سف  اإبراهيم  و�سبحي  فل�سطني(  )نابل�س-  التميمي  واأم��ني  )حماة( 

مر نف�سه جنده يف اأع�ساء جمل�س  واالأ
 )35(

حيدر )بعلبك( وعارف نكد )لبنان(

�رس ال�سيا�سية وبني فئة املثقفني، فقد راأ�س  ال�سورى، اإذ نلحظ متازجًا بني االأ

�رس الدم�سقية العريقة وُعزي بنيابة  املجل�س عبد القادر املوؤيد العظم من االأ
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�سطواين، اأما اأع�ساء املجل�س فهم  الرئا�سة اإىل ال�سيخ الوجيه عبد املح�سن االأ

)بعلبك(  حيدر  واأ�سعد  )حلب(  حم�سي  وق�سطاكي  )دم�سق(  اخلوري  فار�س 

ح�سيمة  واأمني  )بريوت(  اهلل  رزق  وجورج  ال��دروز(  )جبل  طر�س  االأ ون�سيب 

املحتكرة  ال�سيا�سية  الطبقة  بداأت  املثقفني  فئة  �سعود  فمع   ،
)36(

)البقاع(

من  نوع جديد  بالت�سدع، وظهر  العريقة  الربجوازية  الدم�سقية  �رس  االأ على 

اللغات  الغربي وخربته يف  املهنية وتعليمه  داريني يعتمد على كفاءته  االإ

على  �سغلت  التي  النفوذ  ذات  العائالت  الكثري من  اأزعج  ما  جنبية، وهو  االأ

مدى عقود مراكز مهمة يف العهد العثماين، وبتعبري حممد كرد علي املثقف 

اإن�ساء  يف  الغرباء  على  يعتمد  كان  الركابي  »فاإن  الفرتة  تلك  يف  النا�سئ 

 واملق�سود باأبناء البلد هنا 
)37(

حكومته اأكرث من اعتماده على اأبناء البلد...«

�رس العريقة يف حني اأن املق�سود بالغرباء  املثقفون ال�سباب ذوو التكوين  االأ

وروبي، ومما �ساعد على بروز �سطوة هوؤالء املثقفني عدد من  االأ التعليمي 

لقاب  االأ اإلغاء  مثل  من  في�سل  مري  االأ بها  قام  التي  �سالحية  االإ اخلطوات 

دخال القانون الغربي كاأ�سا�س  وتاأ�سي�س ق�ساء عديل وبداأت الدعوات تظهر الإ

الكوادر حيث  وبناء  التعليم  �سالح  بعدٍد من اخلطوات الإ اأي�سًا  والقيام  له، 

جرى تاأ�سي�س املجمع العلمي يف 30 متوز/ يوليو 1919 واأ�سندت رئا�سته 

اإعادة فتح معهدي الطب واحلقوق وكما كانت  اإىل حممد كرد علي وجرى 

دارة والتعليم، وهو ما  هذه املوؤ�س�سات متاأثرة كثرياً بالنمط الغربي يف االإ

فتح للمثقفني جمااًل اأرحب واأو�سع ملمار�سة النفوذ من الدائرة ال�سيقة التي 

�رس النافذة. كانت حم�سورة على اأبناء االأ

اأن  الدولة، وذلك  اإدارة  املثقفني مل تكن مقت�رسة على  اأن م�ساركة  غري 

املثقف ال�سوري بداأ ي�ستن�سخ اأ�سكال العمل ال�سيا�سي يف اأوروبا ويعيد اإدماجها 

يف جمتمعه وهو ما ظهر يف ن�ساطه يف ت�سكيل النوادي واجلمعيات وتاأ�سي�س 

حزاب ال�سيا�سية التي قامت على اأفكار �سيا�سية رائدة، لكن حملت تلوينات  االأ

اأ�سبق  اجلمعيات  تاأ�سي�س  كان  لقد  نف�سها.  املحافظة  وتق�سيماته  املجتمع 

حزاب ال�سيا�سية، »فجمعية النه�سة العربية« التي  تاريخيًا بالظهور من االأ

ال�سهابي ولطفي احلفار و�سالح  الدين اخلطيب وعارف  كانت ت�سم حمب 
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. كانت موؤ�رساً على رغبة املثقفني حديثي الن�ساأة 
)38(

الدين القا�سمي وغريهم

كانت  واإذا  وت�سوراتهم،  اهم  لروؤ وفقًا  وت�سكيله  العام  املجال  يف  بالتاأثري 

ال�سام  بالد  يف  ال�سوريون  امل�سلحون  بها  نادى  التي  �سالحية  االإ فكار  االأ

تراك خالل فرتة التنظيمات، فاإن  فكار امل�سلحني االأ اإمنا كانت حماكاة الأ

حزاب يف �سورية وبالد ال�سام عمومًا �ست�ستح�رس  اآلية ت�سكل اجلمعيات واالأ

اآلية املحاكاة نف�سها، ذلك اأننا جند اأن »اجلمعية العربية الفتاة« اإمنا �سيغت 

على منوذج »تركيا الفتاة« مع فارٍق يقوم على اأ�سا�س اأن غاية اجلمعية هي 

»ا�ستقالل البالد العربية ا�ستقالاًل تامًا بجميع معانيه احلقوقية وال�سيا�سية 

مم احلية« كما اأنها  مة العربية يف م�ساف االأ وتاأييد ذلك اال�ستقالل بجعل االأ

مة العربية  ت�سعى بنف�س الوقت اإىل »تقوية ال�سعور العربي » بني طبقات االأ

، لقد كان 
)39(

ها يف ذلك »عربي قبل كل �سيء وفوق كل �سيء« كافة مبدوؤ

يوا�سلون  كانوا  الذين  العرب  الطلبة  من  اأ�سا�سي  ب�سكٍل  اجلمعية  تاأ�سي�س 

الهادي ور�ستم حيدر  اأبرزهم عوين عبد  باري�س ومن  العالية يف  درا�ستهم 

وجميل مردم بك وجميعهم اأ�سبحوا وزراء يف دولهم بعد نيلها اال�ستقالل 

ربعينيات، وحممد املحم�ساين ورفيق التميمي واأحمد  ال�سيا�سي يف نهاية االأ

مر  ، وال يختلف االأ
)40(

قدري وعبد الغني العري�سي وتوفيق ال�سويدي وغريهم

اأُ�س�س يف دم�سق وفتح فروعًا له يف حلب  الذي  العربي«  بالن�سبة »للنادي 

عدم  اإعالنه  ورغم  املثقفة،  الطبقة  على  ع�سويته  اقت�رست  وقد  وحم�س، 

ال�سيا�سية«  الوطنية  »للرتبية  مركزاً  اأ�سبح  اأنه  اإال  ال�سيا�سية  مور  لالأ بحثه 

. لقد خطف املثقفون اإذاً ال�سيا�سة من اأبنائها 
)41(

على حد تعبري اأحد الباحثني

الذين توارثوها على مدى عقود خالل فرتة العهد العثماين، وبداأوا بالن�ساط 

�س�ٍس جديدة قائمة على اآليات العمل التي اأفرزتها احلداثة  ال�سيا�سي وفقًا الأ

ال�سيا�سية يف الغرب وما حملته من مفاهيم كمبداأ �سيادة القانون وا�ستقالل 

حزاب وحق اإبداء الراأي وحرية التعبري وغري ذلك  الق�ساء وحرية ت�سكيل االأ

من املفاهيم التكوينية للحياة ال�سيا�سية يف الغرب.

ك�رس  كانت  اإجنازها  من  ال�سوري  املثقف  متّكن  التي  وىل  االأ فاخلطوة 

احتكار ال�سيا�سة والعمل ال�سيا�سي، وبنف�س الوقت تورط املثقف يف ال�سيا�سة 
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اأناط  واإمنا  علميًا حم�سًا  اأو  ثقافيًا  دوراً  يعد  فلم  واليومي،  ين  االآ مبعناها 

بنف�سه دوراً اجتماعيًا كان �رسوريًا يف بداية تكوين الدولة احلديثة، ونابعًا 

بالتحالف معه  مري في�سل  االأ املمثلة حينها يف حكومة  ال�سلطة  من رغبة 

جت�سدت  كما  الغربية  الدولة  �سورة  على  العربية  الدولة  من��وذج  جن��از  الإ

فرن�سيًا اأو بريطانيًا، هذا التحالف كان ذا م�سلحة متبادلة، فال�سلطة كانت 

الدولة  اإدارات  اإداريني وبريوقراطيني تكنوقراط لت�سيري �سوؤون  اإىل  بحاجٍة 

امل�ستحدثة، واملثقف كان بحاجة لدوٍر يوؤكد من خالله متيزه وتفوقه بعد 

اإياه  ا�ستلبته  الذي  �سنني غربته ودرا�سته، وليعّو�س جزءاً من فقدان دوره 

العائالت املاّلكة الربجوازية، وقد اأحرز يف النهاية هذا التحالف �سورة عن 

دولة عربية حديثة اأجنزت د�ستوراً ع�رسيًا بالن�سبة للد�ساتري املوجودة يف 

خرى  الدول الغربية احلديثة، ومتقدمًا جداً بالن�سبة لد�ساتري الدول العربية االأ

، وعملت اأي�سًا على بناء اأ�س�س دميقراطية وتعددية جتّلت 
)42(

يف الفرتة نف�سها

يف املوؤمتر ال�سوري العام الذي كان ندوًة اجتمعت حتت قبتها كافة التيارات 

 ،
)43(

يديولوجية ال�سيا�سية والتلوينات االجتماعية والت�سكيالت الطبقية واالأ

اأو يتطور  اإذا �سح التعبري كان ممكنًا له اأن ينمو  وهذا اجلنني الدميقراطي 

بناء حتالفاتها على  اإعادة  اإىل  التي كانت بحاجة  الدولية  التوازنات  لوال 

اأنقا�س الدولة العربية احلديثة يف دم�سق )1918-1920(، وبعد عدٍد من 

هذه  كانت  بلفور(  وعد  بيكو-  )�سايك�س  ال�رسّية  واملعاهدات  االتفاقيات 

الدولة النا�سئة قد تال�ست لتتاأ�س�س على اأرا�سيها بداية عهد الكولونيالية يف 

امل�رسق العربي، ذلك اأن �سورية ولبنان �ستخ�سعان لالنتداب الفرن�سي وفقًا 

نكليز، و�ستبداأ معها مرحلة جديدة على م�ستوى  التفاقات الفرن�سيني مع االإ

 خمتلف ومغاير لدور 
ٌ
احلياة ال�سيا�سية يف �سورية �سيكون للمثقف فيها دور

البناء الذي �ساهم فيه مع احلكومة العربية يف دم�سق -1918  1920.
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مرحلة االنتداب الفرن�سي وبداية الفرز 

ما بني املنا�سل وال�سيا�سي واملثقف:

لقد و�سعت الظروف الدولية النخبة ال�سيا�سية يف �سورية اأمام خياراٍت 

موؤيدين  بني  اأ�ساًل  القائم  ال�سيا�سي  ال�رسخ  تر�سيخ  يف  �سببًا  كانت  �سعبة 

مري في�سل ومعار�سني له. وقد تعزز ذلك ال�رسخ بالنظر اإىل ال�سيا�سات  لالأ

للحفاظ  نكليز  واالإ الفرن�سيني  مع  في�سل  مري  االأ اتبعها  التي  التفاو�سية 

النا�سئة، وهو ما خلق معار�سة �سيا�سية حادة له تزعمها يف  الدولة  على 

مري عبد القادر  مريان عبد القادر وحممد �سعيد اجلزائري، اأحفاد االأ البداية االأ

اجلزائري الذي عا�س يف دم�سق وكان له ح�سور قوي بني الزعامات التقليدية 

مع  لهجتها  ت�ساعدت  في�سل  مري  لالأ ال�سورية  املعار�سة  لكن  الدم�سقية، 

مفاو�سات في�سل لقبول �رسوط املندوب الفرن�سي غورو بالن�سبة لالنتداب، 

وقد تزعمها يف تلك الفرتة ال�سيخ كامل الق�ساب وهو خريج اأزهري وعروبي 

1919 جلنة  اأواخر عام  واأ�س�س يف  منذ والدتها  العربية  الثورة  اإىل  ان�سم 

 ،
)44(

الدفاع الوطنية بهدف واحد هو التجنيد الع�سكري ملقاومة الفرن�سيني

مري في�سل حاول ت�سكيل  واأمام هذه املعار�سة القوية التي وقفت يف وجه االأ

عيان والوجهاء ال�سوريني  حزب جديد من املحافظني موؤلف من عدد من االأ

ربع، كما �سمَّ بني قادته مالكًا و�سباطًا �سابقني مثل  من املدن الداخلية االأ

�سامي با�سا مردم بك وحممد عارف القوتلي وحممد علي با�سا الق�سماين 

يوبي وعالء الدين الدروبي  وبديع بك املوؤيد العظم وعطا العجالين وعطا االأ

طالب  الذي  الوطني«  »احلزب  ا�سم  اجلديد  احلزب  على  اأُطلق  وقد  وغريهم 

د�ستورية  ومبلكية  الطبيعية  حدودها  �سمن  ل�سورية  الكامل  باال�ستقالل 

اإن�ساء احلزب هو تر�سيخ  �سا�سي من  ، وقد كان الهدف االأ
)45(

برئا�سة في�سل

�رسعية في�سل ودعمه �سيا�سيًا، غري اأن ذلك يقدم لنا موؤ�رساً جليًا على اإعادة 

بدء الفرز بني النخبة املثقفة وفقًا مل�ساحلها وعالقاتها اخلا�سة، فلم يعد 

املثقف حمدداً مبواقف وا�سحة ومبادئ �رسيحة كما هو احلال خالل فرتة 

نهاية العهد العثماين، واإمنا دخل املثقف يف م�ساومة �سيا�سية �ستظهر ب�سكل 

اأو�سح خالل فرتة عهد االنتداب الفرن�سي يف �سورية.
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فمع دخول غورو اإىل دم�سق بعد هزمية وزير الدفاع ال�سوري يو�سف العظمة 

يف معركة مي�سلون يف 24 متوز /يوليو 1920 الذي ياأخذ حيزاً ا�ستثنائيًا 

كانت  ال�سورية  ال�سيا�سية  النخبة  فاإن  للبطولة،  كرمٍز  ال�سوريني  ذاكرة  يف 

قلية راأت اأن تدافع  قد انق�سمت اإىل طرفني يعربان عن مواقف متباينة، فاالأ

غلبية  عن اال�ستقالل ال�سوري بالو�سائل ال�سيا�سية وال�سلمية، يف حني راأت االأ

�رسورة اأن يدافع ال�سوريون عن ا�ستقاللهم و�سيادتهم حتى ولو ا�سطروا اإىل 

ا�ستخدام ال�سالح رغم قلته، وقد كان ال�سيخ كامل الق�ساب قادراً على تهييج 

املقاومة  اأن  اأي�سًا  القول  ميكن  املوقف.  لذلك  تاأييداً  وح�سدها  اجلماهري 

اإبراهيم  امل�سلحة التي ظهرت يف مناطق متعددة من �سورية، يف حلب مع 

العرب مع  العلي، ثم منطقة جبل  ال�سوري مع �سالح  ال�ساحل  هنانو، ويف 

طر�س مل تكن نتيجة حتري�س �سيا�سي قاده املثقفون، بقدر  �سلطان با�سا االأ

االنتداب  رف�س  يف  �سعبية  عفوية  عن  تعبرياً  هذه  املقاومة  بوؤر  كانت  ما 

مع  وحدتها  وتر�سيخ  وا�ستقاللها  �سورية  �سيادة  على  والتاأكيد  الفرن�سي 

خرى. و�سط هذا االنق�سام بني النخب ال�سيا�سية على ترتيب  اأقاليم ال�سام االأ

ب�رسورة  نف�سها  الفرن�سية  ال�سلطة  من  اخلطوة  كانت  ال�سيا�سية  ولويات  االأ

اأواًل كي ي�ستطيعوا  اأنف�سهم  اأن يحققوا الوحدة يف  اأن يعمل ال�سوريون على 

الفرن�سي  ال�سامي  املندوب  اقرتح  ولذلك  بتحقيقها،  الفرن�سيني  ُيطالبوا  اأن 

�ساراي على ال�سوريني تاأ�سي�س حزٍب �سيا�سي ينظم هذه املطالب ويفاو�س 

يف  ال�سعب  حزب  تاأ�سي�س  عن  ع��الن  االإ مت  وفعاًل  ال�سوريني،  عن  بالنيابة 

، وقد �سادقت املفو�سية العليا على برنامج 
)46(

اأواخر ني�سان/ اأبريل 1925

، وكما حدد فار�س اخلوري برناجمه 
)47(

الداخلي ال�سيا�سي ونظامه  احلزب 

با�ستقالل �سورية واالعرتاف ب�سيادتها الوطنية وحقوقها يف احل�سول على 

قطار امل�سمولة بحدودها  حكومة دميقراطية، وتوحيد �سورية لت�سم كل االأ

فرن�سية  �سورية كانت  ال�سيا�سي يف  العمل  لتنظيم  ، فاملبادرة 
)48(

الطبيعية

ال�سورية  املناطق  تعي�سه  كانت  الذي  ال�سيا�سي  االحتقان  تخفيف  بغاية 

املثقفة  النخبة  ن�ساط  ق��راءة  اإذاً  ميكن  الفرن�سي.  االنتداب  �سد  املختلفة 

ح��زاب  واالأ اجلمعيات  تاأ�سي�س  يف  لدورها  وفقًا  الفرتة  تلك  يف  ال�سورية 
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ال�سيا�سية التي اأ�سبحت مبثابة القنوات ال�رسعية للتعبري عن الراأي، وبنف�س 

حزاب �ستك�سف احلراك ال�سيا�سي واالجتماعي والثقايف  الوقت فاإن هذه االأ

االجتماعية  وتكويناتها  خطابها  درا�سة  اأن  القول  ميكن  بحيث  لل�سوريني 

امل�سهد  �سنع  يف  ال�سوري  املثقف  دور  تطور  اأو  عالقة  عن  �سورة  يعك�س 

ال�سيا�سي خالل مرحلة االنتداب الفرن�سي على �سورية.

اأواخ��ر  يف  الباحثني  اأح��د  يالحظ  كما  »الوطنيني«  كلمة  ب��روز  فمع 

املوالية  اأو  املتعاونة  غري  الفئات  على  ُتطلق  اأ�سبحت  فاإنها   ،1925 عام 

، ون�ساأ ا�ستقطاب حاد بني هاتني الفئتني اللتني كانتا تعرّبان 
)49(

لالنتداب

املوالية  وىل  االأ �سورية،  مل�ستقبل  متامًا  متغايرتني  يتني  وروؤ موقفني  عن 

اأواًل  وال�سخ�سية  اخلا�سة  م�ساحلها  بعيون  م��ور  االأ ترى  كانت  لالنتداب 

عرب  كما  ل�سورية  ف�سل  االأ لتحقيق  الفرن�سيني  مع  التعاون  �رسورة  فراأت 

خرى التي ازدادت �سعبية وجماهريية كانت  اأحدهم، يف حني كانت الفئة االأ

ترى اأن املفاو�سات ال�سيا�سية يجب اأن ُتف�سي حتمًا اإىل اال�ستقالل التام، 

الربجوازية  �سول  االأ ال�سيا�سيني ذوي  الزعماء  وعندها برزت جمموعة من 

لتلوينات  انت�سابهم  رغم  التطلعات  هذه  عن  باآخر  اأو  ب�سكٍل  عرّبوا  الذين 

ولطفي  اخل��وري  فار�س  ا�سرتك  فعندما  متباينة،  واإقليمية  اأيديولوجية 

مع  املتعاونة  الداماد  وزارة  يف  )حماة(  الربازي  وح�سني  )دم�سق(  احلفار 

وَلني حلزب  الفرن�سيني قيل اإنهم ا�سرتكوا با�سم »الوطنيني« رغم انت�ساب االأ

اأ�سبحت عبارة »الوطنيني« تثري  لقد  اال�ستقالل،  اإىل حزب  ال�سعب والثالث 

خرى املعروفة بتعاونها،  يف ال�سحافة املعادية لالنتداب ثائرة الفئات االأ

بني  حمالتها  ت�سن  االنتداب  فلك  يف  ال�سائرة  املوالية  ال�سحافة  وراحت 

»املحتكرين«  بعبارة  عليهم  وت�سّنع  »الوطنيني«  هوؤالء  خر على  واالآ احلني 

اأي حمتكري ال�سيا�سية، التي اأ�سبحت لديها مرادفة للوطنيني، وهي تق�سد 

.
)50(

�سخ�سيات بارزة بعينها، معروفة يف دم�سق وحم�س وحماة وحلب

الربجوازية  �رس  االأ اإىل  اأقرب  كانوا  »الوطنيني«  هوؤالء  اأن  القول  ميكن 

املالكة من ذوي التكوين العلمي العايل الذي �ساعدهم تاأهيلهم يف االطالع 

على احلياة ال�سيا�سية يف الغرب واآليات عملها مما �سّكل دافعًا لهم ملحاكاة 
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الرغم من اخرتاق  فاإنه على  اإىل ذلك  اإ�سافة  اأوطانهم،  ليات داخل  االآ هذه 

وخا�سًة  ال�سابقة  الفرتة  خالل  النافذة  �رس  االأ لطبقة  املثقفني  من  العديد 

على  حازوا  الذين  �رس  االأ هذه  اأبناء  فاإن  العثمانية،  التنظيمات  عهد  اأثناء 

�سبقية يف تزعم التيارات ال�سيا�سية بحكم �سيطرة  التعليم العايل كان لهم االأ

قليم على العقل ال�سيا�سي ال�سوري بحيث ميكن  مفاهيم العائلة والقبيلة واالإ

حزاب ال�سيا�سية نف�سها التي ن�ساأت فيما بعد، اإمنا كانت  اجلزم اأي�سًا اأن االأ

اأ�سبه بالعائلة الكبرية املتخفّية خلف غطاء اأيديولوجي، واأن ال�رساع بني 

هذه  اأبناء  بني  الزعامة  حول  خالفًا  جوهره  يف  كان  اإمنا  ح��زاب  االأ هذه 

العائالت.

تطلق  ال�سحافة  اأ�سبحت  كما  هوؤالء«الوطنيون«  ظهر  فقد  يكن  ومهما 

ومت�ساندون  حمددة  اأه��داف  اإطار  يف  العمل  على  مرتابطون  اأنهم  عليهم، 

خالل  جرت  التي  التاأ�سي�سية  اجلمعية  انتخابات  يف  وذلك  �سيا�ستهم،  يف 

رئا�ستها  انتخاب  اأجل  من  االنتقالية،  احل�سيني  الدين  تاج  ال�سيخ  فرتة 

 1931 عام  ومنذ   ،1932 انتخابات  يف  نف�سه  مر  واالأ وجلانها،  ومكتبها 

تا�سي، اإال  �سارت بياناتهم ت�سدر با�سم«الكتلة الوطنية« وبتوقيع ها�سم االأ

نف�سهم  الأ يعطوا  ومل  الداخلي،  ونظامهم  �سا�سي  االأ قانونهم  ي�سعوا  مل  اأنهم 

الثاين/  ت�رسين  يف4  حم�س  يف  ُعِقَد  الذي  املوؤمتر  يف  اإال  تنظيميًا  اإطارا 

نوفمرب1932، حيث مت لهم يف 44مادة تو�سيح املبادئ العامة التي ت�سري 

عليها الكتلة وت�سكيالتها، التي ت�سم املكتب الدائم وجمل�س الكتلة الوطنية 

واملوؤمتر العام واللجان الفرعية، وتاألف املكتب الدائم الذي يجب اأن ُينتخب 

الكتلة  جمل�س  وتاألف  احلياة.  ملدى  اأع�ساء  �سبعة  من  الكتلة،  جمل�س  من 

وهم  منها  اُعتربوا  الذين  ع�ساء  االأ بع�س  عدا  �سورية  من  �سخ�سًا   38 من 

يف اخلارج كالدكتور عبد الرحمن ال�سهبندر يف القاهرة واإح�سان اجلابري 

اأ�سخا�س من  اإليهم ثمانية  اأ�سيف  ،كما  اأر�سالن يف جنيف  مري �سكيب  واالأ

.
)51(

لبنان

تا�سي رئي�سًا وفار�س اخلوري واإبراهيم هنانو نائبني  وقد انُتخب ها�سم االأ

للرئي�س،اأما ال�سكرتري فهو جميل مردم بك واأمني ال�سندوق �سكري القوتلي 
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، وقد كان لهذه الهيئة 
)52(

والع�سوان هما �سعد اهلل اجلابري وعفيف ال�سلح

ال�سلطة العليا يف الكتلة الوطنية، واأع�ساء هذه الهيئة ميدوننا ب�سورة عن 

ع�ساء  التمثيل التوافقي التي كانت ت�سمه الهيئة طائفيًا واإقليميًا فوجود االأ

امل�سيحيني كان جزءاً رئي�سيًا من التوافق الوطني يف العمل ال�سيا�سي خالل 

للمحافظات  قليمي  االإ التوزع  نلحظ  الوقت  وبنف�س  لكننا   ،
)53(

الفرتة تلك 

تا�سي  ال�سورية ب�سكٍل متوافق اأي�سًا و�سمن عائالتها الربجوازية املعروفة االأ

بحيث  )دم�سق(  والقوتلي  بك  وم��ردم  )حلب(  واجلابري  وهنانو  )حم�س( 

ميكن القول اأن القدرة التاأثريية لل�سيا�سيني ال�سوريني انح�رست يف اأع�ساء 

االحتكار  من  نوعًا  مار�ست  قد  الوقت  وبنف�س  اأنها  غري  الوطنية«  »الكتلة 

والذي  الكتلة  اأقرته  الذي  �سا�سي  االأ القانون  ال�سيا�سي، ظهر ذلك يف  للعمل 

مة، واأن  ب فيها الكتلة نف�سها و�سية على االأ ي�سم من بني مواده مادًة تن�سّ

حزاب  جهودها وحدها هي اجلهود ال�سحيحة مما يعني اإدانتها لتاأليف االأ

قد  الوطنية  الكتلة  اأن  من  وبالرغم   ،
)54(

اجلهود لوحدة  خمالفة  واعتبارها 

ح��زاب:  االأ بع�س  دور  بقيامها  وانتهى  خمتلفة  وتيارات  اجتاهات  �سّمت 

العليا...  اللجنة  ال�سوري،  الوطني  احلزب  ال�سعب،  حزب  اال�ستقالل،  حزب 

بت  َلم الكتلة ون�سّ حزاب قد �سارت حتت َعَ ن اأهم العنا�رس يف تلك االأ وذلك الأ

نف�سها زعيمة للبالد وناطقة با�سمها، والتي تتج�سد فيها وحدها اأمانيها... 

حزاب يف البالد، حتى لقد �سهدت دم�سق  اأن ذلك مل يحل دون تكاثر االأ اإال 

نف�سها )منذ عام1928 حتى عام 1934ما يزيد عن خم�سة وع�رسين حزبًا( 

.
)55(

يٌّ منها بعد هذا العام باأي كيان �سيا�سي وتال�ست جميعها
مل يحتفظ اأ

تاأ�سي�سهم  عرب  الفرتة  تلك  يف  ال�سوريني  املثقفني  ن�ساط  اإذاً  برز  لقد 

االنتداب  �سد  ال�سيا�سي  للن�سال  العام  طار  االإ بو�سفها  املختلفة  حزاب  لالأ

تيارات  ميثلون  كانوا  عليها  والقائمني  ح��زاب  االأ هذه  اأن  غري  الفرن�سي، 

العثماين  العهد  �سباط  من  تاألفت  التي  ح��زاب  ف��االأ ومتباينة،  متباعدة 

وحزب  العظم،  حقي  األفه  ال��ذي  �سالح  االإ كحزب  املالكني  اأو  ال�سابقني 

االحتاد الوطني الذي راأ�سه �سعيد حما�سن وغريها كانت ُتطلق على نف�سها 

�سفة االعتدال مقابل �سفة التطرف التي تطلقها على »الوطنيني« اأو الكتلة 
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راء  . لقد �سعرت الكتلة الوطنية بخطر التفرقة احلزبية وتعدد االآ
)56(

الوطنية

ب�سكٍل ُي�سعف موقف ال�سوريني يف مفاو�ساتهم مع الفرن�سيني �سّيما خالل 

مر الذي زاد  فرتات االنتخابات، ولذلك �سعت الكتلة اإىل احتواء اخلالفات؛ االأ

من �سعبية اأع�سائها بحيث اأ�سبحت الكتلة هي التي تقود ال�سارع ال�سيا�سي 

التي  الوطنية  الرموز  واأ�سبح موؤ�س�سوها مبثابة  الثالثينيات  باأكمله خالل 

.
)57(

يلتف حولها ال�سوريون بالرغم من من�ساأهم الربجوازي

وقد ظهر ذلك جليًا يف الدعم الذي ح�سل عليه الكتلويون يف االنتخابات 

الت�رسيعية عام 1936 ثم ذهاب وفٍد منهم اإىل فرن�سا للتفاو�س على املعاهدة 

ال�سيادة  من  ما  ب�سكٍل  تعرتف  اأن  �ساأنها  من  التي  الفرن�سية  ال�سورية-  

 الوفد ترحيبًا منقطع النظري يف �سوارع دم�سق واأحيائها 
َ
ال�سورية، وقد لِقي

الوقت  �ستة �سهور، ولكن مع مرور  �ساقة دامت  بعد عودته من مفاو�سات 

نواق�سها  واكت�ساف  املعاهدة  هذه  على  الفرن�سي  الربملان  ت�سديق  وعدم 

اال�سكندرون عام  لواء  م�سوؤولية �سياع  الوطنية  الكتلة  ومثالبها، وحتميل 

1939، كلُّ ذلك دفع الكثري من موؤيديها اإىل االنف�سا�س من حولها وبداأت 

ال�سكوك ُتثار حول العديد من زعمائها.

 )58(
وهنا تبلور ما ُي�سمى »باملعار�سة« التي كان عبد الرحمن ال�سهبندر

وانتهى ذلك مبقتله  الوطنية،  الكتلة  لواءها يف وجه زعماء  تزعم  اأول من 

يف 1941 واتهام الكتلة الوطنية بت�سفيته لت�سهريه بها وهجومه امل�ستمر 

ومثقفًا  �سل  باالأ ال�سهبندر طبيبًا  الرحمن  عبد  كان  لقد   ،
)59(

اأع�سائها على 

�س فيما بعد حزب  �سَّ
من طراٍز رفيع حيث قاد من البداية الثورة ال�سورية، ثم اأ

ال�سعب عام 1925، وميكن اعتبار ال�سهبندر كنموذج على املثقف املعار�س 

الذي رف�س الكثري من االمتيازات ال�سخ�سية حل�ساب املبادئ. ن�ستطيع اأن 

احتكار  رف�س  يف  النقدية  ووظيفته  املثقف  دور  على  منوذج  باأنه  ن�سفه 

مع  �سيتكرر  ال�سهبندر  منوذج  اأن  غري  املتوا�سعة،  اأ�سوله  رغم  ال�سيا�سة 

حزاب ال�سيا�سية املنظمة التي اأخذت على عاتقها رف�س  تاأ�سي�س عدد من االأ

اخلط ال�سيا�سي الذي اتبعته الكتلة الوطنية يف مفاو�ساتها مع الفرن�سيني، 

حزاب �سيغة منوذج لتجمع املثقفني ذوي التعليم الغربي  وقد كان لهذه االأ
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�سول الريفية كما هي احلال مع ع�سبة العمل القومي واحلزب ال�سوري  واالأ

القومي االجتماعي واحلزب ال�سيوعي ال�سوري.

فع�سبة العمل القومي تاأ�س�ست يف قرنايل )لبنان( يف اآب/اغ�سط�س1933 

من جمموعة من ال�سباب املثقف العائد من اأوروبا بعد اإنهاء درا�سته، وقد 

فكار القومية التي كانت �سائدة يف اأوروبا يف تلك الفرتة، فقد راأت  تاأثر باالأ

مم موجودة يف العرب  الع�سبة يف بيانها اأن »عوامل الوحدة التي ت�سكل االأ

يف وحدة التاريخ والتقاليد واللغات والغايات والو�سع اجلغرايف« كما اأن 

»كل جزء من بالد العرب هو اإذن حق كل عربي« ولذلك فقد دعت الع�سبة اإىل 

خر وحتقيق  حتقيق هدفني رئي�سيني »هما من حيث الطبع متمٌم اأحدهما لالآ

خر« وهما« �سيادة العرب وا�ستقاللهم املطلقان،  كل واحٍد �رسٌط لتحقيق االآ

احلا�سن  مبثابة  الع�سبة  هذه  كانت  لقد   ،
)60(

ال�ساملة« العربية  والوحدة 

حزاب القومية فيما بعد كحركة القوميني العرب  الذي خرجت منه جميع االأ

اأنها كانت مبثابة املوؤ�رس على منو تيار �سيا�سي جديد  وحزب البعث، كما 

العربية( كما كانت  الدول  املوؤ�س�سي )جامعة  واإطارها  بالعروبة  ال يكتفي 

تدعو اإليه النخب ال�سيا�سية الربجوازية ال�سورية، واإمنا ترغب باأكرث من ذلك 

اأي وحدة اندماجية عربية م�سرتكة وذلك يف تاأثرٍي وا�سح ملفاهيم واأفكار 

الدولة القومية التي كانت �سائدة يف تلك الفرتة يف كٍل من فرن�سا واأملانيا.

يعود  تاأ�سي�سه  اأن  القول  فيمكن  االجتماعي  القومي  ال�سوري  احلزب  اأما 

اىل جهود فردية ب�سكل كبري عن طريق اأنطون �سعادة اللبناين اجلن�سية الذي 

مة ال�سورية التي ت�سبق العروبة وتتجاوزها، فالعرب لي�سوا �سوى  دعا اإىل االأ

مم التي مرت باملناطق التي تكّون �سورية الطبيعية،  فاحتني كغريهم من االأ

والفتح ال يقت�سي تغيري الهوية القومية.

لقد ولد �سعادة عام 1904 يف قرية )�سهور ال�سوير( يف جبل لبنان، ومثل 

اأ�رس م�سيحية اأخرى هاجرت اأ�رسته اإىل م�رسعام1909، وكان والده خليل 

، ويف 
)61(

تراك واملحب للنموذج الغربي من ذلك الرعيل العلماين الكاره لالأ

اأمريكا يف عام1919 وبعد عامني ذهبت  اإىل  وقٍت الحق هاجرت عائلته 

اإىل الربازيل، وهناك عمل �سعادة ال�ساب قريبًا من م�ساريع اأبيه ال�سحافية 
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وال�سيا�سية، فاأعانه يف �سان باولو يف حترير جملة )املجلة( ويف عام 1925 

حذا اأنطون حذو اأبيه يف االنت�ساب اإىل املا�سونية التي كانت ال تزال ت�سكل 

.
)62(

جاذبًا للعلمانيني الراديكاليني

ومنذ عودته عام1930 فقد عا�س »الزعيم« كما اأ�سبح ُيطلق عليه متنقاًل 

اأعيد اعتقاله  1935، كما  اأ�سهر يف  اأن اعُتقل �ستة  بني بريوت ودم�سق اإىل 

عام1936 ثم غادر البالد كليًا يف1938 فتوجه اإىل الربازيل حيث ا�ستقر 

تاأ�سي�س حزبه على  اإىل بريوت حيث عمل على  عاد  ثم   ،1947 عام  حتى 

اإيطاليا من حيث االن�سباط وال�رسامة الهرمية  الفا�سي يف  منوذج احلزب 

الدولة  �سد  انقالب  على  والتحري�س  واال�سطراب  الفو�سى  ببث  اُتهم  وقد 

اإىل  ع��ام1949  الزعيم  ح�سني  �سّلمه  اأن  اإىل  �سورية  اإىل  فهرب  اللبنانية 

بني  ما  املتنقلة  الرحلة  هذه  الفور،  على  اأعدمته  التي  اللبنانية  ال�سلطات 

�ساغها  التي  واملبادئ  فكار  االأ يف  حموري   
ٌ
دور لها  كان  والغرب  ال�رسق 

�سعادة ل�سخ�سية حزبه الذي �سهد ح�سوراً الفتًا لدى ال�سوريني خا�سة الطبقة 

تكوينهم  فرتة  خالل  ال�سوريني  املثقفني  من  العديد  له  انت�سب  اإذ  املثقفة، 

وىل مما ميكن اعتباره موؤ�رساً اآخر على اأن احلزب ال�سيا�سي اأ�سبح مبثابة  االأ

املوؤطر واحلا�سن لن�ساط املثقف ال�سوري، الذي بداأنا نلحظ بداية حتول وعيه 

يديولوجي، اإذ مل تعد فكرة العروبية هي امل�سيطرة، فقد بداأنا جند ح�سوراً  االأ

�سالحي، مبا ميكننا من القول  للفكر القومي وال�سيوعي والديني يف طوره االإ

يديولوجية  فكار والتيارات االأ اأن املثقف لعب دوراً �سبيهًا بالو�سيط بني االأ

خرى  قاليم املجاورة )م�رس حتديداً( والبلدان الغربية االأ التي ن�ساأت يف االأ

 اإىل املجتمع ال�سوري 
)63(

)بريطانيا واأملانيا وفرن�سا على وجه اخل�سو�س(

الذي بداأ يخو�س حراكًا �سيا�سيًا واجتماعيًا من نوٍع جديد بعد ح�سوله على 

اال�ستقالل التام عام1946.
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يديولوجي مثقف اال�ستقالل بني الدور الوطني واالأ

17ني�سان/ اجل��الء  عيد  يف  ال��ت��ام  ا�ستقاللها  على  �سورية  ح�سلت 

اأبريل1946 ومثقفها يتوزع بني اأحزاب اأيديولوجية متناف�سة كحزب البعث 

خوان امل�سلمني واحلزب ال�سوري القومي االجتماعي،  واحلزب ال�سيوعي واالإ

حزاب التي تفرعت عن الكتلة الوطنية كاحلزب الوطني  �سافة اإىل االأ هذا باالإ

اال�ستقالل  بعد  فال�سيا�سة  الوطني،  الليربايل  االجتاه  ذوي  ال�سعب  وحزب 

كان  التي  هي  ح��زاب  االأ وهذه  ح��زاب،  االأ تتقاذفها  التي  كالكرة  اأ�سبحت 

الذين  هم  املثقفني  وكاأن  وتاأ�سي�سها،  اإن�سائها  يف  البارز  الدور  للمثقفني 

اأن منوذج  اأُطره وميادينه، ذلك  �سنعوا املجال العمومي لل�سيا�سة وحددوا 

 
ٌ
له ح�سور يكن  حزاب مل  االأ يٍّ من هذه 

الأ املنتمي  اأو غري  امل�ستقل  املثقف 

اأو حتى وجود، فاملثقف وقتها قد انغمر يف ال�سيا�سة حتى اأذنيه بو�سفها 

�سهل للو�سول اإىل ال�سلطة وامتالك الدولة القادرة على  ال�سبيل اأو الطريق االأ

اأو  �سالمية  االإ اأو  ال�سيوعية  اأو  اال�سرتاكية  الدولة  بناء  يف  طموحه  حتقيق 

حتقيق الوحدة العربية ال�ساملة، مل يكن للدولة حينها يف مدارك املثقفني 

يديولوجية،  اأداة لتحقيق الغايات االأ ال�سوريني �سوى فهم وظيفي بو�سفها 

لقد غاب مفهوم الدولة مبعناها املوؤ�س�ساتي العميق حل�ساب مفهوم الدولة-

داة التي �سُتخت�رس يف ما بعد اإىل الدولة- اجلهاز. االأ

حزاب ال�سيا�سية ذات احل�سور يف فرتة ما بعد اال�ستقالل  واإذا عدنا اإىل االأ

فاإننا نلحظ خطني متوازيني ومتعاك�سني �سعوداً وهبوطًا، ففي الوقت الذي 

رث الوطني يف اال�ستقالل تهبط �سعبيتها وتنحدر  حزاب ذات االإ كانت فيه االأ

يديولوجية )القومية وال�سيوعية والدينية( يزداد ح�سورها  حزاب االأ كانت االأ

ال�سيا�سي غاب متامًا  اإن  القول بكلِّ ثقة  ويطغى على غريها، بحيث ميكن 

فحزب  فيها،  املبتدئ  اأو  ال�سيا�سة  هاوي  يديولوجي«  االأ »املثقف  حل�ساب 

وىل مل يكن �سوى لقاء بني مدر�سني �سابني تالزما منذ  البعث يف نواته االأ

عن  ال�سباب  بني  حديثًا  وبداأ  الثالثينيات  يف  باري�س  يف  درا�ستهما  اأيام 

حركة ي�سارية عربية قومية �سميت »حزب البعث العربي«، وهذان ال�سابان 

كان  واإن  لكن   ،
)64(

امل�سلم البيطار  و�سالح  امل�سيحي  عفلق  �سوى  يكونا  مل 
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ر�سوزي  االأ اأن  فالراجح  للبعث،  الر�سميان  املوؤ�س�سان  هما  والبيطار  عفلق 

اال�سكندرون  لواء  يف  ت��راك  االأ قاوم  اأن  و1938  ب��ني1936  له  �سبق  الذي 

قبل اأن ينتهي الجئًا يف دم�سق، هو �ساحب فكرة »البعث« وت�سميته، وهو 

مة العربية ور�سالتها اإىل العامل-  الل�سان  بالتاأكيد وا�سع كتاب » بعث االأ

.
)65(

العربي » منذ عام 1931

طالع  ر�سوزي اأي�سًا يف باري�س وكانت فر�سًة بالن�سبة له لالإ لقد در�س االأ

اآنذاك،  الفرن�سي  ال�سيا�سي  الفكر  جتتاح  كانت  التي  القومية  فكار  االأ على 

مر نف�سه بالن�سبة اإىل عفلق الذي ح�سل عام 1928على منحة للدرا�سة  واالأ

يف ال�سوربون حيث در�س التاريخ وتابع اهتمامه بال�سيا�سة ف�سّكل احتاداً 

اجتماعات  لفرتٍة  وح�رس  مارك�س،  تعاليم  على  ف 
ّ
وتعر العرب،  للطالب 

�س مادة 
ّ
احلزب ال�سيوعي، ولكنه مل ينت�سب اإليه، ثم عاد اإىل دم�سق حيث در

 وخالل وجوده يف باري�س تعرف اإىل البيطار 
)66(

التاريخ يف ثانوية التجهيز

دور  مدى  تاأ�سي�سه  يو�سح  الذي   « العربي  »البعث  فكرة  عندها  وانطلقت 

له  البعث مل يكن  اأن  ال�سيا�سة يف �سورية، غري  املثقفني املحوري يف بناء 

ح�سوره اجلماهريي اإال مع التحالف الذي عقده مع اأكرم احلوراين �ساحب 

» احلزب العربي اال�سرتاكي » لي�سبح يف عام 1952 »حزب البعث العربي 

اال�سرتاكي » وعلى حد تعبري نبيل الكيالين فاإن » اأكرم احلوراين كان للبعث 

 1911 عام  حماه  يف  ولد  فاحلوراين   ،
)67(

للمارك�سية« لينني  كان  مثلما 

وىل وقد كان  وتويف والده ر�سيد مبر�س التيفو�س خالل احلرب العاملية االأ

احلوراين  وعي  منى  وقد  را�سي،  لالأ �سغرياً  ومالكًا  قم�سة  لالأ تاجراً  يعمل 

بفرٍد تربطه بعائلته قرابٌة بعيدة ُيدعى عثمان احلوراين كان قد �سارك يف 

التجمع  هذا  ال�سباب،  راأ�س حزب  على  بعد  فيما  اأ�سبحا  وقد   ،1925 ثورة 

احلموي الذي كان مناوئًا للكتلة الوطنية اأ�سبح فيما بعد »احلزب العربي 

اال�سرتاكي« الذي �سّكله احلوراين، وقد انت�سب احلوراين اإىل اجلامعة الي�سوعية 

يف بريوت لدار�سة الطب عام 1931، لكنه وبعد �سنٍة من الدرا�سة قرر عدم 

متابعة درا�سة الطب، وترك بريوت اإىل دم�سق حيث التحق بجامعتها لدار�سة 

احلزب  اإىل  تخرجه  بداية  يف  وانت�سب   ،1936 عام  فيها  وتخرج  احلقوق 
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ال�سوري القومي االجتماعي غري اأنه ا�ستقال منه بعد �سنٍة فقط من انت�سابه 

الذي  احلموي  ال�سباب  حزب  يف  ن�ساطه  يف  احل��وراين  انهمك  ثم   ،
)68(

اإل��ي��ه

جنح يف جعل مدينة حماه ُت�رِسب �سهراً كاماًل تاأييداً ملطالبه �سد حكومة 

الكتلة الوطنية، ثم �سافر اإىل العراق للم�ساركة يف ثورة ر�سيد عايل الكيالين 

جمل�س  يف  ع�سواً  احل��وراين  انُتخب   1943 عام  ويف  وبعدها   1941 عام 

يديولوجي قد ت�سّبع باال�سرتاكية والن�سال �سد  حيث كان وعيه االأ
)69(

النواب

قطاعيني مما اأك�سبه  م�سالح الربجوازية والدفاع عن حقوق الفالحني �سد االإ

�سعبية كبرية و�سط القطاع الفالحي وجعل منه منا�ساًل �سيا�سيًا من الدرجة 

وىل، وقد مكنته �سالته مع الع�سكريني منذ ا�سرتاكه يف ثورة ر�سيد عايل  االأ

الكيالين يف العراق عام 1941 من لعب اأدوار �سيا�سية خمتلفة خالل فرتة 

االنقالبات املتعاقبة التي مرت بها �سورية.

مل يكن البعث وحده اأي�سًا وليد فكرة املثقفني ال�سوريني وتطلعاتهم، واإمنا 

احلزب ال�سيوعي اأي�سًا واإن بدرجٍة اأقل، مبعنى اأن فكرة احلزب ال�سيوعي كانت 

قد انطلقت من لبنان عرب حلقاٍت للرفاق بداأت منذ عام 1924 ح�رسها كٌل 

بويادجيان  وهيكازون  مادويان  وارتني  ال�سمايل  اد  وفوؤ يزبك  يو�سف  من 

رمنى طاغيًا على احلزب بحكم انت�سار الفكرة  وغريهم، فقد كان احل�سور االأ

ولد  الذي  ال�سوري  الكردي  بكدا�س  خالد  اأما  و�ساط،  االأ تلك  يف  ال�سيوعية 

عام 1912 من اأ�رسٍة فقرية مل يكن لها اأي ن�ساط �سيا�سي، فاإنه قد انت�سب 

رئي�سًا  اأ�سبح  ثم   ،1930 عام  يف  اأي  ال�سيوعي  احلزب  اإىل  ن�سبيًا  متاأخراً 

، لقد در�س 
)70(

للحزب ال�سيوعي يف لبنان و�سورية منذ منت�سف الثالثينيات

ال�سوفيتي  االحتاد  اإىل  بعدها  اأُر�سل  ثم  دم�سق  جامعة  يف  احلقوق  بكدا�س 

للدرا�سة والتدريب، وقد انغم�س بال�سيا�سة ب�سكٍل عميق خالل فرتة االنتداب 

 م�ساعد يف مفاو�سات عام 1936 بني 
ٌ
الفرن�سي على �سورية وكان له دور

احلكومة ال�سورية وحكومة ليون بلوم يف فرن�سا، ومع امتالكه خلا�سياٍت 

يف  القوي  احل�سور  على  �ساعده  ذلك  فاإن  اخلطابة  مثل  ن��ادرة  �سخ�سية 

الو�سط ال�سيا�سي ال�سوري واأك�سبه االحرتام، ورغم خ�سارته يف االنتخابات 

مر الذي  النيابية لعام 1943 اإال اأنه متكن من الفوز بجدارة عام 1954 االأ



40

.
)71(

اأثار حينها موجًة من اخلوف خ�سية وقوع �سورية يف فخ ال�سيوعية

االمتداد  مبثابة  اعتبارهم  ميكن  الذين  امل�سلمني  خوان  لالإ بالن�سبة  اأما 

اإ�سهامهم  فاإن  ال�سام،  بالد  يف  ودورهم  امل�سلمني  الدين  لعلماء  الوريث  اأو 

يف احلقل ال�سيا�سي مل يكن عرب م�سايخ الطرق الدينية اأو ال�سوفية واإمنا بداأ 

مع مثقفني امتلكوا التعليم الع�رسي ونظروا اإىل الدين كم�ساهٍم رئي�سي يف 

خوان ين�سطون يف املحافظات ال�سورية  ثقافة املجتمع ال�سوري، وقد كان االإ

رقم، وجمعية ال�سبان امل�سلمني  باأ�سماء خمتلفة، فهم يف حلب با�سم دار االأ

يف  امل�سلمني  خ��وان  االإ وجمعية  حم�س،  يف  الرابطة  وجمعية  دم�سق،  يف 

الثاين  املوؤمتر  عقد  ثم  حم�س  يف  خوان  لالإ ول  االأ املوؤمتر  عقد  وقد  حماه، 

والثالث يف دم�سق يف عامي -1937  1938 على التوايل ثم عقد موؤمتر 

املعتمد  هو  امل�سلمني  خ��وان  االإ ا�سم  واأ�سبح   1944 عام  حلب  يف  عام 

مراقبًا  ال�سباعي  م�سطفى  الدكتور  اختيار  ومت  اجلمعيات،  لهذه  بالن�سبة 

له  كان  والذي  امل�سلمني،  خوان  االإ يف  املثقف  الكادر  ميثل  الذي   
)72(

عامًا

خوان امل�سلمني يف لبو�ٍس ع�رسي يتوافق   بارز يف �سياغة خطاب االإ
ٌ
دور

يديولوجية املتناف�سة،  التيارات االأ ال�سيا�سية واالختالف بني  التعددية  مع 

، كما اأن 
)73(

فكار اال�سرتاكية �سالم مع االأ وقد لعب دوراً مهمًا يف مواءمة االإ

املمار�سة  بني  ج�رساً  اأقامت  النيابية  االنتخابات  يف  ال�سيا�سية  م�ساركته 

ا�ستغالل  من  منع  ال��ذي  م��ر  االأ �سورية  يف  ال�سيا�سية  واحلياة  �سالمية  االإ

الذي  فالتطبيع  �سالمية،  االإ للحركات  احتكاري  رم��زي  كراأ�سماٍل  الدين 

اإثراء  اأثره يف  �سالم والع�رس كان له  اأجراه ال�سباعي فكراً وممار�سة بني االإ

احلياة ال�سيا�سية ال�سورية وتنوعها، ومع فقدان منوذج ال�سباعي يف احلركة 

�سالمية ال�سورية �سيطغى التطرف الفكري ورف�س التعددية على قادة هذه  االإ

ا�ستبدادي  بعد هو مناخ  �ساد فيما  الذي  ال�سيا�سي  املناخ  اأن  احلركة علمًا 

يديولوجية  وقمعي حال دون التطور اأو النمو جلميع احلركات ال�سيا�سية االأ

�سالمية، واإن كانت هذه  نحو ممار�سة دميقراطية حقيقية مبا فيها احلركة االإ

التاأثري يف  القادر على  الديني  �سد ح�سا�سيًة المتالكها املوروث  االأ احلركة 

�رسائح كبرية من املجتمع ال�سوري.
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يديولوجية التي قادها مثقفون بارزون  حزاب االأ لقد لعبت جميع هذه االأ

يف ما اأ�سماه باتريك �سيل »اإ�سقاط الوطنيني القدامى«، ف�سكري القوتلي مل 

تراك  يكن مثقفًا اأملعيًا غري اأن �سنوات الن�سال الوطني التي خا�سها �سد االأ

اأواًل ثم الفرن�سيني جعلت منه رمزاً وطنيًا، وبعد انتخابه رئي�سًا للجمهورية 

يف 1943 كان �سجله الوطني و�سيته الذائع وعالقاته اخلارجية وخا�سة 

ه املراوغون  مع ال�سعودية كلُّ ذلك كان واجهة جليلة جميدة ي�ستطيع زمالوؤ

مر الذي  ، االأ
)74(

متابعة د�سائ�سهم من خلفها وامل�ساركة يف اقت�سام الغنائم

م هذه ال�سورة اجلليلة عن القوتلي نف�سه وعن الكتلة الوطنية، وقد لعبت  ه�سَّ

رجاالت  اأكرث  اأحد   1947 حزيران/يونيو   20 يف  اجلابري  اهلل  �سعد  وفاة 

الكتلة �سجاعة وا�ستقامة دوراً يف حتطيم هذه ال�سورة، كما لعبت مراوغة 

للجمهورية  رئي�سًا  انتخابه  بغية  الد�ستور  تعديل  اأجل  من  نف�سه  القوتلي 

والنفوذ  بال�سلطة  التم�سك  يف  حبه  مدى  اأظهر  مما  اأخ��رى  �سنوات  خم�س 

الوطنية  الكتلة  �سورة  على  الق�ساء  يف  دوراً  لعبت  �سباب،  االأ كانت  مهما 

متامًا اأمام اجلماهري، ومل ُيفلح توحد �ستات اجلناح احلاكم من الكتلة يف 

لق املفقود، فرجال احلزب اجلديد، القوتلي  »احلزب الوطني« يف ا�ستعادة االأ

من  يتمكنوا  مل  وغريهم  الع�سلي  و�سربي  احلفار  ولطفي  اخلوري  وفار�س 

متما�سكة،  تنظيمية  بنية  ة  يَّ
اأ احلزب  ميتلك  ومل  مف�سل،  برنامج  اأي  طرح 

وعلى  قادته  بها  يتحلى  التي  الفردية  اخل�سائ�س  على  فقط  اعتمد  واإمنا 

حياء  باالأ واالرتباطات  العائلية  حوال  باالأ وتدعّمها  الوطني  �سجلهم  �سحر 

كتل  من  تاألّف  فقد  الكتلة  من  املن�سق  اجلناح  اأما   ،
)75(

املختلفة البلدية 

برملانية مفككة كالكتلة الربملانية الد�ستورية والكتلة الربملانية ال�سعبية، 

حيث قادها يف البدء زعماء حلبيون اأمثال ر�سدي الكيخيا وناظم القد�سي 

ب�سمعٍة جيدة  ال�سخ�سية  لنزاهتهم  وم�سطفى برمدا، فكان هوؤالء يتمتعون 

على  ا�ستقالوا،  وقد  الوطني،  احلزب  زعماء  مناف�سوهم  به  يتمتع  ما  تفوق 

املنا�سب يف  بثمار  ي�ستمتعوا  اأن  دون   1939 عام  الكتلة يف  غلب، من  االأ

الدولة، ولكن هذه املعار�سة احتدت يف اأب/ اأغ�سط�س 1948 و�سّكلت »حزب 

ال�سمالية،  واملنطقة  حلب  يف  التجارية  امل�سالح  ميثل  كان  الذي  ال�سعب« 
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مالك ال�سا�سعة،  قطاعية ذات االأ تا�سي االإ وقد اكت�سب احلزب تاأييد عائلة االأ

حيث تركزت اإقطاعتهم يف حم�س، وقاومت، على حد �سواء، حكم القوتلي 

، فقد اأ�سبح ينظر اإىل »احلزب الوطني« كحزٍب يعك�س 
)76(

وال�سا�سة الدم�سقيني

ال�سيا�سة الدم�سقية باأ�سيق �سورها، اأي كتعبري عن م�سالح ونفوذ العائالت 

رث العائلي القدمي،  قطاعات الوا�سعة اأو ذات االإ الدم�سقية ذات املالكات واالإ

اأول  التي تعترب   1947 انتخابات  اأفرز خارطة خمتلفة متامًا يف  كلُّ ذلك 

انتخابات دميقراطية حقيقية يف �سورية حيث جنح حزب ال�سعب بالتحالف 

42 نائبًا للحزب  53 نائبًا مقابل  اأغلبية بلغت  البعث يف ح�سد  مع حزب 

الوطني وكتلة كبرية من امل�ستقلني و�سفها �سيل باأنها كتلة مائعة ال تنت�سب 

اإىل اأي حزب وال تعرب عن اأي عقيدة، واإمنا ظّلت كظاهرة من ظواهر احلياة 

لالنتهازيني  �ساحلة  اأر�سًا  امل�ستقلون  هوؤالء  و�سّكل  ال�سورية،  الربملانية 

ال�سيا�سيني حتى اختفاء الربملان ال�سوري عام 1958، وقد كان هوؤالء من 

�ساء العائالت  قليات وروؤ عمال وزعماء القبائل واالأ را�سي ورجال االأ مالك االأ

ال�سورية  االنتخابات  الكبري يف جميع  القوة، وهم بعددهم  البالغة  الكربى 

التنظيمات  و�سعف  والتقليدية  املحلية  الوالء  اأ�سكال  قوة  على  ي�سهدون 

.
)77(

احلزبية

يديولوجية »الن�سبي« يوؤكد �سقوط رجال اال�ستقالل  حزاب االأ اإن �سعود االأ

اأن  غري  العقائدية،  ح��زاب  االأ يف  املنخرطني  ال�سيا�سيني  املثقفني  وب��روز 

عقد  على  االتفاق  وعدم  اال�ستقرار  عدم  عن  الناجتة  ال�سيا�سية  الفو�سى 

حزاب والكتل الربملانية اأدى اإىل ا�ستقالة متكررة  وطني يجمع بني كافة االأ

يف  العربية  القوات  هزمية  اأي�سًا  اال�ستقرار  عدم  من  و�ساعف  للحكومات، 

ال�سيا�سية  احلياة  على  مبا�رس   
ٌ
اأثر له  كان  مما   1948 عام  فل�سطني  حرب 

فكار العقائدية الراف�سة للو�سع  يف �سورية وَجَعلها تندفع ق�رساً باجتاه االأ

القائم، ومل ُتفلح حركة القوتلي يف ا�ستدعاء خالد العظم املليونري واخلبري 

يف ال�سوؤون املالية واأحد وجهاء دم�سق، اإذ ينت�سب اإىل عائلة دم�سقية ُعرفت 

االحتقان  تخفيف  يف  باري�س  من  ا�ستدعاءه  ُيفلح  مل  والوجاهة،  بالرثاء 

ح�سني  قاده  الذي  ول  االأ الع�سكري  باالنقالب  عّجل  الذي  مر  االأ ال�سيا�سي، 
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عائلة  من   1894 عام  ُوِل��َد  والزعيم   ،1949 مار�س  اآذار/   30 يف  الزعيم 

كردية، وكان �سابطًا يف اجلي�س العثماين وقد ُحِكَم عليه عام 1942 خالل 

ب�رسقة  اتهامه  بعد  �سنوات  ع�رس  ملدة  بال�سجن  ال�سوري  الفيلق  يف  خدمته 

عنه  عفواً  القوتلي  اأ�سدر  وقد  في�سي،  حكومة  من  �سورية  لرية  األف   300

 
)78(

املبا�رسة وغري  املبا�رسة  �سباب  االأ كانت  ومهما  من�سبه،  اإىل  واأع��اده 

النقالب الزعيم فاإنه قد د�ّسن عهداً من التدخل الع�سكري يف احلياة ال�سيا�سية 

ال�سورية، ولعب دوراً ممانعًا يف تطور احلياة الد�ستورية، واإذا كان االنقالب 

 بتاأييٍد �سعبي ب�سبب ما عاناه ال�سوريون من ا�سطراٍب وف�ساٍد 
َ
ول قد َحِظي االأ

عهد  فاإن  وال�سخ�سية،  العائلية  و�رساعاتها  ال�سيا�سية  ح��زاب  االأ عهد  يف 

رجاالت اال�ستقالل كما اأ�سبح ُيطلق عليه كان قد انق�سى، لقد اكت�سب هوؤالء 

الرجال خربتهم ال�سيا�سية من خالل مقاومة االنتداب ومقارعته، مل يكونوا 

هم اأحيانًا، ولكن الظروف مل ُتتح لهم كي  باخلونة كما اأطلق عليهم خلفاوؤ

ال�سا�سة ال جذور عميقة  يتعلموا حرفة »بناء الدولة«، فكانوا جمموعة من 

لها بني ال�سعب، وقد حرمتها �سيا�سة دولة االنتداب من التمر�س يف ال�سوؤون 

�سلوب التقليدي، مع اإدراك  احلكومية، وتقا�سمت ال�سلطة بعد اال�ستقالل باالأ

�س�س، ومل يفق اأحٌد القوتلي  وفهم قليلني ملا تعنيه حكومة نيابية �سعبية االأ

ده�سًة باالنقالب، وقد قيل، والرواية غري حمققة، اأن الزعيم اأمر باأن ُيطاف 

يف املدينة برئي�س اجلمهورية ورئي�س الوزراء يف عربٍة مدرعة مغلقة لرييا 

.
)79(

بنف�سيهما ال�سعب وهو يرق�س يف ال�سوارع

من  ال�سوريني  املثقفني  موقف  هو  هنا  عنده  التوقف  ينبغي  ما  ولكن، 

للجي�س  ويتيح  ال�سيا�سي  العمل  يتعدى  اإجراًء  بو�سفه  الع�سكري  االنقالب 

و�سط، من املمكن القول  ول مرة يف ال�رسق االأ حرية التدخل يف ال�سيا�سة الأ

حزاب  �سف فمعظم املثقفني املنخرطني يف االأ جابة حتمل كثرياً من االأ اأن االإ

الزعيم،  النقالب  وم�سجعة  موؤيدة  مواقف  اتخذوا  يديولوجية  االأ ال�سيا�سية 

الذي  عفلق  فاإن  بالزعيم،  احلوراين  اأكرم  ربطت  التي  العالقة  عن  فف�ساًل 

الزعيم  ح�سني  معار�سة  عن  فيها  يعتذر  �سجنه  من  اعتذار  ر�سالة  اأر�سل 

اأما  نف�سه،  البعث  حلزب  هانة  االإ مبثابة  اعُتربت  �رساحة  اإطالق  وي�ستجدي 
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ال�سعب  لتخلي�س  ق��ل  االأ على  البداية  يف  موؤيداً  بدا  فقد  ال�سيوعي  احل��زب 

ال�سوري من »الطغمة الربجوازية احلاكمة«، بل اإن بع�س ال�سحف الدم�سقية 

يجابية فقالت  طرحت فكرة احلكم الع�سكري بو�سفه يتمتع ببع�س املزايا االإ

الدول  القليل من حريتها، ولكن حاجة  اأن �سورية �ستفقد  »لي�س هناك �سك 

.
)80(

النا�سئة لالن�سباط هي اأكرث من حاجتها للحرية«

اإننا ال جند موقفًا  ال�سحف موؤيدة لالنقالب، بل  اأغلب تعليقات  وكانت 

واحداً ملثقٍف �سوري بارز يف تلك الفرتة اأدان مبداأ االنقالب على ال�رسعية 

غري  ذهب  �سابق  عهٍد  نعي  يف  ت�سبُّ  املواقف  جميع  جند  بل  الد�ستورية، 

مر الذي يعك�س مدى ه�سا�سة الثقافة ال�سيا�سية والد�ستورية  ماأ�سوٍف عليه، االأ

الدولة  اإىل  نظرتهم  وطبيعة  ال�سوريون،  املثقفون  بها  يتحلى  كان  التي 

بو�سفها جمرد اأداة للو�سول اإىل احلكم.

اأعقبه  اإذ  يومًا-  طوياًل137-  يدم  مل  الزعيم  انقالب  فاإن  يكن  مهما 

اأعاد   1949 اأغ�سط�س  اآب/   30 يف  احلناوي  �سامي  بقيادة  اآخر  انقالٌب 

حزب ال�سعب اإىل الواجهة ال�سيا�سية، غري اأن ذلك مل يدم طوياًل اأي�سًا. اإذ قام 

بهدف   1949 دي�سمرب  ول/  االأ كانون  يف  ول  االأ بانقالبه  ال�سي�سكلي  اأديب 

قطع الطريق على املفاو�سات ال�سيا�سية التي كان يقوم بها حزب ال�سعب 

 1953 يف  اآخر  بانقالٍب  �سيقوم  ال�سي�سكلي  اأن  غري  العراق،  مع  لالحتاد 

�سلو رئي�سًا  اأن كان قد عنّي فوزي  للجمهورية بعد  لي�سبح مبوجبه رئي�سًا 

ال�سيا�سيني  بني  حتالٌف  متّكن   1954 فرباير  �سباط/  وبنهاية  �سوريًا، 

القدامى وع�سكريني مت�رسرين من االنقالب على ال�سي�سكلي واإعادة احلكم 

هي  ال�سي�سكلي  خلفاء  بها  قام  التي  وىل  االأ اخلطوة  كانت  وقد  الد�ستوري، 

اإعالن عدم �رسعية عهده الطويل، حيث ُنِبَذ د�ستوره الذي و�سعه عام 1953 

واأعيد د�ستور عام 1950، ويف حماولٍة مل�سح املا�سي القريب من الذاكرة 

تا�سي رئي�س الدولة اجلديد ا�ستقالة الدكتور معروف الدواليبي  َقِبَل ها�سم االأ

رئي�س الوزراء، الذي طرده ال�سي�سكلي حني قام بانقالبه الثاين يف كانون 

للحزب  العام  مني  االأ الع�سلي،  ا�ستدعاء �سربي  1951، ومت  ول/دي�سمرب  االأ

الوطني، ومت تكليفه بت�سكيل حكومة، لقد ُوِلَد الع�سلي يف دم�سق عام 1903 
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 1925 عام  الفرن�سيني  على  ال�سورية  الثورة  ع�سية  احلقوق  اإج��ازة  ونال 

الثالثينيات  وطيلة  الع�رسينيات  اأواخر  ويف  فيها،  نف�سه  هو  ا�سرتك  والتي 

عمل حماميًا و�ساعد يف اإن�ساء وتوجيه جماعة وطنية �سيا�سية �ساخبة هي 

»ع�سبة العمل القومي« وذلك قبيل ان�سمامه اإىل الكتلة الوطنية عام 1936، 

وقد وقف اإىل جانب الفي�سيني عامي -1940 1941 فاعتقله احللفاء حني 

غزوا �سورية، ثم انُتخب اإىل املجل�س الت�رسيعي عام 1943 واأُعيد انتخابه 

الع�سلي يف  ا�سرتك  وقد  الوطني،  للحزب  العام  مني  االأ واأ�سبح   1947 عام 

للداخلية،  الثانية كان يف معظمها وزيراً  عدة وزارات بعد احلرب العاملية 

وهو وثيق االرتباط باإخفاقات حكم القوتلي ومفا�سده، لقد كان الع�سلي يف 

احلقيقة كما ي�سفه �سيل، �سيا�سي قدمي بال منهاج اأو مبداأ اأو عقيدة وظهوره 

املتعدد رئي�سًا للوزارة لهو اأقل داللة على وزنه ال�سيا�سي من حقيقة قبول 

مر�سحًا  باعتباره  به،  النيابي  املجل�س  يف  واليمينية  الي�سارية  جنحة  االأ

.
)81(

م�ساملًا ميكن االتفاق معه

امل�سهد  اإىل  عادوا  الذين  العائدين  لل�سيا�سيني  منوذجًا  كان  الع�سلي  اإن 

الدميقراطية،  للممار�سة  الد�ستوري وتر�سيخًا  باملبداأ  اإميانًا  لي�س  ال�سيا�سي 

بعودة  مرتاكمًا  اإحباطًا  خلق  ما  وهو  وامل�سلحة،  االنتفاع  بغاية  واإمن��ا 

فكار الق�سوية )من اأق�سى( اإن مل نقل املتطرفة  املفا�سد اإىل اأ�سلها وبداأت االأ

العام يف �سورية من اجتاه  ال�سعبي  بالظهور مما �سّكل بداية حتول املزاج 

وقد  والقومية،  الي�سارية  فكار  االأ اإىل  الد�ستورية  املوؤ�س�سات  على  احلفاظ 

اأكرب موؤ�رس حقيقي على ذلك، فقد �سقطت حكومة   1954 انتخابات  كانت 

الع�سلي االئتالفية بعد مائة يوم فقط من حكمها، ومت تكليف �سعيد الغزي 

وهو حماٍم دم�سقي حمرتم ذو نزعة ا�ستقاللية بت�سكيل حكومة حيادية غري 

جنحت  وفعاًل  القادمة،  االنتخابات  على  ���رساف  االإ الوحيد  هدفها  حزبية 

1954 يف  اأيلول/�سبتمرب   24 اإذ جرت االنتخابات يف  متامًا يف مهمتها، 

 على �سورية.
ُّ
ثاين انتخابات نزيهة وحقيقية متر

التيارات  وعلى  ال�سيا�سية  اخلارطة  على  موؤ�رساً  نتائجها  كانت  وقد 

ح�سد  فقد  ال�سوري،  اجلمعي  املتخيل  على  موؤثرة  اأ�سبحت  التي  الفكرية 
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كرب )64 مقعداً( غري اأن الالفت كان  امل�ستقلون-  كعادتهم-  على الن�سبة االأ

22 مقعداً، وانتخاب خالد بكدا�س كاأول  البعث بح�سوله على  تفوق حزب 

القومي االجتماعي  ال�سوري  العربي، وفوز احلزب  العامل  نائب �سيوعي يف 

مبقعدين، يف حني تناق�ست قوة حزب ال�سعب اإىل 30 مقعداً واقت�رس احلزب 

الوطني على 19 مقعداً.

�ساحقًا يف مدينته حماه  انت�ساراً  قد حققت  احلوراين  قائمة  لقد كانت 

مر الذي يعك�س دينامية احلوراين و�سعبيته، وقد اأ�سارت اأحد التقارير اإىل  االأ

اأن انت�سار البعث كان نتيجًة للتنظيم املتفوق واملحكم وعدم ر�سى النا�س 

اإ�سالحات  حتقيق  على  قدرتهم  من  و�سكوكهم  التقليديني  ال�سيا�سيني  عن 

اإ�رسائيل،  ال�سوري للغرب ب�سبب املوقف من  ال�سباب  داخلية، وتزايد عداوة 

حزاب الداعمة  د يف دعم االحتاد ال�سوفييتي واالأ
ّ
مر الذي من �ساأنه اأن يتج�س االأ

له، ُي�ساف اإىل كلِّ ذلك دعم اجلي�س بع�س مر�سحي الي�سار بحكم تغلغل بع�س 

، لقد متكن 
)82(

النزعات القومية والي�سارية داخل فئات ال�سباط الع�سكريني

قطاعي ذات النفوذ الوا�سع عبد الرحمن  احلوراين من االنت�سار على ح�ساب االإ

احلوراين يف  املنطقة، وجناح  العائالت يف  بدعم جميع  الذي متتع  العظم 

ذلك دّل على جوهر الثورة التي انتهت اإليها نتائج االنتخابات، اأي تزعزع 

على  التاأثري  يف  النفوذ  ذات  والعائالت  والربجوازيني  قطاعيني  االإ دور 

يديولوجي القومي  احلياة ال�سيا�سية حل�ساب �سعود املثقفني ذات التوجه االأ

انتخاب  كان  مثاًل  للبعث  الهامة  خرى  االأ النجاحات  بني  فمن  والي�ساري، 

وهيب الغامن يف الالذقية، وفوز �سالح الدين البيطار على ع�سام املحايري 

، اأما مي�سيل 
)83(

مني العام للحزب ال�سوري القومي االجتماعي يف دم�سق االأ

عفلق فلم ير�ّسح نف�سه، غري اأن نتائج االنتخابات كانت يف حقيقتها جناحًا 

له بقدر ما كانت جناحًا للحوراين، فقد كانت نتيجة عقد زمني من التثقيف 

واأوائل اخلم�سينيات،  ربعينيات  االأ اأواخر  الرجولة يف  بلغ  الذي  على اجليل 

ثري هو  ل ال�سكل املبا�رس يف العمل ال�سيا�سي فميدانه االأ ومل يكن عفلق يف�سّ

حلقة من التالمذة اأو غرفة يف مدر�سة، اإذ مل يكن با�ستطاعته اإثارة حما�سة 

اجلماهري، ومع النجاح االنتخابي للبعث كان عفلق قد اأنهى ب�سكٍل اأو باآخر 
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�سيا�سية، وقد  اأكرث منه �سخ�سية  مرحلًة من مراحل عمله، فقد كان مفكراً 

خرين لرتجمة اأفكاره ب�سكٍل عملي، فبعد عام 1954 اأخذ  ن دور االآ جاء االآ

.
)84(

احلوراين، ذلك املناور، بالهيمنة على توجيه حزب البعث ب�سكٍل متزايد

التوجه  حزاب ذات  االأ تاأييد  يديولوجيا مل تقت�رس على  االأ والهجرة نحو 

قطاع  حزاب ال�سيا�سية املعروفة بتعبريها عن م�سالح االإ العقائدي، بل اإن االأ

من  �سكٍل  نحو  تنحاز  ب��داأت  فيها  و�سطوتهم  متثيلهم  بحكم  والربجوازية 

فكار التي حت�سُّ على امل�ساواة االجتماعية كما بدى ذلك وا�سحًا  اأ�سكال االأ

يف حزب ال�سعب، اإذ هاجم اأحد اأع�سائه املثقفني عبد الوهاب حومد احلائز 

نظمة  قطاعي والقوانني واالأ على دكتوراه يف احلقوق من فرن�سا النظام االإ

.
)85(

التي تزدري العامل وت�سطو على الفالح

تا�سي اأحد النافذين يف حزب ال�سعب  و�سنلحظ التوجه نف�سه لدى عدنان االأ

الذي كتب مطالبًا ب�رسورة »اإعادة النظر يف كافة الطبقات على اأنها اأجزاء 

متممة لبع�سها بع�سًا، وعلى اأن م�ساحلها جميعًا هي يف م�سلحة ال�سعب 

وميكن  ك�سورية،  بلٍد  يف  الطبقات  لن�سال  حمٌل  يبقى  »ال  وعندئٍذ  املتحد« 

بقاء على وحدة الطبقات  مام مع االإ اأن ت�سري التقدمية خطواٍت هامة اإىل االأ

.
)86(

وتاآزرهًا«

ميل  مع  اإال  العظم  خالد  مع  �سويًة  بكدا�س  خالد  فوز  ق��راءة  ميكن  وال 

خر نحو اأفكاٍر ي�سارية معادية للغرب، اإذ و�سع العديد من الناخبني ا�سم  االآ

الزعيم  ا�سم خالد بكدا�س  اإىل جنب  العظم على ورقة االنتخاب جنبًا  خالد 

ال�سيوعي، واأ�سبح ُيطلق عليهما يف ال�سارع ال�سوري )اخلالَدْين(، مما ُيظهر 

�سالمي  االإ التيار  يكن  ال�سوري، ومل  املجتمع  االجتماعي يف  التحول  حجم 

�ساذاً يف ذلك، اإذ اأن »لوثاٍت« ي�سارية بداأت تظهر يف اأفكار م�سطفى ال�سباعي 

 ،
)87(

خوان امل�سلمني يف �سورية من خالل حما�رساته وكتبه املراقب العام لالإ

مريكا لوقوفها اإىل جانب اإ�رسائيل يف  وكلُّ ذلك �سيفرز مناخًا عامًا معاٍد الأ

هبوب  الوقت  وبنف�س   .
)88(

الدولية القرارات  يف  وم�ساندتها  من  االأ جمل�س 

الليربالية  نهاية  قا�سمًة ومعلنًة  �ستكون  وي�سارية ونا�رسية  قومية  رياح 

يف ال�سيا�سة ال�سورية مع اإ�سقاط حكومة فار�س احلوزي يف 7 �سباط/فرباير 
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1955، يف موؤ�رٍس ميكن اعتباره مبثابة اإحدى »نقاط التحول« يف ال�سيا�سة 

ال�سيا�سة  واجهت  املبادرة،كما   بزمام  »الي�سار«  اأم�سك  فقد   ،
)89(

العربية

خري على تاأثريها احلقيقي  الليربالية التقليدية يف �سورية اإ�سدال ال�ستار االأ

اأثر فاعل  والواقعي وحتولت اإىل جمرد اأ�سوات منفردة ومتناثرة بدون اأي 

ذلك  بعد  �سورية.  يف  ال�سيا�سية  اأو  االقت�سادية  اأو  االجتماعية  احلياة  يف 

ال�سيا�سي  الال�ستقرار  عودة  على  يدلُّ  ب�سكٍل  احلكومات  و�ستتغري  �ستتعاقب 

مرًة اأخرى، ففي اأقل من ثالثة اأعوام �ستت�سكل ثالث حكومات لن ُتفلح يف 

كبح جماح املد القومي النا�رسي والي�ساري، فقد كان عبد النا�رس قد امتلك 

الثالثي يف عام  العدوان  من  بعد خروجه منت�رساً  باأكمله  العربي  امل�سهد 

ال�سيا�سة  النظري وفقدت  تاأييٍد �سعبي �سوري منقطع  1956 وح�سوله على 

وال�سيا�سيون ال�سوريون بو�سلتهم وبدوا منبهرين بعبد النا�رس ووقوفه يف 

وجه ال�سغوط الغربية، فيّمموا وجوههم �سوبه تاركني وراءهم اإرثهم الفكري 

والوطني والن�سايل، فقد بدى عبد النا�رس بالن�سبة لهم اأرفع من التفا�سيل 

ال�سغرية، التي ان�سغل بها ال�سيا�سيون ال�سوريون طوياًل واأوقعتهم يف وحل 

التي مل  الغربية  ال�سغوط  اأظهر ممانعًة يف وجه  اأنه  الفا�سد، كما  ال�سيا�سة 

ُيح�سن ال�سوريون الوقوف يف وجهها اأو الو�سول اإىل ميثاٍق وطني يح�سّنهم 

�سدها، ميكن القول بكل ثقة اأن النظام يف �سورية قد و�سل اإىل مرحلة انحالل 

�سيا�سي كامل، ورغم حتفظات خالد العظم على هذه االندفاعة الالعقالنية 

فاإن �سوته كان ن�سازاً ومنفرداً اأمام ح�سٍد هائل من املثقفني وال�سيا�سيني 

ل�سورية من ال�سياع يف وجه موؤامرات دولية )مبداأ  اإنقاذاً  راأى يف الوحدة 

ردن ومروراً بالعراق  اإيزنهاور وحلف بغداد( واأحالٍف اإقليمية )من �رسق االأ

ع�سكرية  تهديداٍت  كله  ذلك  عن  بعيداً  ولي�س  وال�سعودية(  مب�رس  وانتهاًء 

 و�سغوطاٍت حدودية تركية، كلُّ ذلك يدفع اإىل القول 
)90(

اإ�رسائيلية م�ستمرة

عاتقهم  على  امللقاة  امل�سوؤولية  بحجم  يكونوا  ال�سوريني مل  ال�سيا�سيني  اأن 

ورغم مرورهم بتجربة الدكتاتورية الع�سكرية املريرة خالل فرتتي ح�سني 

الزعيم وال�سي�سكلي اإال اأنهم على ما يبدو ن�سوا درو�سها �رسيعًا، كان عليهم 

اأن يذوقوا مرارتها جمدداً، ولكن هذه املرة لي�س رغمًا عنهم، واإمنا برغبتهم، 
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ر�سميًا  العرائ�س، وذهابهم  توقيع  النا�رس عرب  �سعبيًا نحو عبد  فتوجههم 

�سكل  النا�رس على  عبد  وفوٍد حزبية وع�سكرية ملفاو�سة  القاهرة عرب  اإىل 

الوحدة جعل اخليار اأمام ال�سيا�سة ال�سورية حم�سوراً يف خياٍر واحٍد فقط هو 

الوحدة االندماجية مع م�رس عبد النا�رس.

لقد كان تاأييد الوحدة كا�سحًا لدى املثقفني احلزبيني منهم وامل�ستقلني 

والتوجه  ن�سبيًا  التعليم  رقعة  ات�ساع  بحكم  حديثًا  بالظهور  وا  ب��دوؤ الذين 

اأو  معار�سًا  موقفًا  اتخذ  مثقفًا  اأن جند  ويندر  معرفية جديدة،  نحو حقوٍل 

مرا�س ال�سورية كما تخّيل ذلك  م�سككًا، فالوحدة كانت حاًل نهائيًا لكافة االأ

ال�سورية-  امل�رسية  الوحدة  بداأ وهج  اإن  ال�سوريون، ولكن ما  ال�سيا�سيون 

اأولها  لي�س  متعددة  عوامل  نتيجة  ال�سوريني  عيون  يف  تدريجيًا  بالذوبان 

الذي  واالقت�سادي  االجتماعي  التدهور  اآخرها  ولي�س  البولي�سية  الرقابة 

حزاب ال�سيا�سية التي اأُجربت على اخل�سوع  عا�سه ال�سوريون، حتى بداأت االأ

اإىل قرار احلل بالتململ وال�سعور بخطاأها التاريخي عند قبولها حل نف�سها 

بنف�سها كما ح�سل ذلك مع حزب البعث.

منوذجًا  اأع��ط��ى  م�رس  يف  ال�سلطة  اإىل  ح���رار  االأ ال�سباط  �سعود  اإن 

االجتماعية  الهموم  يتبنوا  اأن  ميكنهم  الذين  الوطنيني  للع�سكريني  جذابًا 

اإغراًء للكثري من ال�سباط  واالقت�سادية وال�سيا�سية للمجتمع، وهو ما مثَّل 

عاناه  مما  بالرغم  �سورية،  يف  وا�ستن�ساخها  التجربة  تكرار  يف  ال�سوريني 

ال�سوريون من فرتة احلكم الديكتاتوري اأثناء عهد ال�سي�سكلي، لكن ما كان 

اأو  فال�سي�سكلي  لل�سلطة،  الثوري  املحتوى  هو  الع�سكري  ال�سعود  هذا  ُيربر 

ية اأو فل�سفة اأيديولوجية قادرة على اإغراء  الزعيم قبله مل يكونا �ساحبي روؤ

اجلماهري وح�سدها وتعبئتها رغم تنبه ال�سي�سكلي اإىل ذلك وتاأ�سي�سه »حلركة 

التحرر العربي«، غري اأنها بقيت �سكاًل من غري م�سمون، يف حني اأن »فل�سفة 

الثورة« لدى عبد النا�رس مل تكن حرباً فقط، واإمنا كانت اإجراءاٍت اجتماعية 

الب�سيط  امل�رسي  املواطن  اأثرها  مل�س  وتعليمية  و�سيا�سية  واقت�سادية 

نف�سه، وما اأفرزه املثقفون ال�سوريون من فل�سفٍة للقومية العربية وحمتواها 

وم�سمونها ور�سالتها اخلالدة، كلُّ ذلك بقي ن�سًا اإن�سائيًا اأمام ما قدمه عبد 
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النا�رس للقومية العربية من خالل مواقفه الدولية اأو دعمه حلركات التحرر 

االجتماعي  م�رسوعه  النا�رس  عبد  كثف  لقد  وغريها،  اجلزائر  يف  العربي 

يف مقولته ال�سهرية )اإرفع راأ�سك يا اأخي(، بيد اأن املثقفني ال�سوريني كانوا 

ينظرون اإىل كلِّ ذلك بعني العظمة تارًة وبعني احل�سد والغرية تارًة اأخرى، 

القوميني  بني  البعث  حزب  يف  ول  االأ ال�سيا�سي  االنق�سام  اإىل  اأدى  ما  وهو 

كمطمح  النا�رس  عبد  اإىل  ينظرون  كانوا  خ��ريون  االأ  ،
)91(

النا�رسيني وبني 

عليه،  االنقالب  اإىل  منا�سبة  بكل  وي�سعون  االنف�سال  ويدينون  لهم  اآمال 

اأما القوميون فحّملوا م�سوؤولية االنف�سال اإىل عبد النا�رس واإدارته الفا�سدة 

بغية  عليه  هو  كما  بالو�سع  التم�سك  اإىل  الو�سائل  بكل  وي�سعون  للوحدة 

حتقيق النقلة اإىل اال�ستيالء على ال�سلطة وبناء منوذٍج »قومي« مناف�س لعبد 

النا�رس اإن مل يكن متفوقًا عليه.

الوعي  �سيتحول   
)92(

1961 �سبتمرب   / اأيلول  يف  االنف�سال  حادثة  بعد 

ال�سيا�سي للمثقفني ال�سوريني اإىل اأ�سبه بالوعي االنقالبي، اإذ مل ُتفلح �سنوات 

عنها  ُيدافع  وقانونية  ود�ستورية  موؤ�س�ساتية  ثقافة  تر�سيخ  يف  اال�ستقالل 

ه�ّسًا  وبوظائفها  بالدولة  املثقفني  وعي  كان  واإمنا  ال�سوريون،  املثقفون 

بعد  املثقفني  هوؤالء  وعي  يف  االنقالبية  الثقافة  �ست�ستحكم  ولذلك  للغاية، 

يديولوجيا ي�ساراً و�رّسقت بهم، اإذ الكلُّ اأ�سبح يطمح اإىل  اأن اأخذتهم رياح االأ

حتقيق الثورة واإجنازها، والثورة غدت مطلبًا �سيا�سيًا وع�سكريًا واجتماعيًا 

ببعيد،  ال�سني  يف  الثقافية  الثورة  َح��َدُث  وما  ثقافيًا،  وحتى  واقت�ساديًا 

 يوؤمن بالثورة و�سيلًة 
ٌ
 جديد، وعي

ٌ
انتهى الوعي الليربايل متامًا و�ساد وعي

يديولوجية. وغاية لتحقيق مطاحمه واأهدافه التنموية واالأ

يديولوجيا مثقف الثورة: نهاية املعرفة وح�سور االأ

لقد كان حلدث االنف�سال وقعه احلاد على املثقفني ال�سوريني واحلزبيني 

منهم ب�سكٍل خا�س، فقد كانت النخب الليربالية ال�سورية الهام�سية قد دعمت 

ال��وزراء  رئي�س  موقف  ا�ستذكرنا  اإذا  خا�سًة  وىل  االأ اأيامه  منذ  االنف�سال 

خالد العظم امل�سكك يف جناح الوحدة ال�سورية-  امل�رسية، وقد وقعت62 
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هذا  و�سفت  وقد  االنف�سال«،  »وثيقة  ب�  �سمي  ما  على  ب��ارزة  �سخ�سية 

ال�سخ�سيات  املباركة«، وتنتمي هذه  »الثورة« و«االنتفا�سة  ب�   االنف�سال 

العربي  التحرير  وحركة  ال�سعب  وحزب  الوطني  احلزب  قيادات  اإىل  حزبيًا 

الطائفية،  والنخب  الع�سائر  �ساء  روؤ من  الع�سائرية  النخب  وبع�س  والبعث 

اأكرم  اأهمها  من  كان  ب��ارزة،  بعثية  �سخ�سيات  خم�س  عليه  وقعت  وقد 

البعثية  القيادات  ملوقف  كان  وقد   ،
)93(

البيطار الدين  و�سالح  احل��وراين 

البعث  يكن  ومل  نف�سه،  البعث  ان�سقاق  يف  حا�سمًا  دوراً  لالنف�سال  املوؤيد 

�س لالنق�سام ب�سبب املوقف من االنف�سال، بل 
ّ
الذي تعر الوحيد  نف�سه هو 

ميكن القول اأن انق�سام النخب ال�سيا�سية ال�سورية اإىل انف�ساليني ووحدويني 

 ،
)94(

خرى االأ يديولوجية  واالأ االجتماعية  انق�ساماتهم  �سائر  على  هيمن  قد 

يف  الرمياوي  اهلل  عبد  ان�سقاق  اأهمها  عديدة،  الن�سقاقات  �س 
ّ
تعر فالبعث 

اد  فوؤ ان�سقاق  ثم  النا�رس،  عبد  مع  البعث  خالف  اإثر   1960 عام  ردن  االأ

اأكرم  ان�سقاق  كان  خطورة  كرث  االأ االن�سقاق  اأن  غري  العراق،  يف  الركابي 

نه مّثل عمليًا ف�س ال�رساكة بني »البعث العربي«  احلوراين يف �سورية، ذلك الأ

على  اأطلقت  االنق�سام  اإىل  فئة جديدة  دفع  ما  وهو  اال�سرتاكي«،  و»العربي 

نف�سها »حركة الوحدويني اال�سرتاكيني«، وقد اأخذت معها نخبة جديدة من 

املثقفني البعثيني، اإذ كانت هذه املجموعة تعيب على حزبها تردده جتاه 

التنظيمية،  بنيته  راأ�س  على  البيطار  الدين  �سالح  وقبوله  الوحدة،  حماية 

وهو الذي وقع على وثيقة االنف�سال، ثم التكتل االنق�سامي الذي قاده ريا�س 

املالكي و�سمي ب-  »القطريني« ن�سبة لنزعتهم القطرية وموقفهم املت�سنج 

.
)95(

من الرئي�س عبد النا�رس وقيادة البعث

اأيديولوجية  النخب املثقفة يف �سورية عقب االنف�سال كنخب  برزت  اإذاً 

بامتياز ترجع يف اأ�سولها اإىل الطبقة الو�سطى، وحّتول املثقفون القوميون 

اأيديولوجية حزبية متخالفة ومتنابذة حول نزاعات ومواقف  اإىل كيانات 

تاريخية واأيديولوجية خمتلفة، فقد اأ�س�س الوحدويون املرتبطون بالقاهرة 

وهو ما اأ�سبح ُيطلق عليهم »النا�رسيون« اأ�س�سوا عدة منظمات مدينية قوية 

ينحدر معظم اأع�سائها من الفئات الو�سطى املدينية ومن الطالب واملعلمني 
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والعمال، كان اأبرزها »حركة الوحدويني اال�سرتاكيني« التي اأ�س�سها خم�سون 

�سخ�سية بعثية �سابقة بعد اأ�سبوع من االنف�سال، ودعت اإىل الوحدة الفورية 

مع م�رس وقد مّثلت اجلناح النا�رسي يف البعث، و»حركة القوميني العرب« 

حركة  اإىل  مغلقة  نخبوية  قومية  اأخوية  من  ال�سوري  تنظيمها  ع 
ّ
تو�س التي 

. اإن �سيطرة 
)96(

ع�ساء يف الطبقة العاملة ال�سناعية جماهريية ت�سم اآالف االأ

هاج�س االنف�سال على وعي النخب ال�سورية يعزوه كثرٌي من الباحثني اإىل 

التبا�س مفهوم الدولة الوطنية ال�سورية يف وعيها، اإذ بالرغم من حتفظ خالد 

مني العام للحزب ال�سيوعي وخالد العظم رئي�س الوزراء الليربايل  بكدا�س االأ

على الوحدة، اإال اأن االنف�سال مل ي�ستطع يف اأّي حلظة من حلظاته اأن ُيرّبر 

نف�سه با�سم كيانية الدولة الوطنية، بل با�سم م�ساوئ املركزية البريوقراطية 

الوحدة  والبولي�سية والت�سلطية امل�رسية، وادعى با�ستمرار مت�سكه مببادئ 

.
)97(

ال�سحيحة

حزاب  لالأ امتالكه  عرب  تقريبًا  ذروت��ه  اإىل  يديولوجي  االأ الوعي  و�سل 

ال�سورية يف فرتة  ال�سيا�سية  حزاب  االأ اإن خارطة  اإذ  لها،  ال�سيا�سية ومتلّكه 

حزاب ال�سيا�سية العقائدية  ما بعد االنف�سال تعك�س بجالء احلراك الن�سط لالأ

رث الوطني الليربايل  حزاب ذات االإ وخموداً تامًا للمثقفني امل�ستقلني اأو لالأ

القدمي، فالبعث كان قد عقد موؤمتره القومي اخلام�س يف حم�س يف اأيار/

الرجعي  االنف�سايل  النظام  اإ�سقاط  الرئي�سي  �سعاره  وو�سع   1962 مايو 

وا�ستعادة الوحدة االحتادية مع م�رس، واأفرز عدداً من التجمعات ال�سيا�سية 

الوحدويني  وتيار  القطريني،  وتيار  ورفاقه،  احلوراين  اأكرم  كتيار  املن�سقة 

ال�سيوعي  احلزب  اأما  ورفاقه(،  )عفلق  القومية  القيادة  وتيار  اال�سرتاكيني، 

ب�سري  راأ�سها  التي  االنف�سال  بعد  ما  حكومة  يف  بفعالية  �ساهم  قد  فكان 

نف�سه  م��ر  واالأ  ،1962 �سبتمرب  اأيلول/   14 ني�سان/اإبريل-   16 العظمة 

قد  العقائدية  حزاب  االأ اأن  القول  ميكن  بحيث  امل�سلمني  خوان  لالإ بالن�سبة 

الوحدة  ودول��ة  اال�ستقالل(  بعد  ما  )دول��ة  ال�سورية  الوطنية  الدولة  ورثت 

حركتها  واأ�سبحت  وا�سع  ب�سكٍل  ال�سورية  املثقفة  النخب  ت�سّي�ست  لقد  معًا، 

وم�ساهمتها يف املجال العام حم�سورًة فقط يف قدرتها على الو�سول اإىل 
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يديولوجية. ال�سلطة اأو امل�ساركة فيها لتحقيق اأو اإجناز اأهدافها االأ

يجري  كان  املثقفة  للنخب  الن�سط  احلراك  هذا  مع  وبالتوازي  اأنه  غري 

حراٌك اآخر بني الع�سكريني وال�سباط ال�سوريني الذين كان لهم اإ�سهامهم يف 

اإعادة التفكري جمدداً يف  االنقالبات الع�سكرية املتتالية، وهو ما فتح لهم 

�سنع احلياة ال�سيا�سية وت�سكيلها عرب االنقالب الع�سكري، فقد فتحت احلركة 

قليم  عالن انف�سال االإ االنقالبية التي قام بها العقيد عبد الكرمي النحالوي الإ

الع�سكرية  التنظيمات  لربوز  الباب  فتحت  الوحدة،  جمهورية  عن  ال�سوري 

النا�رسية والبعثية التي �ساهمت يف تاأكيد مواقفها عرب حركاٍت ع�سكرية مل 

ُتفلح يف البدء، اإال اأنها جنحت فيما بعد يف تاأ�سي�س دولٍة من نوٍع جديد بعد 

حركة 8 اآذار/مار�س 1963.

ذلك اأن قيام حركة 8 �سباط/فرباير 1963 البعثية يف العراق وجناحها 

يف اإ�سقاط عبد الكرمي قا�سم �سجع التنظيمات الع�سكرية البعثية والنا�رسية 

عالن  على االنق�سا�س على حكومة ب�سري العظمة املنق�سمة على نف�سها واالإ

ب�سكل  ال�سلطة  وا�ستالم   1963 اآذار/م��ار���س  من  الثامن  حركة  قيام  عن 

كامل.

ازدواجية  خلقت  باأنها  و�سفها  ميكن   1963 اآذار/مار�س   8 حركة  اإن 

حقيقية داخل ال�سلطة ال�سورية، ف�سحيٌح اأن اجلي�س ال�سوري مل يكن هذا تدخله 

اأن م�رسوعية تدخل اجلي�س اختلفت يف احلالتني، ففي انقالبات  اإال  ّول،  االأ

ال�سيا�سية  و�ساع  االأ ت�سحيح  بحجة  يتدخل  اجلي�س  كان  الوحدة  قبل  ما 

مبثابة  فل�سطني  حترير  )كان  الع�سكرية  وحتى  واالقت�سادية  واالجتماعية 

الهدف املعلن الذي تبداأ به جميع بيانات االنقالبات ال�سابقة واملتكررة(، 

وكانت ت�سعر هذه االنقالبات با�ستمرار بحرج �رسعي ود�ستوري وهي لذلك 

لها عرب التنازل لها من قبل الرئي�س املنتخب كما ح�سل مع  كانت تتح�سّ

الزعيم، اأو عرب تعيني رئي�س �سكلي له ال�سورة، يف حني تكون ال�سلطة الفعلية 

للجي�س، اأو عرب ا�ستفتاءات وانتخابات وهمية، مهما يكن، فاإن اجلي�س كان 

ي�سعر بحرج تدخله يف ال�سيا�سة، وهو لذلك انكفاأ متامًا بعد عام 1954 اأي 

اأو  ال�سورية-  امل�رسية  الوحدة  ال�سي�سكلي، لكن منوذج  االنقالب على  بعد 
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ب�سكٍل اأدق النموذج الذي بناه عبد النا�رس يف طريقة تركيبه للدولة القائمة 

احلزبية  بالتعددية  االكرتاث  وعدم  املجتمع  وع�سكرة  الواحد  احلزب  على 

امل�ستقلة  التنمية  اإجن��از  بهدف  الدميقراطية  وباالنتخابات  وبالربملان 

خارجية،  �سيا�سية  ولغايات  واجتماعية  اقت�سادية  ثورية  و�سائل  عرب 

جعل النخبة القومية والي�سارية يف �سورية �سواًء اأكانت نا�رسية اأم بعثية 

املوؤ�س�سات  منوذج  على  الدولة  ببناء  ت�ستخفُّ  اإ�سالمية  وحتى  �سيوعية  اأم 

الد�ستورية والت�رسيعية وعلى �سيغة عقد اجتماعي بني ال�سلطة واملجتمع، 

جناز الثورة بهدف حتقيق »املجتمع  فالدولة بالن�سبة لها لي�ست �سوى اأداة الإ

العربي اال�سرتاكي املوحد«.

�سّجع  ال�سوريني  واملثقفني  النخب  وعي  يف  للدولة  اله�س  النموذج  هذا 

بطرٍق  املثقفون  عنه  عجز  ما  واإجناز  للتدخل  عليهم  ُيطلق  كما  »الع�سكر« 

اأن اجلي�س ال�سوري وخالل فرتة  وو�سائل اأكرث �رسعة وفاعلية، ولذلك ترى 

الوحدة امل�رسية-  ال�سورية كان قد تفكك متامًا اإىل كتل ع�سكرية جهوية 

واأيديولوجية متناق�سة هي، كتلة ال�سباط ال�سوام )الدم�سقيني( الذين قاموا 

امل�ستقلني  وكتلة  )احلورانيني(،  اال�سرتاكيني  ال�سباط  وكتلة  باالنف�سال، 

وقد  النا�رسية،  والكتلة  الع�سكرية«  »اللجنة  يف  �رسيًا  املوؤّطرين  البعثيني 

متا�سكًا  كرث  االأ الكتلة  اأن  اإال  كرب،  واالأ و�سع  االأ هي  النا�رسية  الكتلة  كانت 

قادة  َع  ُو�سِ التي  البعثية«  »الكتلة  كانت  الكتل  هذه  جميع  بني  وتنظيمًا 

الوحدات حتت رحمة �سباطها ال�سغار، واإذا كانت النخب القيادية يف الكتل 

ربع، الدم�سقية واال�سرتاكية والنا�رسية وامل�ستقلة، يف �سورتها العامة،  االأ

النخبة  يف  قويًا  كان  الريفي  التمثيل  فاإن  الو�سطى،  الفئات  من  مدينية 

القيادية العليا ل-  »اللجنة الع�سكرية« وت�سمُّ ب�سكٍل خا�س كوادر تنحدر 

.
)98(

�سماعيلية �سالمية العلوية والدرزية واالإ قليات االإ من االأ

على  املرتبع  البعث  حزب  جهاز  داخل  الع�سكرية«  »اللجنة  �سعود  اإن 

البعثية  املثقفة  النخب  اإق�ساء  هو  واح��داً  �سيئًا  باحلقيقة  عنى  ال�سلطة 

نف�سها عن �سنع القرار، وبنف�س الوقت لعب هوؤالء املثقفون دور املنظر اأو 

املفكر بال�سيا�سة بعد اأن كان �سانعها، وما دور يا�سني احلافظ يف كتابة 
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»املنطلقات النظرية« التي اأقرها احلزب عام 1963 اإال موؤ�رس على تبادل 

دوار بني اجلي�س واملثقفني على كر�سي ال�سلطة. االأ

�سا�س وجتمعت يف القاهرة  اإن اللجنة احلزبية الع�سكرية التي ن�ساأت باالأ

على  الدولة  بناء  يف  النا�رس  عبد  منوذج  يف  راأت   
)99(

الوحدة فرتة  خالل 

مبفاهيمها  ولكن  ا�ستن�ساخه،  واأرادت  لها  اأعلى  مثااًل  اال�سرتاكية  الطريقة 

قلنا  كما  �سابقًا  الع�سكر  تدخل  من  الرغم  وعلى  لل�سلطة،  هي  وت�سوراتها 

ن ب�سكٍل كامل، �سّيما بعد انهزام عفلق والبيطار  اأن ال�سورة اختلفت االآ اإال 

يف حركة 23 �سباط/فرباير 1966 واإعالن النهاية لدور املثقف-  البعثي 

و�سفها  كما  ال�سورة  اأ�سبحت  لقد  العقائدي،  اجلي�س  لدور  البداية  وبداية 

»الوطنيني«  من  هم  وخلفاوؤ عيان  االأ كان  املا�سي  »يف  برباعة  �سالمة 

الثكنات  من  اأحيانًا  الع�سكر  فيخرج  عليها  ويختلفون  ال�سلطة  يتناه�سون 

وي�سع حداً لذلك، يف حني اأنه يف عام 1963 مت »تبعيث« املجال ال�سيا�سي، 

يتناق�سون  واأيديولوجيون  �سيا�سيون  حالها؛  على  بقيت  الدينامية  ولكن 

ويرتا�سقون التهم، والع�سكر يف ثكناته ينتظر انتهاء النقا�س الذي انتقل من 

حرى هو ينتظر الوقت املنا�سب لالنق�سا�س  خارج احلزب اإىل داخله، اأو باالأ

.
)100(

على ال�سلطة«

اإن النتيجة النهائية التي يتو�سل لها �سالمة هي اأن �سورية كانت �سبيهة 

واالجتماعية،  ال�سيا�سية  حتوالتها  تطور  طبيعة  يف  العربي  امل�رسق  بدول 

للجي�س  و�سيطرة  لل�سلطة،  »ترييٌف«  ولكن  لل�سكان،  فيها »متدين«  اإذ حدث 

ارتفع  اإذ  �سورية،  يف  املرتفع  ال�سكاين  النمو  فمع  بعد،  فيما  ال�سلطة  على 

وكان  ال�ستينيات،  يف  باملائة   4.4 اإىل  اخلم�سينيات  يف  باملائة   3.5 من 

 3.1 من  النمو  انتقل  حيث  وحلب  دم�سق  مدينتي  يف  اأكرب  االرتفاع  هذا 

النمو  هذا  وبلغ  ال�ستينيات،  باملائة يف   4.6 اإىل  اخلم�سينيات  باملائة يف 

معدل 6،4باملائة يف الالذقية خالل ال�ستينيات، وهي مدينة ت�ساعف عدد 

والالذقية  وحلب  دم�سق  لكن،   ،
)101(

و1970  1960 تقريبًا  مرتني  �سكانها 

وغريها من املدن ال�سورية، التي ات�سعت على ح�ساب ريفها وترّيف �سكانها، 

حدود  يف  اإال  اأبنائها  مع  اإليها  الوافدين  تدمج  اأن  املدن  هذه  ت�ستطع  مل 
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الريفية يف عمقها  الثقافة  التقاليد املدينية ومل تتمدن  اإذ تك�رّست  �سيقة، 

اإىل ثقافة جمتمعية ع�رسية، اإذ بقيت �سلتها مرتبطة ب�رساعها مع النخبة 

املدينية، لكن ما يجب التاأكيد عليه، اأن دخول اأجيال جديدة من الريف اإىل 

االقت�سادية  احلاجات  وحت�سني  التعليم  قاعدة  تو�سيع  خالل  من  املدينة 

�رسورية  عملية  يكون  يكاد  اإنه  بل  بال�رسورة،  �سلبيًا  لي�س  واالجتماعية 

هي  القانونية  التقاليد  اأن  ح�سل  ما  اأن  اإال  احلديثة،  الدولة  عمل  وب�سلب 

التي افُتقدت خا�سًة فيما يتعلق باحلقل ال�سيا�سي، وهكذا عدنا مرًة اأخرى 

اإىل �سيغٍة من احتكار ال�سلطة ولكن ب�سكل خمتلف، هي كما و�سفها غ�سان 

عيان ال متثل فئات املجتمع فعاًل، فقد كان  �سالمة جمدداً »كانت �سلطة االأ

وظيفتهم  ولكن  ال�ساحقة،  اأكرثيتهم  يف  اأغنياء  مالكني،  مدينيني،  النواب 

كقناة للمجتمع املدين، على عاّلتها الكثرية واخلطرية، كانت موؤمنة اإىل حٍد 

رجح �رساع م�ستمر بني م�ساحلهم اخلا�سة يف الدولة  ما. كان هناك على االأ

ومن خاللها، وبني متثيلهم لل�سعب الذي كان با�ستطاعته )ولو بحدود( اأن 

تياراته  الهام�س من خالل �سغط  اإىل  يدفعهم  اأن  اأو  ال�سلطة،  عن  ُيق�سيهم 

النا�سطة، وعلى �سعيد التمثيل ال�ساكن للمجتمع، فاإننا نراه يتطور يف اجتاه 

من  كانت   1954 عام  يف  خرية  االأ فاالنتخابات  �سلبيًا،  بال�رسورة  لي�س 

اأف�سل الدورات واأنزهها، كما اأن تاأثر النواب بال�سغط ال�سعبي كان وا�سحًا 

منذ اأول جمل�س )املوؤمتر ال�سوري العام( الذي دفعته احلما�سة الوطنية على 

رجح، وبكالٍم  ه يريدون على االأ تبني مواقف متقدمة اأكرث مما كان اأع�ساوؤ

املجل�س �سورة مطابقة  للمجتمع )مبعنى كون  ال�ساكن  التمثيل  كان  اآخر، 

اأكرث اأو اأقل من املجتمع( �سعيفًا، ولكن التمثيل الن�سط )مبعنى قبول املجل�س 

بلعب دور قناة للتيارات املتنامية يف املجتمع اأو ر�سوخه لل�سغوط عليه 

رجح يف ازدياد م�ستمر، ولو لي�س  بلعب هذا الدور( كان ممكنًا، وكان على االأ

بالوترية نف�سها ت�سّي�س املجتمع املدين نف�سه.

ن التمثيل ال�ساكن للفئات ال�سعبية يف 
ّ
اأما يف املرحلة احلالية، فقد حت�س

واملنظمات  احلاكم  واحلزب  واحلكومة  املجل�س  يف  للغاية  وا�سعة  �سورة 

ال�سعبية، ولكن التمثيل الن�سط مال، يف �سورة معاك�سة اإىل ال�سعف ال�سديد، 
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اختيار  يف   
ٌ
دور فعاًل  املدين  للمجتمع  لي�س  اأنه  ذلك  يف  �سا�سي  االأ وال�سبب 

الذين ح�سلوا على مواقعهم بف�سل ر�سى هذه  هوؤالء املمثلني املزعومني 

عن  الن�سبي  االقت�سادي  عيان  االأ ال�ستقالل  كان  بينما  عنهم،  املجموعة 

هم اإزاءها على م�ستوى  الدولة فائدة انعدام التبعية املطلقة التي متيز خلفاوؤ

يف  اال�ستمرار  جمرد  حيان  االأ بع�س  ويف  واالمتيازات،  والعوائد،  الوظيفة، 

بدقة  تكّثف  ال�سورة  هذه  اإن   ،
)102(

فح�سب« ال�سيا�سية  احلياة  يف  ال  احلياة 

االختالف اجلوهري بني بنية النظام ال�سيا�سي القائمة بعد اال�ستقالل وبني 

اأو  النقا�س  فهام�س  الثورة،  بعد  ما  دولة  يف  القائم  ال�سيا�سي  النظام  بنية 

ملثقفي  �سوى  يت�سع  يعد  مل  اإذ  متامًا  �ساق  قد  كان  والتعبري  ال��راأي  حرية 

ح��زاب  االأ اإلغاء  ثم  ال�سحف  باإلغاء   »1« رقم  البالغ  بعد  خا�سة  الثورة، 

هذه  داخ��ل  وا�ستعرت  الثورة،  هي  حينها  الدولة  اأ�سبحت  اإذ  ال�سيا�سية، 

الثورة نقا�سات اأيديولوجية تغلب عليها ال�سفة الي�رساوية، ولكن ي�ساريتها 

�سّيما  والبدائي  الطفيلي  امل�ستوى  اإىل  ت�سف  واأحيانًا  بالدعاية  اأ�سبه  كانت 

هزمية  بعد  الثالثة  طباء  االأ نظام  �ساقها  التي  الر�سمية  احلجج  تابعنا  اإذا 

�سا�سي الذي �سّنت  حزيران /يونيو 1967، اإذ اعترب هذا النظام اأن الهدف االأ

اإ�رسائيل من اأجله احلرب مل يتحقق بالرغم من �سياع اجلوالن، اإذ اإن هدفها 

اأوجها يف  النقا�سات  النظام يف �سورية، وبلغت هذه  اإ�سقاط  احلقيقي كان 

املوؤمترات القطرية والقومية واملتعاقبة لنلحظ مدى غياب الواقع وح�سور 

يختلفون  ال�سيا�سيون  كان  التي  والنظريات  فكار  االأ فلغة  يديولوجيا،  االأ

حولها كانت بنظر هذه النخبة ال�سيا�سية �رساعات حول مواقع اجتماعية 

فكرية  فذلكات  �سوى  تكن  مل  احلقيقة  يف  اأنها  غري  واقت�سادية،  و�سيا�سية 

وهو  متامًا  خمتلف  اآخر  خٍط  يف  املجتمع  كان  حني  يف  ذهنية،  وريا�سة 

 1970 16 ت�رسين الثاين/ نوفمرب  ما نفهمه من الرتحيب ال�سعبي بحركة 

اإىل  �سا�س  باالأ هدفت  والتي  الت�سحيحية«،  »باحلركة  تعرف  اأ�سبحت  التي 

اخلالفات  اأن  على  ونهائي  حقيقي  ب�سكٍل  وعنت  احل��زب،  م�سار  ت�سحيح 

ال�سيا�سية والعقائدية ال حت�سمها �سوى االنقالبات الع�سكرية وتدخل اجلي�س، 

ف�سيطرة اجلي�س على املجال ال�سيا�سي اأ�سبح مطلقًا ومل يعد لل�سيا�سيني اأو 
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املثقفني من دوٍر �سوى الهام�س.

وجنح اجلي�س اإذاً ومنذ عام 1966 يف فتح ف�سل جديد، اإنه ف�سل انت�سار 

قليات،  واالأ كرثية  االأ من  ه�س  جتمٍع  على  قلية  واالأ املدينة،  على  الريف 

والع�سكر على املدنيني، والواقعية على اليوتوبيا واجلي�س على احلزب، لقد 

جمموعة  بيد  حرى،  باالأ اأو  اجلي�س،  بيد  و�سيلة  بعدها  البعث  حزب  اأ�سبح 

من ال�سباط، وُي�ستعمل يف جماالت الدعاوة والتعبئة وتركيز ال�رسعية، اأما 

املنحى »الي�ساري جداً« الذي �ستعتمده �سورية اأيام �سالح جديد )-1966  

مام من كل هذه  1970( فكان اإىل حٍد بعيد، نوعًا جديداً من الهروب اإىل االأ

 ،
)103(

»االنت�سارات«، وحماولة لتاأ�سي�س �رسعية قائمة على عنا�رس جديدة

فيها حق  اأغلق  اإذ  ع�سكرية،  ي�سارية  كادر  اأ�سبه مبنظمة  احلزب  اأ�سبح  لقد 

الذين  العاملني  ع�ساء  االأ نخبة  على  واالنتخابات  والت�سويت  الرت�سيح 

يقودون املنظمات ال�سعبية التي مت تاأ�سي�سها كبديل عن موؤ�س�سات املجتمع 

حقيقتها  يف  النقابية  واالحتادات  املنظمات  هذه  وكانت  ال�سابقة،  املدين 

منظمات رديفة للحزب، اأو اأطرافًا له يف عملية اخرتاق املجتمع، وانطلقت 

على امل�ستوى النقابي من مبداأ النقابية ال�سيا�سية، ولي�س من مبداأ النقابية 

وبو�سفه  النقابي،  للعمل  ليرباليًا  برجوازيًا  مفهومًا  اعُترب  الذي  املطلبية 

حزبًا ت�سرتط فيه مرحلة الع�سو املتدرب والع�سو العامل اتباع دورة عمل 

ال�سعبي«  اإيجاد »اجلي�س  اإطار مت فيه  فدائي، فاإنه كان حزبًا مع�سكراً، يف 

رديفًا ل�  »اجلي�س العقائدي« اأي حماولة ع�سكرة املجتمع برمته.

ولعل هذا ما يف�رّس اأن �سيا�سة قبول ال�سباط و�سف ال�سباط املتطوعني 

واأيديولوجية  طبقية  معايري  وفق  عمومًا  متت  قد  اجلي�س،  يف  كمحرتفني 

تدخلت فيها معايري الوالء، واأدى ذلك عمومًا اإىل »ترييف« النخب الع�سكرية 

اخلدمة  ق��ان��ون  اجلي�س-بحكم  بنية  كانت  ح��ني  يف  اأي�����س��ًا،  املحرتفة 

يعرف  ما  للت�سيي�س �سمن  البنية خ�سعت  هذه  اأن  وطنية، غري  لزامية-  االإ

والع�سكر على  اجلي�س  �سيطرة  بالرغم من  لكن،   ،
)104(

العقائدي« »اجلي�س  ب� 

املجال ال�سيا�سي برمته، فاإن ذلك اأعطى املثقفني رمبا فر�سًة ال�ستدراك ما 

اأن حرية التفكري بالرغم من �سيق  فات يف حقل الدرا�سات املعرفية، ذلك 
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الهام�س متامًا اإال اأنها كانت ُتوؤخذ غالبًا كما يقولون، وهو ما يف�رس بروز 

الثقافية  للحياة  فاملراقب  نف�سها،  يديولوجية  االأ الدائرة  �سمن  نقدي  فكر 

معرفيًا  جهداً  يلحظ  ال�سبعينيات  واأوائ��ل  ال�ستينيات  نهاية  يف  ال�سورية 

يا�سني  فجهود  املجاالت،  كافة  يف  ال�سوريني  للمثقفني  مميزاً  تراكميًا 

يف  الدميقراطي  البعد  ي�سمى  ما  يف  ورفاقهما  مرق�س  واإليا�س  احلافظ 

حزاب القومية جميعها  املمار�سة القومية كانت مبكرة جداً وعلى م�ستوى االأ

، وقد اأنتجت م�ساحلًة بني الدميقراطية واال�سرتاكية 
)105(

يف الوطن العربي

منطلقاته  �سّطر  الذي  البعث  حزب  كان  لو  تظهر  اأن  ملفاعيلها  ميكن  كان 

يديولوجيا  النظرية احلافظ نف�سه ما زال فيه بقية من عقائدية، اإذ مل تكن االأ

اإىل منظمة ع�سكرية ريفية  �سوى غاللة تخفى وراءها حتول احلزب برمته 

حمكومة باآليات عمل �سلطوية اأكرث منها حزبية.

بع�س  متّكن  اإذ  اأنف�سهم،  امل�سلمني  خ��وان  االإ لدى  جنده  نف�سه  م��ر  واالأ

بني  ت��واءم  ع�رسية  فقهية  درا���س��ات  مراكمة  من  ال��ب��ارزة  �سخ�سياتهم 

الفقهاء  من  جمموعة  لعب  فقد  م�سقة،  من  ذلك  يف  ما  على  والع�رس  الفقه 

الدريني  وفتحي  املبارك  وحممد  الطنطاوي  وعلي  الزرقا  م�سطفى  اأمثال 

وغريهم دوراً يف ما اأ�سبح ُيطلق عليه فيما بعد »باملدر�سة ال�سامية« التي 

اأ�سبحت تعرف باعتدالها الفقهي والت�رسيعي ومرجعيتها الفكرية والفقهية 

الر�سينة، فيمكن القول اإذاً اأن دور �سورية احل�ساري بالنظر اإليه وفق قو�س 

وطني ميتد من اأق�سى الي�سار حتى اأق�سى اليمني كان منتجًا وفاعاًل ثقافيًا 

املثقف وفاعليته يف املجال  لدور  الق�رسي  بعاد  واالإ التهمي�س  بالرغم من 

�سالمي وبنف�س الوقت �سدور اأ�سوات  ال�سيا�سي العام، فالتجديد القومي واالإ

اإعادة فك االرتباط مع االحتاد  ال�سيوعي نف�سه تطلب  وطنية داخل احلزب 

ال�سوفييتي والتفكري يف امل�ساألة القومية والوطنية من منظور جديد ُعرفت 

كلُّ   ،
)106(

الرتك ريا�س  جناح  ال�سيوعي،  للحزب  ال�سيا�سي  املكتب  بجماعة 

وتلويناتهم  اأطيافهم  اختالف  ال�سوريني على  املثقفني  اأن  على  يوؤ�رس  ذلك 

يديولوجية كانوا يف عزِّ عطائهم املعريف والثقايف متج�سداً يف اإنتاجهم  االأ

الفكري املميز الذي كان له اأثره يف جتديد وتطوير الفكر العربي القومي منه 
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�سالمي، لكن ما حدث بعد اأزمة الثمانينيات يف �سورية كان  والي�ساري واالإ

ال�سوري من  املجتمع  به  باملجتمع مل مير  ال�سلطة  من عالقة  �سكاًل جديداً 

قبل، ومعادلة جديدة اأي�سًا بني املثقف وال�سلطة، اإذ انتفى الهام�س الب�سيط 

 عقائدي عليه اأن يوؤديه يف خدمة 
ٌ
الذي حتلى به املثقف، حني اأُنيط به دور

ن�سان ال�سوري بهدف اإعادة حتديد دوره يف املجتمع  ال�سلطة التي اأمّمت االإ

و�سيكون  املثقف  بها   
ُّ
�سيمر جديدة  مرحلة  اإنها  وغاياتها،  لرغباتها  وفقًا 

ال  للمثقف  اأفرز منوذجني  اختبار  باأنه حمك  و�سفه  ع�سرياً ميكن  امتحانًا 

ثالث لهما.

فول بوؤ�س املثقف: �سرية ال�سمت واالأ

البدء  يف  حاولت   1970 عام  يف  الت�سحيحية  احلركة  اأن  القول  ميكن 

اخلالف  م�سدر  كانت  الي�سارية،التي  البعثية  ال�سعارات  اأ�رس  من  اخلروج 

جديد(  �سالح  يتزعمه  الذي  احلزبي  )اجلناح  البعث  جناحي  بني  احلقيقي 

�سد  االأ برنامج  تّلخ�س  فقد  �سد،  االأ حافظ  يقوده  الذي  الع�سكري  واجلناح 

يف اأن املرحلة التي متر بها �سورية هي مرحلة »حترر وطني« ال�سرتجاع 

�سا�سي يف التناق�س ما بني  را�سي العربية املحتلة، ويتحدد تناق�سها االأ االأ

مة العربية« و»اإ�رسائيل«، ومن هنا تغدو جميع التناق�سات االجتماعية  »االأ

»ت�سامن  ذلك حتقيق  ويتطلب  ثانوية،  خرى  االأ وال�سيا�سية  يديولوجية  واالأ

العراق  مع  وال�سيا�سية  العقائدية  اخلالفات  جتاوز  و�رسورة  فّعال«  عربي 

ردن، كما يتطلب ذلك على امل�ستوى الداخلي يف �سورية توجيه التنمية  واالأ

ي�سمن  د�ستور  واإع��الن  للحزب،  املغلق  الي�ساري  الطابع  من  والتحرر 

وت�سكيل  �سعب  جمل�س  بانتخاب  ويوؤطرها  ال�سلطة  يف  ال�سعبية  امل�ساركة 

�رسح  فجدَّد  جديد  جناح  اأما  الوطنية،  الوحدة  تعزز  تقدمية  وطنية  جبهة 

طاحة  االإ »للعدوان اخلارجي هدف داخلي هو  اأن  الي�رساوية يف  »نظريته« 

التقدمي والثوري يف �سورية وم�رس، واأن الربنامج الذي يقرتحه  بالنظام 

.
)107(

�سد لي�س �سوى التنفيذ العملي لل�سق الداخلي من العدوان« االأ

�سد  االأ الرئي�س حافظ  بها  ابتداأ  التي  الن�سبية  االنفتاحية  ية  الروؤ اإن هذه 
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نت كما قلنا من تراكم اإنتاج معريف غني من قبل املثقفني  فرتة حكمه مكَّ

الد�ستور  اإقرار  اأنه ومع  يديولوجية، غري  االأ التلوينات  ال�سوريني وفق كافة 

البعث  اأن »حزب  الثامنة على  الذي ن�سَّ يف مادته   1973 الدائم يف عام 

العربي اال�سرتاكي هو احلزب القائد يف املجتمع والدولة، ويقود جبهة وطنية 

تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهري ال�سعب وو�سعها يف خدمة اأهداف 

مة العربية«، وعلى �سوء هذه االمتيازات البعثية ن�ساأ نوٌع من املعار�سة  االأ

الذي يقوده  القومي نف�سه عربَّ عنه حزب االحتاد اال�سرتاكي  الطيف  داخل 

�س النق�ساٍم عميق قاده ريا�س 
ّ
تا�سي، كما اأن احلزب ال�سيوعي تعر جمال االأ

الرتك فيما عرف باحلزب ال�سيوعي-  املكتب ال�سيا�سي الذي راأى اأن التوقيع 

.
)108(

على ميثاق اجلبهة هو »توقيع على ت�سليم احلزب وت�سفيته«

لقد متكن جناح ريا�س الرتك يف احلزب ال�سيوعي من ا�ستقطاب الكثري 

وال�سينمائيني  دب��اء  واالأ الكتاب  �سيما  ال  ال�سورية،  الثقافية  النخب  من 

منهم، كاأ�سدقاء اأو كاأع�ساء اإىل درجة ميكن فيها القول اأن جناح املكتب 

ال�سيا�سي قد متتع بهيمنٍة ملمو�سة، اأو قوة يف احلقل الثقايف ال�سوري املنتج 

ها ملارك�سية  فكار، حتى داخل النخب الثقافية »البعثية« التي كان عداوؤ لالأ

 ،
)109(

»القومية« املكتب  جماعة  اإىل  تلقائيًا  يجذبها  وال�سوفييت  بكدا�س 

ال�سباب الي�ساري بعقد حلقاٍت مارك�سية  وخالل الفرتة نف�سها بداأ عدٌد من 

ثقافية اأنتجت فيما بعد ما ي�سمى »برابطة العمل ال�سيوعي« التي وقفت على 

ال�سيا�سي عرب طرحها ل�سعار »اأمة عربية  ي�سار احلزب ال�سيوعي-  املكتب 

وطرحها  كراد«  لالأ امل�سري  تقرير  »حق  ملبداأ  وتقريرها  واحدة«  ا�سرتاكية 

.
)110(

ال�سبابي امل�ستعجل ل�سعار »اإ�سقاط النظام«

ال�سيا�سي واأع�ساء حزب  اأع�ساء احلزب ال�سيوعي-  املكتب  �س 
ّ
لقد تعر

اعتقاالت ع�سوائية طالت معظم كوادرهم املثقفة مما  اإىل  ال�سيوعي  العمل 

�سلَّ الدينامية، احلركية والفكرية التي كان ميثلها اأع�ساء هذين احلزبني يف 

ط 
ّ
خوان امل�سلمني الذي تور اأما حزب االإ املناخ الفكري والثقايف ال�سوري، 

يف عمليات اغتيال طائفية واأعمال عنف ا�ستهدفت رموزاً يف ال�سلطة واأدت 

اأي�سًا اإىل �سقوط مدنيني اأبرياء، فقد مثل فكريًا اأق�سى اليمني وكان قادته 
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خوان  ول لالإ االأ العام  �سّقه املراقب  الذي  اآخر خمتلفا عن  قد تنكبوا طريقًا 

م�سطفى ال�سباعي وهو ما اأفقده زخمه الفكري واأدخله يف ال�سيا�سة من باب 

الفقهية  الدرا�سات  يف  معريف  تراكم  اإنتاج  يف  ُيفلح  مل  لذلك  الدين،  اأدجلة 

والت�رسيعية وهو ما نلحظه يف الفقر املدقع لزعماء احلركة على امل�ستوى 

زمة الفكرية  ن و�ساعف يف مراكمة االأ املعريف منذ الثمانينيات وحتى االآ

التي عا�ستها �سورية منذ نهاية ال�سبعينيات حتى عام نهاية الت�سعينيات.

َع املثقف بعد اأزمة الثمانينيات، التي اأ�سابت املجتمع ال�سوري  لقد ُو�سِ

وهو  ال�سمت  فاإما  م��زدوج،  م��اأزٍق  يف  عميق،  ب�رسٍخ  ال�سلطة  مع  وعالقته 

اخليار الذي جلاأ اإليه الكثري من املثقفني، اأو االلتحاق باملزايا البريوقراطية 

التي اأمنتها ال�سلطة لكل من دافع عن منطقها عرب مراكز اإعالمية و�سحفية 

و�سيا�سية مرموقة، كما جرى ماأ�س�سة املثقفني عرب وزارتي الثقافة واحتاد 

 1979 اأّية درا�سة لدور هاتني املوؤ�س�ستني خالل الفرتة  اإن  الكتاب العرب، 

زمة الثقافية التي تعي�سها �سورية. حتى 2000 وما بعد تك�سف عن عمق االأ

زمة  اإذ ال ميكن قراءة اأزمة املوؤ�س�سات الثقافية يف �سورية اإال كجزٍء من االأ

اإىل   بها املجتمع املدين يف �سورية الذي انتهى 
َّ
العميقة وال�ساملة التي مر

، ذلك اأن معظم اأع�ساء احتاد الكتاب العرب، والذي 
)111(

غياٍب و�سلٍل تامني

ُيفرت�س به اأن يكون رابطة جتمع املثقفني ال�سوريني وتدافع عن حقوقهم 

لي�سوا بذي تاأثري يف احلركة الثقافية ال�سورية، ف�ساًل عن اأن اأغلب املثقفني 

واإليا�س  واأدوني�س  طرابي�سي  وجورج  غليون  كربهان  البارزين  ال�سوريني 

تامر  العجيلي وزكريا  ال�سالم  ونزار قباين وعبد  اهلل ونو�س  و�سعد  مرق�س 

وغريهم لي�سوا اأع�ساًء يف هذا االحتاد، مما يعك�س عزوف املثقفني ال�سوريني 

لقد  املحدودة،  اأطره  �سمن  الفعالية  يف  رغبتهم  وعدم  اإليه  االنت�ساب  عن 

تاأ�س�س االحتاد عام 1969 كوريث »لرابطة الكتاب ال�سوريني« التي ن�سطت 

من  ومعظمهم  و�سورية  لبنان  من  اأدباء  و�سمت  اخلم�سينيات  اأوا�سط  منذ 

بغدادي  �سوقي  كان  الرابطة  تلك  يف  ال�سوريني  واأبرز  املارك�سي،  االجتاه 

وحنا مينة و�سعيد حورانية وعادل اأبو �سنب، وقد ُعنّي �سليمان اخل�سن كاأول 

رئي�س لالحتاد الوليد، ثم تراأ�سه من بعده �سدقي اإ�سماعيل فجورج �سدقي 
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عر�سان  عقلة  علي  اإىل  و�سواًل  اجلمايل  حافظ  وبعده  بغجاتي  عدنان  ثم 

الذي يراأ�س االحتاد منذ عام 1977، وقد كان عمره حينها 36 عامًا وحتى 

883 ع�سواً  موات  واالأ منهم  حياء  االأ االحتاد  اأع�ساء  عدد  ويبلغ   ،
)112(

ن االآ

وهو عدد هزيل جداً باملقارنة مع الن�سب املرتفعة لعدد املثقفني ال�سوريني 

الفاعلني، وكما ذكر اأحد ال�سحفيني فاإن معظم اأع�ساء احتاد الكتاب العرب 

حياء يف االحتاد �ستون عامًا  ع�ساء االأ من املتقاعدين، اإذ اإن متو�سط عمر االأ

عراف والقوانني ال�سورية، وميكن اأن  وهو نف�س العمر املحدد للتقاعد يف االأ

اأي�سًا،  ومعريف  فكري  تقاعٍد  اإىل  والعمري  الزمني  التقاعد  مفهوم  نن�سب 

ذلك اأن اأع�ساء االحتاد املتوقفني عن الكتابة منذ اأكرث من ع�رس �سنوات من 

ع�ساء يبلغ عددهم 482 ع�سواً، وُي�ساف اإليهم 236 ع�سواً متوقفون عن  االأ

ع�ساء يف االحتاد بدون تاأليف اأي  الكتابة منذ خم�س �سنوات، كما اأن عدد االأ

اأع�ساء و41 ع�سواً مبوجب تاأليف كتاب واحد، و97 ع�سواً   6 كتاب يبلغ 

ين�سحب  نف�سه  م��ر  االأ يكاد   ،
)113(

غ��ري ال  كتابني  ترجمة  اأو  تاأليف  مبوجب 

بت�سجيل  ُتعنى  بريوقراطية  موؤ�س�سة  اإىل  حتولت  التي  الثقافة  وزارة  على 

اأي  الن�ساطات  اأن يكون لهذه  على دون  اإىل امل�ستوى االأ الن�ساطات ورفعها 

دوٍر يف حتريك احلياة الثقافية ال�سورية.

اإن املثقفني ال�سوريني عا�سوا حقيقًة خالل الفرتة -1979  2000 زمنًا 

املثقفني احلا�رسين يف  الثالثة من  جيال  االأ ذلك  �سمل  ال�سمت  مريبًا من 

جيال فيما بينها، اإال اأنها ت�سرتك يف حقيقة  تلك الفرتة، رغم تداخل هذه االأ

واحدة هي العجز عن الفعل والتاأثري واختيار ال�سمت مالذاً اآمنًا.

لهم  كانت  وال��ذي  ال��رواد  جيل  احل��ال  بطبيعة  هو  ال��ذي  ول  االأ فاجليل 

وتياراتها،  الغربية  بالثقافة  والتعريف  الرتجمة  يف  كبرية  م�ساهمات 

كعادل العوا وعبد الكرمي اليايف وبديع الك�سم وغريهم، انتهى به املطاف 

اإىل ال�سمت اأو احلديث يف ما ي�سمى »بالثقافة العامة«، فهو يرف�س التدخل 

عندما  املاج�ستري  يف  لطالبه  اأحدهم  عرّب  مثلما  ال�سيا�سة  يف  اأو  الدين  يف 

اأراد اأن ياأخذ من الن�س الديني و�سلطته عنوانًا لر�سالته، واإذا اأحبَّ اأن يخرج 

عن �سمته هذا ف�سيجُد يف »الثقافة العامة« مت�سعًا لكل راغب، فاحل�سارة 



64

الثقافية  التي تطبع املراكز  اإلخ هي املو�سوعات  والعوملة واملعلوماتية.. 

اأن يعي�س  ال�سمت حل�ساب  ال�سورية وحما�رساتها، ولقد ارت�سى هذا اجليل 

اآمنًا مطمئنًا ال تنغ�س ال�سلطة عليه حّله وترحاله.

ف نف�سه، �سّيما 
ّ
اأما اجليل الثاين الذي ا�ستهر »بجيل التنوير« اأو هكذا يعر

اأن غالبية رموزه رفعوا راية الكفاح املارك�سي، ك�سادق جالل العظم واأحمد 

مينة وحممد  وحنا  �سالمة  ويو�سف  زكريا  تيزيني وخ�رس  برقاوي وطيب 

اأن  مرغمًا  قبل  فالبع�س  �سيعًا،  ق 
ّ
تفر فقد  وغريهم  تامر  وزكريا  املاغوط 

خر ت�سّلم مواقع  قطار التي كان يدينها اأيديولوجيًا، والبع�س االآ يعي�س يف االأ

الثالث فهو  اأما اجليل  ال�سلطة ودخل يف ركابها م�ستفيداً من ميزاتها،  يف 

زمة بامتياز، فتكوينه الفكري ال يتيح له تعمقًا يف الق�سايا الفكرية  جيل االأ

امل�ستعلة عربيًا والراهنة غربيًا، والو�سط الثقايف ال�سائد ال ي�ساعده يف تاأ�سي�س 

»اأميته« املعرفية، وهكذا  التيارات ميكنه من اخلروج من  توا�سل مع هذه 

اأن ن�ساير غرام�سي يف  اإذا جاز لنا  �سين�ساأ جيٌل من »املثقفني العموميني« 

املثقفني الع�سويني، و�ستت�ساعف اأزمة اجليل مع واقع ال�سحف واملجالت 

�سورية  تعي�سه  ال��ذي  التام  الثقايف  الفقر  بامتياز  تكّثف  التي  ال�سورية 

يديولوجي خا�سة بالن�سبة لفكرة  باملقارنة مع تاريخها الفكري واإرثها االأ

القومية العربية، اإذ كانت على الدوام خّزانًا لهذه الفكرة وم�ساهمًا رئي�سيًا 

اأقل  ال�سورية  اإن ال�سحافة  يف جتديدها وتطويرها عرب مراحلها املختلفة، 

اأن  قبل  حتى  امللل  وتثري  الكاآبة  تبعث  رثة  �سحافة  باأنها  به  تو�سف  ما 

يحاول املرء تقليب �سفحاتها، ولذلك و�سفت دوليًا »بال�سحافة املعّلبة« 

املجالت  تختلف  وال  احلكومية،  اأو  البعثية  بالن�رسات  و�سفها  دق  ،واالأ

التو�سيف  العرب عن هذا  الكتاب  اأو احتاد  الوزارة  التي ت�سدرها  الثقافية 

�سماٍء اعتادت الكتابة بتكرار. واأمام هذا  كثرياً، اإذ هي جمرد تكرار مملل الأ

الواقع الرث لل�سحافة واملجالت �سيمتنع جميع املثقفني الذين ميار�سون 

يف  الكتابة  من  احلرية،  على  وم�رسعًا  مفتوحًا  ااًل  �سوؤ باعتبارها  الكتابة، 

هذه ال�سحف واملجالت ولذلك فهم يتحدثون عن ق�ساياهم خارج �سحفهم 

وجمالتهم، وهذا ما جنده وا�سحًا لدى مطالعة اأ�سماء الكّتاب يف ال�سحف 
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واملجالت التي ت�سدر يف بريوت، اإذ غالبيتهم من املثقفني ال�سوريني الذين 

يئ�سوا من وجود ف�سحٍة يف �سحفهم ليفكروا من خاللها وليعرّبوا عن اآرائهم 

عن طريقها، اإنهم يتوا�سلون عن طريق �سحف الغري ويتجادلون ويتبارزون 

هذه  يف  لهم  ت�ستجدُّ  التي  وامل�سائل  الق�سايا  ويثريون  ال�سحف،  هذه  يف 

ال�سحف نف�سها.

املثقفون  وليع�س  لنف�سها،  اجرتارها  ع�رس  ال�سورية  ال�سحافة  ولتع�س 

ولذلك  ح�رستهم،  وكاآبة  اأملهم  مرارة  ويتجرعوا  �سمتهم  ع�رس  ال�سوريون 

يف  اأك��ادمي��ي  ح�سوٍر  عن  له  ليبحث  بلده  غ��ادر  منهم  الكثريين  �سنجد 

اجلامعات العربية اأو الغربية اأو عن مالٍذ اآمٍن من احلرية ليمار�س من خالله 

فعل التفكري والكتابة بكل جراأة وو�سوح، ومن تلك املواقع �سيمار�س هوؤالء 

وجودهم  اأن  و�سيوؤكدون  العربية  الثقافية  احلياة  يف  تاأثريهم  املثقفون 

خارج اأوطانهم �سيكون م�سدراً حلريتهم وفاعليتهم.

ال�سعود الرمزي للمثقف ال�سوري وا�سرتداد �سلطته املعنوية

بقدر ما راأى املثقفون ال�سوريون اأنف�سهم اأنهم �سانعو ال�سيا�سة ومن�سئو 

حزاب، بقدر ما وجدوا اأنف�سهم يف نهاية الت�سعينيات  جمالها عرب تاأ�سي�سهم لالأ

�سحايا ال�سيا�سة وعلى هام�سها متامًا، اإنها مفارقة البدء والنهاية، اإذ ابتداأت 

ال�سيا�سة بهم اإذا �سح هذا التعبري، لكنها انتهت اإىل غريهم.

مل يغفر املثقفون »للع�سكر« انتهاكهم لعاملهم الذي اأوجدوه، وهم لذلك 

وا يحاولون وبلهاث ا�سرتداد �سيء مما فقدوه، مل تكن البيانات املتعاقبة  بدوؤ

�سد ال�سلطة يف  التي وّقعها املثقفون ال�سوريون بعد ا�ستالم الرئي�س ب�سار االأ

الدور املفقود واملطلوب  اإال تعبرياً عميقًا عن هذا   2000 17 متوز/يوليو 

اليوم  فال�سلطة  خمتلف،  ب�سكٍل  املرة  هذه  ولكن  وا�ستعادته،  ا�سرتجاعه 

لذلك  بها،  العقائديون اخلا�سون  ولها مثقفوها وحرا�سها  اأبوابها  مو�سدٌة 

وا يتوجهون اإىل املجتمع عرب بناء »املجتمع املدين« من اأجل ا�سرتداد  بدوؤ

تاريخهم  جمملهم-  ال�سوريون-يف  املثقفون  اأ  خطَّ لقد  ووظيفته،  دوره 

اجتماعي  لعقٍد  يتوجهون  وا  وبدوؤ �سالمي  واالإ والقومي  الي�ساري  العقائدي 
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على  قائمًا  العقد  هذا  كان  اأن  بعد  الد�ستورية  ال�رسعية  على  قائٍم  جديد 

ية املثقفني  واإذا كانت روؤ  .
)114(

لف االأ الثورية بح�سب تعبري بيان  ال�رسعية 

القومية  �سول  االأ بحكم  املدين،  للمجتمع  اكت�سافهم  يف  حديثًة  ال�سوريني 

وتطور  ن�ساأ  اإمنا  امل��دين«  »املجتمع  مفهوم  ولكون  ملعظمهم  والي�سارية 

اإىل  املتوج�سة  املثقفني  هوؤالء  نظرة  فاإن  الليربايل،  التاريخي  ال�سياق  يف 

املجتمع والتي كانت نابعًة من النظر اإليه وفقًا لع�سبياته وطوائفه وتخّلفه 

فاإن   ،
)115(

والتوجيهي والتغريي  التنموي  لدورها  وفقًا  الدولة  اإىل  والنظر 

التجربة التاريخية �سواًء اأكانت يف املجتمعات الغربية وخا�سة جمتمعات 

دول املنظومة اال�سرتاكية اأو املجتمعات العربية نف�سها التي قطعت �سوطًا 

التاريخي  التغييب  اأقنعتهم مبدى  مميزاً على طريق تفعيل املجتمع املدين 

نقطة  بو�سفه  اإليه  العودة  اأتت  هنا  ومن  املجتمع،  بحق  فيه  اأ�سهموا  الذي 

التي  �رسائيلي  االإ العربي-  ال�رساع  ق�سية  فاإن  ذلك  اإىل  وُي�ساف  البدء، 

ت�سكل املربر ال�رسعي لفر�س ا�ستمرار قانون الطوارئ يف �سورية اإىل درجة 

تخليده، كما اأنها تكّثف جممل احلوارات ال�سورية بني املثقفني وبني كافة 

حترير  يف  التاريخية  التجربة  اأثبتت  ال�سوري،  املجتمع  وفئات  �رسائح 

ال  مركزيًا  دوراً  للمجتمع  اأن  الفل�سطينية  االنتفا�سة  ويف  اللبناين  اجلنوب 

عن  نف�سها  الدولة  عجزت  الذي  بالدور  قام  اإنه  بل  ه  اإلغاوؤ اأو  تغييبه  يجب 

القيام به واأتت جتربة حرب العراق يف ني�سان/اإبريل 2003 فيما بعد لتعزز 

ية يف وقٍت متاأخر واإن بزاوية مغايرة وخمتلفة. هذه الروؤ

مهما يكن فاإن �سياق الن�ساط ال�سيا�سي للمثقفني وتوجههم نحو خماطبة 

املجتمع اأواًل واأخرياً ُيعدُّ مبثابة حتول فكري واجتماعي ومفاهيمي بارز بعد 

اأن كانت �رساعات النخب ال�سورية تتمحور حول ال�سلطة، غري اأن هذا الظهور 

البيانات  �سيغة  وا�ستخدام  ال�سوريني  للمثقفني  التعبري  جاز  اإذا  املفاجئ 

املوقعة كطريقٍة للتاأثري والتوا�سل مع الراأي العام يجد له مناذج يف التاريخ 

اإذ  ال�سوري تعود متامًا اإىل اللحظة التي مت فيها انكفاء املثقف وتهمي�سه، 

1976 وحما�رستهم ملوقع  اإىل لبنان يف عام  ال�سورية  القوات  مع دخول 

تل الزعرت وّقع عدٌد من املثقفني ال�سوريني كان من بينهم �سعد اهلل ونو�س، 
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�سارة  االإ ال�سوري يف لبنان، واعُترب حينها مبثابة  التدخل  اأدانوا فيه  بيانًا 

النظر  بغ�سِّ  والرمزي  املعنوي  ل�سوتهم  ال�سوريني  املثقفني  ل�سنع  وىل  االأ

ال�سوريني  ال�سينمائيني  1999 وقع عدٌد من  ال�سلطة، ويف عام  عن موقف 

البارزين كمحمد مل�س وعمر اأمرياالي واأ�سامة حممد ونبيل املالح وغريهم 

لل�سينما  العامة  املوؤ�س�سة  تدخل  فيه  ُيدينون  �سيا�سي  ثقايف-  بياٍن  على 

حل�سا�سيتهم  وفقًا  التعبري  من  ومنعهم  عملهم  حرية  يف  للحكومة  التابعة 

الفنية اخلا�سة، لقد وجد البيان وقتها �سدًى وا�سعًا بحكم اأنه اخرتق جدار 

ال�سمت الذي �ساد على مدى �سنواٍت طويلة واأعاد التذكري جمدداً باملثقف 

ال�سوري وا�ستقالليته ودوره يف التاأثري يف الف�ساء العام.

بعد ذلك ميكن القول اأن انتقال ال�سلطة يف �سورية اأتاح جمااًل من حرية 

اإىل تد�سينه وا�ستثماره  باقون 
ّ
ال�س ال�سوريون  الراأي والتعبري كان املثقفون 

بنف�س الوقت.

ال��ذي يح�س على احل��وار  اإط��الق ه��ذا اجل��و  وق��د لعبت عوامل ع��دة يف 

والنقا�س وال ي�ستبعده اأو ينفيه كما كان يف ال�سابق، فا�ستئناف حمادثات 

ول/ دي�سمرب 1999 عقب و�سول  ال�سالم بني �سورية واإ�رسائيل يف كانون االأ

اإ�رسائيل اأطلق نقا�سًا حاراً ووا�سعًا حول جدل  اإيهود باراك اإىل ال�سلطة يف 

حال  يف  منه  ال�سوريني  واملجتمع  املثقف  وموقف  اإ�رسائيل  مع  التطبيع 

، ومع ف�سل املفاو�سات 
)116(

التو�سل اإىل اتفاق �سالم بني �سورية واإ�رسائيل

واأخذ  �سورية  يف  �سالح  واالإ الف�ساد  حول  داخلي  حديٌث  جتدَّد  امُل�ستاأنفة 

�سبق حممود الزعبي ثم ف�سله  طابعًا دراماتيكيًا مع عزل رئي�س الوزراء االأ

ع دائرة النقا�س 
ّ
من احلزب وانتحاره فيما بعد يف اأيار/مايو 2000، مما و�س

املحدودة ب�سكٍل كبري وخرجت اأقالٌم عدة عن �سمتها وبداأت تتحدث بجراأٍة 

�سالح ال�سيا�سي واالقت�سادي اإذا كنا نرغب ل�سورية م�ستقباًل  عن �رسورة االإ

اأف�سل وهو ما عك�سته مثاًل نقا�سات ندوة الثالثاء االقت�سادية التي كانت 

والتنموية  االقت�سادية  والتحديات  زم��ات  االأ وتطرح  دوري  ب�سكٍل  ُتعقد 

دارة بكثرٍي من اجلراأة. وم�سائل الف�ساد واالإ

ثم جاء بعد ذلك انتقال ال�سلطة عرب تعديل الد�ستور واإجراء ا�ستفتاء �سعبي 
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�سد رئي�سًا للجمهورية،  كانت نتيجته 97.6  باملئة لي�سبح بعدها ب�سار االأ

احرتام  على  ليح�سَّ   2000 17متوز/يوليو  يف  للق�سم  خطابه  جاء  وقد 

خر مما �سمح بنوٍع من الهام�س يف حرية الراأي والتعبري، وكان من  الراأي االآ

كرث  كرث �سبقًا القتنا�سه بحكم كونها االأ الطبيعي اأن تكون فئة املثقفني االأ

املجتمع  مفهوم  والدة  ق�سة  بداأت  لقد  له.  طَلبًا  كرث  واالأ للتغيري  ح�سا�سية 

املخرج  منزل  يف  املثقفني  من  لعدٍد  دورية  اجتماعات  خالل  من  املدين 

اأمثال  الي�ساري من  نبيل املالح وبح�سور عدٍد من املثقفني ذوي االجتاه 

�سكر وحممد جناتي  ويا�سني  دليلة  وعارف  قار�سلي  كيلو وحممد  مي�سيل 

�سد  طيارة ويو�سف �سلمان ورفعت ال�سيويف وذلك قبل وفاة الرئي�س حافظ االأ

�رسورة  حول  يتمحور  النقا�س  كان  لقد  مايو200،  28اأيار/  يف  وحتديداً 

�سنوات  على مدى  ال�سلطة  قبل  ا�ستبعاده من  بعد  لدوره  املجتمع  ا�ستعادة 

خرية اأتت  طويلة وبح�سور النائب وال�سناعي ريا�س �سيف يف اجلل�سات االأ

املجتمعون  و�ساغ   
)117(

امل��دين« املجتمع  اأ�سدقاء  »جمعية  تاأ�سي�س  فكرة 

م�سودًة اأوىل ثم ثانية للجمعية اأ�سارت اإىل اأن »املجتمع املدين كما نراه، هو 

جمموع التنظيمات املجتمعية غري احلكومية من جمعيات ونقابات وهيئات 

واأحزاب ومنظمات وو�سائل اإعالم حرة متعددة ومتنوعة ونواٍد وموؤ�س�سات، 

جوهره اخليار الدميقراطي، وال ميكن للدميقراطية اأن تتج�سد اإال عرب نهو�س 

املجتمع املدين باأنظمته وموؤ�س�ساته وخلق حال حوار نقدي بني املجتمع 

ُيعترب  موؤ�س�سات املجتمع  تفعيل  اأن  الوطن، كما  اأجل م�سلحة  والدولة من 

ال�سبيل الوحيد لبناء دولة حقيقية للجميع وحتقيق حراك اجتماعي فاعل« 

و�سواًل اإىل الدعوة اإىل »تاأ�سي�س جمعية اأ�سدقاء املجتمع املدين يف �سورية، 

.
)118(

عّلنا نقّدم جهداً ُي�سهم يف بناء جمتمع دميوقراطي متطور«

وقد �س���عى النائب ريا�س �س���يف يف لق���اٍء مع نائب رئي�س اجلمهورية 

ما  »ب��اأن  رده  فكان  للجمعية،  ترخي�س  على  احل�سول  خدام  احلليم  عبد 

»وطالبه  واح��د  رقم  البالغ  مبثابة  »ويعترب«  اأحمر  خٌط  هو  به  تقومون 

وعندها  قريبًا،  ي�سدر  �سوف  واجلمعيات  حزاب  لالأ قانونًا  ن  الأ بالتمهل« 

النائب  عليه  فاأّكد   ،
)119(

ر�سمي« ترخي�ٍس  على  للح�سول  التقدم  باإمكانكم 
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�سيف باأن هذا احلزب لن يكون يف اإطار اجلبهة الوطنية التقدمية التي ت�سكل 

طار ال�سيا�سي الوحيد الر�سمي يف �سورية، ف�سّدق ذلك خدام واأخربه قائاًل  االإ

.
)120(

»نعم، لن يكون ع�سواً يف اجلبهة الوطنية التقدمية«

هنا حدث افرتاق بني خطني، ذلك اأن جمموعة املثقفني ال�سوريني التي 

رت فيما بعد اإىل ما ي�سمى »جلان اإحياء املجتمع  ت يف لقاءاتها وتطوَّ
َّ
ا�ستمر

املدين« يف حني اتبع النائب �سيف املعروف بديناميته وعمليته خطًا اآخر، 

اإذ اأعلن عن تاأ�سي�س »منتدى احلوار الوطني« متمتعًا بح�سانته الربملانية 

»الن�سبية« ومعّلاًل ذلك باأن من �سالحياته كنائب »اأن يجتمع اإىل املواطنني 

وي�ستمع اإىل �سكاويهم«، وقد افتتح املنتدى ن�ساطه يف 13 اأيلول/ �سبتمرب 

2000 مبحا�رسٍة عن املجتمع املدين ل�سيخ املثقفني ال�سوريني كما اأ�سبح 

اللقاء اهتمامًا �سيا�سيًا واإعالميًا  اأخذ هذا  اأنطون مقد�سي، وقد  ُيطلق عليه 

اإذ ا�ستبقت ال�سلطات ال�سورية  اأو منا�سبات.  م�ساعفًا الجتماع عدة مواقف 

نيوز«  »املحرر  �سحيفة  عرب  »حتذيرية«  ر�سائل  باإر�سال  املنتدى  افتتاح 

»يريدون  باأنهم  �سورية«  يف  املدين  املجتمع  »دعاة  اتهمت  اإذ  اللبنانية، 

لتطبيقها  احلاكمة  باأنظمتها  طاحة  االإ يف  ال�رسقية  اأوروبا  جتربة  اقتبا�س 

و�سف  حد  على  بالنظام«  ال�سلة  الوثيق  »امل�سدر  وت�ساءل  �سورية«،  على 

اأ�سدقاء  جمعية  تاأ�سي�س  نّية  وراء  الكامن  احلقيقي  »الهدف  عن  ال�سحيفة 

غري  و�سيا�سية  ثقافية  منتديات  »اإقامة  اإىل  ي�سعون  اإذ  امل��دين«  املجتمع 

، وبنف�س 
)121(

معلنة، ومن املرجح اأن تكون اأندية الروتاري املا�سونية بينها

�سد  االأ ب�سار  الرئي�س  اإىل  ر�سالًة  وّجه  قد  نف�سه  مقد�سي  اأنطون  كان  الوقت 

وىل جلهة  عرب �سحيفة »احلياة« بتاريخ 14 اآب/ اأغ�سط�س 2000، ُتعترب االأ

عالم دون و�سائط اأو مربرات، اإذ  خماطبة رئي�س اجلمهورية عرب و�سائل االإ

قال فيها بكل عفويٍة و�رساحٍة وجراأة »الو�سع العام، وباخت�سار يا �سيدي: 

�رسح  اأن  وبعد  واإن�ساين«  ثقايف  واأي�سًا  واقت�سادي  �سيا�سي  عام،  انهيار 

من  �سيدي  يا  كفانا  »لقد  قائاًل  اأ�ساف  العام  الو�سع  هذا  موجزة  بكلماٍت 

الكالم الف�سفا�س: مكا�سب ال�سعب، اإجنازات ال�سعب، اإرادة ال�سعب.

ال�سعب غائب يا �سيدي منذ زمٍن طويل، اإرادته م�سلولة تقوم اليوم على 
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ول على ال�سعيد اخلا�س اأن يعمل لياًل ونهاراً كي ي�سمن  حتقيق هدفني: االأ

قوت اأوالده.

يتبنى  واأن  قوله،  منه  ُيطلب  ما  يقول  اأن  العام،  ال�سعيد  على  والثاين 

ال�سلوك الذي ُيطلب منه )م�سريات، هتافات...( اإن الذي يع�سم هذا ال�سعب من 

الدمار، هو اأنه يتعاي�س مع هذا الو�سع املرتدي تعاي�س املري�س مع مر�ٍس 

.
)122(

مزمن«

بف�سله من موقعه  الثقافة مها قنوت قراراً  اأ�سدرت وزيرة  الفور  وعلى 

مدى  على  عليها  اأ�رسف  التي  والن�رس  والرتجمة  التاأليف  ملديرية  كمديٍر 

�سنواٍت طويلة �ساهم خاللها بدوٍر كبرٍي يف رعاية الكتب املرتجمة احلديثة 

، وقد اأحدثت ر�سالته تلك 
)123(

بداعي ال�ساب واملميز ون�رس النتاج الفكري االإ

والعربي مما  ال�سوري  الثقايف  الو�سط  لدى  عليها �سدًى �رسيعًا  الفعل  وردُّ 

فباجتماع  وهكذا  جمدداً،  املحك  على  والتعبري  الراأي  حرية  ق�سية  و�سع 

مقد�سي  اأنطون  ،وتقدمي  �سيف  ريا�س  منزل  يف  الوطني«  احلوار  »منتدى 

اأ�سبه  املرتقب  اللقاء  عندها  بدا  امل��دين«،  »املجتمع  وعن  فيه  حما�رسًة 

كان  ما  قدر  وعلى  طويلة،  عقوٍد  من  �سورية  ت�سهده  مل  للمعار�سة  بتجمٍع 

رغبٍة  عن  امل�ساركني  مداخالت  عرّبت  ما  بقدر  معتداًل  املحا�رس  خطاب 

و�ساع ال�سيا�سية واالقت�سادية  عميقة وحقيقية يف احلوار ويف مناق�سة االأ

عالمي الالفت  واالجتماعية ال�سورية بعد غياٍب طويل. بعد هذا احل�سور االإ

ول )املعروف ببيان ال-  99 مثقفًا( وذلك  جاء بيان املثقفني ال�سوريني االأ

الطوارئ  حالة  »اإلغاء  اإىل  البيان  دعا  اإذ   ،2000 اأيلول/�سبتمرب   27 يف 

1963، واإ�سدار عفو عام  حكام العرفية املطبقة يف �سورية منذ العام  واالأ

دولة  واإر�ساء  املنفيني،  بعودة  وال�سماح  ال�سيا�سيني،  املعتقلني  كافة  عن 

القانون، واإطالق احلريات العامة، واالعرتاف بالتعددية ال�سيا�سية والفكرية 

، وقد وّقع عليه العديد 
)124(

وحرية االجتماع وال�سحافة والتعبري عن الراأي«

ّثرة يف احلياة الثقافية ال�سورية كاأنطون مقد�سي وبرهان  �سماء املوؤ من االأ

غليون و�سادق جالل العظم وطيب تيزيني ومي�سيل كيلو وعدٌد ال باأ�س به 

عالمي  من ال�سينمائيني واملحامني البارزين وقد اأحدث اأثراً عرب االهتمام االإ
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التي تخرج من  وىل«  االأ احلرية  بو�سفه »�رسخة  الالفت  والعربي  العاملي 

.
)125(

داخل �سورية

ال�سوريني  للمثقفني  بالن�سبة  ال�سبات  �سحوة  البيان  ه��ذا  مّثل  لقد 

اجلمعي  املتخّيل  يف  املعنوي  وح�سورهم  الرمزية  ل�سلطتهم  وا�ستعادًة 

بو�سفهم املعربين عن ال�سمري الذي يتجه دومًا باجتاه احلق واحلرية، لقد 

ال�سورية« على  »باملعايري  اإيجابية جداً  الر�سمية  ال�سلطات  ا�ستجابة  كانت 

اأمنية ُتعترب يف  اأّية �سغوطات  اإىل  يُّ من املوقعني 
اأ اإذ مل يتعر�س  البيان، 

�سد  �سورية مبثابة نتيجة طبيعية، بل ا�ستجابت ال�سلطات والرئي�س ب�سار االأ

ت�رسين  يف  �سيا�سي  معتقل   600 يعادل  ما  عن  فراج  باالإ �سخ�سيًا  نف�سه 

يف  اخلرب  ذكرت  من  اأول  الر�سمية  ال�سحف  وكانت  اأكتوبر2000،  ول/  االأ

ول  االأ الر�سمي  االعرتاف  مبثابة  اعترب  الذي  مر  االأ  ،
)126(

وىل االأ �سفحاتها 

بوجود »معتقلني �سيا�سيني« بعد اأن كانت ال�سلطات الر�سمية تنكر با�ستمرار 

وجودهم وتعتربهم موقوفني يق�سون عقوبتهم الق�سائية.

للمثقفني  ن�ّسط احلراك االجتماعي وال�سيا�سي وخا�سة بالن�سبة  كلُّ هذا 

اإحداث  باجتاه  ال�سغوط  من  للمزيد  تفّوت  ال  فر�سًة  ذلك  يف  راأَوا  الذين 

مبداأ  على  فقط  ولي�س  حقيقية  قانونية  �سمانات  مع  �سيا�سية  انفراجات 

بداأت  ولذلك   ،
)127(

النظر غ�س  �سيا�سة  اأو  خ�رس  االأ ال�سوء  اأو  النب�سات 

املنتديات والندوات تنت�رس كالفطر كما �سبهها اأحد ال�سحافيني ال�سوريني، 

، ثم منتدى جمال 
)128(

ن�سان فاأُعلن عن تاأ�سي�س املنتدى الثقايف حلقوق االإ

وبنف�س   ،2001 الثاين/يناير  كانون   13 يف  الدميقراطي  للحوار  تا�سي  االأ

الوقت كان عدٌد من املثقفني ال�سوريني املن�سوين حتت ما اأ�سموه »الهيئة 

�سوريًا  22 مثقفًا  اإحياء املجتمع املدين« وكان عددهم  للجان  التاأ�سي�سية 

وقد   ،
)129(

مثقفًا  14 على  النهائي  العدد   
َّ
ا�ستقر اأن  اإىل  بع�سهم  ان�سحب  ثم 

جمع  بعد  فيما  رعت  التي  واملنتظمة  الدورية  اجتماعاتهم  يف  وا 
ّ
ا�ستمر

لهجًة ت�سعيدية  الذي حمل  لف«  االأ »بيان  ي  �ُسمِّ ال�رسورية ملا  التوقيعات 

 1963 8اآذار/مار�س  ال�سابقة من حركة  خا�سة بالن�سبة لتقييمه املرحلة 

وا�سعة جداً  فعٍل  ردود  اأثار  ما  1970 وهو  الثاين /نوفمرب  ت�رسين  وحتى 
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م�سطفى  الدفاع  كوزير  ال�سوريني  امل�سوؤولني  من  كبري  عدد  ل�سان  على 

افتتاحيات  يف  ذلك  ظهر  كما  وغريهما 
 )131(

ع���الم االإ ووزي��ر   
)130(

ط��ال���س

، وال�سحف العربية التي ت�سدر من بريوت والتي تعد 
)132(

ال�سحف الر�سمية

.
)133(

حم�سوبًة على النظام ال�سوري خا�سًة �سحيفة »املحرر العربي«

لف كان  االأ بيان  اإ�سدار  �ساهم يف  الذي  الوا�سع  الطيف  اأن  القول  ميكن 

له تاأثريه ال�سيا�سي واملجتمعي املبا�رس، جلهة بداية ت�سدد ال�سلطات جتاه 

العامة  اأو جلهة رفع �سقف املطالب  عالمي،  االإ الن�ساط  النوع من  مثل هذا 

على  مبا�رس  ب�سكٍل  ذلك  وانعك�س  ال�سيا�سية  والتعددية  باحلريات  املتعلقة 

حوارات ال�سوريني فيما بينهم، وامتلكت »الهيئة التاأ�سي�سية« ح�سوراً رمزيًا 

ب�سفتها �سوت املثقفني ال�سوريني، وبنف�س الوقت كان النائب ريا�س �سيف 

�سه يف منزله  �سَّ
يفّكر ب�سكٍل جديد يف اإعطاء »منتدى احلوار الوطني« الذي اأ

اأُطلق  املنتدى  �سوؤون  تدير  جلنة  تاأ�سي�س  يف  ذلك  وجتلى  موؤ�س�سية  �سيغًة 

 ،
)134(

14ع�سواً عليها »جلنة منتدى احلوار الوطني« التي كانت موؤلفة من 

للجان  التاأ�سي�سية  »الهيئة  يف  ن�ساطهم  بني  اأع�سائها  بع�س  جمع  وقد 

اإحياء املجتمع املدين« وبني م�ساركتهم يف »جلنة منتدى احلوار الوطني«، 

»الثورة« ومببادرة  الر�سمية  ال�سورية  ال�سحف  اإحدى  الوقت كانت  وبنف�س 

من رئي�س حتريرها ال�سجاع حممود �سالمة رحمه اهلل قد فتحت �سفحاتها 

ملناق�ساٍت نظرية و�سيا�سية واجتماعية عميقة حول مفهوم املجتمع املدين 

وعالقته بالدولة اأو موقفه منها واإ�سكالية التعار�س والتكامل بني الطرفني 

مما   ،
)135(

ال�سوريني املثقفني  من  كبري  عدٌد  النقا�سات  هذه  يف  �ساهم  وقد 

»املجتمع  النقا�سات حول  بداأت حتت�سن  الر�سمية  عالم  االإ و�سائل  اأن  بدى 

مام باجتاه قوننة  مر الذي راأى فيه البع�س حافزاً للدفع اإىل االأ املدين« االأ

هذه »املكا�سب« .

حتفيزيًا  دوراً  وتلعب  وتن�سط  تت�سع  املنتديات  كانت  الوقت   وبنف�س 

اإذ  املتاحة،  احلرية  م�ساحات  وا�ستثمار  امل�ساركة  على  ال�سوري  للمجتمع 

اآليات  بداأ »منتدى احلوار الوطني« برناجمًا مكّثفًا رّكز ب�سكٍل رئي�سي على 

وىل فيه بعنوان »حق  التحول ال�سيا�سي يف �سورية، وقد كانت املحا�رسة االأ
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مما   
)137(

ال�سيا�سي �سالح  االإ عن  اأخرى  مبحا�رسة  اأُتبعت  ثم 
 )136(

القول«

جعل النقا�س يف املنتدى مرّكزاً ب�سكٍل عملي يف تقدمي اأفكار وحلول نظرية 

�سالح ال�سيا�سي واالقت�سادي يف �سورية. وعملية لالإ

والوحدة«  الدميقراطية  اأجل  من  »التجمع  تاأ�سي�س  عن  ع��الن  االإ وجاء 

، ومتَّ ذلك عرب 
)138(

القدامى النا�رسيني  اأع�سائه من  كحزٍب �سيا�سي معظم 

حزاب  لالأ جديد  قانون  �سدور  قرب  اإىل  اإ�سارًة  اأعطى  مما  �سحفي  موؤمتٍر 

ثم  �سدوره،  عن  كثرياً  يدور  احلديث  كان  اأن  بعد  �سورية،  يف  ال�سيا�سية 

اأعلن كرمي ال�سيباين عن حزبه »احلزب الوطني الدميقراطي« يف 18 كانون 

�سارتان  االإ هاتان  لتوؤكد  اأي�سًا،  �سحفي  موؤمتر  عرب   2001 يناير  الثاين/ 

�سيف  ريا�س  النائب  دفع  مما  ال�سدور،  قريب  حزاب  لالأ قانونًا  اأن  على 

ال�سلم  ا�سم »حركة  تاأ�سي�س حزٍب جديد حمل  عالن عن  اإىل اال�ستعجال باالإ

االجتماعي« وذلك يف »منتدى احلوار الوطني« بتاريخ 31 كانون الثاين/ 

قانون جديد  عالن عن �سدور  االإ يتم  اأن  عن  �سيف  توقع  اإذ   ،2001 يناير 

2001، كما ورد ذلك على ل�سان �سليمان  14 �سباط/ فرباير  حزاب يف  لالأ

مني القطري حلزب البعث العربي اال�سرتاكي ثم يتم تو�سيع اجلبهة  قداح االأ

قد  بذلك  ال�سلطة  وتكون  بها،  �سبيهة  اأحزاب  با�ستن�ساخ  التقدمية  الوطنية 

اأن  �سيف  فاأحبَّ  ال�سيا�سية،  التعددية  وحققت  ال�سيا�سي  االنفتاح  اأجَن��زت 

حزاب ذات خط  ي�سع ال�سلطة اأمام ا�ستحقاٍق من نوع جديد وهو ال�سماح الأ

الوطنية  اجلبهة  مظلة  حتت  يعمل  وال  ال�سيا�سي  بالن�ساط  خمتلف  ليربايل 

التقدمية، لكن �سيف الذي كتب ورقة »حركة ال�سلم االجتماعي: مبادئ اأولية 

 على عجل، مل يكن موّفقًا يف �سياغة �سيا�سية تتالءم مع الواقع 
)139(

للحوار«

قليات  ال�سيا�سي القائم ويتواءم معه خا�سة من زاوية بدئه بالدفاع عن االأ

ال�سيا�سي  العقل  عليها  يقوم  التي  القومية  الذهنية  يتنا�سب مع  ال  ما  وهو 

القومي ميّثل بالن�سبة  الوعي  اأن  الر�سمي منه واملعار�س يف �سورية، ذلك 

اأحدثت ورقة  ولذلك  يفكرون من خالله وبه،  الذي  العام  طار  االإ لل�سوريني 

عالن عنها يف 31 كانون  »حركة ال�سلم االجتماعي« ردة فعٍل �سلبية اأثناء االإ

اإذ راأى   من قبل امل�سوؤولني الر�سميني يف �سورية 
)140(

الثاين/ يناير 2001
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 ،
)141(

�سورية جلزاأرة  دعوًة  اجلمهورية  رئي�س  نائب  خدام  احلليم  عبد  فيها 

ل بالبدء يف كبح ن�ساط املنتديات وكبتها. وهو ما عجَّ

»املاأزق  بعنوان  الوطني  احلوار  منتدى  يف  خ��رية  االأ املحا�رسة  كانت 

، لكاتب هذه ال�سطور، 
)142(

ال�سيا�سي واإ�سكالية التعرث الدميقراطي يف �سورية«

الواقع  بت�سخي�س  لتبحث  العموميات  اأول حما�رسة تخرج عن  ولقد كانت 

ذلك،  اإىل  وما  العربي  الواقع  عن  عيانية  مقاربات  دون  مبا�رسًة  ال�سوري 

�ساعات  خم�س  ملدة  وا�ستمرت   
)143(

الفتًا اإعالميًا  اهتمامًا  �سهدت  ولذلك 

متوا�سلة كانت النقا�سات فيها مبنتهى اجلدية وامل�سوؤولية. يف اليوم التايل 

حرى وقفها نهائيًا،  عالن عن �رسوٍط لتقييد ن�ساط املنتديات اأو باالأ جرى االإ

اإذ ُطِلَب من امل�سوؤولني عن تنظيم هذه املنتديات تقدمي ا�سم املحا�رس ون�س 

املحا�رسة واأ�سماء احل�سور اإىل غري ذلك قبل 15 يومًا من موعد املحا�رسة 

الذي عنى حقيقًة وقف  مر  االأ  ،
)144(

املوافقة واالنتظار حتى احل�سول على 

من ال�سيا�سي التابع لوزارة الداخلية،  ن�ساط املنتديات بتوجيٍه من فرع االأ

وترافق ذلك مع تعميٍم من القيادة القطرية حلزب البعث تتهم فيه املثقفني 

القيادة  اأع�ساء  وقام   ،
)145(

ب��اخل��ارج ومرتبطون  عمالء  باأنهم  ال�سوريني 

طروحات  االأ هذه  من  للتحذير  ال�سورية  املحافظات  على  بجولة  القطرية 

املختلفة  التقييدات  هذه  اإثر  وعلى   ،
)146(

امل��دين« »املجتمع  اإىل  تدعو  التي 

»منتدى  ا�ستثناء  جرى  بينما  ن�ساطه،  وقف  املنتديات  من  الكثري  اأعلن 

النا�رسي  الطيف  ميّثل  نه  الأ وذلك  الدميقراطي«،  للحوار  تا�سي  االأ جمال 

، اأما منتدى احلوار 
)147(

القومي القريب من توجه القيادة ال�سيا�سية ال�سورية

 قبل اأن ُيعلن نهائيًا 
)148(

الوطني فقد اأعلن النائب �سيف حتّوله اإىل »م�سافة«

مر   االأ
)150(

عالن ر�سميًا عن نهاية »ربيع دم�سق« وعندها جرى االإ
 )149(

اإغالقه

الذي انعك�س مبا�رسة على حراك املثقفني ال�سوريني ون�ساطهم، لكنهم على 

اكت�سبت  التي  التمثيلية  ن�ساطهم عرب هيئاتهم  ا�ستمروا يف  ذلك  الرغم من 

�رسعيًة واقعية خالل تلك الفرتة ال�سابقة، فالهيئة التاأ�سي�سية للجان اإحياء 

املجتمع املدين عملت على اإ�سدار وثيقة اأخرى ُعِرفت بوثيقة »التوافقات« 

تا�سي« بن�ساطه   »منتدى جمال االأ
َّ
 وا�ستمر

)151(
يف 25 �سباط/فرباير 2001
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، اأما »منتدى احلوار الوطني« فبالرغم 
)152(

عرب حما�رسٍة عن »ثقافة اخلوف«

من حتويل النائب ريا�س �سيف اإىل الق�ساء للتحقيق معه ب�ساأن ورقة »حركة 

احل�سول  يف  بالتفكري  جديًا   ب��داأت  اللجنة  فاإن   
)153(

االجتماعي« ال�سلم 

كونها  والعمل  االجتماعية  ال�سوؤون  وزارة  من  قانوين  ترخي�س  طلب  على 

وكان  اجلمعيات،  من  النوع  هذا  ملثل  بالتاأ�سي�س  املخّولة  الر�سمية  اجلهة 

الوطني  �سبق منتدى احلوار  قد  الدميقراطي  للحوار  تا�سي  االأ منتدى جمال 

يٍّ من املنتديني اللذين اأ�سبحا لهما 
، مل يحمل طلب ترخي�س اأ

)154(
يف ذلك

تدلُّ على رغبتهما يف  كلمة  اأّية  املميز  واالجتماعي  عالمي  االإ ح�سورهما 

، ولي�س ذلك تعففًا عن ال�سيا�سة بقدر ما هو رغبة يف 
)155(

الن�ساط ال�سيا�سي

االنطواء حتت مظلة القانون عرب �سحب اأّية ذريعة قد ت�ستخدمها ال�سلطة لعدم 

احل�سول على الرتخي�س القانوين، وبالرغم من ذلك جاء رد وزارة ال�سوؤون 

،فقررت جلنة 
)156(

االجتماعية والعمل �رسيعًا برّد الطلب ورف�س الرتخي�س

موافقة  عن  النظر  بغ�سِّ  املنتدى  ن�ساط  ا�ستئناف  الوطني  احلوار  منتدى 

ال�سلطات على ذلك اأو رف�سها.

ماأمون احلم�سي يف  للنائب حممد  ال�سلطات  اعتقال  لكن جاءت خطوة 

اآب/ اأغ�سط�س 2001 بعد اإعالنه اإ�رسابًا عن الطعام كي تتحقق اأهدافه التي 

 لتحمل موؤ�رساً �سلبيًا على اجتاه ال�سلطات للعودة اإىل 
)157(

اأعلنها يف بيانه

مني  اإرث القمع واالعتقال والتخويف، وتعززَّ ذلك مع اعتقال ريا�س الرتك االأ

العام للحزب ال�سيوعي ال�سوري-  املكتب ال�سيا�سي وذلك يف اأيلول/�سبتمرب 

2001 بعد م�ساركة له يف برنامج »بال حدود« على قناة »اجلزيرة« القطرية 

احلوار  منتدى  ن�ساط  ا�ستئناف  وجاء  وال�سكوك،  املخاوف  زاد  مما   )158(

الوطني يف 6 اأيلول/�سبتمرب 2001 مبحا�رسٍة للدكتور برهان غليون الذي 

َقِدَم من باري�س حيث يقيم خ�سي�سًا للم�ساركة يف ا�ستئناف ن�ساط املنتدى 

ولُيعلن فتح �سفحة جديدة كما قال يف بداية حما�رسته التي كانت بعنوان 

، وبعد 
)159(

�سالح والتغيري يف �سورية: نحو عقد وطني جديد« »م�ستقبل االإ

 500 يفوق على  ما  �ساعات متوا�سلة وبح�سور   ملدة خم�س 
َّ
ا�ستمر نقا�س 

ال�سوريني  بني  واإمكانيته  التوا�سل  بحيوية  امل�ساركون  فيها  �سعر  �سخ�س 
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جميعًا ومن كل اأطيافهم واألوانهم �سّيما واأن املحا�رسة تدعو اإىل بناء عقد 

وطني جديد بني النخب ال�سيا�سية يف �سورية وبني ال�سلطة من جهة واملجتمع 

وقوى املعار�سة من جهة اأخرى، غري اأن ال�سلطات ال�سورية رّدت على ذلك 

الذي  مر  االأ  ،
)160(

7اأيلول/�سبتمرب2001 يف  �سيف  ريا�س  النائب  باعتقال 

اال�ستمرار  على  والتاأكيد  بذلك  للتنديد  الوطني«  احلوار  منتدى  »جلنة  دفع 

مرة  �رسيعًا  الرد  وجاء   ،
)161(

امل�ستمرة بياناتها  عرب  املنتدى  ن�ساط  يف 

اأخرى باعتقال خم�سٍة اآخرين هم الدكتور عارف دليلة عميد كلية االقت�ساد 

�سابقًا، د. وليد البني ود. كمال اللبواين وح�سن �سعدون وجميعهم اأع�ساء يف 

جلنة املنتدى، كما اعُتقل اأي�سًا حبيب �سالح امل�سوؤول عن املنتدى الثقايف 

على  وامل�سممة  املنددة  البيانات  �سدور  ا�ستمرار  ومع   ،
)162(

طرطو�س يف 

اال�ستمرار يف ن�ساط املنتديات جاء اعتقال نا�سطني اآخرين هما املحامي 

تا�سي للحوار الدميقراطي وفواز  حبيب عي�سى الناطق با�سم منتدى جمال االأ

اأيلول/   11 �سباح  يف  وذلك   
)163(

الوطني احلوار  منتدى  جلنة  ع�سو  تللو 

عالم  11اأيلول/ �سبتمرب لتنقل اهتمام االإ اأتت تفجريات  �سبتمرب2001، ثم 

على  عك�سية  فعٍل  ردة  اأحدَث  مما  متامًا  خمتلف  مغاير  اجتاه  اإىل  والعامل 

رابحة يف  الذي كان ورقًة  عالم  االإ واأن  �سّيما  والنا�سطني،  املثففني  حراك 

يدهم قد اجته يف اجتاٍه مغاير متامًا، ولذلك ميكن القول اأن املثقفني عا�سوا 

اإىل حني  اأيلول/ �سبتمرب فرتة �سباٍت حقيقي  اأحداث احلادي ع�رس من  بعد 

ثر  االأ �ستعقب هذا احلدث ذي  التي  ال�سيا�سي  العمل  اآليات  النظر يف طبيعة 

الدويل ال�سخم.

الذي  دم�سق  لربيع  الر�سمية  النهاية  االعتقاالت حقيقًة  �ست هذه 
ّ
كر لقد 

اأن ُيثمر مناخًا  ال�سوريني على  راهن عليه العديد من املثقفني والنا�سطني 

عقود،  منذ  مفقوداً  كان  اأن  بعد  �سورية  يف  واحلريات  احلقوق  من  جديداً 

ال�سيا�سي  النظام  اآلية عمل  اإىل  بالنظر  �سف  لالأ �سقط  قد  الرهان  اأن هذا  اإال 

م�ساك بجميع  يف �سورية التي ال حتتمل االنفتاح اأو التغيري وت�رسُّ على االإ

عالمية. مفا�سل احلياة ال�سيا�سية واالجتماعية واالإ

مثل  من  االنفراجات  بع�س  من  بالرغم  اأن��ه  القول  فيمكن  يكن  مهما 
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بالن�ساط  ن�سان  االإ حقوق  جلمعية  وال�سماح   
)164(

الرتك ريا�س  عن  فراج  االإ

اإال اأن ذلك ال ُي�سيء ال�سورة القامتة لو�سع احلريات العامة يف  واحلركة، 

�سورية والتي عمل املثقفون ال�سوريون بداأٍب وجد على ات�ساع دائرتها حتى 

ول الذي يطمح  تتحقق دولة احلق والقانون التي ميكن اعتبارها الهدف االأ

معظم ال�سوريني من اأجل حتقيقه واإجنازه.
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)69( انظر:  حمدان حمدان، اأكرم احلوراين:  رجٌل للتاريخ )بريوت:  دار بي�سان، 1996( 

وعز الدين دياب، اأكرم احلوراين كما اأعرفه )بريوت:  دار بي�سان، 1998(.

ال�سيوعي -1924 1954 )دم�سق:   انظر:  زياد املال، �سفحات من تاريخ احلزب   )70(

العربي  امل�رسق  يف  ال�سيوعية  حزاب  االأ تركماين،  اهلل  وعبد   )1994 هايل،  االأ دار 

من�سورات  )بريوت:   الثانية  اخلليج  اإىل حرب  الع�رسينيات  القومية يف  وامل�ساألة 

�سمن  ال�سوري،  ال�سيوعي  احلزب  الكيالين،  الدين  �سم�س  واأي�سًا:    ،)2002 ن،  االآ

حزاب واحلركات الي�سارية( حترير في�سل دراج وحممد جمال باروت  مو�سوعة )االأ

)دم�سق:  املركز العربي للدرا�سات اال�سرتاتيجية، 2003( ج1، �س-158 260.

ال�سورية  احلالة  العربية:   والقومية  املتحدة  الواليات  �ساوندرز،  ف.  بوين  انظر:    )71(

 )2002 ط1،  نينوى،  دار  )دم�سق:   كال�س  خليل  �سامر  ترجمة   ،1960  1953-

�س-58 92.

خوان امل�سلمني يف �سورية،  )72( انظر:  حممد جمال باروت، اأ�سول وتعرجات جماعة االإ

د. في�سل دراج وجمال  �سالمية( حترير  االإ حزاب واجلماعات  )االأ �سمن مو�سوعة 

باروت )دم�سق:  املركز العربي للدرا�سات اال�سرتاتيجية، ط1، 2000(.

دم�سق،  جامعة  مطبعة  )دم�سق:   �سالم  االإ ا�سرتاكية  ال�سباعي،  م�سطفى  انظر:    )73(

.)1959

)74( باتريك �سيل، ال�رساع على �سورية، ]م، �س[، �س46. 

)75( املرجع نف�سه، �س49.
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)76( املرجع نف�سه، �س50.

)77( املرجع نف�سه، �س -52 53.

 137 اأيام ح�سني الزعيم:   )78( للمزيد حول انقالب ح�سني الزعيم انظر:  نذير فن�سة، 

فاق اجلديدة، ط2، 1983(واأي�سًا:  بول اأوبري  يومًا هزت �سورية )بريوت:  دار االأ

الدرا�سات  )دم�سق:  مركز  والثالثون  وال�سبعة  املائة  واأيامه  الزعيم  لويد، ح�سني 

و�سط:   االأ ال�رسق  يف  اخلفية  احلرب  راثميل،  اأن��درو  واأي�سًا:    ،)2001 الع�سكرية، 

ال�رساع ال�رسي على �سورية -1949 1961، ترجمة عبد الكرمي حمفو�س )دم�سق:  

دار �سلمية للكتاب، ط2، 1997(.

)79( باتريك �سيل، ال�رساع على �سورية، ]م، �س[، �س 70.

)80( جوناثان اأوين، اأكرم احلوراين، درا�سة حول ال�سيا�سة ال�سورية، ]م،�س[، �س 162.

)81( باتريك �سيل، ال�رساع على �سورية، ]م،�س[، �س220.

)82( جوناثان اأوين، اأكرم احلوراين، درا�سة حول ال�سيا�سة ال�سورية، ]م،�س[، �س243.

)83( باتريك �سيل، ال�رساع على �سورية، ]م،�س[، �س243.

)84( املرجع نف�سه، �س 243.

]م،���س[،  احلديثة،  العربية  الدولة  يف  وامل��دين  هلي  االأ املجتمعان  حنا،  اهلل  عبد   )85(

�س-243 245.

تا�سي حائز على �سهادة الدكتوراه يف احلقوق من جامعة باري�س عام  )86( عدنان االأ

فكار الي�سارية ال�سائدة اآنذاك يف فرن�سا  1932 وعاد اإىل مدينته حم�س متاأثراً باالأ

وقد �سجل ذلك يف كتابه )اأزمة احلكم يف �سورية( ال�سادر يف حم�س عام 1954، 

هلي واملدين يف الدولة العربية احلديثة، ]م،�س[،  انظر:  عبد اهلل حنا، املجتمعان االأ

�س -246 249.

دم�سق،  جامعة  مطبعة  )دم�سق،  �سالم  االإ ا�سرتاكية  ال�سباعي،  م�سطفى  انظر:    )87(

.)1959

الدرا�سات  موؤ�س�سة  )بريوت،  االحتالل  اإىل  الطريق  انظر:  حممد م�سلح، اجلوالن:    )88(

�رسائيلية للحدود ال�سورية خالل  الفل�سطينية، 2000( حيث ير�سد االنتهاكات االإ

الفرتة -1949 1967.

)89( باتريك �سيل، ال�رساع على �سورية ]م،�س[، �س 286  .

)90( راجع اأي�سًا كتاب:  حممد م�سلح، اجلوالن الطريق اإىل االحتالل )بريوت:  موؤ�س�سة 

الدرا�سات الفل�سطينية، 2000(.

)91( انظر:  عز الدين دياب، التحليل االجتماعي لظاهرة االنق�سام ال�سيا�سي يف الوطن 

العربي )القاهرة:  مكتبة مدبويل، 1993(. واأي�سًا

:  Itamar Rabinovich، Syria under the Ba’th 1963-1966:  The 
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Army-party Symbiosis )New York:  Hqls tead press،1972(.

وراف�ٍس  للوحدة  موؤيٍد  بني  اليتوقف  ال��ذي  الدائر  اجل��دل  متابعة  املمكن  من   )92(

لالنف�سال، انظر:  م�سطفى رام حمداين، �ساهد على اأحداث �سورية وعربية واأ�رسار 

االنف�سال )دم�سق دار طال�س، ط2، 2001( وبني اآخرين ُيطلقون على االنف�سال 

االنتخاب  �سورية بني  العادل، ق�سة  اد  د.فوؤ انظر:   له،  »االنتفا�سة« متجيداً  لقب 

واالنقالب:  تقنني للفرتة ما بني -1942 1962 )دم�سق:  دار الينابيع،2001(.

ال�سورية )عمان:  دار �سندباد،  النخب  القوة يف  ا�ستقطابات  )93( حممد جمال باروت، 

املوؤلف  اأر�سلها  التي  لكرتوتية  االإ الن�سخة  على  االعتماد  جرى  وقد   ،)2004

للباحث 

)94( املرجع نف�سه.

)95( عز الدين دياب، التحليل االجتماعي لظاهرة االنق�سام ال�سيا�سي يف الوطن العربي 
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مذكور  ،مرجع  ال�سورية  النخب  يف  القوة  ا�ستقطابات  ب���اروت:   جمال  حممد   )96(
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)97( املرجع نف�سه  .

)98( املرجع نف�سه.

هايل،  )99( للمزيد حول ذلك، انظر:  حممد حيدر، البعث والبينونة الكربى )دم�سق:  دار االأ
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العربي )بريوت:  مركز درا�سات  )100( د. غ�سان �سالمة، املجتمع والدولة يف امل�رسق 
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)104( حممد جمال باروت، ا�ستقطابات القوة يف النخب ال�سورية ،مرجع مذكور �سابقًا 
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مو�سوعة  1970، �سمن  عام  منذ  �سورية  البعث يف  باروت، حزب  )107( حممد جمال 
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حزاب واحلركات القومية العربية(، ]م،�س[، �س 425. )االأ
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)109( حممد جمال باروت، ا�ستقطابات القوة يف النخب ال�سورية ،مرجع مذكور �سابقًا.

)110( املرجع نف�سه.

)111(  Samir Ibrahim Hassan، The State and Civil Society in Syr-

ia and the other Arab Countries، Occasional paper، p.8-13.،and، 

Remond Hinnebusch، State and Civil Society in Syria ،Middle 
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vol. 26، No. 4، November 1994،p. 648
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ال�سفري،  العرب،  الكتاب  احتاد  اأع�ساء  دليل  يف  قراءة  �سليمان،  ا�سكندر  اأحمد   )113(

يف  ي�سرتط  العرب  الكتاب  احتاد  اأن  ونذكر   ،2001 �سباط/فرباير   23 )بريوت(، 

ع�سويته اأن يكون املتقدم قد اأّلف اأو ترجم كتابني.

ملراجعة  �سخ�س،  األ��ف  عليه  املوقعني  ع��دد  بلغ  ال��ذي  البيان  املق�سود  اأي   )114(
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)115( انظر:  ف�سل، املثقفون ال�سوريون ورهانات املجتمع املدين، الذي احتوى على نقٍد 

حاد لوعي املثقفني ال�سوريني مبفهوم املجتمع املدين وذلك انطالقًا من تكوينهم 

يديولوجي الي�ساري. االأ

)بريوت(،  النهار،  ملحق  ال�سالم،  امتحان  من  ال�سوريني  املثقفني  موقف  انظر:    )116(

العجيب  ال�سوري وال�سمت  العام  الراأي  اأ�سوات  الدجاين،  2000/4/29، وه�سام 

جتاه ق�سية ال�سالم، احلياة، )لندن(، 2000/2/9.

�سدقاء اإىل جلان  )117( انظر:  عبد الرزاق عيد، املجتمع املدين يف �سورية:  من جمعية االأ

داب، العدد -1 2، كانون الثاين-  �سباط 2001. حياء، االآ االإ

املدين«  املجتمع  �سا�سية« ل- »جلان  االأ »الوثيقة  اإبراهيم حميدي، ق�سة والدة   )118(

يف �سورية، احلياة، )لندن(، 21 كانون الثاين/يناير 2001، وراجع الن�س الكامل 
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للبيان يف:  رواق عربي، العدد 20، 2000.

ن مل ي�سدر اأي قانون جديد  )119( لقد متَّ هذا اللقاء يف اأيلول/�سبتمرب 2000 واإىل االآ

الذي  ال�سابق  يعدُّ  للمطبوعات  جديد  قانون  �سدر  واإمنا  اجلمعيات،  اأو  حزاب  لالأ

يعود اإىل عام 1958 اأف�سل حااًل بكثري.
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�سورية  املدين يف  املجتمع  دعاة  على  يرد  بالنظام  ال�سلة  وثيق  �سوري  )121( م�سدر 

 14  8-  ،260 العدد  )ب��ريوت(،  نيوز،  املحرر  �سدقاء،  واالأ ال�سداقة  وجمعيات 

اأيلول/�سبتمرب 2000.

املواطنة،  اإىل  الرعية  من  ال�سوري:   الرئي�س  اإىل  ر�سالة  مقد�سي،  اأنطون  انظر:    )122(

احلياة، )لندن(، 14اآب/اأغ�سط�س 2000.

)ب��ريوت(،  النهار،  وزارت��ه��ا،  يف  ال�سورية  الثقافة  بوؤ�س  كيلو،  مي�سال  انظر:    )123(

»ا�ستقالوه« من وظيفته  اأنطون مقد�سي  تا�سي،  االأ 2001/12/11، وحممد علي 

مقد�سي  فتح  وقد   ،2000/9/  9 )ب��ريوت(،  النهار،  ملحق  باحلقيقة،  جهر  نه  الأ

الباب لعدٍد كبري من املثقفني ال�سوريني ليوّجهوا ر�سائلهم عرب ال�سحافة املكتوبة 

�سد مبا�رسة، انظر:  برهان الدين داغ�ستاين، كتاب اإىل الرئي�س  اإىل الرئي�س ب�سار االأ

�سد:  بالد ال�سباب ت�سابق الزمن، احلياة، )لندن(، 22 /2000/9، ونظمي  ب�سار االأ

�سد، احلياة، )لندن(، 8/5/ 2000. ق�سماين، خطاب مفتوح اإىل الرئي�س ب�سار االأ

)لندن(،  واحلياة،   ،2000  /9/  27 )ب��ريوت(،  ال�سفري،  يف:   البيان  ن�س  انظر   )124(

.2000/9/27

حممد   ،2000/9/29 )ب��ريوت(،  النهار،  حتيا،  �سورية  ق�سري،  �سمري  انظر:    )125(

الرميحي، الطموح اإىل التغيري يف �سورية، النهار، )بريوت(، 2000/10/2، بالل 

خبيز، بيان ال- 99 مثقفًا �سورية، ملحق النهار، )بريوت(، 2000/10/7.

)126( انظر:  الثورة، )دم�سق(، 2000/11/16.

�سارات ال�سوئية يف ال�سيا�سة ال�سورية، ملحق النهار، )بريوت(،  )127( ر�سوان زيادة، االإ

.2001/5/5

يوؤ�س�سون  مثقفون  اإبراهيم حميدي،  واأي�سًا:    ،2000/11/15 )لندن(،  الزمان،   )128(

 ،467 ال��ع��دد  )ل��ن��دن(،  الو�سط،  ن�����س��ان،  االإ وح��ق��وق  امل��دين  املجتمع  منتديات 

.2001/1/8

)129( هم:  مي�سيل كيلو )كاتب ونا�سط- ي�ساري(، عارف دليلة )اقت�سادي- ي�ساري( 

خريي الذهبي )روائي- �سيوعي(، �سادق جالل العظم )اأ�ستاذ جامعي- ي�ساري(، 

يو�سف �سلمان )اأ�ستاذ جامعي ومرتجم- ي�ساري(، حممد جناتي طيارة )باحث- 

وباحث-  )كاتب  عيد  الرزاق  عبد  قومي(  و�ساعر-  )طبيب  عزاوي  قا�سم  قومي( 
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)طبيب(،  البني  وليد  )�ساعر(،  حممود  عادل  )خمرج(،  قار�سلي  حممد  ي�ساري(، 

)نا�سطة  نطفجي  زينب  قومي(،  ي�ساري  وباحث-  )كاتب  اجلباعي  الكرمي  جاد 

اجتماعية(، يا�سني �سكر )اإعالمي(.

)130( لقد اتهم م�سطفى طال�س وزير الدفاع ال�سوري املثقفني ال�سوريني الذين يدعون 

البالد وهذه  واإرباك  الوطني  ال�سف  باأنهم »يخدمون متزيق  اإىل املجتمع املدين 

خدمة لل�سهيونية«، جملة »املجلة«، العدد 1108، -6 2001/5/12.

عالم ال�سوري حممد عمران اأن »دعاة املجتمع املدين هم جزٌء من  )131( اعترب وزير االإ

ا�ستعماٍر جديد« انظر:  احلياة، )لندن(، 2001/1/30.

�سبوعي،  )132( انظر:  خلف اجلراد، مقولة »املجتمع املدين« خارج �سياقها، ت�رسين االأ

2001، وم�سطفى عبد احلليم، دميقراطية املجتمع املدين، ملحق الثورة الثقايف، 

)دم�سق(، العدد 251، 2001/2/18.

احلاملة  طموحاتهم  يف  امل��دين«  »املجتمع  جماعة  مع  مو�سلي،  منذر  انظر:    )133(

�سباط/فرباير   16  ،281 العدد  )بريوت(،  العربي،  املحرر  احلائرة،  وتنظرياتهم 

2001، نهاد  الغادري، الوحدة الوطنية واملجتمع املدين، املحرر العربي، )بريوت(، 

العدد 283، 24 �سباط/فرباير 2001،واأي�سًا:  نهاد الغادري، نعم للمعار�سة يف 

�سورية يف اإطار املجتمع الوطني ال املدين، املحرر العربي، )بريوت(، العدد 282، 

-17 23 �سباط/فرباير 2001.

البني )طبيب(، حممد كمال  ال�سعب(، وليد  �سيف )ع�سو يف جمل�س  )134( هم:  ريا�س 

)اأ�ستاذ  �سلمان  يو�سف  وباحث(،  كاتب  )طبيب  زيادة  ر�سوان  )طبيب(،  اللبواين 

ح�سن  ال�سيا�سية(،  العلوم  يف  )باحث  العطري  �سامر  حممد  ومرتجم(،  جامعي 

ونا�سط(،  )كاتب  اإبراهيم  غالب  )حمامي(،  ظاظا  ماهر  حممد  )نا�سط(،  �سعدون 

)حمامية(،  اجليو�س  تيماء  ونا�سط(،  )مهند�س  تللو  فواز  )نا�سط(،  مري�س  يو�سف 

منري دروي�س )كاتب ونا�سط(، عز الدين جوين )اأ�ستاذ جامعي(.

وانظر   ،2000/12/9 )دم�سق(،  الثورة،  الوطنية،  الدولة  تيزيني،  طيب  انظر:    )135(

اأي�سًا:  ر�سوان زيادة، املجتمع املدين يف �سريورته التاريخية اأ�سبق من الدولة 

الوطنية، الثورة، )دم�سق(، 2000/12/16، حممد جناتي طيارة، املجتمع املدين و 

الدولة، الثورة، )دم�سق(، 2000/12/30، حممد ديوب، الدولة الوطنية يف رحاب 

 ،2000/12/30 )دم�سق(،  الثورة،  تاريخية ملمو�سة،  املدين:  منهجية  املجتمع 

ب�سار املنري، تاأمالت يف م�ساألة املجتمع املدين، الثورة، )دم�سق(، 2000/12/30، 

)دم�سق(،  الثورة،  وجوهره،  املدين  املجتمع  غاية  امل�ساركة  حالوة،  اأبو  كرمي  د. 

2001/1/13، عبد الكرمي الناعم، املجتمع املدين:  الطرح النظري اأم التطبيق؟، 

الثورة، )دم�سق(، 2001/1/13، واأي�سًا:  عماد فوزي �سعبي، م�ساهمة يف مناق�سة 
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ت�رسين،  �سورية،  يف  املدين  للمجتمع  ال�سائع  املفهوم  طاعة  عن  وخارجة  باردة 

املدين،  املجتمع  قوى  جلم  ميكن  هل  التقي،  �سمري  د.   ،2001/1/27 )دم�سق(، 

يف  نظر  وجهة  ا�سطيف،  النبي  عبد  د.   ،2000/8/21 )دم�سق(،  ال�سعب،  ن�سال 

املجتمع املدين، ت�رسين )دم�سق(، 2001/2/15، �رسب�ست بني، مدخل فل�سفي اإىل 

مفهوم املجتمع املدين، ت�رسين )دم�سق(، 2001/9/1، وهو ما اأثار اأي�سًا نقا�سًا 

اإبراهيم، املجتمع املدين يف �سورية واجلماعات  عربيًا وا�سعًا، انظر:  �سعد الدين 

ال�سيا�سيون  »امل�سلحون«  ���رسارة،  و�ساح   ،2001 )لندن(،  احلياة،  القرابية، 

 ،2001/1/27 )لندن(،  احلياة،  الكيفيات،  يحبون  ال  ال�سوريون  واالجتماعيون 

نهلة ال�سّهال، هل ينجح املثقفون ال�سوريون يف الدفع نحو الدميقراطية؟، احلياة، 

)لندن(، 20014/2/4.

األقيت يف منتدى احلوار الوطني بتاريخ  )136( د.�سبلي ال�سامي، حق القول، حما�رسة 

جامعة  يف  املدنية  الهند�سة  كلية  يف  اأ�ستاذ  ال�سامي  و�سبلي   ،2001/1/10

دم�سق، وقد اأحدثت املحا�رسة �سدى اإعالميًا وا�سعًا، انظر تقرير رويرتز بعنوان 

�سالح  )�سورية:  نقا�سات حية بعد »�سيام عن الكالم« ومطالبات بتو�سيع عملية االإ

ال�سيا�سي(، ال�سفري، )بريوت(، 2001/1/12.

�سالح ال�سيا�سي:  معناه وحدوده، حما�رسة األقيت يف منتدى  )137( د. يو�سف �سالمة، االإ

احلوار الوطني بتاريخ 2001/1/24.

)138( انظر:  ال�سفري،)بريوت(، 2001/1/19، واأي�سًا:  الزمان، )لندن(، 2001/1/20.

)139( انظر ن�س ورقة »حركة ال�سلم االجتماعي« مبادئ اأولية للحوار يف:  الزمان،)لندن(، 

.2001/2/4 3-

)140( انظر املناق�سات التي اأثارتها ورقة »حركة ال�سلم االجتماعي« يف:  الزمان، )لندن(، 

/2001/2/، واأي�سًا:  زياد حيدر، البعثيون ي�ساركون يف احلوار وينتقدون وثيقة 

يتهمون  �سوريون  بعثيون  �سلوم،  وثائر   ،2001/2/2 )بريوت(،  ال�سفري،  �سيف، 

موؤ�س�س حركة ال�سلم االجتماعي بالتزوير، الزمان، )لندن(، 2001/2/2، وقد رفع 

النائب �سيف وذلك  ال�سعب احل�سانة عن  القادر قدورة رئي�س جمل�س  بعدها عبد 

اأثناء فرتة عطلة املجل�س و�سمح بتحريك دعوى النيابة العامة �سده وذلك رداً على 

تاأ�سي�سه حلركة ال�سلم االجتماعي، انظر:  الزمان،)لندن(، 2001/2/19.

)141( عبد احلليم خدام، لن ن�سمح »بجزاأرة »�سورية والعودة اإىل عهد االنقالبات، احلياة، 

)لندن(، 2001/7/10، وانظر تعقيبًا على حما�رسة خدام، حمدان حمدان، منطية 

الرد ال�سمويل يف وجه اأن�سار املجتمع املدين:  حما�رسة عبد احلليم خدام منوذجًا، 

النهار، )بريوت(، 2001/9/5.

�سورية،  يف  الدميقراطي  التعرث  واإ�سكالية  ال�سيا�سي  املاأزق  زيادة،  ر�سوان  د.   )142(
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حما�رسة األقيت يف منتدى احلوار الوطني بتاريخ 2001/12/7.

الراأي   ،2001/2/10 )لندن(،  الزمان   ،2001/2/29 )لندن(،  احلياة،  انظر:    )143(

العام، )الكويت(، 2001/12/9، واأي�سًا: 

Cameron Barr ،Syrians Test new signs of freedom، 

Christian Science Monitor، Tuesday، February 13،2001
)144( احلياة:  )لندن(، 2001/2/17.

 /1075/ رقم  القومية  القيادة  تعميم  وانظر   ،2001/3/19 )لندن(،  احلياة،   )145(

بتاريخ 2001/2/17 وذلك يف املنا�سل، )املجلة الداخلية حلزب البعث العربي 

اال�سرتاكي(، العدد 306، كانون الثاين – �سباط 2001، �س -45 52.

)146( البعث ي�سن حملًة م�سادة على املثقفني، احلياة، )لندن(، 2001/2/16، واأي�سًا:  

»الن�ساطات  على  ال��رد  يف  »البعث«  ت�سارك  التقدمية  الوطنية  اجلبهة  اأح��زاب 

املعادية« التي يقوم بها املثقفون الذين يرغبون بعودة �سورية اإىل فرتة االنتداب 

»البعث«  حزب  واأي�سًا:    ،2001/2/18 )لندن(،  احلياة،  الع�سكرية،  واالنقالبات 

اأنها  ويعترب  املدين«  و«املجتمع  االجتماعي«  »ال�سلم  اأطروحات  ينتقد  احلاكم 

تهدف اإىل زرع بذور التفرقة بني اأبناء الوطن، ال�سفري، )بريوت(، 2001/2/23.

ردنية منتدى  االأ »املجد«  له مع �سحيفة  �سد يف حواٍر  االأ ب�سار  الرئي�س  ا�ستثنى   )147(

اأ�سمتها  كما  »التنظيمية«  ج���راءات  االإ من  الدميقراطي  للحوار  تا�سي  االأ جمال 

)عمان(،  املجد،  خ���رى،  االأ املنتديات  بحق  اًت��خ��ذت  التي  ال�سورية  ال�سلطات 

ح�سن  التقى  قد  خدام  احلليم  عبد  اجلمهورية  رئي�س  نائب  وكان   ،2001/3/5

عبد العظيم الناطق با�سم التجمع الوطني الدميقراطي املعار�س يف اآذار/مار�س 

2001، احلياة، )لندن(، 2001/3/21.

)148( انظر:  حازم �ساغية، جمتمع، »امل�سافة« املدين، احلياة، )لندن(، /2001/2.

احلياة،  وانظر:    ،2001/3/12 يف  الوطني  احلوار  منتدى  اإغالق  بيان  راجع   )149(

)لندن(، 2001/3/22.

مع  له  حواٍر  يف  �سيف  ريا�س  النائب  كان  دم�سق«  »ربيع  تعبري  اأطلق  من  اأول   )150(

اتخذت  التي  القانونية  ج��راءات  االإ بعد   2001 /فرباير  �سباط  يف  رويرتز  وكالة 

�سده وحول ذلك انظر:  �سعبان عبود، عن »ربيع دم�سق« الق�سري، النهار، )بريوت(، 

2001/2/22، واأي�سًا راجع امللف الذي اأعده ملحق �سحيفة النهار و�سارك به 

انتهى  هل  )بريوت(،  النهار،  ملحق  دم�سق،  لربيع  يتهم  روؤ عن  �سورية  مثقفًا   11

جوديت  واأي�سًا:   25اآب/اأغ�سط�س2002،  ح��د  االأ  ،546 العدد  دم�سق«؟،  »ربيع 

 Le Monde( ديبلوماتيك  الليموند  ملحق  اخلائب،  دم�سق«  »ربيع  كاهن، 

.2002 Diplomatigue(، ت�رسين الثاين/ نوفمري 
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عقد  »نحو  عنوان  الوثيقة  حملت  وقد   ،2001/4/18 )بريوت(،  النهار،  انظر:    )151(

املثقفني  من  عدٌد  وكان  عامة«،  وطنية  توافقات  �سورية:   يف  وطني  اجتماعي 

ال�سوريني النا�سطني يف اخلارج قد اأعلنوا عن ت�سكيل »جمموعة عمل« تهدف اإىل 

م�ساندة املثقفني ال�سوريني يف الداخل وامل�ساركة على نحٍو مبا�رس وملمو�س وفاعل 

يف النقا�س الدائر حول اإحياء املجتمع املدين، النهار، )بريوت(، 2001/3/30.

تا�سي  )152( انظر:  عبد الرزاق عيد، ثقافة اخلوف، حما�رسة األقيت يف منتدى جمال االأ

جماعة  اإع��الن  مع  ذلك  تزامن  وقد   ،2001 اأيار/مايو  يف  الدميقراطي  للحوار 

خوان امل�سلمني يف �سورية املحظورة واملوجودة يف اخلارج »م�رسوع ميثاق  االإ

و  الدميقراطي  والعمل  باحلوار  فيه  يتم�سكون  ال�سيا�سي«  للعمل  وطني  �رسف 

يوؤكدون على نبذ العنف، احلياة، )لندن(، 2001/5/4.

)153( انظر:  الزمان، )لندن(، 2001/2/19.

الرد  واأتى   2001/4/18 يف  الرتخي�س  بطلب  تا�سي«  االأ جمال  »منتدى  تقّدم   )154(

تقدم بطلب  فقد  الوطني«  احلوار  »منتدى  اأما   ،2001/5/12 املوافقة يف  بعدم 

الرتخي�س اإىل الوزارة يف 200/5/3/ واأتى الرد مبا�رسة وبعد خم�سة اأيام فقط 

2001/5/8 بعدم املوافقة، انظر امللف الذي اأعدته جملة »تيارات« عن  اأي يف 

من  كٌل  قدمها  التي  الوثائق  ت�سمن  وال��ذي  �سورية«  يف  املدين  املجتمع  »حال 

وجمعية  الدميقراطي«  للحوار  تا�سي  االأ جمال  ومنتدى  الوطني  احلوار  »منتدى 

ن�سان وطلبات التظلم وردود وزارة ال�سوؤون االجتماعية والعمل على كلٍّ  حقوق االإ

منها، تيارات، العدد، 1 ،2002، �س -127 132.

)155( لقد ن�ّس طلب ترخي�س »منتدى احلوار الوطني« على اأن الهدف من املنتدى اإمنا 

هو« فتح حوار �سامل بني جميع اأبناء الوطن فيما يخ�س ق�سايا الوطن واملواطن 

يف  للم�ساهمة  اجلميع  ودعوة  والقانونية  واالقت�سادية  والثقافية  االجتماعية 

تعزيز وحدة الوطن وقوته«.

)156( بالرغم من رف�س الرتخي�س فقد تقدمت جلنة منتدى احلوار الوطني بطلب تظلم 

اإىل وزارة ال�سوؤون االجتماعية والعمل يف 2001/5/16، ولكن، جاء رف�س التظلم 

اأي�سًا ومن الوزارة مبا�رسة يف 2001/5/24 ودخل اجلميع يف متاهة قانونية، 

للمزيد حول ذلك انظر:  ر�سوان زيادة، ظاهرة املنتديات يف �سورية بني متاهة 

القانون وجدوى ال�سيا�سة، تيارات، العدد 1، 2002، �س -52 54.

)157( احلياة، )لندن(، 2001/8/18 واأي�سًا:  احلياة، )لندن(، 2001/8/10.

)158( احلياة، )لندن(، 2001/9/2.وكان ريا�س الرتك قد قدم حما�رسة جريئة بعنوان 

تا�سي للحوار  )م�سار الدميقراطية واآفاقها يف �سورية ( وذلك يف منتدى جمال االأ

الدميقراطي يف 2001/8/5 .
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عقد وطني جديد،  نحو  �سورية:   والتغيري يف  �سالح  االإ م�ستقبل  غليون،  برهان   )159(

األقيت يف منتدى احلوار الوطني بتاريخ 2001/9/5 وانظر:  احلياة،  حما�رسة 

)لندن(، 2001/9/7.

2001/9/7، وانظر تقريراً  )دم�سق(،  والثورة،   ،2001/9/7 ال�سفري، )بريوت(،   )160(

وافيًا عن ظروف اعتقال النائبني احلم�سي و�سيف يف:  تيارات، العدد1، 1،2002، 

�س -117 123.

)161( الراأي العام، )الكويت(، 2001/9/7.

)162( احلياة، )لندن(، 2001/9/10.

)163( احلياة، )لندن(، 2001/9/12، وانظر تقريراً عن ظروف اعتقال ن�سطاء املنتديات 

يف:  تيارات، العدد1 ،2002، �س -124 126.

�سد يف 16  فراج عن ريا�س الرتك مبوجب عفو خا�س من الرئي�س ب�سار االأ )164( مت االإ

ت�رسين الثاين/نوفمرب 2002.
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امل��دين املجتمع  وره��ان��ات 

الف�سل الثاين
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ُت�سف��ي اللحظ��ة التاريخي��ة على املفهوم اأبع��اداً داللي��ة ورمزية جديدة 

مل يك��ن ليكت�سبه��ا لوال التقائه بهذه اللحظة وم��روره بها، ويكت�سي املفهوم 

بعده��ا حلة جديدة كما اأنه يختزن �سحنة طاقية حتفظ له جالله مما يجعله 

جزءاً من التاريخ الذي �ساهم اأو عمل على ت�سكيله ب�سكٍل اأو باآخر.

لق��د اربتط طرح مفهوم املجتمع املدين يف ال�ساح��ة ال�سيا�سية والثقافية 

كادمي��ي واأدغمته يف ال�رساع  ال�سوري��ة بلحظ��ٍة تاريخية نقلته من حقله االأ

يديولوج��ي، وخ�س��ع بحكم توظيفه ه��ذا اإىل منط��ق التاأويل  ال�سيا�س��ي واالأ

ال�سخ�س��ي واالجتماع��ي وال�سيا�سي، لذلك لن يكون جمدي��ًا اأن نقف مبفهوم 

املجتم��ع امل��دين يف �سوء حلظته الراهنة التاريخي��ة لنطلب منه العودة اإىل 

ولية لنبعد عنه تلوثات��ه ال�سيا�سية  وىل اأو زمن براءت��ه االأ حلظ��ة �سفائ��ه االأ

وال�سخ�سية، اإذ اإن ذلك يدخل يف خانة اال�ستحالة املعرفية والتاريخية معًا، 

اإذ معرفي��ًا نلحظ اأن املفهوم تطور خالل حتوالته التاريخية وخ�سع ملنطق 

التغ��ري ال��داليل، اأما تاريخيًا فربوزه يف حلظ��ات اجتماعية معينة كان يدل 

با�ستمرار على �سلته بالتحول ال�سيا�سي يف �سيغه املتعددة.

التحوالت الداللية ملفهوم املجتمع املدين

ل��ن ن�ستغرق يف التاأريخ املفاهيم��ي للمجتمع املدين، طاملا اأن كثرياً من 

البح��وث قد حملت ع��بء حتقيق ذلك، اإال اأننا �سن�س��ري اإىل التحوالت الداللية 

التي خ�سع لها املفهوم والتي �ستك�سف لنا فيما بعد عن ح�سور طبقات من 
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هذه التحوالت يف خطاب املثقفني �سمن ن�سيجهم الن�سي.

من املمكن القول اأن مفهوم املجتمع املدين قد ولد من رحم مفهوم العقد 

االجتماعي كما بلوره فال�سفة التنوير، فهوبز كان يعني به يف منت�سف القرن 

ال�سابع ع�رس املجتمع املنظم �سيا�سيًا عن طريق الدولة القائمة على التعاقد، 

اأم��ا رو�سو يف القرن الثام��ن ع�رس فاملجتمع املدين لديه هو املجتمع القادر 

، و�ستاأتي 
)1(

على ت�سكيل اإرادة عام��ة ليتماهى فيها احلاكمون واملحكومون

درا�س��ة اآدم فرج�س��ون )مقال يف تاريخ املجتمع امل��دين( لتطرح اأ�سئلة حول 

ح�سن  متركز ال�سلط��ة ال�سيا�سية ولتعترب اأن احلركة اجلمعياتية هي الن�سق االأ

، نلحظ اأن مفهوم املجتمع املدين 
)2(

للدفاع �سد خماط��ر اال�ستبداد ال�سيا�سي

ق��د ا�ستعمل يف الفكر الغربي �سمن زمن النه�س��ة وحتى القرن الثامن ع�رس 

للداللة على املجتمعات التي جتاوزت حالة الطبيعة والتي تاأ�س�ست على عقد 

فراد واأفرز الدولة، فالعبارة كانت تدل على املجتمع  اجتماع��ي وحد بني االأ

وىل ه��و كل جتمع  والدول��ة مع��ًا، فاملجتم��ع امل��دين بح�س��ب �سياغات��ه االأ

ب���رسي خرج من حالة الطبيعة اإىل احلال��ة املدنية التي تتمثل بوجود هيئة 

�سيا�سية قائمة على اتفاق تعاقدي، واملجتمع املدين وفقًا لذلك هو املجتمع 

،وبالتايل فثنائية الدولة 
)3(

املنظم �سيا�سيًا، وهو ي�سم املجتمع والدولة معًا

واملجتم��ع املدين هي ثنائية متاأخرة احل�سور ومل يكن التفكري وفقها قد مت 

عن��د �سك مفه��وم املجتمع املدين وه��ذا يعني اأن التقاب��ل اأو التعار�س بني 

ال الدولة  ن �سوؤ الطرف��ني كان ميثل الالمفكر فيه بالن�سبة لفال�سفة التنوير الأ

املركزية مل يكن قد �سهد ح�سوراً وتعاليًا اإال مع هيغل فيما بعد.

خالقي الواقع  لق��د مّثل املجتمع املدين لدى هيغ��ل احليز االجتماعي واالأ

ب��ني العائل��ة والدول��ة، وهذا يعن��ي اأن ت�سكيل املجتمع املدين يت��م بعد بناء 

الدول��ة، وبذل��ك فهيغ��ل مل يجع��ل املجتمع امل��دين �رسط��ًا للحري��ة اأو اإطاراً 

نانية،  طبيعي��ًا لها، اإذ املجتمع املدين بالن�سبة اإلي��ه هو جمتمع احلاجة واالأ

وعل��ى ه��ذا فهو يف حاج��ة م�ستمرة اإىل املراقب��ة الدائمة من ط��رف الدولة، 

وبذلك تتحول عالقة املجتمع املدين بالدولة مع هيغل اإىل عالقة يتحول كٌل 

خر مع اعتبار الدور املركزي للدولة  من طرفيها اإىل مركب مكّون للطرف االآ
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، اأما مارك�س فق��د نظر اإىل 
)4(

يق��وم عل��ى تاأ�سي�س املجتم��ع املدين وتركيب��ه

�سا�س الواقعي للدولة، وقد �سخ�سه يف جمموعة  املجتمع املدين باعتباره االأ

نتاج،  فراد يف مرحلة حمددة من مراحل تطور قوى االإ العالق��ات املادية لالأ

فاملجتم��ع امل��دين عند مارك�س هو جم��ال ال�رساع الطبق��ي، وهو ي�سكل كل 

احلي��اة االجتماعية قبل ن�سوء الدولة ويحدد امل�ست��وى ال�سيا�سي، اأو الدولة، 

بو�سفه م�ستوى تطور العالقات االقت�سادية، وبذلك يتطابق املجتمع املدين 

يف املع��امل العري�س��ة مع البنية التحتي��ة وب�رسط م�ستوي��ي البنية الفوقية، 

ول  ، وبذل��ك يكون التحول الداليل االأ
)5(

يديولوجي��ا واملوؤ�س�سات ال�سيا�سية االأ

ال��ذي خ�سع له مفه��وم املجتمع املدين كان على يد هيغ��ل وتبعه فيما بعد 

مارك���س، اللذين اأع��ادا �سياغته وفقًا لعالقته مع الدول��ة واعتباره كف�ساء 

لل���رساع الطبقي الذي هو فر�س حتقيق احلتمي��ة االقت�سادية، وعلى الرغم 

م��ن اأن غرام�س��ي حاول اأن يجدد النظر اإىل املفه��وم �سمن احلقل املارك�سي 

نف�س��ه عندما رف���س اعتبار املجتم��ع املدين ف�س��اء للتناف���س االقت�سادي 

يديولوجي، وهو  مثلم��ا يعتقد هيغ��ل ومارك�س واعتربه حق��اًل للتناف���س االأ

لذل��ك جزٌء من البنية الفوقي��ة، هذه البنية تنق�سم بدوره��ا اإىل جمتمع مدين 

يديولوجيا،  ول الهيمنة عن طري��ق الثقافة واالأ وجمتمع �سيا�س��ي، وظيفة االأ

طر  كراه، على الرغ��م من حترره من االأ ووظيف��ة الث��اين، الدولة، ال�سيطرة واالإ

امل�سبق��ة الت��ي فر�سها هيغ��ل ومارك�س اإال اأن��ه بقي وفيًا لهم��ا فيما يتعلق 

بعالقة املجتمع املدين مع الدولة يف �سوء جدليتهما املركبة.

ميك��ن القول اأن التحول الداليل الث��اين الذي �سيخ�سع له مفهوم املجتمع 

امل��دين �سيكون على يد األك�سي دوتوكفيل يف موؤلفه ال�سهري )الدميقراطية يف 

اأمريكا( اإذ افرت�س اأنه ال بد للمجتمع من عني فاح�سة وم�ستقلة، هذه العني 

الفاح�سة لي�ست �سوى جمموعة متعددة من اجلمعيات املدنية الدائمة اليقظة 

القائمة على التنظيم الذاتي، التي تدعم با�ستمرار اجلمهورية الدميقراطية.

مل يع��د اخلي��ار اإذاً ل��دى توكفيل بني دول��ة دميقراطية تنف��ي احلاجة اإىل 

نها متثله، وب��ني جمتمع دميقراطي ينفي احلاجة اإىل الدولة  جمتم��ع مدين الأ

ن��ه قادر على اإدارة �سوؤون��ه، اإذ اأ�سبح املو�سوع مو�سوع دولة دميقراطية  الأ
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تتعاي���س يف الوق��ت ذات��ه وتتوازن م��ع جمتمع م��دين يحده��ا ويكملها يف 

الوقت ذاته،اإنه لي�س بديل الدميقراطية بل �سمام اأمان �سد ا�ستبداديتها هي 

.
)6(

ذاتها

لق��د متكن توكفيل من اإعادة ثنائي��ة الدولة واملجتمع املدين اإىل توازنها 

خر وتاأكيد  دوار املتبادلة لكل منهما يف تعزيز الطرف االآ عن طريق تاأكيد االأ

وجوده.

وعل��ى الرغم من اأن مفهوم املجتمع املدين �سيغيب بعد توكفيل عن الفكر 

يديولوجية املت�ساعدة،  ال�سيا�س��ي لعقود طويلة وذل��ك حل�ساب التي��ارات االأ

فاإننا نعترب اأن املجتمع املدين احلديث مبفهومه الليربايل اإمنا ن�ساأ من رحم 

فكار التي اأ�س�سها ور�سخها توكفيل، ذلك اأن اإطاره النظري اأ�سبح حمكومًا  االأ

ن مبجموعة من ال�سمات الرئي�سية تتقدمها �رسورة الف�سل بني موؤ�س�سات  االآ

الدول��ة وموؤ�س�س��ات املجتمع وتاأكي��د املواطنة ككيان قائ��م بذاته، وتر�سيخ 

الف�س��ل بني اآليات عمل الدولة واآليات عمل االقت�ساد وحتقيق حيز وهام�س 

مت�س��ع للقي��ام باأن�سطة �سيا�سي��ة واقت�سادي��ة واجتماعي��ة وثقافية وبيئية 

ملختلف ال�رسائح االجتماعية وبعيداً عن تدخل الدولة وممار�سة �سلطتها.

من املجتمع املدين الفاعل اإىل املجتمع املدين املقاوم

اإن ارتب��اط مفهوم املجتمع املدين ب�رسطه التاريخي املتعني فر�س عليه 

الدخول يف عالقة جدلية مع الظرف ال�سيا�سي القائم، وبالتايل ن�ساأت مرحلة 

اأ�سبه بالتكيف فيما يتعلق بعالقة الدولة باملجتمع.

ف��اإذا كان هابرماز قد عمل على تطوير مفهوم املجتمع املدين من خالل 

مفه��وم احليز الع��ام وما يعني��ه ذلك من وج��ود الرواب��ط واملوؤ�س�سات التي 

ينظمه��ا املواطنون يف وقتهم احلر، ف��اإن ذلك مت من خالل دولة دميقراطية 

�ساع��دت ع��ن طريق هام���س حريتها املت�سع وم��ن خالل النقاب��ات املهنية 

واحل��ركات الن�سوي��ة وح��ركات ال�سالم وجمعي��ات احلفاظ عل��ى البيئة، كلُّ 

ذل��ك �سهل و�ساعد عملية تبلور ملفهوم جمتمع مدين مت�سالح مع الدولة، بل 

ولتتاأ�س���س عالقة جدلي��ة جديدة تقوم على اأن قوة كل طرف من قوة الطرف 
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خ��ر، وبذلك يعود مفهوم املجتمع امل��دين يف �سيغته احلالية اإىل مفهومه  االآ

ول م��ع فال�سفة التنوير الذين مل ينظروا اإىل عالقة املجتمع املدين ح�رساً  االأ

وفق عالقت��ه املتاأزمة مع الدولة، واإمنا راأوا حتقي��ق عالقة متوازنة ت�سمن 

للطرفني حتقيق دور اأكرب فاعل لكليهما يف املجاالت ال�سيا�سية واالجتماعية 

واالقت�سادية.

غ��ري اأن الظ��رف التاريخي املتحقق لوجود دول��ة دميقراطية مل يتهياأ يف 

خ���س يف دول منظومة االحتاد ال�سوفيتي ال�سابقة،  دول العامل الثالث وباالأ

مما جع��ل املجتمع نف�سه يقوم بعملية تكييف لوظيفته ودوره حتى ميار�س 

فاعليت��ه ع��ن طريق مقاوم��ة الدولة ومن��ع احتكاره��ا امل�ستمر، لذل��ك ن�ساأ 

مفهوم املجتمع املدين املقاوم.

اإذ ارتب��ط هذا املفهوم ب�س��كل ح�رسي مع ال�سياق البولن��دي وتعمم فيما 

ورب��ي ال�رسقي، وذل��ك �سمن حركة الت�سام��ن البولندية  بع��د يف املجال االأ

الت��ي متردت �س��د وحداني��ة الدولة واحل��زب، وعمل��ت على التب�س��ري بخيار 

�سالح احلزب��ي وال االنقالب  اآخ��ر جديد يف ه��ذه الدولة اأ�سا�س��ه لي�س يف االإ

الع�سكري، واإمنا يف التحرك االجتماعي املدين القائم على متيز املجتمع عن 

، وهذا ما دعا بع���س الباحثني اإىل التمييز بني مفهومني للمجتمع 
)7(

الدول��ة

املدين وفق��ًا للظرف التاريخي، اإذ اعتربوا اأن هناك جمتمعًا مدنيًا اأول يربز 

يجابي��ة التي تنبع م��ن االن�سمام اإىل جمعي��ات ل�سالح اإدارة  التاأث��ريات االإ

�سوؤون احلكم عندما يكون احلكم دميقراطيًا وجمتمعًا مدنيًا ثانيًا يوؤكد على 

، اإن التمييز بني نوعني من 
)8(

اأهمية التجمعات املدني��ة كقوة موازنة للدولة

املجتمع املدين يبدو موفقًا اإىل حد كبري ال �سيما اأنه يلحظ الظرف التاريخي 

وال�سي��اق ال�سيا�س��ي وامل��ن االجتماع��ي ال��ذي مير ب��ه كل جمتم��ع، اإال اأن 

�سلي يف حني اأن  ول خمل�س ملفهومه االأ التفري��ق بينهما على اأ�سا���س اأن االأ

الثاين متمرد عن هذا املفهوم ال يبدو اأنه جمٍد معرفيًا، اإذ اإن ذلك يحمل نوعًا 

ول والثاين، كما اأن��ه ي�سرتط جتربة تاريخية  م��ن التفا�سل ال�سمن��ي بني االأ

تتطور وفق مراحل م�سبقة لترتقى وفق خٍط مر�سوم، وهذا ما يرف�سه حتليل 

�سو�سيولوجي��ا املجتمع��ات الت��ي جت��رتح اأطره��ا التغيريية اخلا�س��ة �سواء 
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اأكان��ت اجتماعي��ة اأو �سيا�سية اأو حتى اقت�سادية، لذل��ك عملُت على التفريق 

بينهم��ا على اأ�سا�س اأن املجتمع املدين املوجود يف ظل دولة دميقراطية هو 

جمتمع ال تتاأ�س�س لديه نزعة التخل�س من الدولة اأو التقليل من �سلطتها بقدر 

ن قوتها من قوته، ولذلك فهذا املجتمع  م��ا يعمد اإىل تر�سيخه��ا وحمايتها الأ

ه��و اأ�سب��ه باملجتمع امل��دين الفاعل. يف ح��ني اأن املجتمع امل��دين املوجود 

يف �سي��اق دول��ة قمعية اأو �سمولي��ة اأو اأحادية اخلط احلزب��ي غالبًا ما يكون 

 عن احليز العام لذلك ت�سبح وظيفة املجتمع عندها 
ً
املجتمع مغيبًا ومق�سى

تعزي��ز دوره وتاأكي��د وجوده، ولذلك ت�سبح وظيفت��ه اأ�سبه بوظيفة املمانعة 

ن اأُطلق علي��ه املجتمع املدين املقاوم، ويبقى  واملقاوم��ة وهذا ما دفعني الأ

التميي��ز بني املجتمعني حم�سوراً دائمًا بقراءة ال�رسط التاريخي الذي يحدد 

طبيعة املجتمع ودوره.

املثقف واملجتمع املدين واكت�ساف الغائب

ال ينح���رس دور املثقف��ني يف املجتم��ع امل��دين بح�سب غرام�س��ي يف اأداء 

اأدوار وظيفي��ة، بل اإنهم يلعبون دوراً خا�س��ًا يف تنظيم الهيمنة االجتماعية 

و�سيط��رة الدول��ة، اإنه��م لي�سوا اأك��رث من موظفني ل��دى اجلماع��ة امل�سيطرة، 

وخ��رباء يف اإ�سفاء ال�رسعية على الكتلة احلاكمة، وهذا ما ا�ستدعى غرام�سي 

اإىل ل�سق �سفة الع�سوية باملثقف لي�سطلع املثقف بعد ذلك مب�سوؤولية اإنتاج 

واإعادة اإنتاج املعرفة وفقًا لت�سورات الطبقة التي يرتبط بها وي�سبح عندها 

يديولوجي ع��ن اجلماعة والطبق��ة االجتماعية  املثق��ف الع�سوي املع��رب االأ

، يب��دو اأن مفه��وم غرام�سي للمثق��ف الع�س��وي ي�سبح اأكرث 
)9(

املرتب��ط به��ا

تف�سريي��ة اإذا قراأنا وظيفة املثق��ف �سمن املجتمع املدين املقاوم، وذلك بعد 

ا�ستب��دال مفه��وم الفئة اأو ال�رسيح��ة االجتماعية مبفهوم الطبق��ة امل�سيطرة، 

وعندها ي�سبح املثقف معرباً عن ذاته وعن رهانه ال�سخ�سي بقدر ما يج�سد 

طم��وح ال�رسيحة االجتماعية التي ينتمي اإليها، والتي غالبًا ما ينطلق منها 

�سواء اأكانت مهنية اأو اجتماعية اأو حتى عائلية.

وبذلك يرتبط املثقف بالقيام بدور املحّفز على الفعل االجتماعي اأو يكون 
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ه��و نف�سه فاع��اًل اجتماعيًا بتعبري بورديو، ولذلك تنتف��ي العقلية الو�سائية 

ي��ة املثقف ملجتمع��ه يف فرتة من الف��رتات لتتاأ�س�س عالقة  الت��ي حكمت روؤ

اأ�سب��ه ما تك��ون باالندماجي��ة بني املثق��ف وجمتمعه، م��ادام كال الطرفني 

ق�ساء. ينتميان �سيا�سيًا واجتماعيًا اإىل دائرة التهمي�س والعزلة واالإ

ه��ذه العالقة بدت وا�سحة لدى النظر يف دور املثقف يف املجتمع املدين 

املقاوم يف عدد من البلدان التي خا�ست التحول التاريخي يف االنتقال من 

دول��ة حمكومة بحزب اأح��ادي اأو دولة �سمولية اإىل دول��ة تعرتف باملجتمع 

ودوره كم��ا ح��دث يف دول اأورب��ا ال�رسقي��ة وخا�سة بولن��دا وكما حدث يف 

تون���س التي يعك�س ظرفها التاريخي �سمات �سبيهة بالظرف التاريخي الذي 

ت به �سوريا.
ّ
مر

لق��د اأثار مفهوم املجتمع املدين اجلدل العام يف تون�س حتديداً منذ اإزاحة 

بورقيب��ة خالل 7 ت�رسي��ن الثاين/نوفم��رب 1987 اإذ ب��داأ م�سطلح املجتمع 

املدين يطف��و على ال�ساحة ال�سيا�سي��ة والثقافية واأ�سبح يت��داول على األ�سنة 

املثقف��ني ال�سيا�سيني ب�س��كل كبري، وطرحه رج��ال ال�سيا�سة ذوي التوجهات 

الليربالي��ة، وكان اله��دف من طرحه اإث��ارة ال�سوؤال حول م��دى قبول احلزب 

احلاك��م بالتح��ول اإىل ح��زب �سيا�س��ي ي�ستم��د قوته م��ن القدرة عل��ى تعبئة 

، ي�ساف اإىل ذلك 
)10(

منا�سلي��ه ولي�س من التدخل املبا���رس ملوؤ�س�سات الدولة

�سالمي على قبول قواعد اللعبة  اأنه اأثار وبالوقت نف�سه قدرة حركة االجتاه االإ

الدميقراطية والرتاجع عن ت�سكيكها يف مكا�سب النظام اجلمهوري، وخا�سة 

حوال ال�سخ�سي��ة، وقد تبنى هذا الط��رح جمموعة من  القان��ون املتعل��ق باالأ

املثقف��ني امل�ستقل��ني يف حني اأن قطاع��ًا وا�سعًا من الي�س��ار واأق�سى الي�سار 

�سالمي��ني ق��د جتنبوا بداي��ًة ا�ستعم��ال هذا املفه��وم املحّم��ل بالفل�سفة  واالإ

.
)11(

الليربالية الغربية

وت�س��ّدر فيم��ا بعد م�سطلح املجتم��ع املدين ن�س امليث��اق الوطني الذي 

وّق��ع عليه ممثل��و كل احل�سا�سي��ات ال�سيا�سية مبا فيها ممث��ل حركة االجتاه 

�سالم��ي، وبداأ بعد ذلك بروز العرائ�س والبيانات ال�سيا�سية التي ي�سدرها  االإ

املثقف��ون دفاعًا عن املجتمع املدين وعن ح��ق املجتمع يف ا�ستقالليته عن 
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موؤ�س�سات الدولة وعك�ست بالتايل التزام املثقفني ال�سيا�سي ال�سيما مع ظهور 

اأول بيان للمثقفني التون�سيني وقد �ساعد على تظهري مفهوم املجتمع املدين 

وتر�سيخه احلركة النقابية يف تون�س التي لعبت دوراً بارزاً يف ذلك، يف حني 

حزاب ال�سيا�سية بقيت هام�سية ومل يكن لها اأثر يف اإثارة اأجواء النقا�س  اأن االأ

العام حول املجتمع املدين، بل لعبت دوراً م�ساداً فيما بعد، واأعقب ذلك ظهور 

موجة ثقافية �سيا�سية من اجلدل احلاد الدائر حول م�سطلح املجتمع املدين 

، واأثار عا�سفة من ال�سجال 
)12(

�سله الغربي ومدى مطابقة طرحه التون�سي الأ

كادميي دفعت الكثري من علم��اء االجتماع وال�سو�سيولوجيني  ال�سحف��ي واالأ

.
)13(

اإىل طرح م�سكلة نقل امل�سطلحات االجتماعية يف الزمان واملكان

جواء الدائرة يف �سوريا حول املجتمع املدين عن ما اأثري  ال تبع��د كثرياً االأ

يف تون���س، وتبدو اللحظة التاريخية متوافقة اإىل حد كبري ال �سيما بعد وفاة 

�سئلة حول مدى قبول حزب البعث احلاكم  �سد، مما اأثار االأ الرئي���س حاف��ظ االأ

والقائ��د للدولة واملجتمع ح�سب املادة الثامن��ة يف الد�ستور اإىل حزب يقبل 

بامل�ساركة والتعددية ال�سيا�سية ويدخل يف عملية التحول نحو الدميقراطية 

التي هي رهان املثقفني لطرحهم مقولة )املجتمع املدين(، ومع وجود فارق 

نوعي جتلى يف غياب احلركة النقابية يف �سوريا عن حراك املجتمع املدين 

وح���رس ه��ذا املفهوم �سمن ح��دود املثقفني وجمالهم، وبالت��ايل مل تتمكن 

�رسائ��ح اأو فئ��ات اجتماعي��ة عدي��دة من االنخ��راط يف ال�سج��ال الدائر حول 

املجتم��ع املدين، يبقى ال�سوؤال مثاراً يف تون�س و�سوريا ويتعلق باال�ستف�سار 

ح��ول ط��رح ه��ذا املفه��وم بال��ذات يف �سي��اق ه��ذه املرحل��ة التاريخي��ة 

املخ�سو�سة؟ وملاذا حتول اإىل مو�سوع �رساع �سيا�سي؟ وما هي الرهانات 

ال�سيا�سي��ة والنظري��ة التي تعلق بها املثقفون حت��ى ت�سبثوا به اأو لنقل حتى 

اكت�سف��وه، اإذ كان غائب��ًا �سمن دائرة ال�سج��ال ال�سيا�سي وحا�رساً يف خانة 

اجل��دل الثق��ايف و�سمن انح��راف مفهومي خمتلف متامًا عم��ا ُطِرح يف تلك 

الفرتة، ومل��اذا مل يرفع املثقفون �سعاراتهم املف�سلة املتعلقة بالدميقراطية 

ال  ن�سان طاملا اأن املجتمع امل��دين يف م�سمونه الرئي�سي هو �سوؤ وحق��وق االإ

التحول الدميقراطي؟.
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املثقفون ال�سوريون: من الت�سكيك باملجتمع اإىل االندغام بالدولة

رمب��ا تاأ�س�س يف وع��ي املثقفني ال�سيا�سي��ني ال�سوري��ني ت�سخي�س حلالة 

حب��اط ال�سيا�س��ي واالجتماعي التي يعي�سها املجتم��ع ال�سوري وتتلخ�س  االإ

يف اأن ال�سيا�س��ة ال�سورية كانت مرتكزة يف يد متنفذين يقودون حزب البعث 

احلاك��م وكان هن��اك غي��اب �سعب��ي وجمتمعي ع��ن امل�سارك��ة يف ال�سوؤون 

ال�سيا�سي��ة جتلت يف انطفاء الفاعلية االجتماعية على مدى عقود، لذلك راأوا 

اأن تف�سي��ل قي��ام املجتمع بدوره عن طريق ف�سح املج��ال ال�رسوري له كي 

ميار���س ويوؤدي وظائف��ه ال�سيا�سية واالجتماعي��ة واالقت�سادية �سيكون هو 

البديل عما و�سل اإليه املجتمع ال�سوري من عزلة عن التاريخ والعامل وحتى 

عن نف�سه.

لذل��ك كثفوا مقوالته��م التحليلية واآراءهم ال�سيا�سي��ة يف مفهوم املجتمع 

امل��دين ال��ذي رمبا ميثل بدي��اًل )مدنيًا( حتى نتمكن من اخل��روج من املاأزق 

ال�سيا�س��ي والتخل��ف االجتماع��ي ال��ذي يعي�س��ه املجتم��ع ال�س��وري، ولذلك 

ن�سان لن يتحقق اإال يف  فاعت��ربوا اأن حتقيق الدميقراطية واح��رتام حقوق االإ

دول��ة املوؤ�س�سات والقانون وهذه لن ي�سمنها اإال املجتمع املدين القائم على 

ف�سح احلراك ال�سيا�سي واالجتماعي ملختلف ال�رسائح ال�سعبية.

ية الكثري م��ن البيان��ات التي اأ�سدره��ا املثقفون  لق��د ع��رب عن ه��ذه الروؤ

، وعك�سوا من خالل هذه 
)14(

ال�سوري��ون الذين تبنوا اأطروحة املجتمع امل��دين

املقولة ت�سخي�سهم للما�سي الذي عا�سته �سوريا، والذي يرتكز حول تقييمه 

لاللتبا�س واخل��الف النا�سب بني مثقفي ال�سلط��ة ومثقفي )املجتمع املدين( 

اإذا �سحت العبارة.

يب��دو اإذاً اأن الت�سخي���س للواقع ال�سيا�سي واالجتماع��ي هو الذي ا�ستدعى 

كادميي اإىل املج��ال ال�سيا�سي،  تبن��ي مقولة املجتم��ع املدين من حقله��ا االأ

ويب��دو اأن املثقف��ني ق��د اأع��ادوا توظي��ف مفه��وم املجتمع امل��دين املقاوم 

باملعن��ى ال��ذي حددناه م�سبق��ًا، اإذ راأوا اأنه يتطابق تاريخي��ًا مع رهاناتهم 

امل�ستقبلية.

ولك��ن يبق��ى ال�سوؤال حول تبيئ��ة امل�سطلح وتوطين��ه يف الرتبة الثقافية 
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ال�سوري��ة حا���رساً وما�سيًا،وم��ا ي�ستدع��ي ال�س��وؤال ويثريه ه��و اال�سطراب 

املفاهيم��ي ال��ذي نلحظ��ه يف توظي��ف املفه��وم واإدراج��ه �سم��ن ن�سو�س 

يديولوجية املرافقة  املثقف��ني، وحتميله الكثري من ال�سحنات واحلم��والت االأ

واملل�سقة به.

فطي��ب تيزين��ي ال ي��رى حتقق املجتمع امل��دين م��ن دون اأن تنجز الدولة 

الوطني��ة م�رسوعها، ذلك اأنه م��ن ال�سعب الكالم عن جمتمع مدين يف الوطن 

العرب��ي دون مقدمات تاريخية تتجلى يف ماأ�س�س��ة م�رسوع الدولة، والدولة 

نف�سه��ا يف الوطن العرب��ي مازالت م�رسوعًا اأوليًا يبحث عن اإمكانات تبلوره 

، يبدو 
)15(

وحتول��ه اإىل موق��ع ال�سي��ادة الد�ستوري��ة والقانونية يف املجتم��ع

وا�سح��ًا اأن تيزيني ي�ستن�سخ حرفيًا املفهوم الهيغلي للمجتمع املدين عندما 

يعت��رب اأن ت�سكي��ل املجتم��ع املدين يتمُّ بعد بن��اء الدولة غري اأن��ه ال ي�ستويف 

التحق��ق م��ن ال���رسط التاريخي رغم اأن��ه يكرر ذل��ك كثرياً ويعي��ده، وهو اأن 

الدول��ة الربو�سي��ة التي �سخ�سه��ا هيغل يف زمنه لي�ست ه��ي الدولة ال�سورية 

كما نعي�سها يف الزمن الراهن.

املفاهيم��ي  اللب���س  اأع��اد  الي�س��اري  موقع��ه  وبحك��م  تيزين��ي  اأن  اإال 

يديولوجي املحيط باملفهوم واملرتبط به، وهو ما نلحظه اأي�سًا مع رفاٍق  االأ

له يف املوقع، اإال اأنهم ال يقفون عند الدرجة الهيغلية واإمنا ي�سعدون خطوة 

، ف�سادق جالل العظم يرى اأننا ال ن�سهد يف الدول 
)16(

نح��و ال�سدة املارك�سية

العربية جمتمعًا مدنيًا واإمنا هناك جمتمع اأهلي، اإذ املجتمع املدين تنح�رس 

اخل�سائ���س والعالقات احلا�سمة فيه حول عالق��ات املواطنة وترتكز فيها، 

ن تك��ون مدنية، طوعية، تعاقدي��ة، حقوقية، اأفقية  وه��ي متي��ل وفقًا لذلك الأ

هلي تعود العالقات االرتباطية فيه اإىل  وم�ساواتي��ة يف حني اأن املجتمع االأ

عالقات دينية اأو مذهبية اأو ع�سائرية، وهي وفقًا لذلك لي�ست عالقات طوعية 

، لكنه يعود ليوؤكد اأن املجتمع املدين يف 
)17(

مدنية واإمنا هي عالقات وراثية

بالدنا )بعجره وبجره( هو اإىل حد كبري من �سنع الدولة احلديثة والتحديثية 

، وهكذا اأعاد العظم مقولة تيزيني ولكن ب�سيغة معكو�سة، عندما 
)18( 

حتدي��داً

هلي، ووجود اأنوية  افرت�س غياب املجتمع املدين لدينا وح�سور املجتمع االأ
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للمجتم��ع املدين مل تكن نتيج��ة حراكه الداخلي واإمنا هي م��ن �سنع الدولة 

التحديثي��ة، لذلك فهو �س��اغ اإ�سكاليته على الطريقة الهيغلي��ة يف اأن الدولة 

ه��ي التي ت�سكل املجتمع املدين، اإذ قراأ النتيجة فانتهى اإىل تر�سيخ م�سببها، 

مم��ا جعله يف النهاي��ة يتطابق مع الط��رح الهيغلي، وي�ستكم��ل حامد خليل 

م��ا طرح��ه تيزيني والعظم من الرتكي��ز على دور الدول��ة يف �سنع املجتمع 

امل��دين، فرتاه يكيل التهم للمجتم��ع الفاقد الدولة، اإذ املجتمع من دون دولة 

هو املجتم��ع بكل تخلفه وتع�سبه وانغالقه واحتق��اره للمراأة وجتاوز احلق 

، ونت�س��اءل بدورنا هل الدولة هي التي 
)19(

العام م��ن قبل امل�سالح اخلا�سة

�ستنقل املجتمع اإىل عك�س كل ذلك؟.

تت�سخ���س الدول��ة يف احل�س��ور املارك�س��ي ك��ذاٍت كلي��ة تبتل��ع املجتمع 

وحتّوله باإرادة فوقية، تنقله من اجلحيم اإىل النعيم ومن التخلف اإىل النماء، 

اإال اأن الدول��ة ل��ن ت�ستكمل م�رسوعها يف بناء املجتم��ع املدين اإال اإذا اقرتنت 

باأيديولوجيته��ا القائمة عل��ى العلمانية، فم�رسوع الدول��ة الوطنية يف بناء 

املجتم��ع املدين عليه اأن ي�س��ري حاث اخلطى نحو العلماني��ة، وبذلك يتحقق 

احلل��م املاأم��ول يف بناء املجتمع امل��دين، وهنا ن�ستكم��ل احلديث مع حامد 

خلي��ل "وهل يحق لنا االدعاء باأن العلمانية هي وحدها حاملة هذا ال�رسف 

يج��اب اأف��ال يعن��ي ذل��ك اأن املجتمع املدين  الكب��ري؟، واإن كان اجل��واب باالإ

، اإن خليل ي�ست��دلُّ هنا مب�سرية 
والعلماني��ة �سن��وان ال ميكن اأن يفرتق��ا")20(

التاري��خ العاملي التي دلل��ت با�ستمرار على اأن العلمانية هي النهج املعريف 

واالجتماع��ي الذي حقق��ت ال�سعوب التي ت�سلحت بها اأعظ��م اإجناز على اأكرث 

، وهنا يعود خليل ليقبل ما رف�سه م�سبقًا عندما رف�س الرهان 
)21(

من �سعيد

نه ال ياأخذ بع��ني االعتبار ال�سياق  عل��ى املجتمع املدين ب�سيغت��ه الغربية الأ

التاريخي املتعني، ولكنه ا�ستدل به ليثبت الرهان على العلمانية وانتهى يف 

النهاي��ة اإىل �سيغ��ة ناجزة وجاهزة تقوم على اأن��ه لي�س هناك جمتمع مدين 

يديولوجية امل�سبقة ت�سبح  ، واأمام هذه اال�سرتاطات االأ
)22(

اإن مل يكن علمانيًا

ال�س��ورة جلية ووا�سح��ة عندما ن�ستكم��ل مالمح املجتمع امل��دين ب�سيغته 

الي�سارية، اإذ يعترب بوعلي يا�سني اأنه "ال وجود ال للدولة وال للمجتمع املدين، 



�06

، واأن نادي املجتمع املدين ال 
اإذ كالهم��ا من مكونات املجتمع الطبق��ي")23(

يح��ق له دخوله اإال املثقفون العلمانيون، ذلك اأن املثقف "التقليدي" ينتمي 

ن اأن  هلي املفارق للمجتمع املدين، وبذل��ك على الن�سال االآ اإىل املجتم��ع االأ

نها وحدها، ووحدها فقط، قادرة على نقلنا اإىل  يرتك��ز من اأجل العلمانية الأ

جن��ة املجتم��ع امل��دين وبدونها �سيكون اله��الك املحتم. يق��ول حممد كامل 

اخلطي��ب " العلماني��ة تب��دو الي��وم اأكرث من اأي وق��ت م�سى �سبي��اًل مفتوحًا 

نقاذ املجتمع العربي من تفتته وتخلفه، ورمبا تبعيته، �سواء  ورمبا وحيداً الإ

وروبي، واملجتمع املدين هو القادر على  مريكي- االأ للما�سي اأو للحا�رس االأ

ن يف  اأن يك��ون متما�س��كًا وعاداًل ويف هذا تعلن العلماني��ة اأنها مل تخفق، الأ

ن يف اإخفاقها  اإخفاقه��ا املوت احل�ساري ورمبا الوجودي لهذا املجتمع، والأ

عراق والقبائل والع�سائر، بل البغ�ساء  العودة اإىل جمتمع امللل والطوائف واالأ

.
والعنف والتفتت")24(

كان م��ن الطبيع��ي بعد ذل��ك اأن ي�سهد توطني مفه��وم املجتمع املدين يف 

النخب��ة املثقف��ة ال�سورية ه��ذا اال�سطراب النظ��ري وااللتبا���س املفاهيمي، 

ذل��ك اأن ربط املجتمع املدين مب���رسوع اأيديولوجي قائم على اإجناز حتققات 

يديولوجي ومينعه  الدول��ة والعلماني��ة يرهنه وياأ�رسه يف �سياق الن�س��ال االأ

م��ن حتق��ق اإمكانات��ه النظري��ة والعملي��ة القائم��ة عل��ى احل��راك ال�سيا�سي 

واالجتماعي بكل �سيغه واأ�سكاله، فالعلمانية لي�ست م�رسوعًا اأيديولوجيًا اأو 

دين��ًا جديداً نطلب من الدولة وفقه اأن حت��ول جميع مواطنيها اإىل علمانيني 

حتى ننقلهم بعدها اإىل املجتمع املدين، فاآالف اجلمعيات والنوادي اخلريية 

والديني��ة التب�سريية القائم��ة يف الدول الغربية مل مين��ع من حتقق املجتمع 

امل��دين ب��ل بالعك�س �ساع��د و�ساه��م اإن مل نقل كان مبثاب��ة النقطة البدء يف 

حتقيق م�رسوع املجتمع املدين والدولة معًا.

فالعلماني��ة ه��ي نظ��ام �سيا�س��ي ولي���س اجتماع��ي ُيطل��ب من��ه حتقيق 

املعج��زات، ب��ل اإن �رسطه��ا التاريخي ه��و الكفي��ل الوحيد بنجاحه��ا، فاإذا 

ي��ة املثقفني ملجتمعه��م به��ذه ال�سوداوية وت�س��ب يف خانة ف�سل  كان��ت روؤ

نه جمتمع اأهلي ع�سبوي طائفي،  حتمية الرهان التاريخي على املجتمع، الأ
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فكي��ف اإذاً يراهن��ون عليه يف حتقيق طموحاته��م يف اإجناز املجتمع املدين، 

اأم اأن املجتم��ع املدين هو فئة املثقفني "العلمانيني"فح�سب كما عرّب بوعلي 

يا�سني.

ي��ة املثقفني ال�سوريني  هن��ا يكمن بال�سبط امل��اأزق النظري والعملي لروؤ

نه  للمجتم��ع امل��دين، اإذ  ه��م ال ياأملون من املجتمع حتقي��ق ال�سيء الكثري الأ

مرا�س التي يح�سنون تو�سيفها له بامتياز، ولكنهم اأي�سًا ي�سكّكون  مليٌء باالأ

يف الدولة نف�سها ويف رغبتها يف القيام مب�رسوعها يف اإجناز املجتمع املدين 

كما ت�سي دائمًا تعبرياتهم.

ف��ال املجتم��ع اإن دعونا له-بح�س��ب ل�سان مقاله��م-  يتمكن من حتقيق 

مدنيت��ه، وال الدول��ة راغب��ة يف ذلك رغم اأنه��ا املخولة الوحي��دة يف حتقيق 

مدنية هذا املجتمع، فاأين تراه يذهب املثقفون؟.

اإنه��م بال�سب��ط جزٌء من م���رسوع الدولة، ومن الطبق��ة احلاكمة اجتماعًا 

وفكراً ولغًة على حد تعبري و�ساح �رسارة، وهذا ما يعيدنا اإىل ما قاله الباحث 

مريك��ي وليم زارمتان عندما ت�ساءل عن ممانعة العرب على الدميقراطية،  االأ

فاأجاب يف اأنه يكمن يف طبيعة »املعار�سة« نف�سها، اإذ الحظ وجود نوٍع من 

العالقة القائمة بني ال�سلطة واملعار�سة التي يطلق عليها نعت »التكميلية«، 

نظمة العربية من جهة، وتر�سم  اإذ بف�سل »التكميلية« ي�ستمر اال�ستقرار يف االأ

املعار�س��ة لنف�سها نوعًا من اخلطوط، فهي من جهة اأخرى، تقف عندها وال 

تتخطاه��ا اأب��داً، فاحلكومة واملعار�س��ة معًا لهما م�سال��ح يتابعانها داخل 

النظ��ام ال�سيا�سي، وهذه التكميلية يف املتابع��ة من �ساأنها اأن تر�سخ الدولة، 

خر  خر، ولكن كاًل منهما يخدم م�سالح االآ اإن كل ط��رف منهما ال ي�ستخدم االآ

.
)25(

يف اأدائه لدوره

وهكذا بداأ املثقفون دعوتهم للمجتمع املدين من اأجل ا�ستقالله عن الدولة، 

فانتهوا اإىل اأن اأ�سبحوا هم اأنف�سهم جزءاً من م�رسوع الدولة التي يرف�سونها 

هواء الي�سارية التي انطلق  ويدعون اإليها يف نف�س الوقت، اإن ذلك يتعلق باالأ

يديولوجيا ورهنتهم يف  منه��ا غالبية املثقفني ال�سوريني بحيث حكمتهم االأ

م�رسوعه��ا، يف ح��ني اأن املجتمع املدين ال ميكن ل��ه اأن ينمو ويتبلور اإال يف 
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�س��وء النظ��ام اللي��ربايل الدميقراطي، اإذ متث��ل الفل�سفة الليربالي��ة احلا�سنة 

املعرفي��ة له واملولدة ل�سياقاته التاريخية والعملي��ة، فعلينا اأن ندرك بدايًة 

اأن املجتمع املدين لي�س غاية يف ذاته واإمنا ميثل ال�رسط التاريخي لتحقيق 

.
)26(

التحول نحو الدميقراطية

وبذل��ك تنتف��ي عنه قوالبه اجلاه��زة يف اأنه ميثل الرد عل��ى �سلطة احلزب 

الواح��د، واأنه يعم��ل على اإيجاد مرجعية اجتماعية خ��ارج الدولة، وهو الرد 

على بريوقراطية ومتركز عملية اتخاذ القرار يف الدولة، اإن ذلك على �سحته 

ُي�سقط بعداً خال�سيًا ا�ستيهاميًا على مفهوم تاريخي، واإ�سفاء طابع تبجيلي 

خر واحرتام  علي��ه فهو »جمتمع الت�سامن والت�سامح واحلوار واالعرتاف باالآ

 دون اإدراك ميكانيزم��ه ال�سيا�سي واالجتماعي الذي بدونه 
)27(

خر« ال��راأي االآ

يبق��ى حتقق املجتم��ع امل��دين ممتنع��ًا. ويبق��ى اإدراك ال�سحن��ات الليربالية 

باملفهوم جزءاً من �سياغته النظرية وم�رسوعه العملي، وو�سعه يف النهاية 

يف اإط��اره التاريخ��ي خ��وف اأن ن�سق��ط يف وهٍم من نوع جديد بع��د اأن كدنا 

وهام املتثاقلة واملرتاكمة. نخرج من االأ
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م�سروع تاأ�سي�س جمعية اأ�سدقاء املجتمع املدين يف �سورية*

ــريحة أو  ــور وال يزدهر باالعتماد على ش ــى اجملتمع وال يتط "ال يبن
ــكل في اجملتمع  ــد على تكامل عمل ال ــة أو مجموعة، بل يعتم جه

الواحد."
)من خطاب السيد رئيس اجلمهورية في مجلس الشعب(

حتتاج سورية اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى وقفة موضوعية 
ــن إميان صادق  ــتقبل. وانطالقاً م ــد معالم املس ــي محاولة لتحدي ف
ــخصياته الوطنية  ــة وفعالياته اخملتلفة وش ــن بكل قواه احلي بالوط
ــن كافة،  ــامل ألبناء الوط ــوار وطني ش ــح ح ــي فت ــه، ينبغ ومثقفي
ــخصية  ــي تتفتح فيه الش ــاء مجتمع دميقراط ــي بن ــاركة ف للمش
ــة الدميقراطية املبدعة. وبالدنا اليوم  ــانية في جو من املمارس اإلنس
ــي، الذي حرم  ــيس نوى اجملتمع املدن ــة إلى جهود اجلميع لتأس بحاج
ــاء الوطني في  ــة التنمية والبن ــود املاضية، عملي ــه خالل العق غياب
ــها  ــاركة قدرات وطنية هامة وفاعلة، وجدت نفس ــورية من مش س
ــة اإليجابية، وخلق نوع من اتكالية  مجبرة على االبتعاد عن املمارس
ــة، وكان نتيجة ذلك  ــعوره باملواطن ــن على الدولة وأضعف ش املواط
ــني إزاء األمور العامة وبروز ظاهرة  ــار حالة الالمباالة بني املواطن انتش
القوقعة أو الهجرة واستفحال األنانية والفساد وزيادة الهدر وتدهور 
ــرأي والتعبير.  ــبب غياب حرية ال ــي في اجملتمع، بس ــتوى الثقاف املس
ــيطرت على أغلبية املواطنني،  ــادت حالة إحباط شديد ويأس س وس
جّراء تدني املستوى املعاشي وانتشار البطالة وتفاقم حاالت التعدي 
ــكل خطورة على  ــوارد الطبيعية مبا يش ــتنزاف امل ــى البيئة واس عل

األجيال القادمة.
ــبب هذا كله، تبرز احلاجة إلى إحياء مؤسسات اجملتمع املدني  بس
ــراكة حقيقية  ــة في إطار ش ــا ودور الدول ــوازن بني دوره ــق الت وحتقي

ــدام في أوائل  ــورية عبد احلليم خ ــس اجلمهورية العربية الس ــدم إلى نائب رئي * ق
أيلول/ سبتمبر �000. 
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بينهما، في سبيل املصلحة الوطنية الكبرى. فالتأكيد على أهمية 
ــاركة الفرد  ــرأي اآلخر وتفعيل مش ــرأي والتعبير واحترام ال ــة ال حري
ــوار والنقد اإليجابي  ــاد مبدأ احل ــاة اجلماعة واعتم ــة في حي اإليجابي
والتطور السلمي وصوالً إلى حل اخلالفات بالتسوية والتفاهم، تعتبر 
ــتقالل  ــيادة القانون واس من أهم مقّومات اجملتمع املدني. كما أن س
القضاء وإلغاء احملاكم االستثنائية واألحكام العرفية وإيقاف العمل 
ــي بنيان اجملتمع  ــخاً ف ــاً راس بقانون الطوارئ متثل مبجموعها أساس

املدني.
ــألة  ــانية مس ــوع وتعدد اآلراء واألحزاب في اجملتمعات اإلنس إن تن
ــات الفكرية  ــن االجتاه ــالف وتباي ــى اخت ــا عل ــليم به ــي التس ينبغ
ــرورة على خطر  ــد تنطوي بالض ــيطرة الرأي الواح ــة، فس والعقائدي
ــلمي  ــها الس اجلمود، لذا، فإن تعدد وتنوع االجتاهات الفكرية وتنافس
ــاحة العمل  ــول قضايا العمل الوطني يجذب إلى س الدميقراطي ح
االجتماعي والثقافي أعداداً متزايدة من املواطنني ويجدد القدرة على 
حسن التعامل مع املتغيرات الداخلية واخلارجية ويدعم موقفنا في 

مواجهة األطماع الصهيونية واسترداد حقوقنا املغتصبة.
ــات اجملتمعية  ــوع التنظيم ــو مجم ــي، كما نرى، ه ــع املدن اجملتم
ــزاب ومنظمات  ــات وهيئات وأح ــن جمعيات ونقاب ــر احلكومية م غي
ووسائل إعالم حّرة متعددة ومتنوعة ونواد ومؤسسات، جوهره اخليار 
الدميقراطي، وال ميكن للدميقراطية أن تتجسد إال عبر نهوض اجملتمع 
ــدي بني اجملتمع  ــق حالة حوار نق ــاته وخل ــي بأنظمته ومؤسس املدن
ــات اجملتمع  والدولة من أجل مصلحة الوطن، كما أن تفعيل مؤسس
ــة حقيقية للجميع وحتقيق  ــبيل الوحيد لبناء دول املدني يعتبر الس

حراك اجتماعي فاعل.
ــتقرار الوطن واجملتمع  ــع، هو اس ــبة للجمي ــر اجلوهري بالنس األم
ــيادة  ــعور باملواطنة وس ــاء الوطني والش ــاس متانة االنتم على أس
ــان واحلفاظ على التعدد في إطار وحدة الوطن  القانون وحقوق اإلنس
ــي. وال ميكن أن يتحقق  ــات اجملتمع املدن ــوة الدولة ومتانة مؤسس وق
ــتناد إلى  ــق بني النظام والتعدد إال بقيام اجملتمع املدني وباالس التوفي
ــخ، ما لم يقترن بالتجديد  ــتقرار لن يترس الدميقراطية، كما أن االس

والتطور، وإال فإنه يصبح مساوياً للموت والعدم.
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ــاد، كي تثمر  ــة واإلدارية ومحاربة الفس ــات االقتصادي إن اإلصالح
إيجابيا، ال بد أن تترافق مع اإلصالح السياسي الشامل، وإال فإن هذه 
ــة الداخلية- لن حتقق  ــى أهميتها في تخفيف األزم اإلصالحات -عل
هدفها وتعود بعدها األوضاع إلى التأزم من جديد. لذا، ينبغي لعملية 
ــاد أن تتحول إلى آلية عامة ودائمة  ــالح اإلداري ومكافحة الفس اإلص
تضمن الرقابة واإلشراف املستمرين على مؤسسات الدولة وأنشطة 
ــيادة  ــتقالل القضاء و س ــفافية واس القطاع اخلاص في جو من الش
ــى أن برنامج اإلصالح االقتصادي والتنمية يحتاج  القانون. وتؤكد عل
ــذ، حتى يتم قبوله، كما  ــاركة اجملتمع املدني في اإلعداد والتنفي ملش
ــير إلى اخلطأ والفساد فوراً  ــب ويش يحتاج إليه أيضاً ليراقب ويحاس
ــاد أو يعالج خلف األسوار  في حال حدوثه، ال أن يغّطى اخلطأ والفس
ــي أن نقول أن ال معنى للتنمية االقتصادية  وفي متاهات اللجان. بق
ــتغالل ورفع  واالجتماعية إن كانت ال تؤدي في النهاية إلى إلغاء االس

الظلم االجتماعي وحتقيق العدالة واملساواة.
التقدم والتنمية ينبغي أن يقوما على أساس تأكيد قيمة اإلنسان 
وكرامته، وأن يؤديا إلى مزيد من احترام حقوق اإلنسان، كي يكون كل 
ــم أفراحه وهمومه من خالل رباط  ــريكاً في وطنه يتقاس مواطن ش
ــاركة في كل ما يخدم الوطن  املواطنة املقدس. إننا نطمح إلى املش
ــي العلني احلر  ــة من خالل احلوار الوطن ــطة مختلف من جهود وأنش
ــئول وتطوير العمل اجلماعي، غير ساعني إلى سلطة  الصريح واملس

أو منصب أو أية مكاسب شخصية.
ــة البناء  ــي في عملي ــهام اإليجاب ــن منطلق اإلس ــد فإننا م وبع
االجتماعي، نعرض ما عرضناه، لنؤسس لـ "جمعية أصدقاء اجملتمع 
ــاء مجتمع  ــهم في بن ــدم جهداً يس ــورية"  عّلنا نق ــي س ــي ف املدن

دميقراطي متطور.
جمعية أصدقاء اجملتمع املدني في سورية
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�سد* ر�سالة من اأنطون مقد�سي اإىل ب�سار االأ

إلى سيادة الدكتور بشار األسد رئيس اجلمهورية العربية السورية

سيدي:
ــاً بكلمات وردت في  ــة األولى، وأيض ــمح لي أن أهنئك بالرئاس اس
ــر -   ترجيح وجهة نظر الدولة  ــك، حقاً واعدة )احترام الرأي اآلخ بيان
ــر الزعامة...( وباإلجراءات التي اتخذتها ونفذت: إلغاء  على وجهة نظ

الالفتات، منع املسيرات، إغالق املضافات...
ــل تدريجياً من  ــلكناه ميكن أن ننتق ــا بداية لدرب طويل إذا س إنه
ــة الدخول في  ــم القانون وبداي ــائري إلى حك ــداوة واحلكم العش الب

القرن الواحد والعشرين.
لقد كفانا يا سيدي من الكالم الفضفاض:

مكاسب الشعب، إجنازات الشعب، إرادة الشعب.
ــلولة تقوم  ــن طويل، إرادته مش ــيدي منذ زم ــعب غائب يا س الش

اليوم على حتقيق هدفني:
ــالً نهاراً كي يضمن قوت  ــى الصعيد اخلاص، أن يعمل لي األول وعل

أوالده.
ــه قوله، وأن  ــام، أن يقول ما يطلب من ــى الصعيد الع ــي وعل الثان

يتبنى السلوك الذي يطلب منه: )مسيرات، هتافات...(.
ــو أنه يتعايش مع هذا  ــعب من الدمار، ه إن الذي يعصم هذا الش

الوضع املتردي تعايش املريض مع مرض مزمن.
ــط األربعينيات،  ــي أواس ــعر بوجوده ف ــعب يش ــا بدأ هذا الش رمب
ــا توالت االنقالبات  ــرعان م ــد نضال طويل ضد األجنبي، ولكن س بع
ــه بانتظار  ــودة إلى قوقعت ــوى الع ــم يعد أمامه س ــكرية، فل العس

األوامر...
الوضع العام، وباختصار يا سيدي: انهيار عام، سياسي واقتصادي 

وأيضاً ثقافي وإنساني.

* احلياة، )لندن(، �000/8/�4.
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ــبعينيات بعد نكبة �967، وبعد انهيار  ــورية في الس رمبا كانت س
ــر، لكنا  ــتات البش ــائرية، بحاجة إلى حكم قوي يلم ش البنى العش

اليوم صرنا كما قلت سيادتك، في القرن الواحد والعشرين.
ــه  ــود إليه ثقته بنفس ــدء، أن تع ــادئ ذي ب ــة ب ــعب بحاج إن الش
ــهل، فقد يحتاج  ــد- وهذا ليس باألمر الس ــان واح وبحكومته-واالثن
ــنوات من أخذ الرأي اآلخر باالعتبار، كما قلت، ومن ثم يتحول  إلى س

تدريجياً من وضع الرعية إلى وضع املواطنة.
ــيدي التوفيق في السير على درب محفوفة باملزالق  أمتنى لك يا س

من كل األنواع.
وتفضل بقبول فائق احترامي

أنطون مقدسي



��8

بيان ل� 99 مثقفًا �سورياً *

ــان في عالم اليوم لغة إنسانية  الدميقراطية ومبادئ حقوق اإلنس
مشتركة جتمع بني شعوب األرض وتوحد آمالها في غٍد أفضل.

ــكل  ــتخدم هذه املقوالت بش ــت بعض الدول الكبرى تس وإذا كان
ــا، فإن التفاعل احلضاري  ــاتها وحتقيق مصاحله انتقائي إلمرار سياس
بني الشعوب بعيداً عن منطق الهيمنة وسياسات اإلمالء، قد سمح 
ــتقبل، أن يتأثر بتجارب  ــعبنا في املاضي، وسيسمح له في املس لش
ــق عليها.  ــي خصوصيته غير منغل ــوراً ف ــر فيها، مط ــن ويؤث اآلخري
وتدخل سورية اليوم القرن احلادي والعشرين وهي في أمس احلاجة ألن 
تتضافر جهود أبنائها جميعاً في مواجهة حتديات السالم والتحديث 
ــعبنا مدعو أكثر من أي  واالنفتاح على العالم اخلارجي. ولهذا فإن ش

وقت مضى، إلى املشاركة في صناعة حاضره ومستقبله.
انطالقاً من هذه احلاجة املوضوعية، وحرصاً على وحدتنا الوطنية، 
وإميانا منا بأن مستقبل بلدنا ال يصنعه غير أبنائه، وبوصفنا مواطنني 
ــداء الرأي وحرية التعبير،  ــي نظام جمهوري مينح اجلميع احلق في إب ف

فإننا نحن املوقعني، ندعو السلطة إلى حتقيق املطالب اآلتية:
ــورية  ــاء حالة الطوارئ واألحكام العرفية املطبقة في س أوالً: إلغ

منذ العام ��96.
ثانياً: إصدار عفو عام عن جميع املعتقلني السياسيني ومعتقلي 
ــماح بعودة  ــية، والس ــباب سياس ــر واملالحقني ألس ــرأي والضمي ال

املشردين واملنفيني السياسيني جميعاً.
ــة، واالعتراف  ــالق احلريات العام ــون، وإط ــاء دولة القان ــاً: إرس ثالث
بالتعددية السياسية والفكرية وحرية االجتماع والصحافة والتعبير 
ــكال الرقابة  عن الرأي، وحترير احلياة العامة من القوانني والقيود وأش
ــن مصاحلهم  ــمح للمواطنني بالتعبير ع ــا، مبا يس ــة عليه املفروض
ــلمي وبناء مؤسساتي  اخملتلفة في إطار توافق اجتماعي وتنافس س

يتيح للجميع املشاركة في تطوير البالد وازدهارها.

* احلياة، )لندن(، �000/9/�7.
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ــا أم قانونياً، لن يحقق  ــواء كان اقتصادياً أم إداري ــالح س إن أي إص
ــكل كامل،  ــي البالد، ما لم يواكبه في ش ــتقرار ف الطمأنينة واالس
وجنباً إلى جنب اإلصالح السياسي املنشود، فهو الوحيد القادر على 

إيصال مجتمعنا شيئاً فشيئاً إلى بر األمان.

ــي )عضو مجمع  ــب(، عبد املعني امللوح ــادي عباس )محامي وكات ــد اله عب
ــون )كاتب  ــر(، برهان غلي ــي )كاتب ومفك ــة(، أنطون مقدس ــة العربي اللغ
ومفكر(، صادق جالل العظم )كاتب ومفكر(، ميشيل كيلو )كاتب ومفكر(، 
ــاعر(،  طيب تيزيني )كاتب ومفكر(، عبد الرحمن منيف )روائي(، أدونيس )ش
ــينمائي(، خالد  ــود )كاتب(، عمر أميراالي )س ــان بخاري )باحث(، حنا عب بره
ــرحية(، عبد اهلل حنا  ــا )ممثل(، نائلة األطرش )مس ــام كوس تاجا )ممثل(، بس
ــل دراج )باحث(، حيدر  ــادي(، فيص ــعيفان )اقتص ــمير س )باحث ومؤرخ(، س
ــي وقاص(،  ــف )صحف ــن يوس ــاعر(، حس ــدر )روائي(، نزيه أبو عفش )ش حي
ــليمان )روائي وناقد(، عبد الرزاق عيد  ــينمائي(، نبيل س ــامة محمد )س أس
ــث(، عبد اللطيف عبد  ــد(، جاد عبد الكرمي جباعي )كاتب وباح )باحث وناق
ــينمائي(، سمير ذكرى )سينمائي(، أحمد معال )فنان تشكيلي(،  احلميد )س
ــتاذة  ــن )أس ــان عباس )باحث(، حنان قصاب حس ــو )ممثل(، حس ــارس احلل ف
ــاعر(، حازم العظمة )طبيب  جامعية(، ممدوح عزام )روائي(، عادل محمود )ش
ــر  ــي(، محمد رعدون )محامي(، ياس ــان زريق )محام ــتاذ جامعي(، بره وأس
صاري )محامي(، يوسف سليمان )مترجم(، هند جمالي )سينمائية(، منذر 
ــكيلي(، أحمد العطية )أستاذ جامعي(، وفيق سلطني  مصري )شاعر وتش
)أستاذ جامعي(، مجاب االمام )أستاذ جامعي(، منذر حلوم )أستاذ جامعي(، 
ــليمان )أستاذ جامعي(، سمر جمال األتاسي )باحثة(، توفيق هارون  عادل س
ــليمان )طبيب(، جوزيف حلام )محامي(، عطية مسوح  )محامي(، عصام س
ــكيلي(،  ــي(، نزار صابور )فنان تش ــتاذ جامع ــث(، رضوان قضماني )أس )باح
شعيب طليعات )أستاذ جامعي(، حسن سامي يوسف )سينمائي وكاتب(، 
واحة الراهب )سينمائية وممثلة(، حميد مرعي )مستشار اقتصادي(، رفعت 
السيوفي )مهندس(، موفق ميربية )كاتب(، سهيل سياط )أستاذ جامعي(، 
جمال سعيد )أستاذ جامعي(، عمر كوش )كاتب(، رميون بطرس )سينمائي(، 
أنطوانيت عازرية )سينمائي(، جنيب نصير )ناقد وكاتب(، مي سكاف )ممثلة(، 
ــاعر(،  ــينمائي(، فرح جوخدار )معمارية(، أكرم قطريب )ش نضال الدبس )س
ــد جناتي طيارة  ــاري(، محم ــطى )معم ــاعر(، حكمت ش ــان ديركي )ش لقم
ــمان )قاص(، علي الصالح )باحث اقتصادي(، صباح  )باحث(، جنم الدين الس
ــينمائي(، سوسن  احلالق )باحثة(، نوال اليازجي )باحثة(، محمد قارصلي )س
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ــار زرقان )موسيقي(، فايز صاره  ــاعر(، بش ــوقي بغدادي )ش زقزق )باحثة(، ش
)صحافي(، محمد الفهد )صحافي وشاعر(، محمد بري لوعاني )مسرحي(، 
ــاعر(، مصطفى خضر )شاعر(،  جناة عامودي )مربية(، عادل زكار )طبيب وش
ــيد رصاص )كاتب(، قاسم عزاوي )شاعر(، محمد حمدان )كاتب(،  محمد س
ــم منعم )محامي(، إبراهيم حكيم )محامي(، أنور  نبيل اليافي )باحث(، متي
ــاعر(، علي كنعان  البني )محامي(، خليل معتوق )محامي(، علي اجلندي )ش
)شاعر(، محمد كامل اخلطيب )باحث(، ممدوح عدوان )شاعر(، محمد ملص 

)سينمائي(، محمد علي األتاسي )صحافي(.
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�سا�سية للجان اإحياء املجتمع املدين*  الوثيقة االأ

لف( )بيان االأ

ــورية اليوم أكثر من أي وقت مضى، إلى وقفة موضوعية  حتتاج س
ــتقبل، بعد  ــود املاضية وحتديد معالم املس ــتخالص دروس العق الس
ــية والثقافية،  أن ترّدت أوضاعها االجتماعية واالقتصادية والسياس
ــادي، فضالً عن  ــاج االقتص ــات العوملة واالندم ــت إليها حتدي وأضيف
ــعبنا وأمتنا  ــرائيلي، التي تطرح على ش حتديات الصراع العربي اإلس

مهام النهوض ملواجهتها ودرء أخطارها.
ــعب وما يتوفران عليه من  ــاً من إميان صادق بالوطن والش وانطالق
ــى التفاعل اإليجابي مع أي  ــات خالقة وقوى حية، وحرصاً عل إمكاني
ــامل بني جميع  ــادرة جادة لإلصالح، متس احلاجة اليوم إلى حوار ش مب
أبناء الوطن وفئاته االجتماعية وقواه السياسية ومثقفيه ومبدعيه 
ومنتجيه، للمشاركة في الفاعليات التي من شأنها أن تؤدي إلى منو 
ــان واملواطن،  ــس على حرية الفرد وحقوق اإلنس اجملتمع املدني املؤس
ــع مواطنيها وموطن  ــة جمي ــون تكون دول ــاء دولة حق وقان ــى بن وإل
ــي حاجة إلى جهود  ــتثناء وال متييز. فبالدنا اليوم ف ــم، بال اس اعتزازه
ــع إلحياء اجملتمع املدني الذي حرم ضعفه وإضعافه، في العقود  اجلمي
ــات وطنية مهمة  ــاء من قدرات وفاعلي ــة، عملية النمو والبن املاضي

وجدت نفسها مجبرة على االبتعاد عن املمارسة اإليجابية.
ــئ عن تعدد  وإن ما يكتنف مفهوم اجملتمع املدني من التباس، ناش
ــث ال ينفي وجوده  ــخ القدمي واحلدي ــة في التاري ــارب الدميقراطي التج
ــة في التاريخ وفي العالم.  ــي عندنا بوصفه كينونة اجتماعي الواقع
ــع عصري وحديث، التي أنتج  ــيرورة انتقاله املتعثرة إلى مجتم وال س
ــددة وصحافة حرة ونقابات وجمعيات  مجتمعنا خاللها ثقافة متج
ــتورية وتداوالً سلمياً للسلطة، حتى  وأحزاباً سياسية وشرعية دس
غدا من أقل األقطار العربية تأخراً إن لم يكن من أكثرها تقدماً. وكانت 
تلك السيرورة ترقى مبجتمعنا إلى االندماج الوطني واالجتماعي، إلى 

* الرأي العام، )الكويت(، 8/�/��00، والزمان، )لندن(، ��/�/��00.
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ــروعية الثورية" االنقالبية  ــس على "املش أن حدث ذلك القطع املؤس
ــروعية الدستورية. ولم يكن ممكناً تهميش اجملتمع  في مواجهة املش
املدني وتغييبه، على هذا النحو، لوال متاهي السلطة والدولة، ومتاهي 
ــة احلزب  ــغ الدولة بصبغ ــغله، وصب ــب الذي يش ــخص واملنص الش
ــا دولة جزءاً من اجملتمع  ــد واللون الواحد والرأي الواحد، وجعله الواح
ــعب و"قائداً للدولة  ــه ممثالً للش ــرف بجزئيته، بل يقدم نفس ال يعت
ــة الضيقة والوالء  ــتوى احلزبي ــع" ويخّفض املواطنة إلى مس واجملتم
الشخصي، وينظر إلى بقية املواطنني على أنهم مجرد رعايا. فغدت 
ــات اجملتمع املدني أيضاً، كأنها  أموال الدولة، وثروات الوطن ومؤسس
إقطاعات وحيازات خاصة توزع على املوالني واألتباع، فحّلت االمتيازات 
ــوق، واملصالح اخلاصة  ــا محل احلق ــون والهبات والعطاي محل القان
محل املصلحة العامة، واستبيح اجملتمع وانتهبت ثرواته، وحتكم من 
ــاد مبقدراته، وغدا كل مواطن مشتبهاً  صاروا رموزاً للعسف والفس
ــعب ال  ــلطة تنظر إلى الش به، بل" مداناً وحتت الطلب". وراحت الس
ــل على أنه قاصر  ــب، ب ــى أنه كم مهمل وموضوع إلرادتها فحس عل
ــك، ولم يخل األمر من تخوينه كلما  وناقص أهلية وموضع ريبة وش
ــارة  ــوادر التعبير عن رأيه واملطالبة بحقوقه. وجتدر اإلش ــدرت منه ب ب
ــب الدولة، مما يؤكد  ــي أدى إلى تغيي ــى أن تغييب اجملتمع املدن ــا إل هن
العالقة اجلدلية بينهما، إذ ال يقوم أحدهما إال باآلخر. فاجملتمع املدني 
ــكله السياسي،  هو مضمون الدولة احلديثة، والدولة احلديثة هي ش

وهما معاً يشكالن النظام الدميقراطي.
إن مجتمعنا الذي أنتج ثوراته الوطنية على االستعمار، وحركته 
السياسية املناوئة لالستبداد السياسي، وأسفر عن وروحه الوطنية/ 
القومية املتوثبة إلى التحرر والتقدم، والذي صبر وصابر وقّدم الكثير 
الكثير من الشهداء والتضحيات في سبيل احلرية والكفاية والعدل، 
ــية وإعادة بناء  ــى إنتاج حياته االجتماعية والسياس ــزال قادراً عل ال ي
ــاده وثقافته وفق مقتضيات احلداثة ومنطق التقدم، واالنطالق  اقتص
ــاوز العالقات  ــي والتقاني. وهو قادر على جت ــي ركاب التقدم العلم ف
ــاع اإلمبريالية  ــتبداد ومتفصلت مع األوض ــى التي أنتجت االس والبن

والتجزئة القومية التي جنمت عنها.
ــى الدميقراطية  ــالب عل ــان نتائج االنق ــة للعي ــد باتت واضح لق
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ــتراكية. وتبنّي للجميع، مع انهيار النموذج  ــم االش السياسية باس
ــرقية وفي ما كان يسمى  ــتطاالته في أوروبة الش ــوفياتي واس الس
العالم الثالث، استحالة بناء االشتراكية أو بناء دميقراطية اجتماعية 
بال دميقراطية سياسية. كما تبّينت هشاشة الدولة التي ال تستمد 
ــعب  ــعب. وتبّينت أكثر نتائج النظر إلى الش ــروعيتها من الش مش
ــكار أفرادية  ــة"، ونتائج إن ــإلرادة الثوري ــادة أو موضوع "ل ــى أنه م عل
ــية وتنوعها،  الواقع وتعدد مكوناته االجتماعية والثقافية والسياس
ــه االجتماعية وتباينها، ومن ثم إنكار حقيقة  واختالف مصالح فئات
أن القانون، بصفته ماهية الدولة وتعبيراً حقوقياً عن النظام العام، 
وبصفته تعبيراً عما هو مشترك بني جميع املواطنني وجميع الفئات 
ــذه املصالح وذلك االختالف،  ــوية تاريخية بني ه االجتماعية، هو تس
ــوية  ــب أن يكون قوام الوحدة الوطنية الفعلية. هذه التس الذي يج
ــق  ــتور واملدونة القانونية مبا يتس ــج الدس ــي التي تنت ــة ه التاريخي
وتطور النظام العام املتأثر، بالطبع، بإيقاع التطور العاملي، لذلك فإن 
الدساتير والقوانني تعدل وتطور أو تغير وفق مقتضيات هذا التطور. 
ــن جديد في  ــي الذي انبعث م ــوم اجملتمع املدن ــذا فإن مفه ــى ه وعل
ــرين، على صعيد العالم الذي ننتمي إليه،  ــبعينيات القرن العش س
ــزال ميثل بداهة الوجود االجتماعي، منذ  مكانياً على األقل، كان وال ي
ــري  ــن الطبيعة إلى االجتماع، أي إلى العمران البش ــر م انتقل البش
ــذا املفهوم  ــدون. ومن صلب ه ــر ابن خل ــة، بتعبي ــة املدني والسياس
ــير إليه" العقد االجتماعي"  ــل مفاهيمي ينتج عنه ويش يتولد نس
ــتبدون  ــة "احلق اإللهي" الذي ادعاه األباطرة وامللوك املس في مواجه
ألنفسهم. وما هذا العقد سوى معادل سياسي لالنقالب العقالني 
الذي جعل مركز املعرفة البشرية في اإلنسان، فأنتج اجملتمع احلديث 
ــي تكفل حرية االعتقاد  ــث والدولة املدنية احلديثة؛ الت والفكر احلدي
ــعائر الدينية كفالتها حرية الفكر، في ظل االعتراف  ــة الش وممارس
بالفرد ذاتاً إنسانية عاقلة ومستقلة ومالكة زمام حياتها ومسؤولة 
ــا، ومبا ينتج عن هذا االعتراف  ــن أفعالها وحرة في فكرها وضميره ع
في حقل املمارسة من حرية محددة بالقانون ومشروطة باملسؤولية 
ــع اجلماعة ومن  ــة والعمل م ــب املعرف ــادرة اخلالقة وح ــا املب تتوجه

أجلها.
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ــات مجتمعية  ــة اليوم إلى إحياء مؤسس ــك كله، تلح احلاج لذل
واجتماعية متحررة من هيمنة السلطة التنفيذية واألجهزة األمنية 
ــن الروابط  ــات، ومتحررة م ــع الصالحي ــها جمي ــي منحت نفس الت
ــائرية والطائفية  ــة، كاملذهبية والعش ــى التقليدي والعالقات والبن
ــة في اجملتمع بوصفها  ــتقلة عنها؛ وذلك إلعادة إنتاج السياس ومس
ــوازن الضروري بني  ــة، ولتحقيق الت ــة والهادف ــه احلرة الواعي فاعليت
اجملتمع والدولة وتنسيق وظائفهما في سبيل حتقيق احلرية والعدالة 
ــة الدولة  ــم توطيد هيب ــدة الوطنية، من ث ــز الوح ــاواة وتعزي واملس
ــاً للجميع. ففي  ــاً عاماً وحكم ــرورة القانون مرجع ــيادتها وصي وس
ــامل قوامه  ــط، ميكن إطالق حوار وطني ش ــاق اجملتمع املدني، فق نط
ــة الرأي والتعبير واحترام الرأي اآلخر واالعتراف مبا فيه من صواب،  حري
ــترك الوطني إلى  ــن املش ــعبية انطالقاً م ــاركة الش ــل املش لتفعي
ــة اجتماعية أن  ــام. فليس من حق أي فئ ــة العامة واخلير الع املنفع
ــائل  ــرر، وحدها، ما هي املصلحة الوطنية والقومية وما هي الوس تق
واألساليب الكفيلة بتحقيقها؛ لذلك فإن على أي فئة اجتماعية أو 
سياسية، مبا في ذلك السلطة املمسكة بدفة احلكم اليوم، أن تطرح 
رؤيتها وتصوراتها وبرنامجها على الشعب ملناقشتها واحلوار حولها، 
ــر ومن دون نقابات  ــن من دون حرية الرأي والتعبي ــس من حوار ممك ولي
ــة  ــرة ومنظمات اجتماعية حرة ومؤسس ــرة وإعالم حر وأحزاب ح ح
ــعب حقاً وفعالً، وليس من إصالح ممكن من دون  ــريعية متثل الش تش
ــامل، فاحلوار ينتج دوماً حقائق جديدة ليست ألي من  حوار وطني ش
املتحاورين، بل لهم جميعاً، ألنها قائمة فيهم جميعاً. ومنطق احلوار 
ــكار الوطنية وأي احتكار آخر.  ــي "منطق" احتكار احلقيقة واحت ينف
لذلك ندعو إلى اعتماد مبدأ احلوار والنقد اإليجابي والتطور السلمي 
ــمات  ــوية والتفاهم، وهذه من أهم س ــات بالتس ــع اخلالف حلل جمي

اجملتمع املدني ومزاياه.
ــا تتجلى في  ــيء أكثر مم ــة اجملتمع املدني في ش ــى حيوي وال تتجل
ــاء تنظيمات طوعية غير حكومية مستقلة ومتنوعة جوهرها  إنش
ــل احلقوق املدنية  ــة حق وقانون تكف ــار الدميقراطي وغايتها دول اخلي
وتصون احلريات العامة. لذلك نرى في الدفاع عن اجملتمع املدني دفاعاً 

عن دولته وعن السلطة املمسكة بزمامها.
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ولكي تثمر اإلصالحات االقتصادية، ولكي تنجح عملية مكافحة 
ــتوري  ــي ودس ــا ويرافقها إصالح سياس ــد له ــد أن ميه ــاد ال ب الفس
ــول منها. لذا ينبغي  ــذه اإلصالحات لن حتقق املأم ــامل، وإال فإن ه ش
ــاد إلى آلية عمل قانونية  أن تتحول عملية اإلصالح ومكافحة الفس
ــعبية وتعزز الرقابة واإلشراف املستمرين  ــاركة الش دائمة حتفز املش
ــات الدولة التي هي مؤسسات نفع عام، وعلى أنشطة  على مؤسس
ــح جلميع الفئات  ــفافية يتي ــاً، في جو من الش ــاع اخلاص أيض القط
ــاركة الفعلية  ــية فرص املش والقوى االجتماعية واألحزاب السياس
في التخطيط واإلعداد والتنفيذ والتقومي، والتنبيه إلى اخلطأ والهدر 
والفساد فور وقوعها، ومتكني القضاء والهيئات الرقابية من املساءلة 
ــابية واالنتقائية ال تؤدي  ــبة, فإن املعاجلات اجلزئية واالستنس واحملاس

إلى اإلصالح.
ــة في ذاته،  ــان غاي ــتنا من اعتبار اإلنس ــق رؤيتنا وممارس وإذ تنطل
ــدف التنمية  ــعادته هي ه ــه ورفاهيته وس ــه وكرامت ــار حريت واعتب
ــن ومعيارين  ــة العامة مبدأي ــدة الوطنية واملصلح ــدم، والوح والتق
ــاوين أمام  ــات، واملواطنني جميعاً متس ــات واملمارس جلميع السياس
القانون، فال متييز بينهم، على أي اعتبار كان، وال تفاضل في املواطنة؛ 
ــاً أصحاب امتيازات ومحرومني  ــادام التمييز والتفاضل ينتجان دوم م
ــقاق، وينحطان  ــة والش ــم، بذور التفرق ــذران، من ث ــن احلقوق، ويب م
ــق رؤيتنا  ــة، وإذ تنطل ــا دون السياس ــة إلى م ــات االجتماعي بالعالق
ــة هي التي تنعقد  ــة احلّق ــتنا كذلك من حقيقة أن السياس وممارس
ــانية ال على  جميع دالالتها على املصلحة الوطنية/ القومية واإلنس
املصالح اخلاصة والفردية، وأن اإلجنازات الوطنية تنسب إلى الشعب 
ال إلى األفراد، وأن الفئات االجتماعية واألحزاب السياسية إمنا تتحدد 
ــعب هو مصدر جميع  ــكل االجتماعي الوطني وال حتدده، وأن الش بال
ــي مدخالً ضرورياً ووحيداً  ــلطات، فإننا نرى في اإلصالح السياس الس
ــن عطالتها  ــراج اإلدارة العامة م ــرّدي وإخ ــن الركود والت ــروج م للخ
ــي، والتي لم تعد  ــة، وأن املقدمات الضرورية لإلصالح السياس املزمن

حتتمل التأجيل، هي اآلتية:
ــة واحملاكم  ــكام العرفي ــوارئ وإلغاء األح ــون الط ــف العمل بقان -� وق
ــة، وتدارك ما جنم عنها من  ــتثنائية وجميع القوانني ذات العالق االس
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ــيني، وتسوية  ــراح جميع املعتقلني السياس ظلم وحيف. وإطالق س
ــب القوانني  ــق العمل مبوج ــوق املدنية وح ــاع احملرومني من احلق أوض

واألحكام االستثنائية، والسماح بعودة املبعدين إلى الوطن.
-� إطالق احلريات السياسية، والسيما حرية الرأي والتعبير، وقوننة احلياة 
ــية بإصدار قانون دميقراطي لتنظيم عمل األحزاب  املدنية والسياس
واجلمعيات والنوادي واملنظمات غير احلكومية، وخاصة النقابات التي 
ــاً أو جزئياً الوظائف التي  ــات دولتية ففقدت كلي حولت إلى مؤسس

أنشئت من أجلها.
-� إعادة العمل بقانون املطبوعات الذي يكفل حرية الصحافة والنشر، 

والذي مت تعطيله مبوجب األحكام العرفية.
ــات في جميع  ــم االنتخاب ــاب دميقراطي لتنظي ــون انتخ ــدار قان -4 إص
ــالً فعلياً،  ــة متثي ــعب كاف ــن متثيل فئات الش ــا يضم ــتويات، مب املس
ــتقل،  ــراف قضاء مس ــة االنتخابية برمتها حتت إش ــل العملي وجع
ــريعية ورقابية حقاً متثل إرادة الشعب،  ــة تش ليكون البرملان مؤسس
ــن عضوية املواطنني في  ــلطات وتعبيراً ع ومرجعاً أعلى جلميع الس
الدولة ومشاركتهم اإليجابية في حتديد النظام العام. فإن عمومية 
ــيء أكثر مما تتجليان في املؤسسة  الدولة وكليتها ال تتجليان في ش

التشريعية، وفي استقالل القضاء.
ــى احلاكم  ــيادة القانون عل ــط س ــاء ونزاهته وبس ــتقالل القض -5 اس

واحملكوم.
ــى معظمها في  ــة املنصوص عل ــوق املواطن االقتصادي ــاق حق -6 إحق
ــتور الدائم للبالد، ومن أهمها حق املواطن في نصيب عادل من  الدس
ــب واحلياة  ــل القومي، وفي العمل املناس ــروة الوطنية ومن الدخ الث
ــوق األجيال القادمة في الثروة الوطنية والبيئة  الكرمية، وحماية حق
ــة. فإنه ال معنى لتنمية اقتصادية واجتماعية إن لم تؤد إلى  النظيف
ــل ومكافحة  ــروط احلياة والعم ــنة ش رفع الظلم االجتماعي وأنس

البطالة والفقر.
ــة التقدمية" متثل القوى  ــرار على أن أحزاب " اجلبهة الوطني -7 إّن اإلص
ــوري وتستنفد حركته السياسية، وأن البالد ال  احلّية في اجملتمع الس
ــيؤدي إلى إدامة الركود  ــاج إلى أكثر من" تفعيل" هذه اجلبهة، س حتت
ــي؛ فال بد من إعادة النظر  ــلل السياس االجتماعي واالقتصادي والش
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ــلطة، وفي مبدأ احلزب القائد للدولة واجملتمع، وأي  في عالقتها بالس
مبدأ آخر يقصي الشعب عن احلياة السياسية.

-8 إلغاء أي متييز ضد املرأة أمام القانون.
ــة البناء  ــهام اإليجابي في عملي ــق اإلس ــا من منطل ــد، فإنن وبع
ــيس جلان  ــي عملية اإلصالح، نتداعى وندعو إلى تأس االجتماعي، وف
ــتمرار وتطوير  ــاع، هي اس ــي كل موقع وقط ــاء اجملتمع املدني ف إحي
ــهم، من موقع املسؤولية  لصيغة "أصدقاء اجملتمع املدني" عّلنا نس
ــلبية والعزوف،  ــتقالل، في جتاوز حالة الس الوطنية، ومن موقع االس
واخلروج من وضعية الركود التي تضاعف تأخرنا قياساً بوتائر التقدم 
العاملي. وعّلنا نخطو اخلطوة احلاسمة التي تأخرت عقوداً في الطريق 
ــتقل، يسهم في إرساء أسس  ــيد مس إلى مجتمع دميقراطي حر س

جديدة ملشروع نهضوي يضمن مستقبالً أفضل ألمتنا العربية.
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 حركة ال�سلم االجتماعي*

)مبادئ اأولية للحوار(

تتوقف قدرة اإلنسان على التفكير السليم واإلنتاج واإلبداع على 
مدى توفر الشروط النفسية والصحية املناسبة، بعيداً عن اخلوف 
بعيداً  واجلوع،  الفقر  عن  بعيداً  املستقبل،  على  والقلق  احلاضر  من 
عن الكره والضغينة، بعيداً عن اإلحباط والشعور بالظلم، ليتمتع 
بالرضى والقناعة، وتغمر السعادة جو األسرة، واأللفة جو العمل، في 
مجتمع يكفل له حقوقه ويبادله االحترام، ودولة حتميه من تعديات 
الذي  املواطن  اإلنسان  هو  هذا  القدر.  نازالت  عنه  وتخفف  اآلخرين 
بناء  على  القادر  اجملتمع  اجملتمع...  جسم  في  سليمة  خلية  يشكل 
الدولة العصرية القوية واملزدهرة. أي أن كل شيء في الوطن يجب أن 
يكون مسخراً لهذا اإلنسان-  املواطن كي ينمو منواً حراً، تتفتح فيه 
ملكاته وتتفجر إبداعاته. فحق اإلنسان على وطنه أن يوفر له كل 
ويعبر عن خصوصيته من خالل منافسة حرة  إنسانيته  ما يحقق 

ونزيهة مبنية على تكافؤ الفرص بني جميع املواطنني.
من  الكثير  بالدنا  شهدت  عاماً  أربعني  من  أكثر  مدى  فعلى 
التعبير  أشكال  غياب  إلى  متدرجة  بصورة  أفضت  التي  التطورات 
محدودة  مجموعة  انفراد  وإلى  املواطنني،  ألغلبية  الدميقراطي  احلر 
بالقرار السياسي ما لبثت أن احتكرت كل النشاطات األخرى  جداً 
في  التوازن  فاختل  واإلعالمية،  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية 
اجملتمع الذي أصابه العقم، وأصبح عاجزاً عن جتديد نفسه، وتوقف 
من  حالة  تعيش  املهمشة  األكثرية  وباتت  الطبيعي  النمو  عن 
احلقوق  وضاعت  والبيروقراطية،  الفساد  وانتشر  والفقر،  اإلحباط 
وغابت احلياة عن بهجتها. وإن تفاقم هذه املشاكل بات يهدد بنية 
واجتماعية  سياسية  حلول  إيجاد  يستدعي  مما  السوري  اجملتمع 
باتت تضغط على  التي  املتناقضات  واقتصادية حتى نتفادى تفجر 

كل مفاصل اجملتمع.

* السفير، )بيروت(، �/�/��00.
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وفي هذا اإلطار تأتي حركة السلم االجتماعي مستهدفة طرح 
للمشكالت  التصدي  في  منها  إسهاماً  واألفكار  املبادئ  من  جملة 
بقصد  عنها  يتفرع  وما  بها  يرتبط  وما  واالجتماعية  السياسية 
استعادة السلم االجتماعي املبني على إعادة التوازن بني كل فئات 
كل  في  أدائها  حتسني  على  يحرضها  الذي  املناخ  وتوفير  اجملتمع 

مجاالت احلياة.
اجملاالت  في  العمل  تتطلب  االجتماعي  السلم  بناء  مهمة  إن 

التالية:

السلم االجتماعي بني الفئات العرقية والدينية:
ميتاز الشعب السوري بتعددية عرقية ودينية لكون سورية مهداً 
مدى  على  كانت  أنها  كما  القدمية.  واحلضارات  السماوية  لألديان 
التاريخ حضناً ومالذاً ملهاجرين جلأوا إليها هاربني من ظلم حلق بهم 
خيراتها  لكثرة  الوفير  والرزق  الهانئ  للعيش  طلباً  أو  بلدانهم  في 
جميلة  فسيفسائية  لوحة  ذلك  عن  فنتج  أهلها.  صدر  ورحابة 
واحليوية  باإلبداع  متتعت  متآلفة  أجياالً  وأنتجت  ثقافاتها  تنوعت 
والتنوع احلضاري. وكي يبقى هذا التنوع ميزة إيجابية ومصدراً من 
الدائم للحفاظ  مصادر قوة الشعب السوري يتوجب علينا العمل 
على جمالية تلك اللوحة من خالل احلفاظ على عالقات متوازنة توفر 
لكل فئة املناخ الضروري الذي تتألق فيه خصوصيتها وميزاتها التي 
املشترك  الوطن  وتطوير  إغناء  في  فتساهم  افتخارها.  مبعث  هي 
نتوخى  وأن  الفئات،  كل  يحتضن  الذي  املقدس  اإلطار  يشكل  الذي 
احلذر الشديد من أن يفسد علينا اجلهل أو مكائد األعداء ميزة هذه 
صفو  وتعكر  الفنت  تثير  نقمة  إلى  نعمة  من  ويحولها  التعددية 

شعبنا وتضعفه.
ومن أجل قطع الطريق على اجلاهلني واألعداء يتوجب علينا بناء 
سلم اجتماعي على درجة عالية من الوعي اجلماعي بني كل فئات 

اجملتمع، أي أن نشر السلم االجتماعي واجب وطني مقدس.
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السلم االجتماعي بني املواطنني ومؤسسات الدولة:
الدولة  ومؤسسات  املواطنني  بني  العالقة  تعرضت  لقد 
فئات ضيقة  استئثار  عن  نتجت  تشوهات خطيرة  إلى  السلطوية 
بالسلطة احتكرت لنفسها املكاسب واملغامن على حساب األكثرية، 
مستخدمة كل أنواع القمع والتخويف لكبت نقمة الفئات املهمشة 
الكثير من  ومغامنها. فسنت  احتكارها  استمرار  واملتضررة وضمان 
جهة  من  أهدافها  لتخدم  مصاحلها  قياس  على  املفصلة  القوانني 
وجتعلها سيفاً مسلطاً على رقاب كل من يعترض على سياستها 
االحتكارية وممارستها املشينة من جهة أخرى. وأصبح كل مواطن 
عن  املواطن  فتنازل  ذلك،  للسلطة  حال  كلما  أكثر  أو  بجرم  مداناً 
حقوقه املشروعة برضى ظاهر يكمن خلفه نقمة واستياء شديدين. 
وإن هذا اجلو من انعدام الثقة بني املواطنني ومؤسسات الدولة يجعل 
أداؤها،  ويتدهور  قواها  فتتالشى  اإلحباط  من  تعيش حالة  األكثرية 
فيختل توازن اجملتمع وتنكفئ قيمه النبيلة وتنتشر األنانية وتختل 
املوازين. ألن شعباً خائفاً يعيش فوضى اجتماعية واقتصادية الميكن 
أن يعمل أو يبدع بشكل طبيعي لينتج حضارة ودولة عصرية، والتي 
ال ميكن حتقيقها إال بإقامة السلم االجتماعي بني مؤسسات الدولة 
وأجهزتها من ناحية وبني مواطنيها من ناحية أخرى، وذلك من خالل 
عالقة شفافة عادلة حتترم فيها وتصان كل حقوق املواطنة، وتبنى 
يضبطها  التي  النزيهة  واملنافسة  الفرص  تكافؤ  من  قاعدة  على 

القانون.

السلم االجتماعي في عالقات احلياة اليومية:
يتشكل اجملتمع من مجموعة فئات ميكن تصنيفها حسب املهنة 
التي متارسها أو الفئة العمرية أو غيرها من العوامل املشتركة، وكل 
هذه الفئات أطراف أساسية في اجملتمع تشكل مبجموعها شركاء في 
تبادل املصالح االقتصادية واالجتماعية. ويهدف السلم االجتماعي 
بني  متشنجة  صراع  عالقات  من  العالقات  هذه  مفهوم  حتويل  إلى 
املصالح إلى عالقات متوازنة يسودها االحترام املتبادل انطالقا من أن 

كرامة كل فرد مقدسة ال انتقاص منها.
وال بد من التأكيد هنا على ضرورة التخلص من الهيمنة األبوية 
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دورها  لتأخذ  الشابة  لألجيال  اجملال  وفسح  السياسي  العمل  في 
كامالً في صنع حاضرها ومستقبلها وتوظيف إمكاناتها العلمية 
الفاعل  الدولة وحتديثها واالشتراك  إدارة  والعملية للمساهمة في 
في النشاط االقتصادي واالجتماعي للتخلص مما تراكم من سلبيات 
خالل العقود املاضية والذي كان من أسبابه تهميش دور الشباب في 

عملية البناء.
أما احلقوق املتبادلة فتنظمها بكل وضوح وشفافية قوانني حتدد 
احلقوق والواجبات فال تدع منه لطرف على آخر وال مجال النتقاص 
التسامح  من  على خلق جو محبب  وتعمل  اآلخر  طرف من حقوق 
والكرم املتبادل بدالً من التناحر والكراهية وتراكم األحقاد كما تخلق 
مجتمعاً يشعر كل مواطن فيه باملسؤولية جتاه أطفاله، ومسنيه، 
بالفخر  يشعر  كما  أبنائه،  من  اخلاصة  احلاجات  وأصحاب  ومرضاه، 
واالعتزاز باملتفوقني من أبنائه ومؤسساته االقتصادية واالجتماعية 
وتوظيفها  مواهبهم  لتطوير  واملعنوي  املادي  بدعمهم  ويساهم 
الصعيد  على  يحققونه  سبق  بكل  يفتخر  كما  األمثل  بالشكل 
الدولي. ويبني جسور احملبة والتواصل مع أبنائه املهاجرين في اخلارج 

لتشجيعهم على املساهمة في عملية بناء وحتديث الدولة.

تطور احلياة السياسية السورية
املعاصرة  سورية  تاريخ  في  السياسية  األحزاب  نشوء  ارتبط 
وسيلة  السياسي  احلزب  اعتبرت  محددة  اجتماعية  فئات  بهيمنة 
بعض  تبنت  وقد  األخرى.  الفئات  حساب  على  مصاحلها  لتحقيق 
مما  لتجديده،  املرونة  متلك  لم  جامداً  عقائدياً  خطاباً  األحزاب  هذه 
عاجزاً  ويبقى  محددة  اجتماعية  فئة  على  يقتصر  نشاطها  جعل 
ككل  اجملتمع  مصالح  عن  يعبر  وال  األخرى  الفئات  استقطاب  عن 
األمر الذي أدى إلى تهميش وإقصاء أغلب فئات اجملتمع السوري عن 
النشاط السياسي. فمنذ أن أقرت الكتلة الوطنية، التي كانت متثل 
أعيان دمشق، ما سمته "املبادئ األساسية" في تشرين الثاني عام 
���9، اعتبرت نفسها التيار السياسي الوحيد القادر على التعبير 
عن تطلعات اجملتمع ككل وقيادته. أي أنها بدأت تنطلق من احتكارها 
للسلطة، األمر الذي حرض أعيان حلب على تأسيس حزب الشعب 
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إلى  تنتمي  فئات  أو  لفئة  السياسي  احلزب  متثيل  تقليد  رسخ  مما 
بنية اجتماعية محددة. وأدى إلى بروز الصراع االجتماعي في احلياة 
السياسية، حيث نشأت األحزاب القومية واليسارية والدينية التي 
اعتبرت كل منها نفسه صاحب احلق األوحد في قيادة الدولة واجملتمع 

وعمل على تهميش أو استئصال التيارات السياسية األخرى.
أو فئوية جعل النشاط  هذا الصراع الذي أخذ أشكاالً عقائدية 
السياسي عاجزاً عن إقامة السلم االجتماعي املبني على التوافق 
حتقيق  من  البالد  وحرم  االجتماعية،  والشرائح  الفئات  غالبية  بني 
تنمية مستدامة، مما أدى إلى هشاشة في مؤسسات الدولة وسهل 
احلياة  من  جزءاً  اجليش  جعل  أن  بعد  العسكرية  االنقالبات  جناح 

السياسية مما قاده إلى االنحراف عن مهماته األساسية.
والتي  القومي  الصعود  فترة  على  أقل  بدرجة  ذلك  ينطبق  وقد 
متيزت بظهور الكاريزما الشخصية للزعيم على حساب املشاركة 
الشعبية في احلياة السياسية واالجتماعية. وأدى إلى استئثار حزب 
إلى  انتهى  الذي  األمر  واجملتمع.  للدولة  كقائد  بالسلطة  الزعيم 
انفراد حزب البعث العربي االشتراكي بالسلطة معطياً نفسه حق 
قيادة الدولة واجملتمع من خالل خطاب قومي يحمل في طياته نزعات 
األخرى  التيارات  السياسي كل  العمل  ليقصي عن ساحة  يسارية 
مما حجب عامل املنافسة الضرورية لتحريض اجملتمع على إعادة بناء 
نفسه مبا ينسجم مع املتغيرات وضرورات املرحلة اجلديدة. من كل ما 
سبق يتولد لدينا اإلميان بضرورة انبثاق خطاب جديد يحول الصراع 
االجتماعي بني الفئات املتنافسة واملتناحرة إلى سلم اجتماعي يتيح 
جلميع هذه الفئات واألحزاب أن تتنافس في إطار الوفاق الوطني مبا 
يخدم حتقيق منوذج التنمية املستدامة ويساعد على بناء مؤسسات 
رغم  األساسية  مبهامها  االستمرار  على  القادرة  الراسخة  الدولة 
تبدل السلطة التي حتكم البالد والتي يجب أن تأتي من خالل النظام 

الدميقراطي والتداول السلمي للسلطة.
ثالثة  مفاهيم  على  االجتماعي  السلم  حركة  خطاب  يعتمد 

تشكل مرتكزاته الرئيسية وهي:
-�  مفهوم املواطنة واالنتماء الوطني

-�  مفهوم حقوق اإلنسان
-�  مفهوم اجملتمع املدني
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املواطنة واالنتماء الوطني:
إن اإلنسان املواطن الذي يشكل خلية سليمة في جسم اجملتمع 
ال بد أن تسخر له كل املعطيات الضرورية لينمو منواً حراً تنفتح فيه 
ملكاته وتتفجر إبداعاته ويعبر عن خصوصيته في إطار من املساواة 
فيها  يبني  مشتركة  حياة  إلى  لالنطالق  املواطنني  بقية  وبني  بينه 

اجلميع مجتمعاً يوفر اخلير جلميع أفراده.
إن املواطنة متثل العنصر اجلوهري املشترك بني كل األفراد املنتمني 
إلى وطن واحد حيث تعبر عن القدر املشترك الذي ينبغي أن يتحكم 
بسلوك اجلميع من حيث هم كائنات سياسية. فهي تعبير عن وعي 
راق يتجاوز كل أشكال الوعي الطائفي والعشائري واجلهوي والقبلي 
والعائلي واملناطقي. أي أنها التجربة السياسية واالجتماعية لتمتع 
متساوية  لواجبات  وتأديته  املواطنني  من  غيره  مع  بحقوق  الفرد 
للدولة  نهوض  ال  الذي  املفهوم  بذلك هي  املواطنة  فتكون  معهم. 

واجملتمع دونه.

حقوق اإلنسان:
تنضوي حتت مفهوم حقوق اإلنسان عالقة املواطن الفرد بالدولة 
ويتأسس وفقه خطاب املساواة للجميع أمام القانون ويفسح اجملال 
حقوقهم  وممارسة  حرياتهم  حتقيق  يضمن  كي  املواطنني  جلميع 
وبذلك  والشامل.  العام  مبعناه  اإلنسان  يقتضيه مفهوم حقوق  مبا 
يكون مفهوم حقوق اإلنسان اللبنة األساسية في عملية التنمية 
الشاملة، طاملا أن التنمية هي عملية اقتصادية واجتماعية وثقافية 
السكان  لرفاهية  املستمر  التحسني  تستهدف  وسياسية شاملة 
والتوزيع العادل للفوائد الناجمة عن التنمية وبالتالي تصبح حقوق 
اإلنسان هي احلقوق واملطالب التي ال ميكن حتقيقها إال في مجتمع 

يعيش مخاض عملية تنموية شاملة.

اجملتمع املدني:
مبختلف  احلكومية  غير  املدني  اجملتمع  مؤسسات  تشكل 
تكملها  حيث  الدولة،  مؤسسات  مع  التوازن  عامل  نشاطاتها 
وحترضها على حتسني أدائها وتشكل اآللية الضرورية ملراقبتها. كما 
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والثقافية  اخليرية  بكل نشاطاتها  األهلي  اجملتمع  تعتبر مؤسسات 
مجال  لتوسيع  مؤهلة  املدني  اجملتمع  مؤسسات  من  هاماً  جزءاً 

خدماتها من فئة معينة لتشمل باقي فئات اجملتمع.
البرنامج  قراءة  ميكن  األساسية  املفاهيم  هذه  ضوء  وعلى 
عمل  برنامج  يشكل  الذي  االجتماعي  السلم  حلركة  التفصيلي 
الوطن  هذا  خلدمة  تسعى  طموحة  بّناءة  بكوادر  يتحقق  متكامل 
املذكور وفق  البرنامج  رفعته ومناعته لذلك ميكن تقسيم  وحتقيق 

اجملاالت العامة التي نسعى لبلورة اجلهود وفقها.

البرنامج السياسي:
ويشكل الفضاء السياسي األعم الذي نرغب بتحقيقه من خالل 

عدد من الضمانات أهمها:
-�  انتخاب سلطة تشريعية متثل كل فئات اجملتمع من خالل انتخابات 
جتري  السياسية،  والقوى  األحزاب  جلميع  متساوية  وفرص  حرة 

حتت إشراف السلطة القضائية.
-�  استقالل السلطة القضائية التي تكفل بنزاهتها واستقاللها 

األمن والعدل جلميع املواطنني.
-�  اعتبار حرية الرأي والتعبير والتظاهر والتنظيم والتجمع السلمي 

من املقدسات التي ال يجوز مسها أو انتقاصها.
-4  الفصل بني السلطات الثالث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، 
مبا يكفل لكل سلطة ممارسة دورها وفق اإلطار احملدد لها مسبقاً 
دون جتاوز أو خروقات تؤدي إلى تعطيل وظائفها أو عرقلة نشاطات 

غيرها.
توفير  من  البد  املذكورة  األربعة  الضمانات  حتقيق  أجل  ومن 

املتطلبات املرحلية التالية:
احملاكم  وجميع  العرفية  واألحكام  الطوارئ  قانون  إلغاء   -

االستثنائية.
جديد  دستور  صياغة  على  تعمل  تأسيسية  جمعية  تشكيل    -
املنظور،  واملستقبل  الراهنة  االحتياجات  مع  ينسجم  للبالد 

يطرح على استفتاء شعبي.
في  األكثرية  ميلك  الذي  السياسي  الطرف  احلكومة  يشكل    -
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مجلس الشعب.
-  انتخاب اجملالس احمللية باالقتراع احلر وانتخاب احملافظني باالقتراع 
صالحيات  توسيع  عبر  الالمركزية  مبدأ  واعتماد  واملباشر،  احلر 

مجالس املدن والبلدات.
التأكيد  أما بالنسبة للسياسة اخلارجية، فيجب االستمرار في 
لسورية  مصيرية  قضية  هو  اإلسرائيلي  العربي  الصراع  كون  على 
إلى  نصل  حتى  وسائل  من  ضروري  ماهو  كل  لها  يسخر  أن  يجب 
التي  والعربية  السورية  احلقوق  كافة  يضمن  وشامل  عادل  سالم 
أقرتها قرارات الشرعية الدولية واألمم املتحدة مع األخذ بعني االعتبار 
أن بناء الدولة السورية القوية مبشاركة كل أبنائها من خالل نظام 
استعادة  على  تساعدنا  التي  العوامل  أهم  أحد  يشكل  دميقراطي 

أرضنا وحقوق شعبنا.
العربية  الدول  مع  العالقات  وتوثيق  تطوير  في  االستمرار    -
والعمل  لسورية  بالنسبة  األهم  احليوي  اجملال  باعتبارها  الشقيقة 
على بناء عالقات ودية مع الدول اجملاورة والصديقة مثل تركيا وإيران 
املشتركة مع  مبا ينسجم مع حتقيق مصاحلنا  األوروبي  االحتاد  ودول 
التي حصلت في املاضي عبر  تأثير السلبيات  الدول متجاوزين  تلك 
باملثل.  واملعاملة  املتبادل  االحترام  تعتمد على  فتح صفحة جديدة 
يخدم  مبا  العالم  دول  بقية  مع  ودية  عالقات  إقامة  إلى  باإلضافة 

مصاحلنا االقتصادية والسياسية.

البرنامج االجتماعي:
واحلقوق  االعتبار  إعادة  يبدأ من  أن  اجتماعي يجب  برنامج  أي  إن 
حلق  عما  عادل  بشكل  وتعويضهم  السياسيني  للسجناء  املدنية 
السلم  طريق  على  وهامة  ضرورية  كخطوة  مادية  أضرار  من  بهم 
مارستها  التي  الغنب  أنواع  كل  في  النظر  وإعادة  االجتماعي. 
والعقارات  لألراضي  مصادرة  من  املواطنني  مع  الدولة  مؤسسات 
تأميمها  مت  التي  الشركات  ملالكي األسهم في  والتعويض  وغيرها، 
مبا يعادل القيمة احلقيقية للسهم عند املصادرة، وذلك بغية طي 
من  متينة  قاعدة  على  مستقبل  نحو  واالنطالق  املاضي  صفحة 

السلم االجتماعي.
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إعادة  يتطلب  االجتماعية  للتنمية  متكامل  برنامج  حتقيق  إن 
الالزمة  املبالغ  رصد  االعتبار  بعني  تأخذ  كي  الدولة  موازنة  هيكلة 
للنهوض بكل متطلبات التنمية البشرية في التعليم والتأهيل في 
كل مرحلة وخدمات الرعاية الصحية والرعاية االجتماعية وخاصة 
متطلبات رعاية املعاقني مع التركيز على االهتمام باألسرة واحلفاظ 
على متاسكها وإعطاء املرأة مبا يتناسب مع أهمية دورها في اجملتمع 

سواء في بناء األسرة أو في عملية التنمية.

وفي اجلانب الثقافي:
ينهل  الذي  الرئيسي  املعني  اإلسالمية  العربية  الثقافة  متثل 
منه جميع مواطني الشعب السوري مما يجعل احلفاظ عليها ميثل 
اجملال  إتاحة  أن  كما  وأصالته.  اجملتمع  هوية  على  احملافظة  من  جزءاً 
في  كبيرة  أهمية  ذات  والدينية  القومية  األقليات  ثقافات  الزدهار 
ميزة  ميثل  ذلك  أن  باعتبار  وتلوينها  السورية  الثقافية  احلياة  إغناء 
االنفتاح  ضرورة  ذلك  إلى  يضاف  األخرى.  الشعوب  لدى  تتوفر  قلما 
والتواصل مع ثقافات اجملتمع األخرى حيث إن الثقافة ملك البشرية 
القيم  احلفاظ على  إلى  ولذلك نسعى  بها.  وتتطور  تغتني  جمعاء 
الروحية التي يجب أن حتظى بكل االحترام والتقدير كونها متثل جزءاً 
رئيسياً من ثقافة الفرد واجملتمع، وتعزيز دور الفنون بكل أشكالها، 
واالهتمام باآلثار واألوابد التاريخية مبا يتناسب مع قيمتها احلضارية 

والسياحية.

البرنامج االقتصادي:
تعرض االقتصاد السوري منذ التأميم إلى تشوهات أصابت بنيته 
األساسية وبتنا نواجه اليوم اقتصاداً عاجزاً متاماً عن املنافسة يسير 
بنائه  السريعة إلعادة  اإلجراءات  تتخذ  إذا لم  اقتصادية  نحو كارثة 
بالشكل الذي يتماشى وينسجم مع االقتصاد العاملي، آخذين بعني 
االعتبار كل التحديات القائمة التي جتبرنا على دخول املنافسة، ليس 
فقط في األسواق العربية واألجنبية، ولكن دفاعاً عن أسواقنا احمللية 

أيضاً.
يرجع ضعف االقتصاد السوري إلى العديد من األسباب أهمها:
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-�  االنخفاض الشديد في إنتاجية الفرد العامل في كل القطاعات 
االقتصادية واخلدمية واإلدارية.

نتيجة  اخلاص  القطاع  في  االقتصادية  النشاطات  عشوائية    �-
قصور األنظمة والقوانني.

-�  حتول القطاع العام االقتصادي إلى عبء على خزينة الدولة إذا 
استثنينا عائدات النفط.

-4  تخلف األساليب املتبعة في الزراعة والري مما يؤدي إلى هدر شديد 
في املوارد ويلحق أضراراً خطيرة في البيئة.

-5  عدم استثمار امليزات السياحية التي متلكها سورية.
-6  إهمال احتياجات التنمية البشرية في التعليم وتأهيل الكوادر 

والصحة والرعاية االجتماعية.
-7  غياب مناخ االستثمار وبرامج تشجيع االدخار.

-8  استفحال ظاهرة الفساد والبيروقراطية.
-9  عشوائية التحصيل الضريبي والسياسة املالية للدولة.

-�0  تراجع الصادرات بسبب ضعف القدرة على املنافسة.
-��  التشوهات التي حلقت بالرواتب واألجور واملعاشات التقاعدية 

والتي أدت إلى فقدان توازنها مع متطلبات املعيشة.
وخدمة  احتضان  على  القادر  واملصرفي  املالي  النظام  غياب   ��-

النشاط االقتصادي.
ما  فإن  السوري  االقتصادي  اإلصالح  بضرورة  النداءات  كل  ورغم 
مشاكلنا  جذور  مواجهة  من  متهيباً  يبقى  مقترحات  من  يقدم 
االقتصادية وينطلق من مبدأ إصالح ما هو قائم، بينما تدعو احلاجة 
إلى بناء اقتصاد جديد يعتمد على مفاهيم علمية موضوعية ال بد 

منها لرفع كفاءة أداء االقتصاد السوري.
إن بناء اقتصاد سوري جديد يجب أن يأخذ بعني االعتبار الطبائع 
البشرية ومكونات ثقافة اجملتمع واحلالة النفسية لكل القادرين على 
اإلنتاج لنكّون في سورية مناخاً محبباً ومريحاً لإلنتاج ومشجعاً على 
االدخار واالستثمار من خالل عالقات عادلة ومتوازنة بني كل أطراف 
اإلنتاج مبنية على تكافؤ الفرص ويحكمها مبدأ املنافسة النزيهة. 
أي إننا بحاجة إلى سلم اجتماعي بني كل الفئات التي تساهم في 
بناء االقتصاد الوطني لنتمكن من تفجير الطاقات الكامنة عند كل 
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مواطن وتوظيفها في خدمته وخدمة الدولة واجملتمع.
وإن حتقيق هذا الهدف يتطلب برنامجاً محدداً تتوقف فيه الدولة 
الدولة االقتصادية  أو الصناعي في مؤسسات  التاجر  دور  عن لعب 
الوسائل  وتدخل  واخلدمي  اإلداري  اجملال  في  العاملني  تأهيل  وتعيد 
الزائدة  العمالة  وحتول  واخلدمات  اإلدارة  في  واملعلوماتية  احلديثة 
بعد تأهيلها إلى القطاعات اإلنتاجية في القطاع اخلاص الذي يعاد 

تأهيله الستيعابها على مراحل.
إن اخلطوات العملية الضرورية للوصول إلى ذلك الهدف تتطلب 

تقدمي إجابات وحلول عيانية للمشاكل املذكورة أعاله.

خامتة:
مع  الشخصي  عملي  نتاج  هي  املبادئ  ورقة  أن  من  الرغم  على 
االستعانة بآراء بعض األصدقاء وانطالقا من جتربتي الشخصية في 
مبثابة حجر  الورقة  أعتبر هذه  فإنني  والسياسي،  الصناعي  اجملالني 
األساس لبناء عمل جماعي بكل ما في الكلمة من معنى انطالقا 
من إمياني بأن أي عمل سياسي يقوم على احتكار فرد أو مجموعة 
يفسح  مالم  أهدافه  حتقيق  عن  عاجزاً  سيظل  األفراد  من  محددة 
اجملال للمشاركة احلقيقية لكل األطراف والفئات التي تلتقي حول 

أهدافه من خالل احلوار الدميقراطي املنظم والهادف.
إبداء  السوريني  املواطنني  من  األمر  يهمه  من  كل  من  أرجو  لذا 
في  تسهم  مكتوبة  اقتراحات  وتقدمي  الورقة  هذه  في  ورد  مبا  رأيه 
النهائية  إلى الصيغة  النهاية  تصويب األفكار وإغنائها لنصل في 
لبرنامج حزبي يقترب ما أمكن من احلقيقة واالحتياجات األساسية 

للمواطنني انطالقا من أنه ال أحد ميلك احلقيقة وحده.
كما أرجو املعذرة ممن تسببت لهم باإلساءة دون قصد فيما طرحت 
إميانا مني بأن من يريد أن يعمل من أجل حتقيق اجملتمع الدميقراطي 
يجب أن يكون دميقراطياً طاملا أن اللغة الوحيدة بيننا هي لغة احلوار 
النوايا من أجل حتقيق هدف  املترافقة مع حسن  السلمي والعلني 

مشترك يتمثل ببناء دولة عصرية قوية وشعب ينعم بالرفاه.
رياض سيف
دمشق، في ��/�/��00
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 نحو عقد اجتماعي وطني يف �سورية*

)توافقات وطنية عامة(

إلى  املدني  اجملتمع  إحياء  للجان  التأسيسية  الهيئة  تتوجه 
جميع القوى االجتماعية والسياسية، في سورية، بهذه التوافقات 
وأخالقي جديد  اجتماعي وسياسي  لعقد  العامة أساساً  الوطنية 
قوامه احلرية، السيما حرية الفرد وحقوق اإلنسان املشروطة بالقانون 
أمام  واملساواة  االجتماعية،  والعدالة  الفرص،  وتكافؤ  واملسؤولية، 
القول  في  نلتزمها جميعاً  أن تكون معايير عامة  وتتوخى  القانون. 
والعمل، ونحدد في ضوئها مواقفنا من سائر القضايا االجتماعية 
وطني  حلوار  أساساً  تكون  وأن  والسياسية،  والثقافية  واالقتصادية 
اإلصالح  عملية  في  اإليجابية  املشاركة  إمكانات  يفتح  شامل 
ويبني  عليها،  بالدنا  مستقبل  يتوقف  التي  والتحديث  والتطوير 
سبلها الناجعة ويوفر لها موازين القوى املالئمة في جميع اجملاالت، 

وصوالً إلى نظام الدميقراطية والعدالة املنشود.
ونؤكد أن جلان إحياء اجملتمع املدني هي جلان اجتماعية ومجتمعية 
مستقلة وغير حزبية، تهدف إلى تنشيط احلياة العامة، واستعادة 
إعادة  وإلى  اإليجابية،  واملشاركة  العام  العمل  حقل  إلى  املواطنني 
الثقافة والسياسة في اجملتمع بوصفهما شرطني أساسيني  إنتاج 
من شروط التقدم والبناء الدميقراطي، وإلى إرساء الوحدة الوطنية 
على مبدأ املواطنة وسيادة القانون، لتعزيز استقالل الوطن وسيادة 
في  ودورها  سورية  موقع  وتوطيد  احملتلة،  األراضي  وحترير  الدولة، 

مشروع النهوض الدميقراطي.
من  عدد  بني  حوار  ثمرة  كانت  التي  األساسية  الوثيقة  فبعد 
من  والدعم  والتضامن  بالقبول  حظيت  والتي  واملهتمني،  املثقفني 
وخارجه،  الوطن  داخل  السوريني  املواطنني  من  واسعة  دوائر  قبل 
بتضامنهم،  نعتز  الذين  العرب  املثقفني  من  قليل  غير  عدد  ومن 
تتقدم  واألمثل،  األفضل  إرادة  موقع  من  نقدوها  من  آراء  نثمن  كما 

* النهار، )بيروت(، �00�/4/8.
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الهيئة التأسيسية، انطالقاً من شعورها باملسؤولية، باملشتركات 
والتوافقات اآلتية:

والتعامل  وجودهم  في  األساس  حرة،  ذوات  املواطنني  اعتبار   �-
وعملياً،  وقانونياً  دستورياً  وحقوقهم  حريتهم  ضمان  هو  معهم 
في  اإليجابية  املشاركة  من  لتمكينهم  ضروري  هو  ما  كل  وتوفير 
الشأن العام. فاملواطن احلر يجب أن يكون أساس نظامنا االجتماعي 
والسياسي، وحجر الزاوية في استقراره وتقدمه، فال يجوز اعتقاله 
أو معاملته على نحو ال يليق  أو معنوياً  أو تعذيبه مادياً  أو توقيفه 
بالكرامة اإلنسانية أو انتهاك حرمة منزله أو مراسالته أو اتصاالته، 
وال يجوز حرمانه من أي حق من حقوقه املدنية، وال عقوبة إال بقانون. 
واالقتصادية  االجتماعية  احلقوق  من  حق  أي  من  حرمانه  يجوز  وال 
والسياسية والثقافية التي نصت عليها الشرائع واملواثيق الدولية 
املتعلقة بحقوق اإلنسان والتي نص عليها دستور البالد. فإن املواطنة 
تعنّي جملة من احلقوق والواجبات عدم املساس بها هو معيار التمدن 

والتقدم. وهي صفة ال تقبل التفاضل والتفاوت.
من  واحداً  شعباً  بوصفه  إال  الشعب  مع  التعامل  يجوز  ال   �-
مواطنني أحرار، ال فرقاً وملالً ونحالً مذهبية أو طائفية أو طبقية. فال 
بد من العمل على كل ما من شأنه تعزيز هويته الوطنية ومقاومة 
من يسعى إلى املساس بوحدته واإلضرار مبصاحله. والوحدة الوطنية 
معركة مفتوحة ينبغي كسبها كل يوم بسياسات وممارسات متليها 
املصلحة العامة في جميع مجاالت احلياة االجتماعية. ومن الضروري 
لتعزيز وحدة شعبنا وترسيخها أن تقوم حياتنا العامة على تعاقدات 
وطنية تؤلف في مجموعها عقداً اجتماعياً سياسياً وأخالقياً يحدد 
املصالح والسياسات والقيم الوطنية والقومية واإلنسانية للدولة 
واجملتمع، على أن يتم ذلك دوماً عبر حوار وطني علني وصريح، تشترك 

فيه جميع القوى االجتماعية والسياسية، على قدم املساواة.
-� استقالل وطننا وحريته وكرامته وقوته ومنعته ووحدة ترابه 
الوطني أهداف مشتركة، وهذه أيضاً معركة مفتوحة مع املصالح 
األنانية، في الداخل، ومع العدو الصهيوني وقوى النهب في اخلارج. 

والدميقراطية هي املدخل الضروري والسالح األمضى لكسبها.
الدولة دولة حق وقانون تخص جميع مواطنيها بال  أن تكون   4-
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استثناء أو متييز ديني أو قومي أو سياسي.
-5 إن النظام االقتصادي في سوريا يحتاج إلى إصالحات عميقة 

تستهدي باملبادئ والغايات التالية:
أ- لألمالك ولألموال العامة واخلاصة حرمتها، ومهمة التشريعات 
والسلطة  الشعب  أمام  مسؤولة  واحلكومة  حمايتها،  والسلطات 
التغيرات  عن  دورياً  كشفاً  وتقدم  تنميتها،  شروط  عن  التشريعية 

التي تطرأ عليها.
الدميقراطية، مبا تشتمل عليه من شفافية وتعددية حزبية  ب- 
السلطات  واستقالل  القانون  وسيادة  مدني  ومجتمع  وإعالمية 
وانتخابات حرة حتت إشراف مستقل، شرط ضروري لنجاح اإلصالح 
االقتصادي الذي يحل املصلحة الوطنية وحقوق املواطنني محل قوى 

العطالة واالستئثار والفساد واالحتكار.
إلى  يؤول  أن  يجب  واإلداري،  والتشريعي  االقتصادي  اإلصالح  ت- 
حتقيق النمو االقتصادي والتقدم العلمي التقاني والتنمية البشرية 
وتقليص التفاوت في الثروة والدخل وتعزيز الوحدة الوطنية ووقف 
وذوي  املستضعفني  ورعاية  والفقر  البطالة  ومكافحة  الهجرة 
الذات  على  االعتماد  من  واملواطن  الوطن  ومتكني  اخلاصة  احلاجات 
التي يتطلبها الصمود وحترير األرض احملتلة، وحتويل  القدرات  وتوفير 
سوريا إلى مكان محبذ للعمل والعيش واالستثمار، جاذب للموارد، 

صاعد على سلم التقدم االقتصادي واالجتماعي.
املنَتجة  القيمة  من  العمل  نصيب  في  املضطردة  الزيادة  ث- 
الصالحية  مع  ليتناسب  الفردي  الدخل  وزيادة  الوطني،  والدخل 
أخرى،  للحياة من جهة  الالئق  املستوى  ومع  واملسؤولية من جهة، 

وتغطية ذلك من عوائد اإلصالح.
ج- متكني املواطن، منتجاً كان أو مستهلكاً، من تسيير مصاحله 
املشروعة والدفاع عن حقوقه ضد االبتزاز واالستغالل، وضد الغش 
واألنظمة  السياسات  أو  االحتكاري،  التسعير  أو  املواصفات  في 
وتنمية  واالبتكار،  واملبادرة  اإلبداع  شروط  وتوفير  اجملحفة  والقرارات 

القوى املنتجة وحتسني أوضاع األسرة واملرأة والطفل.
وال يتحقق هذا كله بغير خطط وبرامج إصالح معلنة يناقشها 

اجملتمع ويعلن تأييده لها.
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عربي  نظام  بغير  يتحقق  ال  احملتلة  العربية  األراضي  حترير  إن   6-
وليست  إلجنازه.  الضرورية  واجلهود  الطاقات  كل  يفّعل  دميقراطي 
العدو  مع  الصراع  نهاية  تكون  أن  يجوز  وال  املطروحة،  التسويات 
بالقومية  الوطنية  ربط  إن  العنصري.  الصهيوني  اإلسرائيلي 
القادرة  الوطنية احلقة،  إجناز  بالدميقراطية هو شرط  وربطهما معاً 
الصهيونية  واألطماع  املشاريع  مواجهة  في  الناجع  الدفاع  على 
واإلمبريالية، وتوجيه دفة الصراع مع العدو القومي في االجتاه الذي 

يضمن استعادة جميع حقوق األمة.
بالعالقات  واالرتقاء  العربي  التضامن  بناء  إعادة  على  العمل   7-
ومتهيد  األمة،  تواجه  التي  التحديات  مستوى  إلى  العربية-العربية 
لنهضة  الالزم  الشرط  أنها  نعتقد  التي  العربية  للوحدة  السبيل 
مجتمعات  لنا  حياتية  ضرورة  قيامها  في  ونرى  وتقدمها.  أمتنا 
سبيلها  في  العمل  يبدأ  وراهنة،  ممكنة  أنها  ونرى  ومواطنني.  ودوالً 
والثقافية  واالقتصادية  االجتماعية  احلياة  مجاالت  جميع  ببناء 
والسياسية، على اخليارات املؤدية إليها. فإن املشروع الوحدوي الذي 
ال ينفصل عن املشروع الدميقراطي، الذي هو حلمته وسداه، واملقدمة 
العربية  الدول  جميع  بني  احلدود  فتح  هي  اليوم  واملمكنة  الالزمة 
بينها،  فيما  والرساميل  والبضائع  األشخاص  انتقال  حرية  وضمان 
الرأسمالية  العوملة  ملواجهة حتديات  عربية مشتركة  وإقامة سوق 

واالندماج االقتصادي ومشاريع النظم اإلقليمية املرتبطة بها.
ــي اختيار النظام  ــعب، وال مصادرة حلقه ف ــة على الش -8 ال وصاي
ــادام مصدراً جلميع  ــي الذي يريد، م االجتماعي االقتصادي والسياس
ــدة  ــرعية. فاملواطنون ذوات راش ــداً للش ــدراً وحي ــلطات ومص الس
ــؤولة يجب متكينهم من ممارسة حقهم في اختيار من ميثلهم  ومس
ــى واالنقالبات  ــى الفوض ــودة ببلدنا إل ــتويات، وال ع ــي جميع املس ف
ــوي على  ــود تنط ــة والرك ــة العطال ــتمرار حال ــكرية. إن اس العس
ــر اخلروج منها إال عبر املزيد  احتماالت خطيرة على اجلميع، ولن يتيس
ــي  ــن الدميقراطية وحترير اجملتمع املدني من ربقة االحتكار السياس م

واإليديولوجي.
-9 اعتماد احلوار والتوافق سبيالً حلل مشكالت وطننا، ونبذ العنف 
بجميع صوره وأشكاله. ونبذ القمع واإلكراه وسيلة لتنظيم حياتنا 
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الوطنية وضبط العالقة بني السلطة والشعب.
تبني التجربة التاريخية أن اإلصالح ال يحقق ما ينتظر منه بغير 
ورهاننا  واجملتمع,  والدولة  والشعب  السلطة  قوى  جميع  تضافر 
مجتمعنا  جعل  في  نسهم  أن  املدني،  اجملتمع  إحياء  جلان  نحن 
معطيات  من  ينطلق  أن  البد  الذي  املشروع  لهذا  اجتماعياً  حامالً 
واقعنا القائم وممكناته، ليضع شعبنا ووطننا على طريق النهضة 

والتقدم.
الهيئة التأسيسية للجان إحياء اجملتمع املدني
)دمشق في 4/�4/ ��00(
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 م�سروع ميثاق �سرف وطني للعمل ال�سيا�سي*

)اأوراق اأولّية(

]وتعاونوا على البّر والتقوى، وال تعاونوا على اإلثم والعدوان، واتقوا اهلل[

هذه األوراق...
متثل هذه األوراق أفكاراً أولّية، تطرحها جماعة اإلخوان املسلمني 
)الثوابت-   وضوابطه  السياسي  العمل  قواعد  حول  سورية،  في 

األهداف-  األسس وااللتزامات.(
ينّظم  وطنّي،  شرٍف  ميثاق  إلجناز  للحوار،  مطروحٌة  أوراٌق  وهي 
مسيرَة العمل السياسّي، في مرحلٍة من أدّق املراحل؛ في التحّوالت 
الذي  الزمن  وّلى  فقد  والداخلية.  واإلقليمية  الدولية  السياسية 
يّدعي فيه حزٌب أنه الوطن، وُقصارى أمرِ أّي فريٍق سياسّي، أن يأخذ 
ُمرتَسماته  إّياه  الذي متنحه  باحلجم  الوطنية،  اخلريطة  مكانه على 

الواقعّية، َعبرَ صناديق اقتراٍع حرٍّ ونزيه.

املبادرة..
إّن مبادرتنا بالتقّدم بهذه األوراق الوطنية، ال تنتقُص من حقوق 
اآلخرين، في أن تكوَن لهم رؤيُتهم )الكلّية( أو )اجلزئّية( في تطويرِ هذا 
املشروع، أو تعديلِه، مبا يُتيُح له قبوالً أوسع، عند دوائرَ أكثر، من أبناء 

شعبنا احلّر األبّي.. من خالل ُمعَطيات احلوار اإليجابّي البّناء.
احلوار حوَل مشروع هذا  املشاركة في  إلى  تأتي دعوتنا  ومن هنا 
العامة  والشخصيات  السياسية،  القوى  جلميع  مفتوحًة  امليثاق، 
)الفكرية والثقافية..(، فَتحَت خيمة احلوار الوطنّي، ليس أحٌد بأولى 
بالوجود من أحد، وليس ألحٍد أن يفرض الوصايَة على أحد. ورمبا وّضح 
احلوارُ مبهماً، أو رَدََم هّوة، أو ضّيق ُفرجة، وكّل هذا مما يوّحد املوقف، 

ويدفُع املسيرة، ويُعلي البنيان.
القوى  أن جتاهد جميع  ينبغي  الذي  األول،  السياسّي  املطلب  إن 

* احلياة، )لندن(، �00�/5/4.
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السياسية من أجله، هو تثبيُت حّقها في وجودٍ رسمّي قانونّي، حتمُل 
القوى  هذه  أّن  نؤّكد  أن  املفيد  من  ورمّبا  خالله،  من  الوطنّي  عبَئها 
على اختالف توّجهاتها، إمنا تستمّد شرعّيتها من وجودها الواقعّي 
املتمّثل في جماهيرها، ال من قانوٍن يوّقع عليه قلٌم رسمّي، وال من 

وثيقٍة يتلّون حبُرها مع تلّون الزمان.

أوال: في الثوابت
)املطلق(،  في  تكون  أن  ميكن  ال  إليه،  والدعوَة  )باحلوار(،  اإلمياَن  إن 
وال أن تنشأ في )الفراغ(، فلسنا )نحن السوريني( جنماً َفَقَد موقَعه، 
وراسخاً على خريطتي  ثابتاً  إّن لنا وجوداً  أضاَع مدارَه، بل  أو كوكباً 
على  تلقائّياً  ترتكُز  احلوار،  إلى  دعوتَنا  فإّن  وبالتالي  واملكان.  الزمان 
ومَتّيزها  وقّوتَها  وجودَها  جتاوزُها،  األمَة  يُفِقُد  الثوابت  من  مجموعٍة 

بني العاملني...
وأول هذه الثوابت أن )اإلسالم( مبقاصده السامية، وِقَيمه العليا، 
وشريعته السمحاء؛ يشّكل مرجعّيًة حضارّية، وهوّيًة ذاتّيًة، ألبناء 
هذه األمة، يحفُظ عليها وجودَها، ويُبرز مالمَح خصوصّيتها، ويشّكل 

مضموَن خطابها للناس أجمعني.
مرجعّيٌة  إما  السوري،  العربي  قطرنا  ألبناء  بالنسبة  واإلسالم 
ٌد  دينية، أو انتماٌء حضارّي؛ فهو بالتالي كّلّي جامٌع ألبناء الوطن، موحِّ

بينهم، حافٌظ لوجودهم..
وثاني هذي الثوابت انتماء قطرنا العربي السوري إلى منظومته 
أّي  بناء  في  أساساً  يُعتَبرَ  أن  ينبغي  الذي  االنتماء  هذا  العربية، 
هذا  يعّبر  أن  الضرورّي  ملن  وإنه  مستقبلية.  سياسيٍة  استراتيجيٍة 
ويؤّكد  الروابط،  يوّثق  فّعال،  واقعّي  جتّسٍد  في  نفسه،  عن  االنتماء 
العالئق، ويسير باألمة في طريق التوّحد، ضمن سياساٍت منضبطٍة 
ومدروسة، وال يجوز أن يبقى متمّثالً في رؤى ذهنية، أوفي مشاعرَ أو 

أحالٍم عاطفية.
ثم إن املواجهة بني العروبة واإلسالم ، كانت عنواَن مرحلٍة تاريخيٍة 
تصّرمت، ولقد نشأت تلك املواجهُة عن عوامَل من االنفعال وسوء 
ما  فترات  في  العاّم  املناَخ  سادت  التي  اإليديولوجيا  وحّمى  الفهم، 

بعد االستقالل.
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انتماء قطرنا إلى إسالمه هوّيًة ومرجعية، غَير ُمضرٍّ  وكما كان 
بوحدته الوطنية، فإن انتماءه إلى عروبته، ال يحمل أّي بُعٍد عنصرّي 
أو استعالئّي، حيث يجد أبناء الوطن أجمع، سّر مواطنتهم في روح 
الوطن  سّراء  في  التاريخية  واملشاركة  واملساواة،  والتآخي  العدل 

وضّرائه على حدٍّ سواء..
وثالث هذه الثوابت: إّن تأكيداتنا السابقة على املرجعّية والهوّية 
وخبرات  األمم،  االستفادة من جتارب  وبني  بيننا  أبداً  ال حتول  واالنتماء؛ 
حسب  مدعّوون  إننا  بل  نعيش.  الذي  العصر  وُمعَطيات  الشعوب، 
التنافس إلى أقصى مداه،  ُمرتَكزاتنا احلضارية، إلى أن نخوَض ِغمارَ 
ليكون لنا فيه فضُل السبق، وأولوّية التمكني... وتبقى احلكمُة بكّل 

أبعادها، ضاّلَتنا، أّنى وجدناها فنحن أحّق بها وأهلُها...

ثانياً: في األهداف العامة
يسعى املوّقعون على هذا امليثاق، من خالل جهدهم السياسّي 

النظرّي والعملّي، إلى حتقيق األهداف العامة التالية:

الهدف األول: بناء الدولة احلديثة
التي  الواقعية  احلياة  في  امللموسة  جتّسداتها  احلديثة  وللدولة 

تشمل الفردَ واجملتمع...
فالدولة احلديثة، دولٌة تعاقدّية، ينبثق العقد فيها عن إرادٍة واعيٍة 
إحدى  هي  للدولة  التعاقدّية  والصيغة  واحملكوم.  احلاكم  بني  حّرٍة 

عطاءات الشريعة اإلسالمية للحضارة اإلنسانية.
والدولُة احلديثة دولٌة مؤّسسّية، تقوم على )املؤّسسة( من قاعدة 
وتأكيِد  السلطات،  بني  الفصل  على  تقوم  كما  قّمته.  إلى  الهرم 
استقاللّيتها. فال مجاَل في الدولة احلديثة لهيمنة فردٍ أو سلطٍة أو 

حزب، على مرافق الدولة، أو ابتالعها.
وفي الدولة احلديثة، تعلو سيادة القانون، ويتقّدم أمُن اجملتمع على 
أمِن السلطة، وال حتّل فيها حالُة الطوارئ مكاَن األصل الطبيعّي من 

سيادة القانون.
اللغوّي  االشتقاق  ومن هنا جاء  )تداولّية(،  دولٌة  احلديثة،  والدولة 
لكلمة )الدولة(، وتكون صناديُق االقتراِع احلّر والنزيه، أساساً لتداول 
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السلطة بني أبناء الوطن أجمعني... والدولُة احلديثة.. دولٌة تعّددّية، 
تتبايُن فيها الرؤى، وتتعّددُ االجتهادات، وتختلُف املواقف، وتقوم فيها 
املراقب  بدور  املدنّي،  اجملتمع  ومؤّسسات  السياسية،  املعارضة  قوى 
مستنقع  أو  االستبداد  دائرة  إلى  الدولة  تنجرف  ال  حتى  واملسّدد، 

الفساد.
ودور اجليش في الدولة احلديثة يترّكز في الدفاع عن الوطن وفي 
حمايته من أّي عدواٍن خارجّي. ويكون شرُف االنتماء لهذه املؤسسة 
املساواة  من  أسٍس  على  املواطنني،  جلميع  عاّماً  حقاً  الوطنية، 

والعدل.

الهدف الثاني: مواجهة حتّدي البناء العام..
بناء اإلنسان الفرد تربيًة ووعياً وسلوكاً والتزاماً، في عصٍر تعِصف 

فيه
رياُح العوملة الهوجاء، بروح اإلنسان وخصوصّيته وانتمائه...

وبناء اجملتمع... املتكافل املتضامن، الذي تسوده احملّبة واإلخاء، وروُح 
تالحٍم  من  فيها  وما  )األصيلة(  صورتَيها:  في  االجتماعية  العدالة 

وتعاون، و)املعاِصرة( وما فيها من تنظيٍم ومؤّسساتية..
وبناء مؤّسسات اجملتمع املدني بوحداتها السياسية، واالجتماعية، 
اجملتمع  حماية  في  دَورَها  لتأخَذ  واملهنية،  والثقافية،  واالقتصادية، 

وترشيده..
وبناء روح )اإلجناز( وقبوِل التحّدي، ومقاومِة كّل أشكال االسترخاء، 

والتواكل، واألمناط االستهالكية املدّمرة والَكسلى...
الوطن،  ثروات  استغالل  على  تُعني  التي  واآلليات  النظم  وبناء 

وتوظيفها في تطويره ومنائه، واحلفاظ على كرامة أبنائه..
وبناء الضوابط والقواعد التي حتول دون انتشار الفساد بأشكاله 

وألوانه، وحياطة املال العام، وَصون ثروات الوطن...
املديونية،  رهق  من  القطر  إلخراج  العامة،  التنمية  خطط  وبناء 

وأسر صندوق النقد الدولي واشتراطات النظام العاملّي اجلديد.

الهدف الثالث: التصّدي للمشروع الصهيونّي
والسياسية  العسكرية  بأبعاده  الصهيونّي،  املشروُع  يشّكل 
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وقطرنا،  أمتنا  يهّدد  الذي  األكبرَ  اخلطرَ  والثقافية،  واالقتصادية 
ويستدعي َجمَع القوى، وحشَد الطاقات للتصّدي له... وهو مشروٌع 

يسعى للسيطرة على اإلنسان واألرض والثروة.
يؤّكد املوّقعون على هذا امليثاق، عروبَة األرض الفلسطينية، وحقَّ 
وتقرير  ودياره،  أرضه  إلى  الكرمية  العودة  في  الفلسطينّي  الشعب 

مصيره، وبناء دولته املستقّلة..
احملتّلة،  السورية  باألرض  امليثاق،  هذا  على  املوّقعون  يتمّسك 

ويتعاونون ويتعاضدون الستعادتها كاملَة السيادة.
يضع املوّقعون على هذا البيان، اخلطَط والبرامَج واآللياِت املناسبة، 
سياسات  ولتعزيز  كاّفة،  بأبعادِه  الصهيونّي  املشروع  ملقاومة 
املقاطعة، ووقف عملّيات التطبيع واحلديث امللحون عن )سالٍم( مُيّكن 

للعدّو في األرض، أو في الثروة، أو في إرادة اإلنسان..

الهدف الرابع: السعي إلى حتقيق الوحدة العربية
من  متينٍة  أسٍس  على  العربية  الوحدة  لتحقيق  السعي  إّن 
واجٌب  والسياسية..  واالقتصادية،  والثقافية،  االجتماعية،  الروابط 
لهذه  املوضوعّية  الشروط  تتوّفر  أن  وإلى  قومية.  وضرورٌة  شرعّي، 
كّل  وجتاوز  العربّي،  التضامن  إعادة  على  العمل  من  بّد  ال  الوحدة، 
اخلالفات البينّية، وفتح احلدود بني جميع الدول العربية، وإقامة سوٍق 
مستوى  إلى  العربية،  العربية  بالعالقات  لالرتقاء  مشتركة،  عربيٍة 

التحّديات السياسية واالقتصادية والثقافية التي تواجه األمة..

ثالثاً: أسٌس والتزامات
يؤّكد املوّقعون على هذا امليثاق...

-� أّن املواطَن احلّر املوفورَ الكرامة، هو أساُس بناء الدولة احلديثة، وإّن 
أو اجتماعّي.. ال ميكن حتقيقه  اقتصادّي،  أو  أّي إصالٍح سياسّي، 
إالّ من خالل احترام اإلنسان وتكرميه، ورعاية حقوقه اإلنسانية، 
واملدنية، والسياسية.. ومن ذلك حّقه في املشاركة اإليجابّية في 

صنع حاضر الوطن ومستقبله.
-� وأّن املواطنَة حقوٌق وواجبات، وأّن املشاركَة اإليجابّية في القرار 
الوطني، وفي حماية الوطن، وفي بنائه واالرتقاِء به، واجٌب وطنّي، 
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ليس ألحٍد حّق االستقالل به، أو احلجر عليه.
-� وأّن االختالَف بني الناس في الرؤية واالجتهاد واملوقف، سّنٌة من 
سنن اخللق، وحقيقٌة من حقائق الوجود اإلنسانّي العام. وأّن هذا 
االختالَف مشروٌع وُمعتَبر، ما دام في إطار الثوابت الوطنية، وفي 
توّجهات اخلير والنفع العام )ولكل وجهة هو ُموّليها، فاستبقوا 

اخليرات..(
-4 وأّن تعبَير )الناُس سواسيٌة كأسنان املشط( جتسيٌد حّسّي لواقع 
املساواة بني الناس، التي كان لشريعتنا وحضارتنا شرف التقّدم 
الوحدة  يثمران  الفرص،  وتكافؤ  املساواة،  وأّن  العاملني،  إلى  بها 

الوطنية، التي هي القاعدُة األمكُن للبناء الوطنّي املنشود.
والفكرّي  والسياسّي  )العقائدّي  الوطنّي  باآلخر  االعتراَف  وأّن   5-
ولقد  واحلركة.  التفكير  ركائز  من  أساسّيٌة  ركيزٌة  والثقافّي..( 
أثبتت األياُم فشَل سياسات االستئصال أو التشويه أو جتفيف 

املنابع.. فليس في وسع أحٍد أن ميحَو اآلخرَ أو ينفَيه.
-6 وأّن احلوارَ البّناء، واجلداَل بالتي هي أحسن، هما الوسيلُة األقرُب 
واألرقى للتعامل مع اآلخر وفهمه، وبناء جسور التعارف والتقارب 
على  يؤّكَد  أن  اإليجابّي  احلوار  شأن  من  وإّن  معه،  والتواصل 

)املشترك( وأن يحّددَ ويُضّيَق مساحات االختالف.
والقرارات  العليا  والسياسات  العامة  الرؤى  في  اختالٍف  أّي  وأّن   7-
مؤّسسات  أو  والنزيه،  احلّر  االقتراع  صناديق  حتكمه  املصيرية، 
القضاء  أو  والنزيه،  احلّر  االقتراع  صناديق  عن  املنبثقة  الدولة 

العادل املستقل...
املطلق  التمييز  على  امليثاق،  هذا  على  املوّقعون  يؤّكد  كما   8-
وبني  قانون(  سلطات-  شعب-   )أرض-  الدولة  مصطلح  بني 
تغّول  من  ويحّذرون  التنفيذية(  )السلطة  احلكومة  مصطلح 
السلطة )التنفيذية( أو )األمنية( على مقّدرات الدولة )إنسانها- 

ومرافقها(
يلتزم املوّقعون على هذا امليثاق...

كان  مهما  الوطن،  على  املفروضة  اخلارجية  التحّديات  واجهة   �-
شأن  من  ُمعلني  املرصوص،  البنيان  بروح  وصبغتها،  مصدرها 

التضحية في سبيل حماية الوطن وأمنه وعّزته..
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واخلاصة،  الذاتية  املصالح  على  العليا  الوطن  مصلحة  تقدمي   �-
في كّل املوازنات السياسّية، مهما كان في التنازل عن املصلحة 

الذاتية من ألٍم أو تضحيٍة أو شعورٍ بالغنب.
وحتَت  مطلقة،  بشفافيٍة  العامة،  احلياة  في  دَورِهم  ممارسة   �-
الشمس، بعيداً عن جميع أشكال التعتيم أو السّرية. ويقاومون 
كّل األسباب واملدخالت التي تؤّدي إلى إحراج العمل الوطني، أو 
املبادَئ  والنقاء:  الوضوُح  هذا  ويشمل  واالختباء.  للتسّتر  دفعه 

والبرامَج والسياساِت واألنشطَة والعالقات..
احلّق  مؤّكدين  ووسائله،  الدميقراطّي  السياسّي  العمل  آلّيات   4-
املتكافئ للجميع، في االستفادة من إمكانات الدولة في توضيح 

مواقفهم، واالنتصار لرؤاهم، وطرح برامجهم..
-5  نبِذ )العنف( من وسائلهم، ويرَون في احللول األمنية ملشكالت 
من  مدخالً  التنفيذية،  السلطة  عنف  وفي  واجملتمع(،  )الدولة 
اإلرهاب  بني  امليثاق،  هذا  على  املوّقعون  وميّيز  الفساد.  مداخل 
الدولّي كوسيلٍة من وسائل بّث الذعر، واالبتزاز السياسي، وبني 
أشكال املقاومات الوطنية، التي تلجأ إليها الشعوب في الدفاع 

عن حقوقها واالنتصار لقضاياها.
-6 التعاضد على حماية حقوق اإلنسان، واملواطن الفرد، واالنتصار 
حقوقها،  عن  والدفاع  املرأة  وَصون  واملستضعف،  للمظلوم 
اعتبارات  في  الرجل  شقيقها  مع  مساواتها  على  والتأكيد 

األهلية اإلنسانية واملدنية..
-7 ما يُبدي املوّقعون على هذا امليثاق، تفّهَمهم للتدّرج في حتقيق 
باملسؤولية  الشعور  ظالل  في  امليثاق،  لهذا  العامة  األهداف 
في  مؤّكدين  ومتطّلباته،  الواقع  لظروف  وتقديرَهم  الوطنية، 
أبعاده،  بكّل  اإلنسانّي  امللّف  الوقت نفسه على ضرورة معاجلة 

معاجلًة سريعًة وشاملة.
تُرَّدون  ثم  واملؤمنون،  ورسولُه  اهلُل عملَكم  اعملوا فسيرى  ]وقل 

إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم مبا كنتم تعملون[
لندن في العاشر من صفر ���4 املوافق للثالث من آيار ��00

جماعة اإلخوان املسلمني في سورية
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ن�سان يف �سورية* بيان تاأ�سي�س جمعية حقوق االإ

ــام املهتمني  ــي احلقل الع ــني والعاملني ف ــدد من املثقف ــادى ع تن
بقضايا حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، استجابة منهم لدواعي 
املسؤولية الوطنية واالجتماعية واألخالقية، وملتطلبات التطور الذي 
ــعبنا وظروف عاملنا بأسره إلنشاء  طرأ على حياة بالدنا واحتياجات ش
ــان وعن  ــي بالدفاع عن حقوق اإلنس ــتقلة تعن ــة وطنية مس جمعي
ــالن عن قيام "جمعية حقوق  ــورية. وتوافقوا على اإلع احلريات في س

اإلنسان في سورية"، والتزام أهدافها واإلسهام في نشاطها.
ــى تكليف عدد منهم للقيام مبهام هيئة  وقد اتفق اجملتمعون عل
ــل اجلمعية مع  ــداد الوثائق الالزمة لتوفيق عم ــة ملتابعة إع حتضيري

القوانني النافذة.
ــاء يوم االثنني  ــق مس ــذا االجتماع الذي عقد في دمش ــر ه وحض
ــب الترتيب  ــماؤهم، بحس ــادة اآلتية أس ــيدات والس �/�00�/7 الس

الهجائي:

-��  علي العمر، محام. -�  إبراهيم جريج، محام

-��  عمر إبراهيم قندقجي، محام. -�  إبراهيم كيكي، أعمال حرة

-��  قاسم غزاوي، طبيب وشاعر. -�  أنور البني، محام

-�4  محمد طارق حوكان، محام. -4  أنور بدر، صحفي

-�5  محمد طارق حوكان، محام. -5  بهاء الدين الركاض، محام. 

-�6  محمد عمر كرداس، أعمال حرة-6  جاد الكرمي اجلباعي، كاتب

-�7  محمد مروان غازي، ناشر-7  حبيب عباس، محام. 

-�8  محمد جناتي طيارة، باحث-8  حسان عباس، باحث. 

-�9  محمود مرعي، محام. -9  حسيبة عبد الرحمن، روائية. 

-�0  مروان خلطيب، كاتب. -�0  خالد حسن نعمان، أعمال حرة. 

* مت عقد االجتماع بتاريخ �/�00�/7.
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-��  مصطفى إبراهيم الشيخ علي، طبيب-��  خليل معتوق، محام. 

-��  معاذ حمور، أعمال حرة. -��  رزان زيتوني، محامية. 

-��  منصور سلطان باشا األطرش. -��  رضوان زيادة، كاتب وباحث

-�4  منى أسعد، محامية. -�4  رياض سيف، عضو مجلس الشعب

-�5  منير اخلطيب، مهندس-�5  سليم خيربك، مهندس

-�6  جنيب ددم، محام. -�6  سليمان الكريدي، محام

-�7  هيثم املالح، محام. -�7  سهير جمال األتاسي، آداب 

-�8  نهاد نحاس-�8  شيماء اجليوش، محامية. 

-�9  وليد البني، طبيب-�9  عبد الكرمي املريد، طبيب. 

-40  يوسف سلمان، دكتور في اآلداب. -�0  عبد اجمليد حرب، محام. 

وبتاريخ يوم اخلميس املوافق �00�/7/�6 عقدت الهيئة التأسيسية 
ــاً جلمعيتها العمومية  ــورية اجتماع ــان في س جلمعية حقوق اإلنس
ــرت في هذا االجتماع  ــا وهو االجتماع الثاني وقد أق بكامل أعضائه
النظام الداخلي للجمعية وعقد التأسيس وانتخب أعضاء مجلس 

إدارتها املتكون من السادة:
سليم خير بك

هيثم املالح
حسان عباس

رضوان زيادة
شيماء جيوش
هيثم كيالني

أحمد فايز الفواز
علي العمر

رياض سيف
محمد عمر كرداس

منير اخلطيب
كما عقد مجلس اإلدارة املنتخب اجتماعه األول في نفس التاريخ 

وشكل مكتبه على النحو التالي:
السيد هيثم املالح-  رئيساً

السيد سليم خير بك-  نائباً
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السيد عمر كرداس-  أميناً للسر.
اآلنسة شيماء جيوش-  أميناً للصندوق

حيث تعتبر اجلمعية نفسها قيد التأسيس وسوف تتقدم بكامل 
وثائقها الثبوتية إلى اجلهات اخملتصة للترخص القانوني.

�00�/7/�6
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ن�سان يف �سورية  جمعية حقوق االإ

)برنامج العمل(

ــياً يعكس  ــان في العالم املعاصر معياراً أساس متثل حقوق اإلنس
ــعى  تقدم األمم واحلضارات كما أن احترامها وتعزيزها أصبح غاية تس
اجملتمعات إلى حتقيقها، كونها تعد ركناً أساسياً في عملية التنمية 
ــي ال تتم بدون تعزيز حقوق املواطن وحرياته، لذلك ترغب جمعية  الت
ــاهم في عملية التنمية من خالل  ــان في سورية أن تس حقوق اإلنس

تأكيدها على هذه احلقوق وتعزيزها وبلورتها في ثقافة اجملتمع.
ــر ثقافة حقوق اإلنسان في  لقد حددت اجلمعية أهدافها في نش
ــوري وحرياته  اجملتمع، كما تعمل على الدفاع عن حقوق املواطن الس

األساسية مبا يسهم في رفع مكانة اإلنسان وإعالء قيمته.
ولذلك تقدم اجلمعية فيما يلي برنامج عملها الذي تطمح له أن 

يكون متناسباً مع الغاية واألهداف التي تعمل اجلمعية من أجلها.
ــتقلة،  ــي جمعية غير حكومية مس ــان ه ــة حقوق اإلنس جمعي
ــان في سوريا وتهدف إلى  تعمل من أجل حماية وتعزيز حقوق اإلنس
ــن طريق تبنيها  ــان في اجملتمع ع ــن وتنمية ثقافة حقوق اإلنس تكوي
ــات وعقد املؤمترات والندوات  ــمل البحوث والدراس برامج نظرية تش
ــة مجال حقوق  ــدم في النهاي ــية والدورات مبا يخ ــات الدراس واحللق

اإلنسان.
ــية وال تتبع أو تنضم  ــطة سياس ال تنخرط اجلمعية في أية أنش
ألية هيئة سياسية محلية أو عربية أو دولية تؤثر على نزاهة اجلمعية 

ونشاطاتها، ومن هذا املنطلق تتعاون اجلمعية مع اجلميع.
ــاث املتعلقة  ــات واألبح ــام بالدراس ــى القي ــة إل ــعى اجلمعي تس
ــريعات السورية، وتقدمي مشاريع قوانني مقترحة مبا  بالقوانني والتش

يتناسب مع املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان.
ــان التي  ــف اجلمعية ضد أي نوع من أنواع انتهاك حقوق اإلنس تق
ــة بذلك، كما تعمل  ــتور واملواثيق الدولية املتعلق ــص عليها الدس ن
ــائل  ــفها في حال وجودها والعمل على إزالتها بكل الوس على كش

املشروعة.
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ــجناء عامة  ــني أحوال املعتقلني والس ــل اجلمعية على حتس تعم
ــد واملواثيق  ــواءم مع القواع ــر خاصة مبا يت ــرأي والضمي ــجناء ال وس
ــماح ملمثليها بزيارة  ــى ملعاملتهم، وتطلب الس ــة للحد األدن الدولي

السجون للتحقق من توافر الشروط الدولية فيها.
ــجناء واملعتقلني  ــل اجلمعية مندوبني عنها للدفاع عن الس ترس
ــيني، وتؤيد منح العفو العام أو اخلاص في حاالت احلكم في  السياس

القضايا السياسية.
ــائل االتصال  ــق أهدافه عن طريق وس ــل اجلمعية على حتقي تعم
واإلعالم اخملتلفة املرئية واملسموعة واملقروءة، عن طريق رفع مطالبها 

ومقترحاتها إلى اجلهات املعنية.
ــات العاملة في مجال حقوق  ــيق مع اجله تعمل اجلمعية بالتنس
ــات العاملية التي  ــي واملنظم ــن العرب ــوريا والوط ــان ضمن س اإلنس

تنسجم أهدافها ومنطلقاتها مع غايات اجلمعية وأهدافها.
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بيان ا�ستئناف ن�ساط منتدى احلوار الوطني*

مساهمة منا في تفعيل احلياة العامة ونشر ثقافة الدميوقراطية 
التي تبدأ من قبول كل منا لآلخر، عبر إفساح اجملال أمام مختلف فئات 
ــاء، يهدف إلى البحث عن  ــاركة في حوار دميوقراطي بن اجملتمع للمش
ــائل الكفيلة بتطوير حاضر البالد ومستقبلها  أفضل الصيغ والوس
ملا فيه خير جميع أبنائها. قررت جلنة منتدى احلوار الوطني استئناف 
نشاط املنتدى وعقد جلسات احلوار مرة كل أسبوعني في منزل عضو 
ــعب رياض سيف، وذلك في الساعة السابعة والنصف  مجلس الش

من مساء يوم األربعاء اعتباراً من �00�/9/5.
ــا، التمتع بحقوقهم  ــة احلديثة لكل مواطنيه لقد كلفت الدول
ــم وقناعاتهم بكل  ــن آرائه ــاع واإلفصاح ع ــي االجتم ــة ف الطبيعي
ــر األخرى، كما  ــائل التعبي ــة وعالنية قوالً وكتابة ومبختلف وس حري
ــية واالقتصادية  ــاهمة في احلياة السياس ــت حقهم في املس ضمن
ــؤ الفرص بني  ــق مبدأ تكاف ــة وكفلت تطبي ــة والثقافي واالجتماعي
ــرض على اإلنتاج  ــة النزيهة والعادلة هي احمل ــع لتكون املنافس اجلمي

واإلبداع لكل املواطنني.
ــان وازدهارها ال يكون  ــاء األوط ــعوب، أن بن ــد أثبتت جتارب الش لق
ــم كمواطنني، طاملا  ــني بواجباته ــع أبنائها املؤمن ــاركة جمي إال مبش
ــا فقط ميكننا أن جنني  ــم يتمتعون بكل حقوق املواطنة، وعندم أنه
ــارك في تطبيقها،  ــعب ويش ثمار برامج اإلصالح التي يؤمن بها الش
ــم من خالل  ــن يتم اختياره ــا ممثلوهم الذي ــوم بصياغته ــي يق والت
ــى اجلميع في جو  ــه، ويتم تطبيقها عل ــق االقتراع احلر والنزي صنادي
ــفافية، بعد أن تتوفر جميع آليات املراقبة واحملاسبة، وتقييم  من الش
ــا املتكررة في  ــرد ونزاهة. إن إخفاقاتن ــات الدولة بكل جت أداء مؤسس
ــات يعانيه مجتمعنا من أزمات  ــي ثمار كمحاوالت اإلصالح وما ب جن
ــي كل اجملاالت، إمنا يعود إلى التضييق على حريات املواطنني  مزمنة ف

* الرأي العام، )الكويت(، ��/�00�/7.



�57

وحرمانهم من املشاركة في صنع حاضرهم ومستقبل أبنائهم.
ــني وتوجيهها مبا يخدم  ــى حتفيز طاقات كل املواطن ــا عل إن قدرتن
بناء وطن القوة واملنعة والرفاه، هو وحده الكفيل مبواجهة التحديات 

واستعادة أرضنا وحقوقنا املسلوبة.
إن اجلميع مدعوون للمشاركة في حوار، يحترم فيه كل منا اآلخر 
ويحترم أفكاره وطروحاته، طاملا أنها تنطلق من احلرص على الصالح 
ــتقبل أفضل، وبناء  العام، وتنظر بعني ملؤها التفاؤل والثقة في مس
ــان في جو محبب للهمل  ــعادة واالطمئن وطن يوفر لكل أبنائه الس

واإلبداع، يجعل متعة العطاء بديالً لكل أنانية ضارة.

جلنة املنتدى
دمشق في �00�/7/�0
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بيانات املنتديات واجلمعيات املدنية يف �سورية*

إثر توالي االعتقاالت السياسية التي طالت مؤخراً احملاكي رياض 
وفي  احلمصي  ومأمون  سيف  رياض  الشعب  مجلس  وعضو  الترك 
ظل التضييق على املنتديات، والضغط على الناشطني فيها، اجتمع 
األوضاع  هذه  في  للتداول  املدنية  واجلمعيات  املنتديات  هذه  ممثلو 
انطالقاً من قناعاتهم بأن احلرية حق مقدس ينبغي أن تكفله الدولة 
جلميع املواطنني وأن سيادة القانون مبدأ أساسي في اجملتمع والدولة، 
ولكل  والواجبات  احلقوق  في  القانون  أمام  متساوون  املواطنني  وأن 
منهم حقه املشروع في اإلسهام في احلياة السياسية واالقتصادية 
احلقوق  من  وغيرها  احلقوق  هذه  وبأن  والثقافية،  واالجتماعية 
األساسية قد نص عليها الدستور السوري وشرعة حقوق اإلنسان 

التي صادقت عليها سورية.
وهم إذ يعبرون عن استنكارهم لعمليات التوقيف التعسفي التي 
واملواطن،  اإلنسان  ومع حقوق  والقانون،  الدستور  تتنافى مع مبادئ 
ويهيبون  والضمير،  الرأي  معتقلي  جميع  مع  تضامنهم  ويعلنون 
بجميع القوى االجتماعية والسياسية والفعاليات الثقافية أن تعبر 
عن تضامنها مع حرية الرأي والتعبير بجميع الوسائل التي يكفلها 
الدستور ويتيحها القانون، يطالبون السلطات املعنية باإلفراج عن 
الدستور،  نصوص  واحترام  والتعبير  الرأي  حرية  وإطالق  املعتقلني، 

والكف عن خرقه وجتاوزه.
ومعارض  مواٍل  بني  املواطنني  تصنيف  في  االستمرار  أن  ويرون 
الضعف  مواقع  إلى  يشيرون  الذين  اآلخر  الرأي  أصحاب  وإقصاء 
والفساد في حياته العامة ومالحقتهم بالتهم يعيق خروج سورية 
من أزماتها االقتصادية واالجتماعية، وال يخدم بأي شكل، بل يضعف 
إمكانات سورية في سعيها لتحرير أراضيها احملتلة ودعم انتفاضة 

األقصى املباركة.

* النهار، )بيروت(، �00�/9/8.
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ويعتبرون هذا النداء مفتوحاً جلميع املهتمني بالقضايا الوطنية 
مواجهة  أجل  من  الوطنية،  الوحدة  وبتعزيز  األساسية،  واحلريات 

اخملاطر والتحديات.

منتدى احلوار الوطني -   دمشق.
منتدى جمال األتاسي للحوار الدميوقراطي-  دمشق.

منتدى اليسار- دمشق.
جلان إحياء اجملتمع اجملني.

جمعية حقوق اإلنسان في سورية.
جلان الدفاع عن حقوق اإلنسان في سورية.

منتدى احلسكة للحوار الثقافي.
منتدى حمص للحوار.

منتدى الكواكبي- حلب.
منتدى طرطوس للحوار الوطني الدميوقراطي.
جلنة العمل الوطني لدعم االنتفاضة- حلب.

منتدى السلمية حلقوق اإلنسان.
منتدى جالدت بدرخان-  القامشلي.
منتدى احلوار الثقافي- دمر )دمشق(.

دمشق �00�/9/7



�60

 التجمع الوطني الدميقراطي يف �سورية*

)الربنامج ال�سيا�سي(

ــوح ألحزاب  ــي مفت ــي إطار سياس ــي الدميقراط ــع الوطن التجم
ــتقلني عن  ــخصيات عامة، ومواطنني مس ــية، وش ومنظمات سياس
ــبيل إرساء دولة  ــترك هو العمل في س األحزاب. يجمعهم هدف مش
ــان، وتكفل احلقوق  ــة الفرد، وحقوق اإلنس ــق والقانون. تصون حري احل
ــية جلميع املواطنني على قدم املساواة، ومتهد  املدنية واحلريات األساس
ــة والعدالة االجتماعية  ــام دميقراطي يحقق التنمي ــبيل إلى نظ الس
ــيادة  ــة دميقراطية تقوم على مبدأ س ــرص. دولة ذات بني ــؤ الف وتكاف
ــعب ووحدة اجملتمع، وتعمل على ترسيخ حرية البالد وحترير احملتل  الش
منها ووضعها على طريق التقدم واالزدهار، وتعزيز اخليارات املؤدية إلى 

النهوض القومي الدميقراطي والوحدة العربية.
تأسس التجمع الوطني الدميقراطي عام �979 بعد حوار دميقراطي 
ــية ذات تالوين أيديولوجية مختلفة، هي:  ــة أحزاب سياس بني خمس
حزب االحتاد االشتراكي العربي الدميقراطي، واحلزب الشيوعي السوري 
)املكتب السياسي(، وحزب العمال الثوري العربي، وحزب البعث العربي 
ــهام في  ــتراكيني العرب، لإلس ــتراكي الدميقراطي، وحركة االش االش
رسم طريق سلمي يخرج البالد من أزمتها، ويجنبها اخملاطر التي كانت 
ــذاك، والتي كادت أن تعصف بها وتهدد  ــذر بها األوضاع املتفجرة آن تن
نسيجها االجتماعي ووحدتها الوطنية. وال يزال التجمع وفياً للمبادئ 
ــراف بالتنوع واالختالف،  ــن أهم هذه املبادئ: االعت ــي قام عليها وم الت
ــاد احلوار الدميقراطي، واالنطالق من الوحدة الوطنية واملصلحة  واعتم
ــعب، واالعتراف بحقه  العامة واالحتكام إليهما، والثقة بقدرات الش
ــي-  االجتماعي-  االقتصادي الذي يحقق  في اختيار النظام السياس
مصاحله، ونظام احلكم الذي يحمي هذه املصالح ويصونها، ويعبر عن 

هويته القومية.
ــك  ــلطة إلى اخليار األمني والقوة العارية آنذاك، متس وإذ جلأت الس

* احلياة، )لندن(، �4/��/��00.
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ــا، ومطالباً  ــاً نهجه ــي الدميقراطي معارض ــاره الوطن ــع بخي التجم
ــهام اإليجابي  ــعب وقواه الدميقراطية من اإلس بتغييره مبا ميكن الش
ــية. وأصرت السلطة على نهجها، فاجتهت األزمة  في احلياة السياس

نحو التفاقم، واجتهت األوضاع االجتماعية والسياسية
ــل تلك الظروف، تعرض  ــة نحو املزيد من التردي. في ظ واالقتصادي
ــرى وكثير من  ــية واجتماعية أخ ــوى سياس ــل ق ــع، مثله مث التجم
ــالت قمع  ــي، حلم ــم بالعمل السياس ــن ال عالقة له ــني الذي املواطن
ــن املناضلني،  ــا العديد م ــتئصال فقد فيه ــة واس ــاوالت تصفي ومح
ــجون واملعتقالت  وزجت األجهزة باملئات من أعضائه وأنصاره في الس

لسنوات طويلة.

ــة للدميقراطية، ورأى  ــه، أهمية خاص ــى التجمع، منذ تأسيس أول
ــتوى عالقات  ــية إلى مس ــاء بالعالقات السياس ــا مدخالً لالرتق فيه
ــاً واجتماعياً،  ــتوى اجملتمع املندمج وطني ــة، وباجملتمع إلى مس املواطن
ــة بني  ــا أدرك العالق ــة. كم ــة الوطني ــتوى الدول ــى مس ــة إل وبالدول
ــروع القومي في رؤيته مرتبطاً أوثق  الدميقراطية والقومية، فغدا املش
ــه. فإن غياب الدميقراطية  ــاط بالنهوض الدميقراطي وال ينفك عن ارتب
ــروع الوحدوي ويحتجزه في مستنقع  أو تغييبها هو الذي يلجم املش
التجزئة واالستبداد ولذلك بنى رؤيته وموقفه على أساس أن النهوض 
الدميقراطي هو ذاته النهوض القومي، أي نهوض األمة، وأن السياسة 
ــة اجتماعية ومجتمعية، وتعبير عن توافق الفئات االجتماعية  فاعلي
ــق في نطاق املصلحة  ــح اخملتلفة على أن مصاحلها تتحق ذات املصال
ــي الدميقراطية  ــباقاً إلى تبن ــة. وكان التجمع س ــة والقومي الوطني
ــرطاً الزماً ملواجهة االحتالل اإلسرائيلي  أساساً للعمل الوحدوي، وش
ــة، ومقدمة ضرورية قد  ــألرض العربية، وملواجهة الهيمنة األمريكي ل
ــي أكثر عدالة  ــال إلى نظام اجتماع ــتغرق مرحلة طويلة لالنتق تس

وإنسانية.
ــع املواطنني في  ــن بحق جمي ــي الدميقراطي يؤم ــع الوطن التجم
ــروعية املعارضة، ومشروعية االختالف، ويرى  ممارسة السياسة، ومبش
ــة وظيفة اجتماعية من وظائف الفرد مالزمة لوظائفه  في السياس
ــع الوطني  ــيرية، فإن التجم ــي قيمة تفس ــا كان للماض ــرى. ومل األخ
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الدميقراطي يرى أن معظم األسباب الداخلية لألزمة السياسية التي 
نشأت واستمرت ال تزال قائمة حتتاج إلى معاجلة جذرية. وفي مقدمة 
تلك األسباب احتكار السلطة، وفرض الوصاية والوالية على الشعب، 
ــة من اجملتمع، ومصادرة احلريات األساسية، وإطالق أيدي  ونزع السياس
ــائر املرافق، مما أنتج حالة  ــيب واألزالم في األموال العامة في س احملاس
ــب، بل تعبير  ــاد لم تعد تعبيراً عن انحطاط أخالقي فحس من الفس
ــول االمتيازات محل  ــعب، وتعبير عن حل عن انفصال احلكم عن الش
ــا أدى إلى تفاقم األزمة  ــوالءات اخملتلفة محل القانون. وم ــوق، وال احلق
ــمولها جميع مجاالت احلياة االجتماعية استمرار العمل بقانون  وش
ــة في حياة  ــد األجهزة األمني ــة وإطالق ي ــكام العرفي ــوارئ واألح الط
ــلطة  ــى غدت هذه األجهزة هي الس ــني العامة واخلاصة، حت املواطن
ــع بطابعها.  ــة واجملتم ــات الدول ــت جميع مؤسس ــة، وطبع الفعلي

فتحولت الدولة إلى دولة أمنية كل مواطن فيها متهم.
وإذ متر البالد اليوم في مرحلة انتقالية جديدة تتيح إمكانية احلوار 
ــية،  ــة والتيارات الفكرية والسياس ــني القوى االجتماعي والتواصل ب
وترسي املقدمات الضرورية ملصاحلة وطنية هي الشرط الرئيس لتجاوز 
ــتدعي  ــر التي بات حلها يس ــكالت احلاض ــب املاضي، وحل مش رواس
ــي الدميقراطي  ــع، يتوجه التجمع الوطن ــاركة جميع قوى اجملتم مش
ــطى  ــاء من الفئات الوس ــى جميع الفئات االجتماعية، رجاال ونس إل
ــني خاصة وإلى العمال والفالحني وفقراء املدن، والطالب، وإلى  واملثقف
ــذا البرنامج  ــن صناعيني وجتار به ــة الوطنية م ــر البورجوازي العناص
ــي إسهاماً منه في إعادة إنتاج السياسة في اجملتمع ومتهيد  السياس
ــتوري واالقتصادي واإلداري، وإصالح  ــي والدس سبل اإلصالح السياس
ــات االجتماعية واحملافظة  ــني اخلدم القضاء والتربية والتعليم، وحتس
ــى الوجه  ــتثمارها عل ــروات الوطنية واس ــة والث ــى األمالك العام عل
ــة والركود ومن حالة التأخر  ــل، للخروج بالبالد من حالة العطال األمث

والتابعية واالستبداد.
ــا االجتماعية  ــة التي تراكمت عناصره ــد التجمع أن األزم ويعتق
واالقتصادية والثقافية واألخالقية وتشابكت، أصبحت أزمة شاملة، 
ــياً، يعيد  ــن أن يكون إال مخرجاً سياس ــذه األزمة ال ميك ــرج من ه واخمل
ــي ال تقبل التفاضل  ــاس املواطنة الت ــية على أس بناء احلياة السياس
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ــم واحملكوم، ففي  ــون على احلاك ــيادة القان ــاوت، وعلى مبدأ س والتف
ــاد وإصالح االقتصاد  ــي، ميكن مكافحة الفس ــل اإلصالح السياس ظ
ــم واإلعالم وغيرها من ميادين احلياة  ــة والقضاء والتعلي واإلدارة العام
ــن أن يحقق نتائج  ــالح أي من هذه اجملاالت ال ميك ــة. وأن إص االجتماعي

إيجابية إن لم يكن في إطار تصور عام إلصالح سياسي.
ومن البديهي أن اخلروج من هذه األزمة، التي تراكمت عناصرها على 
مدى أربعة عقود، ال ميكن أن يتم بني يوم وليلة، وال ميكن أن يتم دفعة 
واحدة، وال ميكن أن تقوم به السلطة وحدها، وال اجملتمع وحده، بل ال بد 
أن يكون متدرجاً وعقالنياً وأن تشارك فيه جميع قوى اجملتمع والدولة. 
ــالح والقوى الراغبة فيه  ــد أن تراخي الزمن ليس في مصلحة اإلص بي
ــأنه أن يزيد األوضاع تعفناً وفساداً.  ــاعية في سبيله، بل من ش والس
ــكال من القوى التي  ــيظل يالقي مقاومة مختلفة األش واإلصالح س
ــتفادت من غياب القانون، ومن غياب  أثرت على حساب الشعب، واس
ــعبية والرسمية، ومن نزع السياسة من اجملتمع، لتمارس  الرقابة الش
ــرورة تعاضد جميع القوى  ــروعة مما يطرح ض جميع األعمال غير املش
ــة املصلحة في اإلصالح. ومن هذه الزاوية نطرح هذه  الوطنية صاحب
ــهاماً في احلوار الوطني حول أوضاع بالدنا  املوضوعات البرنامجية إس

ومستقبلها.

األهداف واملطالب العامة

أواًل:  بناء الدولة احلديثة ويتم ذلك من خالل:
ــكام العرفية، وإلغاء جميع  ــف العمل بحالة الطوارئ واألح -� وق
ــن اإلفراج عن  ــة. وال بد م ــني ذات الصل ــتثنائية والقوان ــم االس احملاك
جميع املعتقلني السياسيني ومعتقلي الرأي والضمير. وحل مشكلة 
ــماح بعودة جميع املبعدين  ــباب سياسية، والس املالحقني أمنيا ألس
ــادة االعتبار  ــباب ذاتها، وإع ــن لألس ــودة إلى الوط ــني من الع واحملروم
ــب أحكام احملاكم  ــن احلقوق املدنية مبوج ــي جلميع احملرومني م القانون
ــم وصرف جميع  ــم إلى أعماله ــادة العاملني منه ــتثنائية، وإع االس
ــملهم  ــى جميع الذين ش ــادي واملعنوي عل ــض امل ــم، والتعوي أجوره
االعتقال السياسي والتوقيف التعسفي، ومعاجلة قضية املفقودين 
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مبا يضمد اجلراح ويطوي ملف املاضي
ــات االجتماعية  ــاء العالق ــان: بن ــوق اإلنس ــرد وحق ــة الف -� حري
ــاس حرية الفرد وحقوق اإلنسان، وحرية الفئات  والسياسية على أس
ــتور  ــية في نطاق الدس ــا السياس ــة وأحزابه ــة والنقابي االجتماعي
ــع مواطنيها بال  ــك إالّ بكون الدولة دولة جمي ــون. وال يتأتى ذل والقان

استثناء، وبكون األفراد أعضاء كاملي العضوية في اجملتمع والدولة.
ــني، أو انتقاص حقوقهم، أو  ــع التمييز بني املواطن ــاواة: من -� املس
ــح بعضهم امتيازات  ــى حرياتهم العامة واخلاصة، أو من االعتداء عل
ــات  ــك يجب إلغاء جميع السياس ــم اآلخر لذل ــاب بعضه على حس
ــل والتعليم  ــي ميادين العم ــيما ف ــني، وال س ــة إزاء املواطن التمييزي
ــا. وإعادة االعتبار ملفهوم الكفاءة  واإليفاد، والبعثات العلمية، وغيره
ــب،  ــب في املكان املناس ــتحقاق، ووضع املواطن املناس واجلدارة واالس
ــة إزاء املواطنني من  ــات التمييزي ــاء. وإلغاء جميع املمارس رجاال ونس
ــكلة احملرومني من  ــيما املواطنني األكراد، وحل مش ــر العرب، وال س غي

اجلنسية وفق املبادئ الوطنية واإلنسانية، التي يقرها الدستور.
ــريعية  ــلطات التش ــلطات: األخذ مببدأ فصل الس -4  فصل الس
ــتقالل كل منها بوظائفها التي يحددها  والقضائية والتنفيذية، واس
ــلطات فعلية  ــلطات لتكون س ــتور، وإعادة االعتبار لهذه الس الدس

قادرة على القيام مبهامها.
ــة في ضوء  ــرورة ملح ــح ض ــتور أصب ــل الدس ــتور: تعدي -5 الدس
ــتراكية  ــية بعد إخفاق جتارب االش ــوالت االجتماعية والسياس التح
ــرقية، وفي  ــابق ودول أوربة الش ــوفييتي الس ــة في االحتاد الس احملقق
ضوء ما أسفرت عنه نسخها املشوهة من نتائج، في العالم الثالث، 
ــروط املناسبة لدعوة جمعية  وينبغي أن يتضمن التعديل توفير الش
تأسيسة وطنية تضم ممثلي مختلف القوى والفعاليات االجتماعية 
ــتور دميقراطي جديد للبالد يتجاوز  والسياسية والثقافية، لوضع دس
ــدأ احلزب القائد للدولة واجملتمع، وصيغة اجلبهة التي حتتكر احلقل  مب
السياسي، ومبدأ الدميقراطية الشعبية، ويؤكد مبدأ سيادة الشعب 

وسيادة القانون.
ــر والسري في  -6 االنتخاب: إعادة االعتبار ملبدأ االنتخاب احلر املباش
ــتويات ألنه من أهم مبادئ الدميقراطية وآلياتها العملية،  جميع املس
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ــة التشريعية. وحضور  ــيما انتخاب ممثلي الشعب إلى املؤسس والس
اجملتمع في الدولة حضوراً فعلياً منوط بصحة االنتخابات التشريعية 
ونزاهتها، وبوظائف املؤسسة التشريعية. وليس من املمكن ردم الهوة 
ــون انتخاب دميقراطي يتيح  ــة بني الدولة واجملتمع إال بوضع قان القائم
ــاس حزبي  ــاب ممثليها إلى البرملان، على أس ــائر قوى اجملتمع انتخ لس

ونسبي. وإجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة حتت إشراف القضاء.
ــة حرية العمل  ــالق احلريات العامة، وخاص ــات العامة: إط -7 احلري
ــون دميقراطي  ــن قان ــة التنظيم، وس ــي، وحري ــي والسياس االجتماع
ــية واحلزبية، ويعيد  ــن التعددية السياس ــزاب واجلمعيات، يضم لألح
ــا تقوم به من  ــاس م ــروعية اجلمعيات املدنية على أس ــيس مش تأس

وظائف اجتماعية.
ــس من خالل  ــلطات فعلية مؤس ــع بس ــي: يتمت ــم محل -8  حك

االنتخاب الشعبي احلر.
-9  اإلعالم: سّن قانون دميقراطي جديد للصحافة والنشر واإلعالم 
ــرأي، ويجعل من اإلعالم الوطني  ــد حرية الفكر وال واملطبوعات يجس
ــوي عليه من غنى وتنوع، وعينه  ــان حال اجملتمع، بكل ما ينط احلر لس
الساهرة على املصلحة العامة، وسلطة رابعة تقوم بوظيفة الرقابة 
ــروع املعرفة  ــداع في جميع ف ــومي، وحتفز اإلب ــه والتق ــد والتوجي والنق
ــة،  ــن الثقافة الوطنية حاضنة للسياس ــن الثقافة، وجتعل م وميادي

إعالم يطلق عنان املنافسة الشريفة احلرة.
ــيادة  ــية: حماية الس ــش: اجليش الوطني مهامه الرئيس -�0 اجلي
ــام الدميقراطي.  ــة، وحماية النظ ــتعادة األراضي احملتل ــة، واس الوطني
يعمل على تطوير قدرته القتالية، ويقوم على االنضباط والتسلسل 
ــبب  ــخرة وتأكيد حلمته الوطنية بال متييز ألي س ــاون ومنع الس والتع
ــباب العقائدية أو السياسية أو الفئوية، وتطوير قوانني  مبا فيها األس
اخلدمة العسكرية واالحتياط مبا يحقق العدل واملساواة بني املواطنني 

في احلقوق والواجبات
ــة األمنية إلى غير رجعة. ومنع تدخل  -�� األمن: إنهاء عهد الدول
ــع في خدمة  ــؤونهم لتوض ــة في حياة املواطنني وش ــزة األمني األجه
ــالمته،  ــية، وحلماية أمن املواطن وس أمن الوطن ومكافحة اجلاسوس

وسيادة القانون.
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ثانيا:  في األوضاع االقتصادية واالجتماعية
تقوم رؤية التجمع على إصالح البناء االقتصادي واالجتماعي وفق 

األسس التالية:
ــاد وطني هدفه الرئيس تلبية حاجات اجملتمع وترقية  -� بناء اقتص
ــتثمار األمثل للموارد  ــوض بعملية اإلنتاج واالس احلياة العامة والنه
ــرية واملادية، في ضوء التقدم العلمي والتقني املطرد واملتسارع  البش

الذي يشهده عصرنا
ــات االقتصادية العامة  ــالق احلري ــى التوازن بني إط ــد عل -� التأكي
ــى صعيد قطاع الدولة  ــواء عل واحلفاظ على دور التنمية الوطنية س

االقتصادي. إن هذا الدور يقوم على:
ــات اإلنتاج  ــة االقتصادي في قطاع ــى قطاع الدول ــة عل أ- احملافظ
ــية وال سيما القائمة منها على استثمار الثروات الطبيعية،  األساس
ــاء والكهرباء  ــة كامل ــات العام ــة واخلدم ــى التحتي ــة بالبن واملتعلق
ــل هذه  ــار، وحتوي ــم، واآلث ــة والتعلي ــاالت والصح ــالت واالتص واملواص

القطاعات إلى أقطاب تنمية أساسية.
ــز دور املنتجني ومبادراتهم، وإطالق  ــة القطاع اخلاص وتعزي ب- حري
ــهيالت اخلدمية والقانونية  ــية، وتقدمي التس ــوق التنافس آليات الس
ــق أولويات االقتصاد الوطني  ــب احلاجة واملصلحة الوطنيتني وف حس

وحاجات التنمية.
ج-  دعم وتشجيع القطاع التعاوني واملشترك.

-� إعادة تأهيل قطاع الدولة االقتصادي نظرا ملا أصاب هذا القطاع 
ــي العمليات اإلنتاجية، وما تعرض له من  من ضعف وركود، وتراجع ف
ــروع وتهريب، ومن عقبات  ــاد وتخريب ونهب سافر وثراء غير مش فس

بيروقراطية وتشابك أنظمة.
ــة تهدف إلى ضمان احلد  ــادة توزيع الدخل والثروة الوطني -4 إن إع
ــني عبر ربط احلد األدنى لألجر مبقتضيات  األدنى للحياة جلميع املواطن
ــتلزمات االجتماعية من ضمان  ــر املس ــة، وتوفي احلد األدنى للمعيش
ــيخوخة جلميع  ــق العمل والش ــي، وضمان ح ــي، وتعليم مجان صح
ــاء الضريبية، بفرض  ــادة توزيع األعب ــى أن يصار إلى إع ــني، عل املواطن
ضريبة تصاعدية على األرباح، وفرض ضريبة مناسبة على االستهالك 
ــة االجتماعية،  ــدا مقبوال من العدال ــي والكمالي، مبا يحقق ح الترف
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ــتوى احلياة اإلنسانية الالئقة، ومبا  ــعب إلى مس وينهض بأغلبية الش
ــاج االجتماعي  ــلم اإلنت ــات االجتماعية. على س ــالءم وموقع الفئ يت

وحجم األعباء الواقعة على كاهل كل منها في التنمية الوطنية.
-5 االهتمام اجلدي بالزراعة وتطويرها، وتسهيل القروض الزراعية، 
ــعار صحيحة تشجع اإلنتاج، ومساعدة الفالحني  ووضع سياسة أس
ــمدة، وتسهيل حصولهم على اآلالت احلديثة،  بالقروض والبذار واألس

وتشجيع العمل التعاوني بني الفالحني.
ــي الدميقراطي ينظر إلى اإلصالح االقتصادي  -6 إن التجمع الوطن
ــوغ الدعوة إلى  ــي في املقام األول، وهو ال يس ــى أنه إصالح سياس عل
اخلصخصة وحرية السوق وال يعارضهما باالنغالق على الذات وتسويغ 
فساد القطاع العام، بل ينظر إليه من زاوية املصلح الوطنية، والتكامل 
ــتركة، التي ميكن أن  ــوق العربية املش االقتصادي العربي، وأولوية الس
ــا إذا فتحت احلدود  ــيم عربي جديد للعمل، فيم ــج نوعا من تقس تنت
بني األقطار العربية، وسمح بانتقال األشخاص والبضائع والرساميل 
فيما بينها بحرية تامة، وضمانات قانونية مشتركة وتعرفة جمركية 

موحدة، وفيما إذا أقيمت مشروعات مشتركة في جميع اجملاالت
ــباب من اجلنسني قضية مؤرقة، سواء ما يتعلق  -7 إن قضية الش
منها بتدني مستواهم املعيشي، وزيادة عدد العاطلني عن العمل في 
أوساطهم، أو ما يتعلق بنمو حاجاتهم املادية واملعنوية، وتعطشهم 
ــانية الئقة وعصرية تسمح بتنمية ملكاتهم، وإطالق  إلى حياة إنس
قدراتهم اإلبداعية واإلنتاجية، في مختلف ميادين العمل واملعرفة، أو 
ــا يتعلق منها بتدني نوعية التعليم والعمل، إن معاجلة هذا الواقع  م
ــباب، وإيجاد  ــاواة وتكافؤ الفرص بني جميع الش ــب حتقيق املس يتطل
ــة ثانية تطوير  ــع. كما يتطلب من جه ــل حقيقية للجمي فرص عم

التعليم وحتديثه.
-8 في البحث العلمي: في ظل تقدم العلم والتقانة، وحتول العلم 
ــيا في منو اإلنتاج  ــل البحث العلمي موقعا رئيس ــى قوة إنتاج، يحت إل
ــجيع البحث العلمي في جميع اجملاالت،  وتقدم اجملتمع، فالبد من تش
ــبة مالئمة من الناجت احمللي لهذا اجلانب، وإقامة مراكز  وتخصيص نس

البحث العلمي في اجلامعات واملؤسسات العامة الكبرى.
-9 في قضايا املرأة: تشكل املرأة نصف اجملتمع، وهي ركن أساسي 
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فيه، وقد عانت من غنب تاريخي جنم عن التأخر واالستبداد، مما يقتضي 
ــي احلياة العامة،  ــاواة ف ــة جميع القيود التي حتد من قاعدة املس إزال
يساعد على بناء جيل دميقراطي متحرر من عقد املاضي، ومتطلع إلى 

بناء مجتمع حر متقدم.
ــع، وال إكراه في  ــن للجميع، والدولة للجمي ــن هلل، والوط -�0 الدي
ــية  الدين. انطالقاً من هذا يرى التجمع في الدين أحد اجملاالت األساس
ــر إليه على أنه مبدأ معرفة  ــاة الفرد وحياة اجملتمع الروحية. وينظ حلي
ــوء،  ــدأ حرية، ومبدأ عمل، ومبدأ جهاد، جهاد النفس األمارة بالس ومب
ــة، هو اجملتمع املدني،  ــذي ينمو فيه، وفق قوانينه اخلاص ــه ال وأن ميدان
ــه األخالقية حني يتحول  ــد مضمونه الروحي ووظيفت وأن الدين يفق
إلى أداة في خدمة أهداف سياسية، أو إلى أيديولوجية تبرير وتسويغ 
ــر على احلاضر  ــاء للجهل والتخلف واحلج ــتبداد، أو غط للقهر واالس
ــم املاضي. إن الدين وجد من أجل اإلنسان ومن أجل  ــتقبل باس واملس
حتسنه وتقدمه، وإصالح الفكر الديني وجتديده وجعله مستقبلياً من 
أهم عوامل النهوض والتقدم. ويؤمن التجمع بحرية الفكر والضمير 
ــد حق جميع املؤمنني وحريتهم  ــة التعبير وحرية االعتقاد، ويؤك وحري
ــعائرهم الدينية، مبا يتفق ومبادئ النظام العام، ويعزز  ــة ش في ممارس

وحدة اجملتمع ويعمق االندماج الوطني.

ثالثًا: في السياسة العربية والدولية:
-�  وانطالقاً من رؤيته القومية الدميقراطية، يعتقد التجمع أن ثمة 
ارتباطاً بني النزعة القطرية املغلقة وبني التابعية واالستبداد، ومن ثم 
فإن النهوض الدميقراطي ببعديه السياسي واالجتماعي هو الذي يوفر 
ــة للعمل الوحدوي، على  ــروط املوضوعية ويحفز العوامل الذاتي الش
ــتوياته. فالوحدة العربية لم ولن تتحول  اختالف أشكاله وتعدد مس
إلى حقيقة سياسية واقعية إال بنهوض احلركة الشعبية ومنو وعيها 
ــع يرى أن الوحدة  ــة وضرورتها. وال يزال التجم ــة الوحدة العربي بأهمي
ــر الكافي لنهضة  ــرط الالزم وغي ــة وراهنة، وأنها الش ــة ممكن العربي
األمة وتقدمها، وخروجها من أسوار التأخر واالستبداد، والشرط الالزم 
ــرائيلي  ــب الصراع التاريخي مع العدو اإلس وغير الكافي أيضاً لكس
ــائر األراضي العربية واستعادة جميع  الصهيوني العنصري، وحترير س
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ــعب العربي الفلسطيني  احلقوق املغتصبة، وفي مقدمتها حق الش
في أرضه ووطنه وفي إقامة دولته املستقلة على أرض فلسطني.

ــز التضامن العربي  ــبيل تعزي ــك يدعو التجمع ويعمل في س لذل
على األسس واملبادئ التي حتقق املصالح القومية املشتركة وتصونها 
وتفضي إلى الوحدة العربية. كما يدعو إلى، ويعمل في سبيل تعزيز، 
ــز األطر والتنظيمات  ــبيل تعزي دور اجلامعة العربية وتطويره، وفي س
االجتماعية القومية، كاحتاد احملامني العرب واحتاد العمال العرب واحتاد 
ــعبية للعمل  البرملانات العربية، وغيرها وتفعيل دورها، مبا هي أطر ش
الوحدوي، واستحداث أطر جديدة اجتماعية وسياسية تشمل جميع 
اجملاالت، مبا يؤدي إلى إقامة شبكات قومية للمؤسسات والتنظيمات 
ــة حتصن الوطن العربي  ــة املدنية واجلمعيات غير احلكومي االجتماعي
ــر. ويعتقد  ــراق التي ال تفت ــاوالت االخت ــة من مح ــات العربي واجملتمع
التجمع أن العمل الوحدوي اجلدي يبدأ في انتهاج سياسات اجتماعية 
ــس املوضوعية  ــي األس ــة وثقافية وطنية دميقراطية ترس واقتصادي

للوحدة العربية ومتهد السبل املؤدية إليها.
ــرائيلي على أنه صراع  ــر التجمع إلى الصراع العربي اإلس -� وينظ
تاريخي ارتبط منذ بداياته األولى، وال يزال يرتبط بالتوسع الرأسمالي 
ــة من جهة،  ــة اإلمبريالي ــي، ثم بالهيمن ــتعمار الغرب ــة االس وبحرك
ــر التاريخي الذي يتجلى في التجزئة القومية من جهة أخرى.  وبالتأخ
ــوى الدولي  ــود مرتبط مبيزان الق ــه صراع وج ــا ينظر إليه على أن كم
ــرائيلي فقط. وقد  ــوى العربي اإلس ــي والعربي، ال مبيزان الق واإلقليم
ــا كان له أن يكون  ــرائيل، وم ــذا امليزان وال يزال في مصلحة إس كان ه
ــتبداد في اجلانب  ــر والتجزئة واالس ــورة مطردة لوال التأخ كذلك بص
ــة النهضة  ــذا امليزان مبحاول ــة تعديل ه ــنحت فرص ــي. وقد س العرب
ــد الناصر، ولكن األمة العربية ضيعت  العربية الثانية التي قادها عب
تلك الفرصة التاريخية. فإثر اغتيال اجلمهورية العربية املتحدة، جنني 
ــة اخلامس من حزيران عام �967،  ــة القومية احلديثة، جاءت هزمي الدول
ــاره لتدفع األوضاع  ــم وفاة عبد الناصر وانكفاء املد القومي وانحس ث
العربية نحو التردي، ونحو تعمق القطرية واندراج أنظمتها في نظام 
ــذي أخرج كتلة األمة  ــتبداد ال ــن القومي األمريكي، وتنامي االس األم
ــرج األمة كلها من  ــل التاريخي، ويكاد يخ ــية من دائرة الفع األساس
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التاريخ. وقد ظهرت اآلثار املباشرة لتردي األوضاع العربية في اتفاقات 
ــرائيل،  ــادات مع إس ــب ديفيد ومعاهدة الصلح التي أبرمها الس كام
ــويات مذلة  ــم في العدوان األمريكي على العراق، وما أعقبه من تس ث
ــذا الصراع مرتبط  ــرى التجمع أن ه ــدو الصهيوني. ولذلك ي ــع الع م
ــروع النهضة القومية الدميقراطية ومتوقف  أوثق ارتباط وأشده مبش

عليه.
-� إن صراعاً تاريخياً كالصراع العربي اإلسرائيلي ال حتسمه اجليوش، 
ــتوى تطور  ــت مجتمعة، مبعزل عن عمقها االجتماعي ومس ولو قاتل
ــي احملصلة النهائية  ــكرية دوماً ه ــعوبها وتقدمها، فالقوة العس ش
لعناصر القوة في اجملتمع املعني، وال تنهيه تسويات ومعاهدات مذلة 
ــعوبها واحترامها. ومع  تبرمها أنظمة قطرية تابعة ال حتظى بثقة ش
ذلك فإن صراعاً كهذا ال بد أن تتخلله مفاوضات وتسويات ومعاهدات 
ــراع، كما تتخلله حروب  ــبة القوى ومجريات الص مرحلية تقررها نس
ــويات التي حصلت والتي  ــات، والتجمع ال يرى في أي من التس ومهادن
ميكن أن حتصل، أو فيها جميعاً، نهاية الصراع مع العدو الصهيوني، بل 
مرحلة من مراحله وحلظة من حلظات سيرورته التاريخية. وال يتوقف 
ــد املوقف اللفظي في قبولها أو عدم قبولها، بل يدعو ويعمل في  عن
سبيل تعديل نسبة القوى التي فرضتها، شأنها في ذلك شأن نتائج 
املواجهات العسكرية املباشرة. فال بد أن تقاوم األمة العربية وال بأس 
ــى حلظة واحدة أن هذا الصراع ال بد  أن تفاوض، ولكن من دون أن تنس

أن يحسم في النهاية ملصلحة أحد طرفيه.
-4 على قاعدة التأخر التاريخي والتجزئة القومية والتبعية للسوق 
العاملية واالحتالل اإلسرائيلي كانت تتضح أكثر فأكثر معالم الدولة 
ــادالت القوة  ــة موضوعياً مبع ــملة التابعة واحملكوم ــة املرس القطري
ــد احلكم وآليات مراكمة  ــة والدولية وإلزاماتها وراحت قواع اإلقليمي
ــتراكية  ــة القومية واالش ــني األيديولوجي ــوة ب ــلطة تعمق اله الس
ــعب التي  ــة العملية، وتعمق من ثم الهوة بني أكثرية الش واملمارس
ــية إلى ربع ما كانت عليه قبل عام �970، بني  تدنت أوضاعها املعيش
ــتأثرت باجلزء األعظم  ــا وبطانتها التي اس ــة الدولة العلي بيروقراطي
ــعب. وفي ظل العوملة االقتصادية  من الثروة الوطنية وناجت عمل الش
ــام العاملي اجلديد التي يقررها األقوياء، وفي ظل  اجلديدة وقواعد النظ
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عربدة الواليات املتحدة األمريكية وعدوانها الهمجي على أمتنا وعلى 
ــتهتارها بالقيم اإلنسانية والشرائع  جميع الشعوب الضعيفة واس
ــة والعنصرية،  ــر املتناهي للصهيوني ــني الدولية، ودعمها غي والقوان
ــتعادة الدولة الوطنية املعبرة عن الكلية  بات من الضروري وامللح اس
ــتبداد.  ــف والقمع واالس ــة، وحترير اجملتمع من براثن العس االجتماعي
ــر الوطني  ــالح والتغيي ــبيل اإلص ــع اجلهود في س ــر جمي فللتتضاف

الدميقراطي ملصلحة اجلميع.
ــه حركة  ــي الدميقراطي نفس ــع الوطن ــن التجم ــراً، يعل -5 وأخي
ــلوب املعارضة الدميقراطية العلنية.  ــية معارضة، تنتهج أس سياس
ــياً مبدئياً ال عودة عنه مهما  ــرى في العلنية خاصة اختياراً سياس وي
ــن الظروف. ويرى في احلوار مع جميع القوى واألحزاب والتنظيمات  تك
ــة في  ــتثناء، مدخالً ضرورياً إلعادة إنتاج السياس ــية بال اس السياس
ــظى منذ عقود  ــي الذي تش ــادة توحيد حقله السياس ــع، وإلع اجملتم
ــن وتغير  ــد مرور الزم ــوغ لها بع ــداوات ال مس ــات وع ــج خصوم فأنت
ــابات ممن  ــباباً وش ــاء وش ــروف. ويدعو جميع املواطنني رجاالً ونس الظ
لهم مصلحة فعلية في التغيير الوطني الدميقراطي أن يلتفوا حول 
ــة وطنية ونظام  ــه من أجل مجتمع حر ودول ــه ويرفدوا حركت برنامج

دميقراطي.
دمشق في �0/��/��00
التجمع الوطني الدميقراطي في سورية
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 اإعالن دم�سق 

 للتغيري الوطني الدميقراطي 

نتيجة  قبل،  من  تشهدها  لم  ألخطار  اليوم  سورية  تتعرض 
يدعو  وضع  إلى  البالد  وأوصلت  النظام،  سلكها  التي  السياسات 
على  اليوم  وهي  شعبها.  ومصير  الوطنية  سالمتها  على  للقلق 
مفترق طرق بحاجة إلى مراجعة ذاتها واإلفادة من جتربتها التاريخية 
أكثر  السلطة لكل شيء، خالل  أي وقت مضى. فاحتكار  أكثر من 
من ثالثني عاماً، أسس نظاماً تسلطياً شمولياً فئوياً، أدى إلى انعدام 
بالشأن  االهتمام  دائرة  من  الناس  وخروج  اجملتمع،  في  السياسة 
العام، مما أورث البالد هذا احلجم من الدمار املتمثل بتهتك النسيج 
االجتماعي الوطني للشعب السوري، واالنهيار االقتصادي الذي يهدد 
البالد، واألزمات املتفاقمة من كل نوع. إلى جانب العزلة اخلانقة التي 
وضع النظام البالد فيها، نتيجة سياساته املدمرة واملغامرة وقصيرة 
النظر على املستوى العربي واإلقليمي وخاصة في لبنان، التي بنيت 
 على أسس استنسابية وليس على هدى املصالح الوطنية العليا. 
الوطن  تعبئة جميع طاقات سورية  يتطلب  كثير،  وغيره  ذلك،  كل 
الدولة  البالد من صيغة  إنقاذية، تخرج  والشعب، في مهمة تغيير 
األمنية إلى صيغة الدولة السياسية، لتتمكن من تعزيز استقاللها 
بالده  في  األمور  مبقاليد  اإلمساك  من  شعبها  ويتمكن  ووحدتها، 
تطال  املطلوبة  التحوالت  إن  بحرية.  شؤونها  إدارة  في  واملشاركة 
مختلف جوانب احلياة، وتشمل الدولة والسلطة واجملتمع، وتؤدي إلى 
تغيير السياسات السورية في الداخل واخلارج. وشعوراً من املوقعني 
بأن اللحظة الراهنة تتطلب موقفاً وطنياً شجاعاً ومسئوالً، يخرج 
السياسية  احلياة  تسم  التي  واالنتظار  الضعف  حالة  من  البالد 
بأن  الراهنة، ويجنبها مخاطر تلوح بوضوح في األفق. وإمياناً منهم 
خطاً واضحاً ومتماسكاً جتمع عليه قوى اجملتمع اخملتلفة، ويبرز أهداف 
التغيير الدميقراطي في هذه املرحلة، يكتسب أهمية خاصة في إجناز 
هذا التغيير على يد الشعب السوري ووفق إرادته ومصاحله، ويساعد 
اجتمعت  فقد  العام  العمل  في  والتطرف  االنتهازية  جتنب  على 
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إرادتهم بالتوافق على األسس التالية :
في  األساس  املدخل  هو  الدميقراطي  الوطني  النظام  إقامة   -
مشروع التغيير واإلصالح السياسي. ويجب أن يكون سلمياً ومتدرجاً 

ومبنياً على التوافق، وقائماً على احلوار واالعتراف باآلخر.
اإلقصائية  املشاريع  جميع  مع  والقطع  الشمولي  الفكر  نبذ    -
أو واقعية،  تاريخية  والوصائية واالستئصالية، حتت أي ذريعة كانت 
ونبذ العنف في ممارسة العمل السياسي، والعمل على منعه وجتنبه 

بأي شكل ومن أي طرف كان. 
السامية  مبقاصده  وعقيدتها  األكثرية  دين  هو  الذي  اإلسالم   -
في  األبرز  الثقافي  املكون  يعتبر  السمحاء  وشريعته  العليا  وقيمه 
أفكاره  إطار  في  العربية  حضارتنا  تشكلت  والشعب.  األمة  حياة 
وقيمه وأخالقه، وبالتفاعل مع الثقافات التاريخية الوطنية األخرى 
املشترك،  والتفاعل  والتسامح  االعتدال  خالل  ومن  مجتمعنا،  في 
على  الشديد  احلرص  مع  واإلقصاء.  والعنف  التعصب  عن  بعيداً 
احترام عقائد اآلخرين وثقافتهم وخصوصيتهم أياً كانت انتماءاتهم 
اجلديدة  الثقافات  على  واالنفتاح  والفكرية،  واملذهبية  الدينية 

واملعاصرة. 
ألحد  وليس  استثنائي.  بدور  االدعاء  حق  تيار  أو  حزب  ألي  ليس   -
احلق في نبذ اآلخر واضطهاده وسلبه حقه في الوجود والتعبير احلر 

واملشاركة في الوطن. 
اعتماد الدميقراطية كنظام حديث عاملي القيم واألسس، يقوم   -
على مبادئ احلرية وسيادة الشعب ودولة املؤسسات وتداول السلطة، 
من خالل انتخابات حرة ودورية، متكن الشعب من محاسبة السلطة 

وتغييرها. 
بناء دولة حديثة، يقوم نظامها السياسي على عقد اجتماعي   -
معياراً  املواطنة  يجعل  عصري  دميقراطي  دستور  عنه  ينتج  جديد. 
لالنتماء، ويعتمد التعددية وتداول السلطة سلمياً وسيادة القانون 
بصرف  والواجبات،  احلقوق  بذات  مواطنيها  جميع  يتمتع  دولة  في 
ومينع  العشيرة،  أو  الطائفة  أو  اإلثنية  أو  الدين  أو  اجلنس  النظر عن 

عودة االستبداد بأشكال جديدة. 
التوجه إلى جميع مكونات الشعب السوري، إلى جميع تياراته   -



�74

وفعالياته  السياسية  وأحزابه  االجتماعية  وطبقاته  الفكرية 
للتعبير  أمامها  اجملال  وإفساح  واالجتماعية،  واالقتصادية  الثقافية 
عن رؤاها ومصاحلها وتطلعاتها، ومتكينها من املشاركة بحرية في 

عملية التغيير. 
التعبير  في  القومية  واألقليات  واجلماعات  األفراد  حرية  ضمان   -
واللغوية،  الثقافية  وحقوقها  دورها  على  واحملافظة  نفسها،  عن 
واحترام الدولة لتلك احلقوق ورعايتها، في إطار الدستور وحتت سقف 

القانون. 
إيجاد حل دميقراطي عادل للقضية الكردية في سورية. مبا يضمن   -
املساواة التامة للمواطنني األكراد السوريني مع بقية املواطنني من 
حيث حقوق اجلنسية والثقافة وتعلم اللغة القومية وبقية احلقوق 
الدستورية والسياسية واالجتماعية والقانونية، على قاعدة وحدة 
سورية أرضاً وشعباً. والبد من إعادة اجلنسية وحقوق املواطنة للذين 

حرموا منها، وتسوية هذا امللف كلياً. 
االلتزام بسالمة املتحد الوطني السوري الراهن وأمنه ووحدته،   -
الوطن  وحدة  على  واحلفاظ  احلوار،  خالل  من  مشكالته  ومعاجلة 
والشعب في كل الظروف. وااللتزام بتحرير األراضي احملتلة واستعادة 
اجلوالن إلى الوطن. ومتكني سورية من أداء دور عربي وإقليمي إيجابي 

فعال. 
العمل  بوقف  العامة،  احلياة  من  االستثناء  أشكال  كل  إلغاء   -
االستثنائية،  واحملاكم  العرفية  األحكام  وإلغاء  الطوارئ،  بقانون 
وجميع القوانني ذات العالقة، ومنها القانون / 49 / لعام �980، وإطالق 
سراح جميع السجناء السياسيني، وعودة جميع املالحقني واملنفيني 
قسراً وطوعاً عودة كرمية آمنة بضمانات قانونية، وإنهاء كل أشكال 
االضطهاد السياسي، برد املظالم إلى أهلها وفتح صفحة جديدة 

في تاريخ البالد. 
وإبقائه  املهنية،  روحه  واحلفاظ على  الوطني  اجليش  قوة  تعزيز   -
خارج إطار الصراع السياسي واللعبة الدميقراطية، وحصر مهمته 
في صيانة استقالل البالد واحلفاظ على النظام الدستوري والدفاع 

عن الوطن والشعب. 
التجارة  وغرف  والنقابات  واالحتادات  الشعبية  املنظمات  حترير   -
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واألمنية.  احلزبية  والهيمنة  الدولة  وصاية  من  والزراعة  والصناعة 
وتوفير شروط العمل احلر لها كمنظمات مجتمع مدني. 

قانون  عبر  السياسية  احلياة  وتنظيم  العامة،  احلريات  إطالق   -
عصرية  قوانني  وفق  واالنتخابات  اإلعالم  وتنظيم  لألحزاب،  عصري 

توفر احلرية والعدالة والفرص املتساوية أمام اجلميع. 
السوري  الشعب  مكونات  جلميع  السياسي  العمل  حق  ضمان 

على اختالف االنتماءات الدينية والقومية واالجتماعية. 
التأكيد على انتماء سورية إلى املنظومة العربية، وإقامة أوسع   -
والسياسية  االستراتيجية  الروابط  وتوثيق  معها،  التعاون  عالقات 
واالقتصادية التي تؤدي باألمة إلى طريق التوحد. وتصحيح العالقة 
واملصالح  والسيادة  واالستقالل  احلرية  أسس  على  لبنان،لتقوم  مع 

املشتركة بني الشعبني والدولتني.
حقوق  وشرعة  الدولية  واملواثيق  املعاهدات  بجميع  االلتزام   -
اجملموعة  مع  وبالتعاون  املتحدة  األمم  إطار  ضمن  والعمل  اإلنسان، 
الدولية على بناء نظام عاملي أكثر عدالً، قائم على مبادىء السالم 
وتبادل املصالح، وعلى درء العدوان وحق الشعوب في مقاومة االحتالل، 
املدنيني.  ضد  املوجه  والعنف  اإلرهاب  أشكال  جميع  ضد   والوقوف 
ويرى املوقعون على هذا اإلعالن، أن عملية التغيير قد بدأت، مبا هي 
إليها، وهي ليست  البالد  التأجيل نظراً حلاجة  فعل ضرورة ال تقبل 
موجهة ضد أحد، بل تتطلب جهود اجلميع. وهنا ندعو أبناء وطننا 
والثقافية  السياسية  الفئات  مختلف  أبناء  من  وإخوتنا  البعثيني 
والدينية واملذهبية إلى املشاركة معنا وعدم التردد واحلذر، ألن التغيير 
املتورطون باجلرائم والفساد.  إال   املنشود لصالح اجلميع وال يخشاه 

وميكن أن يتم تنظيمها وفق ما يلي:
-� فتح القنوات حلوار وطني شامل ومتكافئ بني جميع مكونات 
الشعب السوري وفئاته االجتماعية والسياسية واالقتصادية وفي 

كل املناطق وفق منطلقات قاعدية تتمثل في: 
ضرورة التغيير اجلذري في البالد، ورفض كل أشكال اإلصالحات   -

الترقيعية أو اجلزئية أو االلتفافية. 
والفوضى،  االنهيار  واحتماالت  التدهور  العمل على وقف حالة   -
والتطرف وممانعة  والثأر  التعصب  البالد عقلية  التي قد جترها على 
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التغيير الدميقراطي. 
التام  إدراكنا  مع  اخلارج،  من  محموالً  يأتي  الذي  التغيير  رفض   -
مختلف  في  واخلارجي  الداخلي  بني  االرتباط  وموضوعية  حلقيقة 
البالد  دفع  دون  املعاصر،  عاملنا  التي يشهدها  السياسية  التطورات 
إلى العزلة واملغامرة واملواقف غير املسئولة. واحلرص على استقاللها 

ووحدة أراضيها. 
-� تشجيع املبادرات للعودة باجملتمع إلى السياسة، وإعادة اهتمام 

الناس بالشأن العام، وتنشيط اجملتمع املدني. 
اخملتلفة،    والهيئات   واملنتديات   واجملالس   اللجان    تشكيل    �-
الثقافي  العام  احلــراك  لتنظيم  البالد،  مستوى  وعلى  محليا  
واالجتماعي والسياسي واالقتصادي، ومساعدتها على لعب دور هام 
في إنهاض الوعي الوطني وتنفيس االحتقانات، وتوحيد الشعب وراء 

أهداف التغيير. 
ومستقل  مشترك  برنامج  على  الشامل  الوطني  التوافق   4-
سورية  ومعالم  التحول،  مرحلة  خطوات  يرسم  املعارضة،  لقوى 

الدميقراطية في املستقبل. 
-5 متهيد الطريق لعقد مؤمتر وطني، ميكن أن تشارك فيه جميع 
القوى الطامحة إلى التغيير، مبا فيها من يقبل بذلك من أهل النظام، 
إلقامة النظام الوطني الدميقراطي باالستناد إلى التوافقات الواردة 

في هذا اإلعالن، وعلى قاعدة ائتالف وطني دميقراطي واسع.
تأسيسية، تضع دستوراً جديداً  انتخاب جمعية  إلى  الدعوة   6-
للبالد، يقطع الطريق على املغامرين واملتطرفني. يكفل الفصل بني 
الوطني  االندماج  ويحقق  القضاء،  استقالل  ويضمن  السلطات، 

بترسيخ مبدأ املواطنة. 
نظاماً  تنتج  ونزيهة،  حرة  تشريعية  انتخابات  ــراء  إج  7-
والقوانني  الدستور  وفق  البالد  يحكم  الشرعية،  كامل  وطنياً 
برامجها.  و  السياسية  األكثرية  رأي  وبــداللــة   الــنــافــذة، 
كما  الدميقراطي،  التغيير  ملشروع  عريضة  خطوات  هذه  وبعد، 
مفتوحاً  يبقى  شعبها.  وينشده  سورية،  حتتاجه  والــذي  نــراه، 
وهيئات  سياسية  أحــزاب  من  الوطنية  القوى  جميع  ملشاركة 
يتقبل  ومهنية،  وثقافية  سياسية  وشخصيات  وأهلية  مدنية 
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خالل  من  النظر  إلعادة  عرضة  ويظل  وإسهاماتهم،  التزاماتهم 
الفاعلة.  اجملتمعية  وطاقاته  السياسي  العمل  جماعية   ازدياد 
ونعلن  االستبداد،  مرحلة  إنهاء  أجل  من  العمل  على  نتعاهد  إننا 
استعدادنا لتقدمي التضحيات الضرورية من أجل ذلك، وبذل كل ما 
وطناً  احلديثة  وبناء سورية  الدميقراطي،  التغيير  يلزم إلقالع عملية 
استقاللها  شعبها،وحماية  حرية  على  واحلفاظ  أبنائها،  لكل  حراً 

الوطني. 
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