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ملخص

ــظ  ــم حاف ــذ حك ــورية من ــي س ــي ف ــال السياس ــى المج ــتراكي عل ــي االش ــث العرب ــزب البع ــيطر ح س
األســد. وقــد تــم قمــع أشــكال العمــل السياســي واالجتماعــي والتجــارب التنظيميــة علــى كل 
ــذا  ــى ه ــع عل ــتمّر الوض ــة. اس ــه الكامل ــام ومراقبت ــة النظ ــم بموافق ــي تت ــك الت ــتثناء تل ــتويات، باس المس
المنــوال حتــى بعــد أن تولــى بشــار األســد الرئاســة عــام 2000، مــا كان لــه األثــر الحاســم فــي بــروز 
معارضــة ال تتمتــع بالخبــرة بعــد انتفاضــة عــام 2011. وبينمــا كان أنصــار الثــورة ينشــدون قيــادة هيكليــة 
ومنظمــة لتمثيــل حركتهــم وتطويرهــا، أثبتــت تشــكيالت المعارضــة الرســمية وغيــر الرســمية، عجزهــا 

ــام بهــذا الــدور. ــام عــن القي الت
ــالمية أم  ــة، إس ــت أم حديث ــة أكان ــة، قديم ــا المختلف ــة بأنواعه ــية المعارض ــزاب السياس ــي األح تعان
ــا  ــروًعا واضًح ــتراتيجية أو مش ــة أو اس ــا رؤي ــدم أي منه ــم يق ــة. إذ ل ــة عميق ــكالت تنظيمي ــة، مش علماني
ــاتي، مــع االفتقــار  ــع المؤسس ــة. عانــت األحــزاب عموًمــا نــدرة الطاب ــي المطالــب االجتماعي يلب
الواضــح إلــى الهيــكل التنظيمــي، وغيــاب عمليــات صنــع القــرار. وبينمــا ُيفتــرض أن تكــون األحــزاب 
فضــاءات للتفكيــر والعمــل التعــددي، ســادت النزعــة الفرديــة، مــع وجــود تضــارب وعــدم اتســاق بيــن 
أيديولوجيــات األحــزاب وممارســات أعضائهــا، وبيــن األعضــاء أنفســهم، مــا أدى إلــى تفاقــم الــوالءات 
والميــول القبليــة والمذهبيــة التــي عملــت علــى تقويــض الهويــة الوطنيــة الجمعيــة. وبــداًل مــن القيــام 
ــة  ــة وطني ــاء هوي ــن، وبن ــف المواطني ــي، وتثقي ــع الوع ــوري، ورف ــع الس ــث المجتم ــي تحدي ــا ف بدوره

صــة بالشــأن الســوري، تحّصلــت علــى شــهادة EMBA )ماجســتير  باحثــة وناشــطة متخّصِ
ــوم  ــت العل ــاريع، درس ــي إدارة المش ــة ف ــهادة األميركي ــال، PMP الش ــي إدارة األعم ــذي ف تنفي
اإلنســانية  المنظمــات  إحــدى  فــي  ســابق  تنفيــذي  مديــر  سياســي(،  )معهــد  السياســية 

الســوري. بالشــأن  صــة  المتخّصِ

دينا رمضان
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مشــتركة، تنازلــت األحــزاب عــن هــذه األدوار لمصلحــة مكاســب عرقيــة أو أيديولوجيــة ضيقــة، وفــي 
بعــض األحيــان أجنــدات خارجيــة. ونتيجــًة ذلــك، لــم تكــن هــذه األحــزاب قــادرة علــى تعبئــة القاعــدة 

ــبان. ــة الش ــة، خاص الجماهيري
وفــي الوقــت الــذي تفــاوت التقصيــر مــن حــزٍب إلــى آخــر، كان إقصــاء القواعــد الجماهيريــة الســمة 
ــية  ــزاب السياس ــت األح ــذا أزهق ــكادر«. وبه ــزب ال ــكيل »ح ــون لتش ــم يتنطع ــا ه ــم، فيم ــدة له الموح
ــاءات  ــدر الكف ــاهم به ــا س ــر. م ــم الجماهي ــة لتنظي ــية الالزم ــوة األساس ــدرت الق ــورة، وأه ــم الث زخ
المتوقعــة لــدى الناشــطين، وتحويــل حماســتهم إلــى المبــاالة تامــة. ومــن جانــب آخــر شــكل العجــز 
التعبــوي لــدى هــذه األحــزاب أحــد األســباب التــي أدت إلــى عســكرة الحــراك وتطرفــه بالتزامــن مــع 
القمــع الوحشــي للنظــام. وبذلــك فقــدت األحــزاب ثقــة الجماهيــر، وبالتالــي فقــدت شــرعيتها وقدرتهــا 

ــة. ــة والدولي ــر علــى التمــاس الشــرعية لــدى القــوى اإلقليمي ــة، مــا حمــل الجماهي التمثيلي
ــا  ــا، وبصراعاته ــا بينه ــراع فيم ــغولة بالص ــت مش ــي بات ــورية الت ــة الس ــزاب المعارض ــى أح ــب عل يج
الداخليــة، أن تبحــث عــن مصــادر وممارســات جديــدة الســتعادة شــرعيتها. إنهــا فــي حاجــة إلى اســتعادة 
أدوارهــا الحقيقيــة عبــر القاعــدة الجماهيريــة بــداًل مــن موافقــات القــوى األجنبيــة. فمــن الضــروري أن 
ــي تجــري حــول  ــات الت ــول الديمقراطــي جــزًءا مــن المباحث ــب بالتح يكــون الشــعب الســوري المطال

القضايــا الرئيســة لمســتقبله السياســي.
تدعــو هــذه الورقــة إلــى اســتخدام تقنيــات اإلنترنــت فــي تبنــي نمــوذج الحــزب الرقمــي الــذي قــد 
يمثــل الحــل إلعــادة إشــراك الجماهيــر فــي العمليــة السياســية، مــا يســمح بالمشــاركة واإلحاطــة العامــة 
فــي عمليــة صنــع القــرار. يمكــن أن يمثــل شــكل الحــزب الرقمــي علــى وجــه التحديــد األداة الشــاملة، 
ــاركية،  ــة التش ــهلة والمنص ــة والس ــه المفتوح ــالل عضويت ــن خ ــك م ــوب، وذل ــر المطل ــل المبتك والح
موفــًرا بذلــك سياســات شــفافة مــن القاعــدة إلــى القمــة، ومتيًحــا عمليــات شــفافة لصنــع القــرار. وعلــى 
ــدة  ــكالت المتصاع ــوري المش ــكل ف ــل بش ــن يح ــي ل ــزب الرقم ــوذج الح ــتخدام نم ــن أن اس ــم م الرغ
جميعهــا المتمثلــة فــي عــدم المبــاالة وانعــدام الثقــة، إال أنــه قــد يوفــر نوًعــا مــن التغييــر التنظيمــي الــذي 
سيســاعد فــي تضييــق الفجــوة بيــن النخــب والقواعــد الجماهيريــة، ويؤثــر بشــٍكل إيجابــي علــى أدوار 

األحــزاب وأدائهــا.

كلمات مفتاحية: الحزب الرقمي . المعارضة السورية . هوية وطنية . األحزاب السياسية . حزب البعث

: الخلفية: السياق السياسي قبل انتفاضة 2011
ً

أوال

1 - حافظ األسد )1970-2000(

ــن  ــة م ــورية بقبٍض ــم س ــكري. وحك ــالٍب عس ــام 1970 بانق ــورية ع ــي س ــلطة ف ــد الس ــظ األس ــى حاف تول
ــي  ــث العرب ــزب البع ــو ح ــم ه ــزب الحاك ــي. كان الح ــاط السياس ــة والنش ــات العام ــا الحري ــد مانًع حدي
ــة  ــركات المعارض ــة والح ــزاب المعارض ــدت أح ــتبدادية، وقّي ــية اس ــة السياس ــت األنظم ــتراكي. وكان االش
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لســورية الفــرص  العربــي؛  الربيــع  دول  فــي  النتقالــي  السياســي  للتغييــر  أداة  الرقمــي  الحــزب 

جميعهــا، لكنهــا ســمحت بوجــود أحــزاب وهميــة فــي ظــل »جبهــة وطنيــة تقدميــة«.(1) هــذه القوانيــن قيــدت 
نشــاط المعارضــة، ومنعــت إنشــاء أحــزاب معارضــة، مــا أدى إلــى ســيطرة البعثييــن علــى الحقــل السياســي.
ــم  ــن أه ــة – م ــة الدول ــة، وبيروقراطي ــزة األمني ــش واألجه ــى الجي ــة إل ــث - إضاف ــزب البع ــاز ح كان جه
األدوات التــي ســيطر النظــام مــن خاللهــا علــى البــالد. إذ كان ألعضــاء الحــزب األولويــة فــي الحصــول علــى 
ــه الســيطرة علــى الوظائــف االســتراتيجية الرئيســة  ــة. وهــذا مــا خول ــة بالدول وظائــف أو مناصــب ذات صل
داخــل الدولة.(2)ومــع أكثــر مــن 2 مليــون عضــو عــام 2000، و2.8 مليــون عضــو عــام 2012، تــم تنظيمهــم 
فــي هيكليــة هرميــة، منتشــرين علــى مجمــل البــالد وأغلــب مؤسســات الدولــة، ســيطر الحــزب علــى المهــن 
ــزب  ــاء ح ــي ألعض ــب الهرم ــى الترتي ــة إل ــة(3). إضاف ــي الدول ــة ف ــر الحساس ــا وغي ــة منه ــا، الحساس جميعه
البعــث، تــم تنظيــم مواطنيــن آخريــن فــي النقابــات واالتحــادات والجمعيــات األخــرى، بحســب مهنتهــم أو 
خلفيتهــم. كان نظــام التشــكيل هــذا يعمــل بغــض النظــر عمــا إذا كان المواطنــون أعضــاء فــي حــزب البعــث أو 
ال، علــى الرغــم مــن وجــود شــرط شــبه إلزامــي وهــو أن يتــرأس البعثيــون تلــك النقابــات. الهــدف كان إبقــاء 

الجماهيــر تحــت المراقبــة الكاملــة، وهيمنــة الدولــة، وتوســيع نطــاق قاعــدة حــزب البعــث.(4)
ــن  ــم تك ــة إن ل ــة، ضئيل ــيطرة الدول ــن س ــتقلة ع ــية مس ــبكة مؤسس ــكيل ش ــكان تش ــع، كان إم ــي الواق ف
ــات،  ــى النقاب ــي نشــط، خاصــة مجتمــع منظــم. حت ــذول إلنشــاء مجتمــع مدن معدومــة. توقــف الجهــد المب
ــورة،  ــد الث ــة بع ــادرات الجماهيري ــم المب ــة لتنظي ــة محتمل ــا محوري ــون نقاًط ــرض أن تك ــن المفت ــي كان م الت
أصبحــت غيــر فاعلــة. بينمــا تــم إنشــاؤها ظاهرًيــا للنــاس مــن أجــل التواصــل، وتنظيــم مســاعيهم، وتمثيــل 
مصالحهــم، فقــد تحــول هدفهــا إلــى كونهــا مجــرد وســيلة للدولــة لتأكيــد الهيمنــة علــى المجتمــع، وتقســيمه، 

ــوي.(5) ــاط حي ــة أو نش ــع أي حرك ومن
ــة،  ــة القمعي ــل األنظم ــي ظ ــة ف ــوال المعارض ــل أح ــا كمث ــية، مثله ــة السياس ــى المعارض ــبة إل ــا بالنس أم
فالوضــع ينــذر بالســوء. أي شــخص تــورط فــي أي عمــل يتعلــق بالمعارضــة السياســية، أو حتــى اشــتبه فــي 
ــن  ــا م ــة تماًم ــت المعارض ــك ُحرم ــه أو ترحيله(6).وبذل ــجنه أو تعذيب ــم س ــلوك، ت ــذا الس ــل ه ــي مث ــه ف تورط
(1) Lina Khatib and Lina Sinjab, “Syria’s Transactional State: How the Conflict Changed 

the Syrian State’s Exercise of Power,” Chatham House, October 10, 2018,https://www.
chathamhouse.org/2018/10/syrias-transactional-state 

(2) Raymond Hinnebusch, Syria: Revolution from Above )Routledge & CRC Press, 2002(, 85. 
(3) Raymond Hinnebusch and David W. Lesch, «Syrian Arab Republic,» in The Government 

and Politics of the Middle East and North Africa, ed. Mark Gasiorowski )Boulder, CO: 
Westview Press, 2014(, 265. 

(4) John Galvani, “Syria and the Baath Party,” MERIP Reports, no. 25, 1974, 3–16. https://
doi.org/10.2307/3011567.

(5) Najib Ghadbian, “Contesting Authoritarianism, Opposition Activism under Bashar al-Asad, 
2000-2010,” in Syria from Reform to Revolt: Volume 1: Political Economy and International 
Relations, ed. Raymond Hinnebusch and Tina Zintl )Syracuse University Press:2015(. 

(6) Pippa Norris, “Building Political Parties: Reforming Legal Regulations and Internal Rules,” 
Harvard University, 2004 https://aceproject.org/ero-en/topics/parties-and-candidates/
pippa.pdf/view 
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ممارســة السياســة قبــل الثــورة، باســتثناء بعــض المنفييــن، مــا يفســر إلــى حــد مــا األداء الضعيــف للمعارضــة 
بعــد الثــورة.(7)

2 - بشار األسد )من عام 2000 وحتى ثورة 2011(

أثــار تســلم بشــار األســد الرئاســة عــام 2000، مــع وعــوده باإلصالحــات فــي خطابــه االفتتاحــي، التفــاؤل 
ــون  ــدأ المثقف ــة. ب ــية واالقتصادي ــينات السياس ــن التحس ــدة م ــة جدي ــل حقب ــد يمث ــاب ق ــس الش ــأن الرئي ب
والناشــطون السياســيون بتكويــن المنتديــات السياســية لتكــون مســاحات حــرة لرفــع الوعــي، وعقد مناقشــات 
مفتوحــة، وصــوغ مطالــب مدنيــة وسياســية. كانــت األهــداف تتمحــور حــول الحريــة السياســية، بمــا فــي ذلك 
رفــع حالــة الطــوارئ المفــروض علــى البــالد مــن عــام 1963، واإلفــراج عــن المعتقليــن السياســيين، ووضــع 
ــم  ــا اس ــق عليه ــي أطل ــرة الت ــذه الفت ــا. إال أن ه ــزاب وغيره ــة األح ــام تعددي ــزاب ونظ ــيس األح ــح لتأس لوائ
ــر 2001، حيــث قــام النظــام  ــاًل. مــن تمــوز/ يوليــو2000 إلــى شــباط/ فبراي »ربيــع دمشــق« لــم تــدم طوي

بقمــع هــذه المنتديــات وســجن المشــاركين فيهــا(8).
أطلقــت المعارضــة »إعــالن دمشــق للتغييــر الديمقراطــي« خــالل عامــي 2005-2006، ووقعــه 
شــخصيات وتشــكيالت معارضــة. ســعت ألهــداف عديــدة أهمهــا، توحيــد المعارضــة، واســتئناف مطالــب 
»ربيــع دمشــق«. غيــر أن النظــام تجاهــل مطالــب المعارضــة باإلصــالح، واعتقــل عــدًدا مــن القــادة وأعضــاء 

ــورية.(9) ــة الس ــاف الدول ــى إضع ــدف إل ــة ته ــرة غربي ــا مؤام ــة ومطالبه ــم أن المعارض ــف، بزع التحال
اســتمر قمــع المعارضــة مــن دون وجــود مــا يوحــي بــأي تغييــرات إيجابيــة وشــيكة، حتــى انــدالع ثــورة 
2011، وبعــد ذلــك بــدأ النظــام إصالحــات ســطحية لقمــع المطالــب الجماهيريــة(10). تضمنــت اإلصالحــات 

ــتور،  ــن الدس ــزاء م ــة أج ــادة كتاب ــا إع ــتورية، منه ــات الدس ــض اإلصالح ــال بع ــوارئ، وإدخ ــة الط ــع حال رف
ــد  ــزب القائ ــو الح ــث ه ــزب البع ــى أن ح ــص عل ــي تن ــابق، الت ــتور 1973 الس ــن دس ــادة 8 م ــذف الم وح
للمجتمــع والدولــة، واســتبداله بمــادة شــاملة تســمح بالتعدديــة السياســية، ومنــع تفــرد حــزب البعــث بقيــادة 

الدولــة. عــالًوة علــى ذلــك، فقــد ســمح صراحــة بإنشــاء أحــزاب جديــدة بشــروٍط محــددة(11). 

(7) Raymond Hinnebusch and Omar Imady, eds., The Syrian Uprising: Domestic Origins and 
Early Trajectory, )United States: Routledge,2018(. 

(8) “The Damascus Spring,” Carnegie Middle East Center, April 01, 2012, https://carnegie-
mec.org/diwan/48516?lang=en. 

(9) ‘The Damascus Declaration’, Carnegie Middle East Center, March 01, 2012,https://
carnegieendowment.org/syriaincrisis/?fa=48514 

(10) Liam Stack, “Syrian Leader Says He Will Lift Emergency Law,” The New York Times, April 
16, 2011, https://www.nytimes.com/2011/04/17/world/middleeast/17syria.html 

(11) “Constitution of the Syrian Arab Republic Approved in Popular Referendum on February 
27, 2012,” SANA, October 14, 2012, https://web.archive.org/web/20121014034300/http://
sana.sy/eng/370/2012/02/28/401178.htm 
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ملف العدد: الربيع العربي بعد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائل واآلفاق - أول

لســورية الفــرص  العربــي؛  الربيــع  دول  فــي  النتقالــي  السياســي  للتغييــر  أداة  الرقمــي  الحــزب 

3 - الثورة السورية في 2011 

ــع  ــاح الربي ــد أن اجت ــك بع ــام 2011، وذل ــة ع ــي بداي ــورية ف ــي س ــة ف ــة للحكوم ــورة مناهض ــت ث اندلع
العربــي دواًل عربيــة عديــدة )تونــس ومصــر وليبيــا واليمــن(، نزلــت الجماهيــر فــي ســورية إلــى الشــوارع فــي 
تظاهــرات ســلمية، لكــن واجهتهــا قــوات النظــام الســوري المســلحة بوحشــية، مــا أدى إلــى ســقوط مئــات 

ــاالت(12).  ــى واالعتق القتل
فــي أواخــر عــام 2011، تطــور االحتجــاج الســلمي إلــى نــزاع مســلح مــع اســتمرار دوامــة عنــف النظــام 
ــية  ــات سياس ــن إصالح ــا م ــد مطالبه ــى تصعي ــر عل ــام الجماهي ــية النظ ــت وحش ــوادة. حمل ــال ه ــوري ب الس
وقانونيــة عامــة إلــى تغييــر النظــام(13). تفاقــم الصــراع فــي الســنوات التاليــة، وتطــور إلــى مزيــج مــن الحــروب 

األهليــة والحــروب بالوكالــة التــي شــاركت فيهــا قــوى إقليميــة ودوليــة(14). 
أجبــرت وحشــية نظــام األســد قســًما كبيــًرا مــن المعارضــة والمدنييــن علــى مغــادرة البــالد بســبب التهديــد 
باالعتقــال التعســفي، واإلعــدام واالختفــاء القســري. وفًقــا لألمــم المتحــدة، هنــاك أكثــر مــن خمســة مالييــن 
ــن  ــؤالء الالجئي ــن ه ــًرا م ــدًدا كبي ــن أن ع ــم م ــى الرغ ــام 2020.(15) وعل ــى ع ــجل حت ــوري مس ــئ س الج
ــد  ــه ال توج ــي، إال أن ــوري الحال ــام الس ــن للنظ ــوا معارضي ــل أن يكون ــن المحتم ــن م ــن والنازحي والمغتربي
إحصــاءات رســمية حــول االتجاهــات السياســية لهــؤالء الالجئيــن، وهــذا أمــر تجــدر دراســته، مــع األخــذ 
فــي الحســبان المخــاوف األمنيــة لــدى الالجئيــن، وال ســيما فــي البلــدان ذات العالقــات الثنائيــة اإليجابيــة 

مــع النظــام الســوري.
ــن  ــوا م ــن دون أن يتمكن ــة، م ــدان مختلف ــي بل ــتتين ف ــهم مش ــون أنفس ــة النازح ــطو المعارض ــد ناش وج
ــة  ــي المختلف ــل االجتماع ــات التواص ــل منص ــا جع ــد اآلن، م ــي بع ــل السياس ــي العم ــة ف ــاركة بفاعلي المش
ــدة للمشــاركة. فــي غضــون ذلــك، اســتحوذ علــى المشــهد السياســي عــدد قليــل مــن  ــوات الوحي هــي القن
ائتالفــات المعارضــة الرســمية، بــدًءا بالمجلــس الوطنــي الســوري )2011)(16)، ثــم االئتــالف الوطنــي لقــوى 

(12) Anthony Shadid, “Syrian Protesters Defy Crackdown and Gain Momentum,” The New York 
Times, May 20, 2011, https://www.nytimes.com/2011/05/21/world/middleeast/21syria.
html

(13) Nada Bakri, “Syria Said to Fire on Protest in Defiance of Global Rebuke,” The New York 
Times, August 19, 2011, https://www.nytimes.com/2011/08/20/world/middleeast/20syria.
html. 

(14) “Civil War in Syria,” Global Conflict Tracker, accessed September 23, 2020, https://cfr.org/
global-conflict-tracker/conflict/civil-war-syria

(15) “Situation Syria Regional Refugee Response,” Accessed May 10, 2020, https://
data2.unhcr.org/en/situations/syria#_ga=2.138289200.108274907.1589067229-
818897635.1589067229. 

(16) “Syrian National Council,” accessed September 8, 2020, http://syriancouncil.org/.
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ــات )2016)(18). ــا للمفاوض ــة العلي ــًرا الهيئ ــورية )2012)(17)، ومؤخ ــة الس ــورة والمعارض الث
ــر الرســمية، ولكــن ال يمكــن  ــم إنشــاء تشــكيالت مختلفــة للمعارضــة السياســية غي ــة الثــورة، ت ــذ بداي من
وصــف أي منهــا تقريًبــا بالمنظمــات »الجماهيريــة«، بمعنــى أخذهــا دور تنظيــم الجماهيــر، وتعبئتهــا، وربــط 
القــادة والناشــطين، واالســتفادة مــن إمكانــات ناشــطي المعارضــة. عــالوة علــى ذلــك، فشــلت المعارضــة 
ــق إطــار مــن  ــادرة علــى تحقي ــم تكــن ق ــة، ول ــل المطالــب الجماهيري ــر الرســمية- فــي تمثي -الرســمية وغي
التعــاون لدفــع األهــداف خــالل المراحــل الحساســة مــن الثــورة(19). يمكــن للمــرء أن يجــادل فــي أن مخطًطــا 
ــعبي،  ــل الش ــألة التمثي ــول مس ــراع ح ــع أي ص ــأنه أن يمن ــن ش ــة كان م ــدة وطني ــع أجن ــة م ــا للمعارض تكاملًي
الــذي زعمــت تشــكيالت عديــدة مــن المعارضــة السياســية امتالكــه مــن دون أي دالئــل. كان يمكــن لمثــل 
ــم مــن النظــام الحالــي،  ــن المجتمــع الدولــي القلــق بشــأن عــدم وجــود بديــل مالئ هــذا المخطــط أن يطمئ

بديــل موثــوق يمكــن أن يقــود البــالد خــالل فتــرة انتقاليــة حرجــة(20). 
ثانًيا: أنواع األحزاب السياسة بعد انتفاضة عام 2011

ــات  ــالل هيئ ــن خ ــعبي م ــراك الش ــم الح ــطون بتنظي ــدأ الناش ــام 2011، ب ــورية ع ــورة الس ــالق الث ــع انط م
ــراك  ــة للح ــات التنظيمي ــة االحتياج ــرية لمواكب ــا س ــن خالي ــت ضم ــيقيات(، عمل ــرة )التنس ــيقية صغي تنس
ــتخدمت  ــا. اس ــا وديموغرافًي ــة جغرافًي ــرات الجماهيري ــة التظاه ــاع رقع ــل اتس ــي ظ ــيما ف ــعبي، وال س الش
التنســيقيات منصــات التواصــل االجتماعــي لتنظيــم ونشــر المعلومــات حــول التجمعــات ونقــاط االحتجــاج. 
ــة  ــات المهني ــطى ذات الخلفي ــات الوس ــن الطبق ــورة م ــب الث ــوا مطال ــن حمل ــطون الذي ــؤالء الناش ــق ه انبث
ــق  ــة، وفــي الخــارج انبث ــة الديموغرافي ــة المتنوعــة. انتشــروا فــي أنحــاء ســورية جميعهــا مــن الناحي والعرقي

ــا(21).  ــن أيًض ــن معارضي ــن مغتربي ــس م ــذا النف ه
ــة  ــة الثوري ــبكات المدني ــذه الش ــل ه ــدة مح ــمية الجدي ــية الرس ــكيالت السياس ــت التش ــك، حل ــع ذل وم
ــراك  ــب الح ــين؛ أواًل، مطال ــببين أساس ــى س ــتبدال إل ــذا االس ــزى ه ــية. ُيع ــل السياس ــا قب ــات م والمنظم
الشــعبي بتمثيــل وقيــادة سياســيين منظميــن(22). ثانًيــا، ضغــط المجتمــع الدولــي مــن أجــل معارضــة منظمــة 

(17) “Syrian National Coalition of Syrian Revolution and Opposition Forces,” accessed 
September 8, 2020, http://en.etilaf.org/. 

(18) Mohamed H. Hafez, “The Higher Negotiation Committee and Syrian Negotiation 
Committee,” Al Sharq Think Tank, May 25, 2018, https://research.sharqforum.
org/2018/05/25/the-higher-negotiation-committee-and-syrian-negotiation-committee/.

(19) Hazem Nahar, “Criticism of the Opposition’s Political Discourse during the Revolution,” 
in The Revolution’s Background: Syrian Studies, ed. )Arab Center for Research & Policy 
Studies, 2013(, 267. 

(20) Nahar, “Criticism of the Opposition’s Political Discourse”, 277.
(21) Anthony Shadid, “Coalition of Factions from the Streets Fuels a New Opposition in 

Syria,” The New York Times, June 30, 2011, https://www.nytimes.com/2011/07/01/world/
middleeast/01syria.html. 

(22) Burhan Ghalioun, Self-Criticism: Events of Unaccomplished Revolution, Syria, 2011-2012 
)Beirut: Arab Network for Research and Publishing, 2019(, 85. 
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لســورية الفــرص  العربــي؛  الربيــع  دول  فــي  النتقالــي  السياســي  للتغييــر  أداة  الرقمــي  الحــزب 

ــة منظمــة  ــى تشــكيالت نمطي ــة إل وموحــدة. أدى التحــول مــن التجمعــات علــى غــرار المقاومــة الجماهيري
للنخبــة السياســية، إلــى والدة مــا أصبــح يســمى »المعارضــة«. أدى اســتبدال الفعــل المدنــي الثــوري بالفعــل 
ــداًل مــن  ــدة هــي »النظــام والمعارضــة« ب ــة جدي ــدور حــول ثنائي ــل الصــراع لي السياســي المنظــم إلــى تحوي

ثنائيــة »النظــام - الشــعب« كمــا كان مــن قبــل(23). 
بعيــًدا عــن االئتالفــات الرســمية، بــدأت تشــكيالت غيــر رســمية تحــت مســميات مختلفــة -حــزب، حركة، 
ــزب«  ــب وصــف »الح ــاول بعضهــم ببســاطة تجن ــث ح ــز(24). حي ــح للتميي ــاس واض ــار- مــن دون أي أس تي
ألنــه يحمــل دالالت ســلبية مــن الماضــي، بينمــا حــاول بعضهــم اآلخــر تجنــب المســاءلة التــي ينطــوي عليهــا 

الوصــف(25). 
يمكــن تعريــف الحــزب بطــرق عديــدة. وفًقــا لســارتوري، »بشــٍكل عــام، يتــم تعريــف األحــزاب مــن حيث 
ــن  ــن يمك ــال. ولك ــراض(، )IV( المج ــج )األغ ــاط(، )III( النتائ ــراءات )النش ــة، )II( اإلج ــات الفاعل (I( الجه
ــط  ــوء مخط ــي ض ــري؛ أو ف ــٍكل حص ــا بش ــا أو كليهم ــا أو هيكله ــب وظائفه ــزاب بحس ــف األح ــا تعري أيًض

المدخــالت والمخرجــات؛ وبطــٍرق أخــرى«(26). 
ــع  ــات المجتم ــتثناء منظم ــا، باس ــكيالت جميعه ــذه التش ــزاب ه ــمل األح ــة، ستش ــذه الدراس ــراض ه ألغ
المدنــي أو المنظمــات غيــر السياســية. تــم تأســيس أحــزاب عديــدة علــى أســاس الهويــات العرقيــة والقوميــة 
ــكل  ــمية- بش ــر الرس ــمية وغي ــة -الرس ــة الكردي ــكيالت القومي ــود التش ــال، صع ــبيل المث ــى س ــة، عل والديني

ملحــوظ علــى الســاحة السياســية(27).
ــى أن  ــا، عل ــا زمنًي ــن: أواًل، ترتيًب ــورة 2011 بطريقتي ــد ث ــزاب بع ــف األح ــيتم تصني ــة، س ــذه الورق ــي ه  ف

ــزاب. ــك األح ــا تل ــي احتضنته ــات الت ــالل األيديولوجي ــن خ ــا، م ــوري. ثانًي ــدث المح ــورة الح ــون الث تك
1 - تصنيف األحزاب على أساس الترتيب الزمني

أ- األحزاب القديمة )المنشأة قبل انتفاضة 2011(

ــة  ــا قديم ــت أحزاًب ــورة. كان ــد الث ــي بع ــل السياس ــى الحق ــة عل ــة القديم ــكيالت المعارض ــيطرت تش س

(23) Sasha Alalo, Political Configurations During the Syrian Revolution )Trends, Weights and 
Tracks( )Gaziantep: Harmoon Center for Contemporary Studies, 2018(, 29, 35. 

(24) Alan Ware, Political Parties and Party Systems )Oxford: Oxford University Press, 1996(, 2. 
(25) Hazem Nahar, “Introduction: Premises of Building Modern Political Configuration”, in 

Political Configurations During the Syrian Revolution )Trends, Weights and Tracks(, 
)Gaziantep: Harmoon Center for Contemporary Studies, 2018(, 18. 

(26) Giovanni Sartori, Parties and Party Systems: A Framework for Analysis )Colchester, 
England: ECPR, 2005(, 54.

(27) Kayla Koontz, “Borders Beyond Borders: The Many )Many( Kurdish Political Parties of 
Syria,” Middle East Institute, October 25, 2019, https://www.mei.edu/publications/borders-
beyond-borders-many-many-kurdish-political-parties-syria. 
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وشــخصيات سياســية تعمــل فــي الخفــاء. بعــض هــذه األحــزاب القديمــة حافظــت علــى تشــكيلتها األصليــة، 
ــر االســم مــع الحفــاظ علــى الهيــكل نفســه والممارســات الســابقة ذاتهــا، بينمــا دخــل بعضهــا  وبعضهــا غيَّ

ــدة(28).  ــات جدي ــدة لتشــكيل هيئ ــات جدي اآلخــر فــي تحالفــات وائتالف
ومــع ذلــك، وجــدت تلــك األحــزاب التــي احتفظــت بهيكلهــا قبــل الثــورة أنهــا غيــر قــادرة علــى التفاعــل 
مــع القواعــد الجماهيريــة أو توجيههــا بســبب ممارســاتها القديمــة، ومواقفها الخاضعــة للســيطرة األيديولوجية 
تجــاه القضايــا الوطنيــة الرئيســة. إضافــة إلــى ذلــك، أحبــط إرث األحــزاب الــذي يهيمــن عليهــا القــادة فرصــة 

بنــاء توافــق بينهــا وبيــن الجماعــات السياســية، مــا أدى إلــى اســتقطاب بيــن المعارضــة.
 ومــع ذلــك، بقيــت فرصــة أن تكــون هــذه األحــزاب والشــخصيات بمنزلــة نقطــة انطالق لقيــادة مؤسســاتية 
للجماهيــر، شــرط التصــرف بطريقــة شــاملة وغيــر حزبيــة. حيــث كانــت لديهــم المتطلبــات األســاس، مثــل 
ــم  ــا، لكنه ــورية وخارجه ــل س ــعة داخ ــبكات الواس ــي، والش ــي البدائ ــكل التنظيم ــية، والهي ــرة السياس الخب

فشــلوا فــي التصــرف بطريقــة غيــر حزبيــة(29). 
ب- األحزاب الناشئة )المنشأة بعد انتفاضة 2011(

ــزاب  ــدت األح ــا قل ــأة حديًث ــزاب المنش ــذه األح ــم ه ــورة. معظ ــد الث ــئة بع ــزاب الناش ــور األح ــد ظه تزاي
ــزاب  ــل أح ــة داخ ــة القديم ــاكل القيادي ــتوى. كان للهي ــى أي مس ــث عل ــن دون أي تحدٍي ــة م ــة المتبقي القديم
المعارضــة تأثيــر ملمــوس عليهــا، إلــى حــد حمــل إرث العــداوات تجــاه بعضهــا بعًضــا، والنظــر إلــى »اآلخر« 
ــهد  ــل مش ــن داخ ــرذم عميقي ــكك وتش ــى تف ــك إل ــًيا. أدى ذل ــا سياس ــس خصًم ــي ولي ــدو سياس ــه ع ــى أن عل

المعارضــة السياســية عامــة(30). 
يمكــن تســمية بعــض هــذه المنظمــات »أحــزاب األريكــة«، مــن حيــث إن عــدد أعضائهــا محــدود قــد ال 
يمــأل ســوى أريكــة واحــدة(31). تتصــف هــذه األحــزاب بأنها قصيــرة النظــر، وهشــة، وقصيــرة العمــر، وعرضة 
لالنقســام. ومــن ســماتها البــارزة غيــاب الخبــرة السياســية، وعــدم وجــود رؤيــة أو خطــة للعمــل، إضافــة إلــى 

التداخــل والتشــابه فــي التصريحــات واإلعالنــات األوليــة، واألهــداف والسياســات فيمــا بينهــا(32). 
لــم يقتصــر األمــر علــى هــذه النقائــص التــي منيــت بهــا هــذه األحــزاب، بــل يضــاف إلــى ذلــك أن عديــًدا 
مــن هــذه األحــزاب تــم تأسيســها وتمويلهــا مــن بلــدان إقليميــة ودوليــة مختلفــة، مــا جعلهــا مجــرد فــروع 
أو ممثليــن لتلــك القــوى وأجنداتهــا، وليــس لمصالــح الشــعب الســوري(33). وبالتالــي، فــإن أي نقــص فــي 
المــوارد الماليــة لرعــاة تلــك األحــزاب غالًبــا مــا أدى إلــى تحــول هــذه األحــزاب أو اندماجهــا فــي تشــكيالت 

(28) Nahar, “Introduction,” 16.
(29) Ghalioun, Self-Criticism, 132. 
(30) Alalo, Political Configurations, 303. 
(31) Richard S. Katz, “International Standards in the Field of Legislation on Political Parties,” a 

presentation, University of Bucharest, Romania, October 18, 2013, https://www.osc
(32) Nahar, “Introduction,” 17.
(33) Alalo, Political Configurations, 303.
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لســورية الفــرص  العربــي؛  الربيــع  دول  فــي  النتقالــي  السياســي  للتغييــر  أداة  الرقمــي  الحــزب 

أخرى، أو حتى تالشيها(34). 
عانــت كل مــن األحــزاب القديمــة والناشــئة ضعــف المؤسســاتية عامــة، مــع عــدم وجــود دســتور تأسيســي 
أو لوائــح داخليــة أو هيــكل تنظيمــي واضــح، ومــن دون بيــان ملــزم لمبــادئ الحــزب أو عمليــات صنــع قــرار 
واضحــة. ومــع ذلــك، حتــى عندمــا كانــت مبــادئ البيانــات التأسيســية وإجــراءات بعــض األطــراف واضحــة، 
ــل  ــر والعم ــاحات للتفكي ــزاب مس ــون األح ــرض أن تك ــن ُيفت ــي حي ــة. وف ــت غائب ــاز كان ــط اإلنج ــإن خط ف
التعــددي، ســادت الفرديــة مــع عــدم االتســاق والتضــارب القائــم بيــن أيديولوجيــات األحــزاب وممارســات 
أعضائهــا، وبيــن األعضــاء أنفســهم. كان كال النوعيــن غيــر قادريــن علــى جــذب وتعبئــة القاعــدة الجماهيريــة، 
خاصــة الشــبان، بســبب الــوالءات القبليــة والمذهبيــة التــي عملــت علــى تقويــض الهويــة الوطنيــة الجمعيــة. 
ومــع ذلــك، فــإن هــذا لــم يمنــع عديــًدا مــن تلــك األحــزاب مــن االدعــاء بــأن لهــا دور تمثيلــي مــن دون أي 

مبــرٍر واضح(35). 
2 - تصنيف األحزاب على أساس أيديولوجي )إسالمية – علمانية(

أ- األحزاب اإلسالمية

ــوان  ــة اإلخ ــور جماع ــالل منظ ــن خ ــم م ــي المنظ ــالم السياس ــكيالت اإلس ــي تش ــوض ف ــن الخ يمك
المســلمين، وهــي حركــة ســائدة وعالميــة ومنشــأة منــذ زمــن. فعلــى الرغــم مــن ظهــور تشــكيالت إســالمية 
عديــدة بعــد الثــورة، فــإن أكثرهــا تنظيًمــا وتأثيــًرا سياســًيا كانــت جماعــة اإلخــوان المســلمين التــي ال تــزال 

ــرز الحــركات اإلســالمية فــي ســورية ومعظــم منطقــة الشــرق األوســط(36).  واحــدة مــن أب
بعــد حملــة قمــع جماعــة اإلخــوان المســلمين فــي عقــب مجــزرة حمــاة عــام 1982، غــادر معظــم أعضــاء 
الحركــة ســورية(37). واصلــت الحركــة نشــاطها فــي الخــارج، وبالتالــي احتفظــت بقــدرات تنظيمية، واكتســبت 
خبــرة جيــدة، مــا ضمــن لإلخــوان موقًعــا متقدًمــا فــي مقابــل التشــكيالت اإلســالمية األخــرى عنــد العــودة 
ــة  ــلمين مكان ــوان المس ــة اإلخ ــر مختلف ــت عناص ــورة. منح ــة الث ــع بداي ــوري م ــي الس ــهد السياس ــى المش إل
ــم  ــاب المظال ــن خط ــوان م ــة اإلخ ــتفادت جماع ــرى، اس ــور أخ ــن أم ــن بي ــوري. م ــياق الس ــي الس ــزة ف ممي
والظلــم الــذي لحــق بالحركــة مــن قبــل نظــام حافــظ األســد، إضافــة إلــى تاريخهــا المتفــق عليــه فــي النضــال 
لغايــة جــذب الجماهيــر. كمــا أثبتــت اســتراتيجيتها فــي أن تكــون جــزًءا مــن المجتمــع المحلــي مــن خــالل 
منظماتهــا غيــر الربحيــة المختلفــة، فعاليــة عاليــة أعطــت للحركــة وجــوًدا راســًخا فــي المجتمــع الســوري. 
ــل  ــًرا، كان للتموي ــة. أخي ــات المحلي ــل المجتمع ــرعية داخ ــة والش ــاب الصدقي ــروري الكتس ــر ض ــو أم وه

المســتمر للحركــة تأثيــر مفصلــي فــي قدرتهــا التنظيميــة للنشــاط بأشــكاله المختلفــة(38). 
(34) Alalo, Political Configurations, 200.
(35) Nahar, “Introduction,” 13-23.
(36) “The Muslim Brotherhood in Syria,” Carnegie Middle East Center, February 01, 2012, 

https://carnegieendowment.org/syriaincrisis/?fa=48370.
(37) Michel Seurat and Gilles Kepel, Syrie, l’État de Barbarie )Paris: Presses Universitaires de 

France, 2012(.
(38) Ghalioun, Self-Criticism, 288-290.
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كان لإلخــوان المســلمين القــدرة علــى قيــادة الحــراك الشــعبي، لكنهــم فشــلوا ألســباب عديــدة، أبرزهــا 
ــذا  ــرض ه ــم ف ــورية، ومحاولته ــة الس ــدة الوطني ــى األجن ــي عل ــة اإلقليم ــروع الحرك ــة لمش ــاء األولوي إعط
ــى كل  ــقة عل ــيطرة المتس ــاوالت الس ــن مح ــائدة. تضم ــة الس ــاع الفوضوي ــب باألوض ــر التالع ــروع عب المش
ــرى،  ــورية األخ ــية الس ــات السياس ــاه المكون ــي تج ــة الحزب ــف الحرك ــمية موق ــة الرس ــات المعارض تجمع
مــن خــالل تشــكيل األغلبيــة بأســاليب مختلفــة، مثــل إنشــاء أكثــر مــن تشــكيل بأســماء مختلفــة، ولكــن مــع 

ــلمين(39).  ــوان المس ــة اإلخ ــى جماع ــاء إل االنتم
ب- األحزاب العلمانية

فــي الجانــب اآلخــر مــن الطيــف األيديولوجــي، تكمــن األحــزاب العلمانيــة، التــي ميــزت نفســها، نظرًيــا، 
مــن خــالل التمســك باألجنــدة الوطنيــة الســورية، وإعــالن مجموعــة قيمها بشــٍكل أســاس مــن خالل اســتبعاد 
أي أيديولوجيــات دينيــة -خاصــة اإلســالمية- مــن التأثيــر فــي مســتقبل ســورية السياســي. ومــع ذلــك، كانــت 
ــة، بغــض النظــر عــن تســمياتها  ــادة الحركــة الجماهيري هــذه األحــزاب العلمانيــة هــي األقــل قــدرة علــى قي
المختلفــة، إن كانــت مــن النخــب الفكريــة، أو الليبرالييــن أو اليســاريين، أو القومييــن. جميعهــم كانــوا غيــر 
ــداًل مــن  ــر األيديولوجــي ب ــر ألســباب متنوعــة، منهــا الميــل نحــو التنظي قادريــن علــى كســب ثقــة الجماهي
ــا، مــن نــواٍح  ممارســة السياســة، مــع محاولتهــم نشــر أيديولوجياتهــم ومصطلحاتهــم التــي ارتبطــت تاريخًي
ــد  ــى الرغــم مــن اســتغالله الخطــاب اإلســالمي عن ــة عل ــذي يّدعــي العلماني ــدة، بالغــرب، وبالنظــام ال عدي
ــة  ــه الكفاي ــة متيقظــة بمــا في ــه. لــم تكــن األحــزاب العلماني الحاجــة وبحســب األوضــاع للحفــاظ علــى بنيت
ــه  ــالم ببعدي ــد اإلس ــا ض ــا خفًي ــت صراًع ــة. فتبن ــعوب المنطق ــي ش ــة ف ــات الديني ــر األيديولوجي ــة تأثي ألهمي
ــة التــي أثبتــت فشــلها مــراًرا. مــا  الثقافــي والدينــي، وقــد قامــت بذلــك عــن طريــق تبنــي المقاربــات الغربي
ــي  ــي ف ــر تراكم ــداث تغيي ــة إح ــت فرص ــك، أضاع ــزاب. وبذل ــك األح ــى تل ــلبية عل ــدادات س ــى ارت أدى إل
ــة  ــم األقلي ــى حك ــزاب إل ــك األح ــول تل ــي تح ــذا ف ــبب ه ــاس. وتس ــة للن ــة والثقافي ــات االجتماعي الموروث
المنغلقــة، مــع إلقــاء اللــوم علــى القواعــد الجماهيريــة فــي كل األخطــاء، بمــا فــي ذلــك التســلح فــي وقــت 
ــتراتيجيات  ــروع واس ــرح مش ــادي بط ــم دور قي ــة وتقدي ــؤولية الجماهيري ــك بالمس ــن التمس ــداًل م ــق. فب الح
واضحــة، حافظــت هــذه األحــزاب علــى مكانتهــا النخبويــة، وفقــدت دورهــا القيــادي، وحّملــت فشــلها علــى 

ــر(40).  جهــل الجماهي
باختصــار، اســتخدم كل مــن األحــزاب العلمانيــة واإلســالمية الديــن للحفــاظ علــى الروايــات األيديولوجية 
ــس  ــدة لتناف ــتخدمه قاع ــده، ويس ــه أم ض ــالم«، إن كان مع ــول اإلس ــز ح ــا »متمرك ــا. فكالهم ــكل منهم ل
ــا  ــروًعا واضًح ــتراتيجية أو مش ــة أو اس ــا رؤي ــدم أي منهم ــم يق ــك، ل ــع ذل ــات. وم ــا والممارس األيديولوجي

ــا. ــق مطالبه ــي تحقي ــر ف ــاعدة الجماهي لمس
ا: معضلة قيادة الجماهير

ً
ثالث

بعــد ســنوات مــن الجمــود السياســي الشــعبي الجماهيــري، تطــورت ســورية منــذ بدايــة الثــورة إلــى مجتمع 

(39) Ghalioun, Self-Criticism, 288-290.
(40) Ghalioun, Self-Criticism, 318-320.



67

مة
ّ

: دراســات محك
ً

ملف العدد: الربيع العربي بعد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائل واآلفاق - أول

لســورية الفــرص  العربــي؛  الربيــع  دول  فــي  النتقالــي  السياســي  للتغييــر  أداة  الرقمــي  الحــزب 

ُمســّيس، وهو بحســب ســارتوري:
»... مجتمع يشارك في عمليات النظام السياسي، ويطالب بتحقيق أداء أكثر فعالية للنظام«(41).

ــوة  ــذه الق ــتخدام ه ــل اس ــن أج ــادة م ــل والقي ــم والتمثي ــدي التنظي ــيس تح ــور المس ــذا الجمه ــق ه خل
الجماهيريــة بشــٍكل فاعــل، وتحويلهــا إلــى أداة ضغــط ســلطوية. عــادة، تتولــى األحــزاب مثــل هــذه األدوار 
ــي  ــادة الوع ــالل زي ــن خ ــعب م ــل الش ــية، وتمثي ــاركة السياس ــة للمش ــيلة الرئيس ــا الوس ــؤوليات، كونه والمس

ــم(42).  ــية وتدريبه ــادات السياس ــد القي ــب، وتجني ــن المطال ــر ع ــكان، والتعبي ــف الس وتثقي
ــكل  ــاب أي ش ــي غي ــورة ه ــذ الث ــة من ــد الجماهيري ــا القواع ــي واجهته ــة الت ــآزق الرئيس ــدى الم ــت إح كان
ــة حاولــت  ــم نشــاطها. علــى الرغــم مــن أن لجــان التنســيق المحلي ــاكل المؤسســاتية لتنظي مــن أشــكال الهي
تأديــة هــذا الــدور فــي بدايــة الثــورة، إال أن اتســاع نطــاق المشــاركة الجماهيريــة تطلــب شــكاًل أكثــر تعقيــًدا 
مــن التنظيــم والتمثيــل(43). حتــى مؤسســات العمــل الجماعــي مثــل النقابــات، التــي بــدأت فــي عهــد حافــظ 
ــر، أثبتــت عــدم جدواهــا، إن لــم  األســد، والتــي كان مــن المفــروض أن تــؤدي دور تســهيل تنظيــم الجماهي
تكــن ُمعرِقلــة، ألنهــا صممــت لتــؤدي دوًرا مختلًفــا. وبالتالــي، بعــد الثــورة، واجــه الجماهيــر خــواًء ال يضــم 

ــق مطالبهــم(44).  ــة لتحقي أي وحــدة تنظيمي
ــم  ــعبي ودمجه ــاطهم الش ــادة نش ــم وقي ــية لتنظي ــات مؤسس ــن حاضن ــة ع ــد الجماهيري ــت القواع بحث
ــوة  ــكيالتها الفج ــة وتش ــادة المعارض ــد ق ــوا أن يس ــد توقع ــتركة. لق ــة مش ــة وطني ــدة ومظل ــداف موح ــي أه ف
المؤسســية(45)، لكــن هــؤالء لــم يكونــوا مســتعدين لمواجهــة التحــدي، ولــم يرقــوا إلــى مســتوى التوقعــات 
الجماهيريــة، مــا كــرس الحًقــا المشــاعر المناهضــة للحــزب التــي نشــأت عــن إرث حــزب البعــث. لــم تطــور 
تشــكيالت المعارضــة قــدرة تنظيميــة وتعبويــة كافيــة للقاعــدة الجماهيريــة أبــًدا. لقــد تجاهلــوا حقيقــة أن قــوة 
ــى  ــدف إل ــدة ته ــة ومحتش ــة منظم ــكيل حرك ــدرة لتش ــل الق ــب، ب ــا فحس ــد عدده ــن تعتم ــم تك ــر ل الجماهي

ــة(46).  ــة لالســتجابة للمطالــب الجماهيري ممارســة ضغــط مســتمر علــى النظــام والقــوى الدولي
تجلــى تهميــش القواعــد الجماهيريــة، التــي كانــت فــي قلــب الثــورة الســورية، فــي الغيــاب التــام للتنســيق 
ــى  ــة إل ــرى مــن المجتمــع الســوري(47). إضاف ــات أخ ــا، ومــع مكون ــطين داخــل ســورية وخارجه مــع الناش
(41) Giovanni Sartori, Parties and Party Systems, 37.
(42) Norris, “Building Political Parties,”
(43) “The Supreme Council for the Leadership of the Syrian Revolution,” Carnegie Middle East 

Center, December 20, 2012, https://carnegie-mec.org/diwan/50424?lang=en.
(44) Ghalioun, Self-Criticism, 305-306.
(45) Sarra Grira, “Cracks Emerge in Syrian Opposition amid Ongoing Anti-Government 

Protests,” The France 24 Observers, January 13, 2012, https://observers.france24.com/
en/20120113-syria-cracks-emerge-opposition-amid-ongoing-anti-government-protests-
assad.

(46) Yezid Sayigh, “The Syrian Opposition’s Leadership Problem”, Carnegie Middle East 
Center, April 03, 2013, https://carnegie-mec.org/2013/04/03/syrian-opposition-s-
leadership-problem-pub-51373.

(47) Yezid Sayigh, “The Syrian Opposition’s Leadership Problem”.
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ذلــك، تــم تقييــد التفاعــل مــن خــالل منظمــات المجتمــع المدنــي، بســبب االعتقــاد بــأن تقديــم المســاعدة 
ــا لالنخــراط مــع الجماهيــر. لــم تتــرك هــذه  اإلنســانية مــن خــالل المنظمــات غيــر الحكوميــة ســيكون كافًي
ــية  ــزاب السياس ــرم األح ــا ح ــة، م ــاركة بفاعلي ــة للمش ــات الجماهيري ــة للمنظم ــة أي فرص ــة المضطرب العالق
مــن القــوة المحتملــة ألعضائهــا(48). مــن دون هــذه العضويــة، ال يمكــن لألحــزاب المطالبــة بشــكل شــرعي 
بــأي دور تمثيلــي فــي تقريــر التنظيــم الحكومــي المســتقبلي للبلــد. علــى المســتوى العملــي، يــؤدي تهميــش 
العضويــة فــي الحــزب إلــى إضعــاف خطــوط المــوارد الماليــة والعمالــة. مــن ناحيــة أخــرى، يحتــاج األعضــاء 
ــي  ــل ف ــراط الفاع ــالل االنخ ــن خ ــي. م ــل الجماع ــات للعم ــا مؤسس ــزاب بوصفه ــود األح ــى وج ــا إل أيًض

العضويــة يمكــن رفــع المطالــب الجماهيريــة ضــد نظــام منظــم قــوي(49). 
خــالل الفتــرة الحرجــة لالنتفاضــة الجماهيريــة، ومــع الممارســات االســتبدادية الســائدة للنظــام 
القمعــي الحاكــم، تــزداد مســؤولية األحــزاب السياســية والقــادة فــي تنميــة الثقافــة والقيــم الديمقراطيــة فــي 
المجتمــع. يجــب أن تبــدأ عمليــة رفــع الوعــي مــن داخــل األحــزاب عبــر التمثــل العملــي وتعزيــز هــذه القيــم 
ــز مشــاركة األعضــاء جميعهــم، والتســامح مــع أفكارهــم واقتراحاتهــم المتنوعــة،  والممارســات، مثــل تعزي
وكذلــك تشــجيع وجهــات نظــر جديــدة، وربــط ذلــك بعمليــة صنــع قــرار واضحــة وااللتــزام بهــا. وتأكيــد 
أهميــة وجــود اســتراتيجية واضحــة وشــاملة اجتماعًيــا تهــدف إلــى إشــراك النســاء واألقليــات المهمشــة مــن 
خلفيــات اجتماعيــة واقتصاديــة مختلفــة(50)، إال أن أحــزاب المعارضــة فشــلت حتــى اآلن فــي تحقيــق كل مــا 

ــي عانوهــا(51).  ــة الت ــة الداخلي ــة والهيكلي ســبق بســبب المشــكالت التنظيمي
تضمنــت اإلخفاقــات الســابقة اســتخدام الخطابــات الشــعبوية مــن دون زيــادة الوعــي الشــعبي بالمفاهيــم 
ــن  ــها ع ــة نفس ــن عزل ــزاب م ــد زادت األح ــا، فق ــاملة اجتماعًي ــون ش ــن أن تك ــداًل م ــل، ب ــاس. وبالمث األس
ــن  ــتبعادهن م ــاء، واس ــاه النس ــزات، خاصــة تج ــار التحي ــالل إظه ــن خ ــع، م ــع مــن المجتم ــريحة األوس الش
ــة متطلبــات وشــروط المجتمــع الدولــي فحســب. كان هــذا  مناصــب صنــع القــرار، مــع إشــراكهن فــي تلبي
ــن  ــاء ع ــط النس ــى تثبي ــا أدى إل ــن، م ــى اليمي ــار إل ــن اليس ــا، م ــف أطيافه ــية بمختل ــزاب السياس ــال األح ح

ــة(52).  ــاركة هادف ــن مش ــث ع ــي للبح ــاط المدن ــى النش ــك إل ــن ذل ــداًل م ــن ب ــية، فتحول ــاركة السياس المش
بشــكل عــام، طريقــة تعامــل أحــزاب المعارضــة مــع الجماهيــر كانــت نتيجــة عوامــل عديــدة. أواًل، القمــع 
التاريخــي ألحــزاب المعارضــة التقليديــة والقــادة السياســيين الذيــن كانــوا يعملــون فــي الخفــاء مــن دون أي 
قاعــدة شــعبية أو شــبكات شــعبية، مــا أدى بــدوره إلــى نقــص الخبــرة فــي التعامــل مــع الجمــوع الجماهيريــة. 
ــورة، ومطالبتهــم بمناصــب  ــل الث ــدى سياســيين شــاركوا فــي الصــراع ضــد النظــام قب والنزعــة الشــخصية ل
ــن أي  ــر ع ــض النظ ــابقين، بغ ــاح الس ــاط والكف ــى النش ــوم عل ــتحقاق يق ــد لالس ــاس وحي ــى أس ــة عل قيادي
(48) Alalo, Political Configurations, 304.
(49) Michels Robert, Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of 

Modern Democracy )New York: Hearst’s International Library Company, 1915(.
(50) Norris, “Building Political Parties,”
(51) Nahar, “Introduction,” 15-23.
(52) Lama Kannout, In the Core or on the Margin: Syrian Women’s Political Participation )The 

Syrian Feminist Lobby, 2016(, https://www.euromedwomen.foundation/pg/en/documents/
view/7294/in-core-or-on-margin-syrian-womens-political-participation.
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ملف العدد: الربيع العربي بعد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائل واآلفاق - أول

لســورية الفــرص  العربــي؛  الربيــع  دول  فــي  النتقالــي  السياســي  للتغييــر  أداة  الرقمــي  الحــزب 

مؤهــالت ضروريــة أخــرى. ثانًيــا، قلــة خبــرة األحــزاب الناشــئة، التــي لــم تكــن مســتعدة، هيكلًيــا وتنظيمًيــا، 
ــتوى  ــي المس ــوًرا ف ــاطها محص ــك، كان نش ــن ذل ــداًل م ــطة. ب ــر النش ــن الجماهي ــة م ــداد الهائل ــراك األع إلش

الحزبــي الــذي اتســم بالســجال والمنافســة(53). 
أخيــًرا، إشــكالية الطبيعــة النخبويــة لــدى بعــض التشــكيالت التــي عــدت نفســها نخبويــة تقدميــة، والتــي 
ــة  ــد الجماهيري ــع القواع ــط م ــل النش ــن التفاع ــداًل م ــة. وب ــي السياس ــر ف ــري للجماهي ــت أي دور جوه ألغ
ــر، ســعت تلــك األحــزاب إلــى الســلطة  ــر المنظمــة أداة لتحقيــق مطالــب الجماهي واســتخدام قــوة الجماهي
بطريقتيــن: أواًل، اســتخدام تكتيــك أن تكــون جــزًءا مــن التحالفــات واالتحــادات األضخــم، وأحياًنــا االنقســام 
إلــى أكثــر مــن تشــكيل للحصــول علــى ثقــل انتخابي أكبــر فــي أي تحالــف أو مؤتمــر دولــي(54). ثانًيــا، حاولت 
األحــزاب تجــاوز إشــكالية التمثيــل الشــعبي الضعيــف عبــر إقامــة عالقــات مــع قــوى إقليميــة ودوليــة. مــا 
أدى إلــى تعظيــم دور تلــك القــوى الخارجيــة فــي الصــراع الســوري، إضافــة إلــى خلــق اســتمرارية محتملــة 
لهــذا التأثيــر فــي المســتقبل(55). وبالتالــي، كان توليــد ديناميــات التبعيــة الخارجيــة بــداًل مــن التمثيــل الشــعبي 
أحــد أســباب الفشــل فــي الوصــول إلــى توافــق حــول المبــادئ الوطنيــة مــن أجــل تشــكيل أســاس ألي حــل 
ــد مــن التمثيــل الشــعبي سيشــّرعن قــوة الحــزب فــي أي قــرار أو اتفــاق.  ــا أن المزي للصــراع الســوري. علًم
إلــى جانــب ذلــك، مــن المحتمــل أن يــؤدي الــدور التمثيلــي فــي الفتــرة الحاليــة إلــى زيــادة فــرص األحــزاب 

فــي المشــاركة المســتقبلية فــي الفتــرة االنتقاليــة، أو حتــى أي انتخابــات ديمقراطيــة متوقعــة.
تداعيات موقف األحزاب السياسية تجاه الجماهير

ــراك  ــى الح ــة عل ــب وخيم ــى عواق ــر أدت إل ــاه الجماهي ــية تج ــة السياس ــكيالت المعارض ــاءة تش ــدم كف ع
الشــعبي. هــذه التشــكيالت -الرســمية وغيــر الرســمية- متهمــة بأنهــا أحــد أهــم أســباب االنقســام فــي الــرأي 
ــول  ــك، أدى تح ــى ذل ــالوة عل ــا. ع ــة أيًض ــة الجماهيري ــة الثق ــة بخيان ــة، ومتهم ــا الرئيس ــاه القضاي ــام تج الع
الثــورة الجماهيريــة إلــى صــراع بيــن النظــام والمعارضــة علــى الســلطة إلــى إعطــاء األولويــة للدعــم الدولــي 
واإلقليمــي علــى التمثيــل الشــعبي. مــا ســاهم فــي التقليــل مــن شــأن القاعــدة الجماهيريــة وإهــدار الكفــاءات 
المحتملــة لناشــطين عديديــن داخــل ســورية وفــي الشــتات، ممــن كانــوا متحمســين الســتخدام مؤهالتهــم 
ــم  ــورة زخمهــا. وبالمثــل، ل ــق التحــول الديمقراطــي، مــا أفقــد الث ــة فــي تحقي ومهاراتهــم للمشــاركة بفاعلي
ــي  ــب، وبالتال ــين فحس ــاء المؤسس ــى األعض ــرت عل ــدد، فاقتص ــاء ج ــذب أعض ــزاب ج ــك األح ــتطع تل تس
عجــزت عــن تمثيــل االهتمامــات والتطلعــات والتوقعــات الجماهيريــة، وال ســّيما تلــك المتعلقــة بالشــبان. 
ــة أيًضــا(56). ومــع  ــة االســتقاالت الجماعي ــد مــن تلــك االحــزاب حال ليــس ذلــك فحســب، بــل واجــه عدي
ذلــك، فــإن عــدم القــدرة علــى حشــد وتنظيــم القاعــدة الجماهيريــة كان أحــد األســباب الرئيســة التــي أدت 

إلــى واحــدة مــن أخطــر عواقــب الثــورة، وهــي العســكرة التــي أعقبهــا تطــرف الثــورة(57). 

(53) Ghalioun, Self-Criticism, 305.
(54) Alalo, Political Configurations, 199.
(55) Alalo, Political Configurations, 304.
(56) Alalo, Political Configurations, 200, 304.
(57) Ghalioun, Self-Criticism 239-247.
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ــلحة  ــتخدام األس ــون باس ــدأ المدني ــث ب ــام 2011، حي ــة ع ــي نهاي ــورية ف ــورة الس ــكرة الث ــدأت عس ب
الخفيفــة لحمايــة أنفســهم مــن النظــام. إضافــة إلــى ذلــك، انشــق بعــض الضبــاط والمجنديــن عــن الجيــش 
ــإن  ــى المعارضــة بعــد رفــض أوامــر قادتهــم باســتهداف المدنييــن(58). ومــع ذلــك، ف النظامــي وانضمــوا إل
انتقــال التظاهــرات الســلمية إلــى العســكرة كان نتيجــة عوامــل مشــتركة، بمــا فــي ذلــك زيــادة وحشــية النظــام 
ضــد المتظاهريــن، واســتخدام األســلحة بأشــكالها كافــة، وإنــكار النظــام حالــة »الثــورة« فــي المقــام األول، 
وإعالنــه عــن مؤامــرة كونيــة، نفذتهــا مجموعــة مــن اإلرهابييــن المحلييــن، مــا عنــى عــدم جــدوى أي محاولــة 

للتوصــل إلــى حــل سياســي(59). 
عــالًوة علــى ذلــك، لــم يتمكــن قــادة المعارضــة وتشــكيالتها السياســية مــن إنقــاذ الجماهيــر من ممارســات 
النظــام، كمــا أدى عجزهــم عــن تمثيــل القواعــد الجماهيريــة فــي المحافــل الدوليــة إلــى إضعــاف أي إمــكان 
للتمثيــل(60). يضــاف إلــى ماســبق، تضــارب أراء المعارضــة، فبعضهــم كان غيــر مبــاٍل بانتشــار األســلحة، بينما 
أدان آخــرون لجــوء المتظاهريــن إلــى النزعــة العســكرية. وكمــا تبيــن فــإن شــجب التســليح مــن دون تقديــم 
أي بديــل عملــي للمتظاهريــن لــم يكــن مجدًيــا. وهكــذا ُنظــر إلــى التســلح علــى أنــه حــل مــن نــوع مــا، فقــد 
جــادل بعضهــم بــأن المشــكلة تكمــن فــي فوضــى التســلح ال فــي التســلح بحــد ذاتــه، حيــث كان مــن الممكــن 

اســتخدامه درًعــا لتحــرك الجماهيــر(61). 
فــي مرحلــة الحقــة، ومــع فقــدان النظــام الســيطرة علــى بعــض المناطــق، ومــا نتــج عــن ذلــك مــن فراغــات 
أمنيــة، خاصــة فــي المناطــق الحدوديــة، بــدأت الجماعــات المتطرفــة بالصعــود، ووجــدت فــي تلــك المناطــق 
البيئــة المثاليــة للســيطرة والتوســع. وجــد الجماهيــر فــي تلــك الجماعــات الراديكاليــة بديــاًل مــن تشــكيالت 
ــرة فــي  ــر خب ــة كانــت أكث ــم تقدمــه تلــك التشــكيالت. الجماعــات األصولي المعارضــة، ألنهــا قدمــت مــا ل
ــدان  ــي بل ــاركتها ف ــن مش ــبتها م ــة اكتس ــرة طويل ــة، وخب ــة واضح ــا أيديولوجي ــبان، ولديه ــة الش ــم وتعبئ تنظي
ــل  ــذه العوام ــة. ه ــادة فاعل ــتراتيجي، وقي ــط اس ــعة، وتخطي ــبكات واس ــخي، وش ــل س ــا تموي ــرى، ولديه أخ
ــن  ــة، م ــا الخفي ــق أجنداته ــبان لتحقي ــات الش ــتخدام طاق ــاص واس ــي امتص ــادرة ف ــام المب ــذ زم ــا ألخ أهلته

خــالل اســتغالل رغبــة هــؤالء الشــبان فــي هزيمــة النظــام بــأي ثمــن(62). 
رابًعا: تطور األحزاب

يذكــر البالومبــارا ووينــر أنــه »لطالمــا كان إنشــاء األحــزاب عمليــة مســتمرة. فالمقابــر التاريخيــة تزدحــم 
باألحــزاب التــي هيمنــت علــى المشــهد السياســي، وفشــلت فيمــا بعــد فــي التكيــف مــع األوضــاع الجديــدة، 
(58) Rania Abouzeid, “The Soldier Who Gave Up on Assad to Protect Syria›s People,” Time, 

June 13, 2011, http://content.time.com/time/world/article/0,8599,2077348,00.html.
(59) Charles Lister, “The Free Syrian Army: A Decentralized Insurgent Brand,” Brookings, 

November 30, 2016, https://www.brookings.edu/research/the-free-syrian-army-a-decentr 
aized-insurgent-brand/.

(60) Azmi Bishara, Syria: A Way of Suffering to Freedom, A Foray into Current History )Arab 
Center for Research and Policy Studies, 2013(.

(61) Ghalioun, Self-Criticism, 258.
(62) Ghalioun, Self-Criticism, 310.
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لســورية الفــرص  العربــي؛  الربيــع  دول  فــي  النتقالــي  السياســي  للتغييــر  أداة  الرقمــي  الحــزب 

وبالتالــي ماتــت، أو اســتوعبتها حــركات جديــدة أكثــر نشــاًطا، أو ذبلــت فــي أحــزاب هامشــية صغيــرة«(63). 
ــرح  ــة لش ــات مختلف ــاك نظري ــرى، وهن ــى أخ ــة إل ــن منطق ــية م ــزاب السياس ــور األح ــباب ظه تختلــف أس

ــزاب. ــور األح تط
1 - تطور الحزب في البلدان المتقدمة

وضــع علمــاء سياســة غربيــون نظريــة تطــور الحــزب السياســي، حيــث تحــول حــزب الــكادر فــي القــرن 
ــي  ــع ف ــزب الجام ــم الح ــي، ث ــر الصناع ــي العص ــاد ف ــذي س ــري ال ــزب الجماهي ــى الح ــر إل ــع عش التاس
ــرة،  ــة األخي ــل بحلــول عــام (65)1990. وفــي اآلون الســتينيات مــن القــرن العشــرين(64)، تــاله حــزب الكارت

ــي(66).  ــزب الرقم ــا للح ــوًرا تدريجًي ــهد ظه نش
ــزاب  ــكادر واألح ــزاب ال ــن أح ــات بي ــح االختالف ــة، توضي ــذه الورق ــياق ه ــي س ــم ف ــن المه ــل م لع
ــادًرا مــا تتحــول األحــزاب فــي المنطقــة إلــى شــكٍل جماهيــري، أو أي شــٍكل حزبــي  ــة، حيــث ن الجماهيري

ــاه. ــن أدن ــو المبي ــى النح ــزب عل ــكل ح ــددة ل ــص المح ــي الخصائ ــر ف ــد النظ ــن المفي ــك م ــر، لذل آخ
أ- أحزاب الكادر 

ــب  ــن النخ ــرة م ــة صغي ــن مجموع ــون م ــي، يتك ــي بدائ ــكل حزب ــه هي ــكادر بأن ــزب ال ــف ح ــن وص يمك
االجتماعيــة والسياســية المتطابقــة، يمارســون نفوذهــم علــى المجتمــع مــع الالمبــاالة الكاملــة بالجماهيــر. 

ــة(67).  ــة جماعي ــه منظم ــن كون ــد ع ــًدا كل البع ــة، بعي ــه الفردي ــكادر، بميول ــزب ال ــل ح ــا يجع م
ب- األحزاب الجماهيرية

ــدف  ــي ته ــل جماع ــة عم ــه منظم ــري بأن ــزب الجماهي ــف الح ــن تعري ــكادر، يمك ــزب ال ــس ح ــى عك عل
إلــى دمــج شــريحة كبيــرة مــن الجماهيــر فــي السياســة، مــن خــالل تنظيمهــم فــي هيــكل هرمــي، تســتحوذ 
ــا  ــي عاكًس ــر الصناع ــى العص ــوع عل ــذا الن ــيطر ه ــيين. س ــن السياس ــن الحرفيي ــة م ــة ضخم ــه بيروقراطي علي
ــزاب  ــع األح ــرى. تجم ــع الكب ــوم المصان ــس مفه ــي تعك ــة الت ــة واالجتماعي ــة واالقتصادي ــة التكنولوجي البني
الجماهيريــة الجمهــور مــن خــالل جمــع مطالبهــم ومصالحهــم، وتعتمــد القاعــدة الجماهيريــة فــي مواردهــا 

(63) Joseph LaPalombara and Myron Weiner, “The Origin of Party System,” in The West 
European Party System, ed. Mair Peter )Oxford: Oxford University Press, 1990(, 25.

(64) Otto Kirchheimer, “The Catch-All Party,” in The West European Party System )Oxford: 
Oxford University Press, 1990(, 50-60.

(65) Richard S. Katz, and Peter Mair. “Changing Models of Party Organization and Party 
Democracy: The Emergence of the Cartel Party,” Party Politics 1, no. 1 )January 1995(: 5–28.

(66) Paolo Gerbaudo, The Digital Party: Political Organisation and Online Democracy )Pluto 
Press, 2018(. 2-7.

(67) Maurice Duverger, “Caucus and Branch, Cadre Party and Mass Party,” in The West 
European Party System, ed. Mair Peter )Oxford: Oxford University Press, 1990(, 40-45.



72

الـعـدد الثـالـث
تمـوز / يوليـو 2021

ــن  ــاء، الذي ــن األعض ــد م ــد المزي ــالل تجني ــن خ ــبكاتها م ــيع ش ــعى لتوس ــي، تس ــرية. وبالتال ــة والبش المالي
ــلطته(68).  ــرعيته وس ــم ش ــن خالله ــري م ــزب الجماهي ــتمد الح يس

ــي  ــة الت ــأدواره، وهــي شــرعية تتأســس علــى القاعــدة الجماهيري مــن الضــروري ربــط شــرعية الحــزب ب
ــام  ــى النظ ــدة إل ــر الجدي ــول الجماهي ــة وص ــرعية لتقوي ــذه الش ــة ه ــزاب الجماهيري ــتخدم األح ــئها؛ تس ينش

ــول(69).  ــذا الوص ــي ه ــم ف ــي والتحك السياس
يتطلــب االنتقــال الحســاس مــن حــزب كادر إلــى حــزب جماهيــري(70) وظائــف حزبيــة جديــدة، منســجمة 
ــر  ــى توفي ــة إل ــا، إضاف ــن مطالبه ــر ع ــا والتعبي ــا وتنظيمه ــر وتعبئته ــادة الجماهي ــع، وقي ــث المجتم ــع تحدي م

الوســائل التــي يمكــن للحكومــة والشــعب مــن خاللهــا االتصــال والتواصــل(71).
تنظــر النظريــة التاريخيــة التــي تشــرح تطــور األحــزاب السياســية مــن منظــور التحديث إلــى ثــالث »أزمات« 
علــى أنهــا األســباب الرئيســة وراء تطــور الحــزب؛ الشــرعية والمشــاركة والتكامــل. تــؤدي األزمــات الشــرعية 
لألنظمــة فــي الســلطة إلــى أزمــة المشــاركة، وتتطــور األحــزاب لتكــون أداة لتلــك المشــاركة، ومــن خــالل 
القيــام بذلــك تــؤدي األطــراف دوًرا حاســًما فــي بنــاء هويــة وطنيــة مشــتركة مــع دمــج الفئــات المختلفــة فــي 

تلــك الهويــة(72). 
ــزب  ــة. ح ــات الجوهري ــد التناقض ــا تحدي ــري، يمكنن ــزب جماهي ــزب كادر وح ــن ح ــيطة بي ــة بس بمقارن
الــكادر لديــه عــدد قليــل مــن األعضــاء، وال يســعى لضــم المزيــد منهــم. وهــو ليــس مفتوًحــا للعضويــة إال 
ــوذ  ــد نف ــل تعتم ــة، ب ــوة العددي ــكادر الق ــزاب ال ــد أح ــام، ال تعتم ــكل ع ــمي. بش ــيح الرس ــق الترش ــن طري ع
أعضائهــا، وبالتالــي فهــي تقتصــر علــى النخــب وتســتبعد الجماهيــر. حــزب الــكادر يعتمــد تبرعــات النخبــة 

ــة.  فــي مــوارده المالي
علــى النقيــض مــن ذلــك، يتمتــع الحــزب الجماهيــري بعضويــة مفتوحــة، ويعتمــد االنتســاب إليــه لتحصيل 
ــة  ــة توعي ــزاب الجماهيري ــروري لألح ــن الض ــن. م ــن المانحي ــدوًدا م ــدًدا مح ــس ع ــة، ولي ــوارد المالي الم

ــادي واإلداري(73).  أعضائهــا وتثقيفهــم إلعدادهــم للمناصــب الرســمية المســتقبلية علــى المســتويين القي
2 - تطور األحزاب في البلدان النامية

ــر  ــن الزم ــدة؛ م ــل عدي ــر بمراح ــد م ــة ق ــدول الغربي ــي ال ــزب ف ــور الح ــاله، إن تط ــا أع ــا أوضحن كم
األرســتقراطية، إلــى مجموعــة صغيــرة مــن األعيــان والفصائــل وأحــزاب الكــوادر، وتطــورت إلــى أحــزاب 

(68) Duverger, “Caucus and Branch,” 40-45.
(69) Peter Mair, ed., The West European Party System )Oxford: Oxford University Press, 

1990(, 2.
(70) Mair, The West European Party System, 3.
(71) Anthony King, “Political Parties in Western Democracies: Some Sceptical Reflections,” 

Polity, 2/2 )1969(, 111-41.
(72) Osama Al-Gazali Harb, Political Parties in the Third World, vol. 117 )80-78 ,)1987 ،عالم المعرفة.
(73) 72.73. Duverger, “Caucus and Branch,” 40-45.
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ــام(74).  ــراع الع ــة االقت ــة وديمقراطي ــة االنتخابي ــان واألنظم ــور البرلم ــع ظه ــة م ــاركة جماهيري مش
ومــع ذلــك، ال يمكــن تطبيــق تفســير النظريــة البرلمانيــة هــذه علــى البلــدان الناميــة، بســبب االختالفــات في 
األوضــاع التاريخيــة التــي مــرت بهــا تلــك المجتمعــات. فبالنســبة إلــى البلــدان الناميــة فــي الشــرق األوســط، 
ــرين،  ــرن العش ــة الق ــي بداي ــة ف ــيطرة العثماني ــن الس ــدول م ــذه ال ــت ه ــد انتقل ــة، فق ــدول العربي ــًدا ال وتحدي
ــي أو  ــود برلمان ــذا اإلرث أي وج ــرك ه ــم يت ــة. ل ــدول األوروبي ــيطرة ال ــت س ــتعمارية تح ــة االس ــى الحقب إل
ــا علــى الســيطرة والتبعيــة، تاركــًة  مؤسســات ديمقراطيــة، حيــث ركــزت أنظمــة االنتــداب االســتعماري غالًب

افتقــاًرا إلــى جهــاز ديمقراطــي بعــد انتهــاء االســتعمار(75). 
ــت  ــة، كان ــة والمتخلف ــدان المتقدم ــي البل ــة، ف ــة المختلف ــاع التاريخي ــل األوض ــي ظ ــى ف ــك، حت ــع ذل وم
التكوينــات األوليــة متشــابهة مــن حيــث إنهــا كانــت مؤلفة من عــدد قليــل مــن الرجــال ذوي التفكيــر المتماثل، 
بنــاًء علــى عالقــات وثيقــة أو أيديولوجيــات مشــتركة أو مصالــح مشــتركة. الفــرق، بحســب دوفيرجــر، هــو أن 
األحــزاب فــي الــدول الغربيــة واصلــت تطورهــا مــن »أحــزاب الــكادر« إلــى أشــكال حزبيــة جماهيريــة(76). 
علــى النقيــض مــن ذلــك، اســتمرت األحــزاب فــي البلــدان الناميــة علــى شــكل حــزب الــكادر، مــع حــاالت 
اســتثنائية نــادرة. كان هــذا بســبب أوضــاع النظــام االســتعماري التــي لــم تســمح عموًمــا للتجربــة البرلمانيــة أو 
الدســتورية بالوجــود أو التطــور. ومــن األمثلــة مــا حــدث فــي ســورية عــام 1920، عندمــا قصــف الفرنســيون 

دمشــق وفرضــوا انتدابهــم بــداًل مــن احتــرام رغبــة الشــعب الســوري فــي دســتور مســتقل(77). 
ــالل  ــد االحت ــر ض ــركات التحري ــكل ح ــذت ش ــكادري، أو اتخ ــا ال ــزاب بطابعه ــت األح ــار، بقي باختص
ــا  ــى أنه ــا عل ــر إليه ــي كان ُينظ ــتعمارية، الت ــد االس ــا بع ــة م ــات الداخلي ــد الحكوم ــا ض ــي، وأحياًن الخارج
حلــف متعاطــف مــع قــوى االحتــالل الســابقة، لســلوكها الــذي يتناقــض مــع اإلرادة الجماهيريــة أو مصالــح 
األغلبيــة. لذلــك، فــإن تــركات االحتــالل واإلعانــات األجنبيــة والهيمنــة الثقافيــة هــي عوامــل أســاس أثــرت 
ــزاب  ــزت األح ــذا رك ــدور. وهك ــذا ال ــة ه ــزاب بتأدي ــوم األح ــن أن تق ــداًل م ــة ب ــث دول المنطق ــي تحدي ف
السياســية علــى تولــي مواقــع الســلطة بــداًل مــن تبنــي دور بنــاء التكامــل والهويــة الوطنيــة أو تطويــر أنظمــة 

ــدة. جدي
خامًسا: حالة أحزاب المعارضة السورية

ــى  ــا أن تتبن ــة الســورية، كان متوقًع ــورة الجماهيري ــا يتعلــق بالث ــى مــا ورد أعــاله وتطبيقــه فــي م بالنظــر إل
ــزاب  ــت األح ــر. كان ــاركة الجماهي ــة مش ــهيل عملي ــري لتس ــزب الجماهي ــط الح ــة نم ــزاب المعارض أح

(74) Max Weber, ‘Politics as a Vocation’, in From Max Weber: Essays in Sociology )Routledge, 
1998(, 77.

(75) Harb, Political Parties in the Third World, 99.
(76) Maurice Duverger, Political Parties: Their Organization and Activity in the Modern State 

)London: Methuen, 1954(.
(77) Elizabeth F Thompson, “Rashid Rida and the 1920 Syrian-Arab Constitution,” in The 

Routledge Handbook of the History of the Middle East Mandates, ed. Cyrus Schayegh 
and Andrew Arsan )Abingdon: Routledge, 10 Jun 2015(.
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الجماهيريــة هــي النهــج األنســب لتنظيــم القاعــدة الجماهيريــة وتعبئتهــا وقيادتهــا. لكــن أحــزاب المعارضــة 
اختــارت أســلوب حــزب الــكادر، واســتبعدت الجماهيــر، وتجاهلــت أهميــة دمجهــا فــي المجــال السياســي. 
وبذلــك، أبقــت األحــزاب القاعــدة الجماهيريــة فــي دور منفعــل، وقّيــدت نفوذهــا السياســي لمصلحــة النخب 
الحزبيــة(78). عــالوة علــى ذلــك، هنــاك خطــر آخــر محتمــل يلــوح فــي األفــق. ففــي تناقــض مــع إطــار نظريــة 
التحديــث، التــي تــرى أن األزمــات تحفــز ظهــور األحــزاب، نجــد توقعــات كثيــرة تــرى أن األحــزاب ستفشــل 
فــي التطويــر والتحديــث بعــد اجتيــاز األزمــة. وبالتالــي، فإن نــوع تلك األحــزاب ومســارها وتطورهــا واألدوار 

التــي قــد تؤديهــا فــي المســتقبل يمكــن أن تبقــى كمــا هــي.
اآلفاق المستقبلية لألحزاب السورية

علــى األحــزاب الســورية، المنشــغلة بصراعاتهــا الداخليــة ومــع األحــزاب األخــرى، أن تبحــث عــن مــوارد 
وممارســات جديــدة إلعــادة إضفــاء الشــرعية علــى دورهــا فــي الصــراع المســتمر منــذ عشــر ســنوات. إنهــا 
ــداًل مــن الســعي لدعــم القــوى  ــا مــن خــالل جــذب الدعــم الشــعبي، ب ــا رئيًس بحاجــة إلــى أن تصبــح العًب
ــزاب ال  ــى أح ــي إل ــال الديمقراط ــب باالنتق ــوري المطال ــعب الس ــود الش ــروري أال يق ــن الض ــة. م األجنبي
ــا  ــة بالقضاي ــرارات المتعلق ــات والق ــي المحادث ــراكه ف ــم بإش ــه أو ال تهت ــى صوت تتحمــل عــبء االســتماع إل
ــي  ــراب السياس ــل االضط ــر، مث ــاء الجماهي ــتخدم إلقص ــي تس ــذار الت ــي. إن األع ــتقبله السياس ــة لمس الرئيس
وعــدم االســتقرار، أو الجهــل السياســي للجماهيــر التــي تعلنهــا النخــب السياســية، غيــر مبــررة. فهــذا النــوع 

مــن السياســات اإلقصائيــة لــم يســفر عــن أي تقــدم سياســي خــالل عقــد مــن الزمــان.
ــة،  ــة الجماهيري ــي التعبئ ــا ف ــن دوره ــا ع ــفء، وتخليه ــر الك ــا غي ــورية بأدائه ــزاب الس ــعت األح ــد وس لق
ــزاب،  ــس األح ــى عك ــا. عل ــة منه ــر أهمي ــؤدي دوًرا أكث ــي، لت ــع المدن ــات المجتم ــر لمنظم ــاحة أكب مس
أثبتــت تلــك المنظمــات أنهــا أكثــر قــدرة علــى جــذب الشــبان مــن مختلــف مناحــي الحيــاة بســبب حيادهــا 
ــالل  ــن خ ــبابية م ــاءات الش ــب والكف ــالق المواه ــات بإط ــذه المنظم ــت ه ــد قام ــبي. وق ــي النس األيديولوج

ــا(79). ــزاب تقديمه ــتطع األح ــم تس ــي ل ــاركة الت ــرص المش ــة ف إتاح
حتــى اآلن، كان أداء األحــزاب مخيًبــا آلمــال الجماهيــر، ولــم يتــم خلــق تشــكيل سياســي يحقــق تطلعــات 
الشــعب الســوري(80). فاألحــزاب القائمــة فــي أمــس الحاجــة إلــى اإلصــالح نظــًرا إلــى تنظيمهــا الداخلــي 
الضعيــف، وأزمــة الثقــة العامــة التــي تنعكــس فــي انخفــاض عــدد أعضائهــا. إًذا مــن الضــروري لألحــزاب 

إيجــاد طــرق جديــدة الســتعادة ثقــة الجماهيــر مــن أجــل شــرعيتها.
بــادئ ذي بــدء، لكــي يســتجيب الحــزب السياســي الحتياجــات المجتمــع ويتعامــل مــع تعقيداتــه الحاليــة، 
يجــب أن يكــون لديــه تصــور واضــح لطبيعــة العالقــة التــي ســيطورها مــع الجماهيــر. يجــب تطويــر أدوات 
ــون  ــم أن يك ــن المه ــال، م ــبيل المث ــى س ــي. عل ــادة الوع ــن وزي ــة التابعي ــر وتعبئ ــراك الجماهي ــة إلش مختلف
لديهــم منصــة شــعبية للتفاعــل مــع مجموعــة واســعة مــن القطاعــات الجماهيريــة، مــن خــالل معالجــة جوانب 

(78) Bishara, A Way of Suffering to Freedom.
(79) Alalo, Political Configurations, 304.
(80) Nahar, “Criticism of the Opposition’s Political Discourse,” 304.
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لســورية الفــرص  العربــي؛  الربيــع  دول  فــي  النتقالــي  السياســي  للتغييــر  أداة  الرقمــي  الحــزب 

مختلفــة مــن حياتهــم. إضافــة إلــى ذلــك، مــن الضــروري مواكبــة التوجهــات الجماهيريــة وروح العصــر مــن 
ــون  ــية أن تك ــزاب السياس ــى األح ــب عل ــل، يج ــة. وبالمث ــا المتاح ــتخدام األدوات والتكنولوجي ــالل اس خ
واضحــة بشــأن نــوع العالقــات المقصــودة مــع األحــزاب والتنظيمــات والقــوى اإلقليميــة والدوليــة األخــرى، 

حتــى ال تصبــح أداة فــي أيــدي جهــات أجنبيــة، خاصــة فــي أوقــات األزمــات(81). 
تؤيــد هــذه الورقــة أن اإلنترنــت والتطــورات التكنولوجيــة الجديــدة قــد تمثــل فرصــة لمثــل هــذا اإلصــالح. 
يمكــن للتقنيــات الرقميــة أن تــؤدي دوًرا فاعــاًل فــي رســم نشــاط األحــزاب السياســية الســورية. لــم تســتخدم 
ــذه  ــتخدام ه ــن أن اس ــم م ــى الرغ ــا. عل ــى طاقته ــت بأقص ــات اإلنترن ــة تقني ــية المعارض ــزاب السياس األح
ــة، إال  ــدام الثق ــاالة وانع ــدم المب ــن ع ــا م ــة جميعه ــكالت المتراكم ــوري المش ــكل ف ــل بش ــن يح ــات ل التقني
أنهــا قــد توفــر التغييــر التنظيمــي الــذي سيســاعد علــى تضييــق الفجــوة بيــن النخــب والقواعــد الجماهيريــة، 

والتأثيــر بشــكل إيجابــي فــي دور األحــزاب وأدائهــا.
ــا  ــوري، بم ــياق الس ــي الس ــزاب ف ــة األح ــاذج رقمن ــر نم ــة لتطوي ــذه الورق ــن ه ــي م ــم التال ــعى القس يس
فــي ذلــك كيفيــة اســتخدام التكنولوجيــا أداة الســتعادة ثقــة القواعــد الجماهيريــة، وتطويــر إمكانــات جديــدة 
للمشــاركة. إضافــة إلــى ذلــك، فإنــه يقتــرح فرًصــا للمســاعدة فــي تحــدي الوضــع الراهــن، وإشــراك الالعبيــن 
الحالييــن والتأثيــر فــي قوتهــم. وبالتالــي، فــإن اإلشــكال الرئيــس الــذي تســعى للتحقــق منــه هــو؛ مــا الــدور 
ــع  ــورية، ودول الربي ــي س ــي ف ــول الديمقراط ــق التح ــي تحقي ــة ف ــزاب الرقمي ــه األح ــن أن تؤدي ــذي يمك ال

ــي األخــرى؟ العرب
سادًسا: اإلنترنت في سورية

ــورية  ــة الس ــة المعلوماتي ــا للجمعي ــد رئيًس ــار األس ــا كان بش ــورية عندم ــى س ــت إل ــال اإلنترن ــم إدخ ت
ــادي،  ــث االقتص ــك التحدي ــي ذل ــا ف ــدة، بم ــراض عدي ــت ألغ ــل اإلنترن ــد أدخ ــة. وق ــى الرئاس ــل أن يتول قب
وإضفــاء الشــرعية علــى النظــام وتعبئــة مؤيديــه(82). ومــع ذلــك، كان النظــام حــذًرا تجــاه المخاطــر السياســية 
ــي  ــم ف ــى التحك ــة عل ــرة المفروض ــود الكبي ــن القي ــم م ــى الرغ ــه. وعل ــة بإدخال ــة المرتبط ــاوف األمني والمخ
ــيق أو  ــية للتنس ــة السياس ــن المعارض ــتخدامها م ــع اس ــة(83)، لمن ــة االفتراضي ــي السياس ــت ف ــتخدام اإلنترن اس
ــول  ــن الحل ــة م ــة متنوع ــالل مجموع ــن خ ــود م ــك القي ــة تل ــاوزت المعارض ــد تج ــا، فق ــا بينه ــاور فيم التش

ــة(84).  التقني
بلــغ اســتخدام اإلنترنــت مــن ناشــطي المعارضــة ذروتــه فــي عصــر الربيــع العربــي. حيــث أدت وســائل 
التواصــل االجتماعــي علــى خاصــة دوًرا مهًمــا فــي نقــل عــدوى الثورة إلــى ســورية بعــد اجتياحهــا دواًل عربية 

(81) Ghalioun, Self-Criticism, 289.
(82) Hinnebusch and Lesch, “Syrian Arab Republic,” 269.
(83)    “Syria | OpenNet Initiative,” accessed September 14, 2020, https://opennet.net/research/

profiles/syria.
(84) Walid Al-Saqaf, “Internet Censorship Circumvention Tools: Escaping the Control of the 

Syrian Regime,” Media and Communication 4, no. 1 )18 February 2016(: 39–50, https://
doi.org/10.17645/mac.v4i1.357.
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ــار عــن التظاهــرات  أخــرى، ثــم إشــعال الثــورة فــي الداخــل الســوري التــي انطلقــت مــن خــالل نشــر أخب
ــن  ــد المتظاهري ــام ض ــوات النظ ــية ق ــح وحش ــات، وفض ــم االحتجاج ــطين، وتنظي ــة الناش ــلمية، وتعبئ الس
الســلميين(85). أدى هــذا دوًرا مهًمــا جــًدا، خاصــة أن النظــام كان قــد أجلــى جميــع الصحافييــن مــن البــالد بعد 

ــة 2011 (86).  ــدالع انتفاض ان
ــم  ــن ل ــية الذي ــة السياس ــزاب المعارض ــس أح ــى عك ــا، عل ــه كله ــت بإمكانات ــطون اإلنترن ــتخدم الناش اس
يتمكنــوا مــن اســتغالل اإلنترنــت إلشــراك الجماهيــر، أو حتــى اســتخدامه أداة تســويقية لمصلحتهــم. علــى 
ســبيل المثــال، لــم يتــم اســتخدام المواقــع اإللكترونيــة لألحــزاب مطلًقــا فــي الســياق الســوري أداة تشــاركية 
أو تنظيميــة. وبينمــا تمتلــك بعــض األطــراف مواقــع ويــب، فضــل بعضهــم اآلخــر االكتفــاء بإنشــاء حســابات 
علــى منصــات وســائل تواصــل اجتماعــي مختلفــة. ومــع ذلــك، اقتصــرت المواقــع اإللكترونيــة علــى خدمــة 
أغــراض إداريــة، مثــل عــرض معلومــات حــول األعضــاء المؤسســين للحــزب، والنشــاط، واألخبــار الحديثة، 
والترويــج ألفــكار ومبــادرات قــادة الحــزب، واإلعــالن عــن مواقــف الحــزب تجــاه األحــداث والتطــورات 
السياســية(87). مــع أن مثــل هــذه المواقــع لديهــا القــدرة علــى أن تكــون وســيًطا تفاعلًيــا بداًل مــن َقصر الرســالة 
علــى اتصــال أحــادي االتجــاه(88). ومــع ذلــك، فــإن اســتخدام اإلنترنــت إلــى أقصــى إمكاناتــه يتطلــب، فــي 
المقــام األول، رغبــًة مــن صنــاع القــرار فــي الحــزب التــي كانــت غائًبــة فــي الســابق ألســباب مختلفــة، كمــا 

يجــادل هيــغ وأوم، »هــذا التــردد ينبــع بــال شــك مــن ترابــط أســباب نفســية وهيكليــة ومؤسســية«(89). 
ــة  ــاء العالقــات مــع القواعــد الجماهيري ــًدا أداة لبن ــت أب ــم اســتخدام اإلنترن ــم يت فــي الســياق الســوري، ل
ــن  ــات بي ــاء عالق ــًدا لبن ــدة أب ــات الجدي ــال والمعلوم ــات االتص ــتخدام تقني ــم اس ــم يت ــا، ول ــاظ عليه والحف

ــم. ــتعادة ثقته ــة الس ــي محاول ــة ف ــد الجماهيري ــزاب والقواع ــن األح ــزاب، أو بي األح
 فشــلت االحــزاب فــي اســتغالل الميــزة التشــاركية الممكنــة للتكنولوجيــا. بحســب اإلحصائيــات، ارتفــع 
ــون  ــول كان ــي 2019 و2020، وبحل ــن عام ــف )+ 5.5 ٪( بي ــدار 422 أل ــت بمق ــتخدمي اإلنترن ــدد مس ع
ــن  ــن م ــتة ماليي ــو س ــورية. نح ــي س ــت ف ــتخدم لإلنترن ــون مس ــاك 8.11 ملي ــر 2020، كان هن ــي/ يناي الثان
ــر 2020 (90). هــذه األرقــام  ــوا مــن مســتخدمي وســائل التواصــل االجتماعــي فــي شــباط/ فبراي هــؤالء كان

(85) Al-Saqaf, “Internet Censorship Circumvention Tools,”
(86) Basma Atassi, “Syria’s Missing Narratives,” Reuters Institute Fellowship Paper University 

of Oxford 2015, https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/our-research/syrias-missing-
narratives.

(87) Rachel Gibson, Paul Nixon, and Stephen Ward, Political Parties and the Internet: Net 
Gain? ed. Gibson et al. )Routledge & CRC Press, 2003(.

(88) Stephen Ward, Rachel Gibson and Paul Nixon, “Parties and the Internet an Overview,” in 
Political Parties and the Internet: Net Gain? ed. Gibson et al. )Routledge & CRC Press, 
2003(, 11-33.

(89) Rod Hague and Seung-Yong Uhm, “Online Groups and Offline Parties Korean Politics and 
the Internet,” in Political Parties and the Internet: Net Gain? ed. Gibson et al. )Routledge 
& CRC Press, 2003(, 196.

(90) Simon Kemp, “Digital 2020: Syria,” DataReportal – Global Digital Insights, accessed June 
16, 2020, https://datareportal.com/reports/digital-2020-syria.
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ملف العدد: الربيع العربي بعد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائل واآلفاق - أول

لســورية الفــرص  العربــي؛  الربيــع  دول  فــي  النتقالــي  السياســي  للتغييــر  أداة  الرقمــي  الحــزب 

مــن داخــل ســورية فحســب، ولكنهــا قــد تكــون أكثــر كثيــًرا إذا مــا تــم أخــذ الســوريين الذيــن يعيشــون خــارج 
ــتخدام  ــول اس ــدت، ح ــة، إن وج ــاث الموثوق ــن األبح ــل م ــاك قلي ــك، هن ــع ذل ــبان. وم ــي الحس ــم ف بلده
اإلنترنــت فــي مخيمــات الالجئيــن وبيــن النازحيــن داخلًيــا، ولكــن مــرة أخــرى يمكــن االســتدالل علــى أن 
ــة التحتيــة  مســتويات المســتخدمين فيهــا مــن المرجــح أن تكــون منخفضــة بالنظــر إلــى الحالــة الســيئة للبني

ــة المعيشــية المروعــة لهــؤالء النــاس عامــة. لالتصــاالت الســلكية والالســلكية، والحال
1 - سيناريو التغيير: رقمنة األحزاب

تــم التأكيــد علــى حكــم حــزب البعــث العربــي االشــتراكي مــرة أخــرى بعــد أكثــر مــن أربعيــن عاًمــا، ولــم 
تبــذل أحــزاب المعارضــة جهــًدا كافًيــا لتبديــد المفهــوم الســلبي للحــزب داخــل ســورية، وهنــا تجب اإلشــارة 
إلــى أن الســلبية تجــاه األحــزاب ليســت ظاهــرة محصــورة بســورية فحســب (91)، وإنمــا تظهــر دراســات عديدة 
أن الجماهيــر لديهــم شــكوك متزايــدة حــول األحــزاب التقليديــة، ويشــككون فــي كونهــا جديــرة بالثقــة لتمثيل 
مطالبهــم، حتــى إن بعضهــم يشــك فــي ضــرورة الحــزب بوصفــه وحــدة تنظيــم العمــل الجماعــي. تنعكــس 
هــذه الفكــرة الســلبية مــن خــالل التراجــع فــي عــدد األعضــاء، وانخفــاض نســبة التصويــت فــي االنتخابــات 
العامــة. ونتيجــة ذلــك، تفقــد األحــزاب الدعــم المالــي األســاس ومصــادر المتطوعيــن، مــن المؤيديــن علــى 

األرض والناشــطين(92). 
 لقــد تــم اســتغالل عــدم الثقــة باألحــزاب السياســية مــن البدائــل المختلفــة التــي تجــذب الجماهيــر، مثــل 
ــت  ــي ليس ــة، فه ــل معضل ــذه البدائ ــه ه ــي. تواج ــل االجتماع ــات التواص ــة ومنص ــر الحكومي ــات غي المنظم
أحزاًبــا، ولكنهــا مــع ذلــك تحتــاج إلــى تجميــع المطالــب والمصالــح العديــدة للنــاس فــي برامــج منظمــة(93). 
ــتمرار  ــر باس ــزب تتغي ــتمرة، وأدوار الح ــة مس ــو عملي ــزاب ه ــي لألح ــور التاريخ ــإن التط ــك، ف ــع ذل وم
ــركات  ــن الح ــع م ــر بداف ــات التغيي ــتجابة لمتطلب ــة اس ــزاب الرقمي ــأت األح ــع. نش ــاع المجتم ــم أوض لتالئ
ــكاس  ــي انع ــزاب ه ــذه األح ــة(94)، ه ــائدة الحالي ــة الس ــر األنظم ــب بتغيي ــي تطال ــية الت ــة والسياس االجتماعي
ــة  ــة واالقتصادي ــاع االجتماعي ــة األوض ــعى لمعالج ــة تس ــي، وتجرب ــر الحال ــي العص ــي ف ــدم التكنولوج للتق

ــع(95).  ــي المجتم ــائدة ف الس

(91) Scott C. Flanagan, ‘Models of Change,» in The West European Party System, ed. Peter 
Mair )Oxford: Oxford University Press, 1990(, 232-246.

(92) Richard Gunther, José Ramón Montero, and Juan J. Linz, Political Parties: Old Concepts 
and New Challenges )Oxford University Press(, 291.

(93) Katz, “International Standards in the Field of Legislation on Political Parties”
(94) Marina Sitrin and Dario Azzellini, They Can’t Represent us! Reinventing Democracy from 

Greece to Occupy )London: Verso Books, 2014(.
(95) Frank Tachau, Political Parties of the Middle East and North Africa )Westport, Conn: 

Greenwood Press, 1994(, xvii.
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ــر  ــاط الجوه ــاول التق ــي يح ــزب الرقم ــح الح ــي، أن »مصطل ــزب الرقم ــه الح ــي تعريف ــاودو ف ــر جرب يذك
المشــترك الــذي شــوهد عبــر عــدد مــن التشــكيالت السياســية المتنوعــة تماًمــا التــي ظهــرت فــي الســنوات 
األخيــرة، والتــي تتقاطــع فــي محاولــة مشــتركة الســتخدم التكنولوجيــا الرقميــة، البتــكار أشــكال جديــدة مــن 

المشــاركة السياســية وصنــع القــرار الديمقراطــي«(96). 
ــهيل  ــة لتس ــات الرقمي ــتخدم التقني ــد يس ــي جدي ــكيل سياس ــو تش ــي ه ــزب الرقم ــرى، الح ــارة أخ بعب
الديمقراطيــة المباشــرة، بــداًل مــن تشــكيل تمثيلــي يختــار فيــه الجماهيــر ممثليهــم للعمــل نيابــة عنهــم، وُيزعم 
أنهــم يظلــون مســؤولين أمــام الجماهيــر. وعلــى الرغــم مــن احتفــاظ السياســيين بالســلطة فــي الديمقراطيــة 
ــر  ــى الجماهي ــيين إل ــدي السياس ــن أي ــة م ــية االحتكاري ــلطة السياس ــل الس ــو نق ــدف ه ــإن اله ــة، ف التمثيلي
العادييــن، مــن خــالل المشــاركة الجماهيريــة عبــر المنصــات الرقميــة، مــع اســتبدال بيروقراطيــة األحــزاب 

ــادة.  ــاء والقي ــن األعض ــر بي ــل المباش ــة بالتواص التقليدي
3 - ظهور الحزب الرقمي 

ــة  ــة العالمي ــة المالي ــد األزم ــر بع ــكل أكب ــا بش ــم تعزيزه ــة، وت ــة األلفي ــي بداي ــة ف ــزاب الرقمي ــرت األح ظه
ــتخدام  ــالل اس ــن خ ــي(97). م ــل االجتماع ــائل التواص ــو وس ــع نم ــب م ــى جن ــا إل ــي 2007-2008 جنًب ف
ــر علــى حياتهــم السياســية، واالســتجابة  ــة بإعــادة ســيطرة الجماهي ــا، تعــد األحــزاب الرقمي هــذه التكنولوجي
لالحتياجــات والتطلعــات الجماهيريــة. فهــي تشــركهم فــي تشــكيل المجــال السياســي مــن خــالل التفاعل على 
نطــاق واســع، والمشــاركة فــي وضــع السياســات، واالنضمــام إلــى عمليــات صنــع القــرار، إضافــة إلــى القضــاء 
علــى البيروقراطيــة الضخمــة لألحــزاب التقليديــة. ُينظــر إلــى هــذه البيروقراطيــة علــى أنهــا عقبــة أمــام االتصــال 

المباشــر بيــن األعضــاء والقيــادة، وعائــق أمــام مســاءلة ممثليهــم عــن القــرارات والنتائــج السياســية(98). 
تقليــًدا لمفاهيــم منصــات الوســائط االجتماعيــة، تحــاول األحــزاب الرقميــة اســتخدام اإلنترنــت لتحقيــق 
ــة  ــذه الديمقراطي ــي ه ــاركة ف ــى المش ــر عل ــجيع الجماهي ــم تش ــاء. يت ــن األعض ــعة م ــدة واس ــاركة لقاع مش
ــة  ــم اليومي ــن مخاوفه ــر ع ــي التعبي ــة ف ــزب الرقمي ــات الح ــتخدام منص ــة. وباس ــة مجاني ــرة بعضوي المباش
ــكالت  ــة المش ــي مناقش ــاء ف ــراك األعض ــى إش ــات عل ــذه المنص ــل ه ــا، تعم ــادرات لحله ــروج بمب والخ
بنشــاط واقتــراح الحلــول. إلــى جانــب التصويــت علــى القضايــا والسياســات الحاســمة، فإنهــا تشــمل أيًضــا 

ــزب. ــتراتيجية الح ــة باس ــرى المتعلق ــل األخ ــزب، والتفاصي ــة للح ــب القيادي المناص
ــذه  ــة، إال أن ه ــزاب رقمي ــا أح ــف بأنه ــي توص ــالت الت ــركات والحم ــزاب والح ــن األح ــد م ــاك عدي هن
التشــكيالت تختلــف فــي درجــة تكيفهــا مــع التكنولوجيــا والهيــكل الرقمــي، بينمــا تشــترك جميعهــا فــي تبنــي 

أجنــدة الديمقراطيــة الرقميــة، للوصــول إلــى التغييــر الــذي يدعــون إليــه.

(96) Gerbaudo, The Digital Party, 7.
(97) Gerbaudo, The Digital Party, 50.
(98) Paolo Gerbaudo, The Mask and the Flag: Populism, Citizenism, and Global Protest 

)Oxford: Oxford University Press, 2017(
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لســورية الفــرص  العربــي؛  الربيــع  دول  فــي  النتقالــي  السياســي  للتغييــر  أداة  الرقمــي  الحــزب 

مــن أوائــل األمثلــة علــى ذلــك أحــزاب القرصنــة فــي شــمال أوروبــا التــي تأســس أولهــا فــي الســويد عــام 
2006، وحصلــت علــى مقعديــن فــي البرلمــان األوروبــي فــي انتخابــات البرلمــان األوروبــي. تأســس حــزب 

القراصنــة الدولــي )PPI-Pirate Party International) (99) فــي بروكســل عــام 2009 بالتنســيق مــع عديــد مــن 
ــة التشــيك وأيســلندا،  ــا وجمهوري ــا، مثــل ألماني ــة األخــرى فــي مختلــف دول شــمال أوروب أطــراف القرصن
وأصبــح هــذا األخيــر ثالــث أكبــر حــزب فــي أيســلندا فــي االنتخابــات التشــريعية لعــام 2017. ومــع ذلــك، 
فقــد حققــت بعــض األحــزاب الرقميــة نتائــج انتخابيــة، وبعضهــا اآلخــر لــم يحققهــا. مــن األحــزاب التــي 
فشــلت، علــى ســبيل المثــال، األحــزاب التــي بــدأت فــي أميــركا الجنوبيــة باســتخدام مفهــوم حــزب القرصنــة 
 Wikipartidoــن، و ــي األرجنتي ــبكة( ف ــزب الش ــل Partido de la Red )ح ــة، مث ــماء مختلف ــن بأس ــه، ولك نفس

)حــزب الويكــي( فــي المكســيك.
لعــل أحــد أكثــر مظاهــر التشــكيالت الرقميــة نجاًحــا MoVimento 5 Stelle M5S )حركــة الخمــس نجــوم(. 
ــد  ــي بع ــان اإليطال ــي البرلم ــزب األول ف ــح الح ــي، أصب ــاح تدريج ــام 2009، وبنج ــي ع ــه ف ــد انطالق بع
االنتخابــات الوطنيــة لعــام 2018. مثــال آخــر حــزب بوديمــوس فــي إســبانيا. فــي عــام 2014، بعــد وقــت 
قصيــر مــن تأسيســه، تــم انتخــاب خمســة أعضــاء مــن الحــزب لعضويــة البرلمــان األوروبــي بعــد حصولهــم 
ــة. عــالوة علــى ذلــك، جــاء فــي المركــز  ــة مــن األصــوات فــي االنتخابــات األوروبي ــة فــي المئ علــى ثماني

ــة 2016-2015 (100). ــات البرلماني ــي االنتخاب ــث ف الثال
ــية،  ــة السياس ــى العملي ــة عل ــة النخب ــاء هيمن ــي إنه ــزب الرقم ــوم الح ــن لمفه ــورية، يمك ــة الس ــي الحال ف
ــراكهم،  ــالل إش ــن خ ــطة م ــاركة نش ــى مش ــة إل ــدة الجماهيري ــية بالقاع ــاالة السياس ــدم المب ــل ع وتحوي
وتشــجيعهم علــى المشــاركة فــي المســتقبل السياســي للبــالد. يمكــن القــول إن أحــد الحلــول هــو أن تحــول 
ــاك  ــي إلــى شــكل حزبــي جماهيــري. لكــن هن ــكادر الحال أحــزاب المعارضــة نفســها مــن شــكل حزبهــا ال
عقبــات عديــدة لتحقيــق هــذا التحــول. أحدهــا الحواجــز الجغرافيــة والماديــة. يمثــل انتشــار الســوريين فــي 
أنحــاء العالــم كافــة تحديــات ماليــة ولوجســتية ألي تجمعــات فيزيائيــة، مــا يجعــل مــن الصعــب تنفيــذ شــكل 
حزبــي جماهيــري. مــن ناحيــة أخــرى، مــن المهــم أيًضــا الوصــول إلــى األشــخاص داخــل ســورية، إن كانــوا 
فــي المناطــق الخاضعــة للمعارضــة أو الخاضعــة لســيطرة النظــام. لذلــك، مــن الضــروري اســتخدام تقنيــات 
رقميــة مبتكــرة للتعويــض عــن الوظائــف المهمــة لألحــزاب التقليديــة، مثــل التفاعــل مــع الجماهيــر وتثقيفهــا 

ورفــع مســتوى وعيهــا، حيــث يمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــالل اســتخدام اإلنترنــت. 
4 - مزايا الحزب الرقمي

أ- العضوية

ــر محــاكاة  ــة الحــزب السياســي، وأعــادت تشــكيله عب ــة تعريــف مفهــوم عضوي أعــادت األحــزاب الرقمي
عضويــة “تســجيل الدخــول« إلــى منصــات التواصــل االجتماعــي. مــن خــالل القيــام بذلــك، تنهــي األحــزاب 
الرقميــة اعتمادهــا المالــي علــى رســوم العضويــة، وهــو مصــدر تعتمــده األحــزاب التقليديــة. يمكــن النظــر 
(99) “Pirate Parties International | PPI accessed 16 September 2020, https://pp-international.net/.
(100) Gerbaudo, The Digital Party, 11-12.
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ــر  ــى م ــزب عل ــاء الح ــدد أعض ــع ع ــل لتراج ــن الح ــوع م ــه ن ــى أن ــة عل ــد للعضوي ــكل الجدي ــذا الش ــى ه إل
الســنين(101). إضافــة إلــى ذلــك، يمكــن إنشــاء شــبكات جديــدة، بنــاًء علــى عالقــة مــع األعضــاء يكــون فيهــا 

االتصــال ســهاًل ومنتًجــا وفاعــاًل مــن حيــث التكلفــة(102). 
تهــدف هــذه العضويــة الجديــدة إلــى إشــراك أكبــر عــدد ممكــن مــن األشــخاص، بغــض النظــر عــن أي 
خلفيــات اجتماعيــة واقتصاديــة. إن الهــدف هــو تعزيــز األفضليــة العدديــة، التــي تعني ضمنـًـا القدرة علــى تعبئة 
الجماهيــر وتنظيمهــا. عــالوة علــى ذلــك، يشــكل العــدد الكبيــر مــن األعضــاء قاعــدة هائلــة مــن المتطوعيــن 
ــى  ــك إل ــؤدي ذل ــن أن ي ــة. ويمك ــية المجاني ــاعدة السياس ــادَر للمس ــم مص ــن تجنيده ــن يمك ــطين الذي النش
إشــراك األعضــاء األقــل نشــاًطا لنشــر أخبــار الحــزب، مــن خــالل الحــد األدنــى مــن النشــاط الرقمــي المتمثل 
فــي »اإلعجــاب بـــ » أو »مشــاركة« منشــورات الحــزب. ومــن ثم، فــإن األحــزاب الرقميــة تتجنــب الحاجة إلى 
كادر مدفــوع األجــر، تتغلــب علــى البيروقراطيــة عبــر اســتبدال عنصــر »جهــاز« األحــزاب التقليديــة بمنصــة 

تشــاركية، مــا يــؤدي إلــى نــزع الوســاطة فــي العالقــة بيــن أعضــاء وقــادة الحــزب(103). 
ب- المنصات

ــات  ــج والتطبيق ــذ البرام ــات تنفي ــا بيئ ــى أنه ــل عل ــة تعم ــة رقمي ــي أنظم ــات ه ــاودو، »المنص ــا لجرب وفًق
المختلفــة«(104). المنصــة ضروريــة للحــزب الرقمــي؛ فــي الواقــع، إنهــا تحــل محــل العنــوان المــادي الــذي 
اعتــادت األحــزاب التقليديــة علــى اســتخدامه. إنهــا طريقــة فاعلــة مــن حيــث التكلفــة إلشــراك الجماهيــر، 
ــزب  ــة للح ــرى ذات الصل ــات األخ ــب والمصروف ــب والمكات ــل الروات ــة مث ــف العام ــض التكالي ــي تخف فه
التقليــدي. إنهــا أداة متعــددة االســتخدامات، ُتســتخدم للترويــج لقيــم الحــزب، حيــث تتيــح جمــع البيانــات 
ــن األعضــاء والقــادة مــن خــالل  ــا لذلــك. تســّهل التفاعــل بي ــل اســتراتيجية الحــزب وفًق باســتمرار، وتعدي
ــّهل  ــا تس ــا أنه ــردود. كم ــتوى ال ــط مس ــى ضب ــدرة عل ــر الق ــع توفي ــاه، م ــة االتج ــال ثنائي ــوات اتص ــر قن توفي
ــي تســتخدمها  ــة المتعــددة المســتويات الت ــع القــرار مــن خــالل القضــاء علــى الطريقــة الهرمي ــات صن عملي
ــات مباشــرة مــن القاعــدة إلــى القمــة. تقــوم المنصــات أيًضــا  ــداًل مــن اعتمــاد عملي ــة، ب األحــزاب التقليدي
ــذه  ــد ه ــن تقيي ــث يمك ــاء. حي ــة لألعض ــة متفاوت ــات خصوصي ــددة بدرج ــاكل مح ــن هي ــبكات م ــاء ش بإنش
الوظائــف مــن خــالل تصميــم المنصــة التــي قــد تحــدد مــدى التأثيــر الــذي يمكــن أن تمارســه هــذه المنصات 

ــز المشــاركة السياســية لألعضــاء. فــي تعزي
يتــم تصميــم المنصــات بطــرق متنوعــة لخدمــة احتياجــات وأهــداف الحــزب. قد تســتخدم بعــض األحزاب 
المنصــات المصممــة لهــذا الغــرض، بينمــا يســتخدم بعضهــا اآلخــر منصــات تفاعليــة جاهــزة، بمــا فــي ذلــك 
(101) Ingrid van Biezen, Peter Mair, Thomas Poguntke, ‘‘Going, Going … Gone? The Decline of 

Party Membership in Contemporary Europe,” European Journal of Political Research 51, 
2012, 24–56.

(102) Susi Geiger and Shane Martin, “Building Relationships? The Marketing of Political Parties 
in Cyberspace,” paper presented at The Academy of Marketing Special Interest Group 
Political Marketing Conference, Bournemouth, September 15–16, 1999.

(103) Gerbaudo, The Digital Party, 93.
(104) Gerbaudo, The Digital Party, 69.
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لســورية الفــرص  العربــي؛  الربيــع  دول  فــي  النتقالــي  السياســي  للتغييــر  أداة  الرقمــي  الحــزب 

منصــات التواصــل االجتماعــي. ومــع ذلــك، حتــى مــع إنشــاء منصــة مخصصــة، ال يجــب علــى األحــزاب 
ــع  ــى أوس ــا عل ــائلها وقيمه ــر رس ــي نش ــي ف ــل االجتماع ــائل التواص ــات وس ــة منص ــل أهمي ــة أن تهم الرقمي
شــريحة مــن الجماهيــر. تســتخدم التشــكيالت المختلفــة منصــات مختلفــة إلشــراك الجماهيــر فــي السياســة، 
 .LiquidFeedback لحركــة الخمــس نجــوم أو أحــزاب القرصنــة التــي تســتخدم تطبيــق Rousseau مثــل منصــة
الهــدف مــن اســتخدام هــذه المنصــات هــو االســتغناء عــن الوســطاء بيــن مختلــف األعضــاء، و بيــن األعضــاء 

والقــادة، وبالتالــي االســتغناء عــن البيروقراطيــة المعتــادة(105). 
ج- المشاركة

ــاًرا  ــة، أصبحــت المشــاركة خي ــة مجاني ــدة ســهلة االســتخدام وبعضوي ــة جدي مــع وجــود منصــات تفاعلي
ــدرة الدراســات -إن وجــدت- حــول العالقــة بيــن اســتخدام اإلنترنــت  ــاًل للتطبيــق. علــى الرغــم مــن ن قاب
والنشــاط السياســي فــي البلــدان غيــر المســتقرة سياســًيا، بمــا في ذلــك ســورية، إال أن هنــاك بعض الدراســات 
فــي الــدول الغربيــة ُتظهــر ارتفــاع المشــاركة السياســية بيــن األشــخاص الذيــن يســتخدمون اإلنترنــت، حتــى 

فــي غيــاب الدافــع السياســي.
تعــد األحــزاب الرقميــة بالديمقراطيــة المباشــرة والمشــاركة المفتوحــة، األمــر الــذي ســيتيح للنــاس التعبيــر 
عــن آرائهــم حــول القضايــا الرئيســة المتعلقــة بحياتهــم، وهــي مهمــة أســاس للحــزب، كمــا أشــار ســارتوري 
»األحــزاب هــي قنــوات التعبيــر«(106). يوفــر اإلنترنــت قنــاة لحريــة التعبيــر ويمنــح لألشــخاص العادييــن حــق 
ــل،  ــة للتواص ــت أداة رئيس ــتخدام اإلنترن ــالل اس ــن خ ــة. م ــة بحري ــواد ذات األهمي ــات والم ــادل المعلوم تب
تعمــل األحــزاب الرقميــة علــى تعزيــز المشــاركة الجماعيــة عبــر الوصــول إلــى القواعــد الجماهيريــة أينمــا 
وجــدت، والتفاعــل معهــا، وبنــاء العالقــات معهــا والحفــاظ عليهــا. مــا يتيــح القيــام بنشــاط متنــوع، بمــا فــي 
ذلــك اســتبيان آراء الجماهيــر وتلقــي مبادراتهــم، وحشــد أفكارهــم، والتــداول فــي الموضوعــات، واالقتــراع 
علــى قضايــا مختلفــة، وتمكيــن المســاهمة الجماعيــة، والوصــول إلــى عمليــات صنــع القــرار. يســاهم هــذا 

النشــاط فــي تشــكيل النــوى األســاس للمشــاركة السياســية(107). 
هــذا النــوع مــن المشــاركة مرتبــط بتطــور تقنيــات االتصــال عبــر اإلنترنــت التــي توفــر األدوات لتســهيل 
هــذه األســاليب الجديــدة، توفــر منصــات التواصــل االجتماعــي علــى وجــه الخصــوص وســيلة اتصــال ســهلة 
وغيــر مكلفــة نســبًيا للوصــول إلــى الجماهيــر بســهولة. ومــع ذلــك، فــإن اعتمــاد األحــزاب الرقميــة اإلنترنــت 
ــرة، وال  ــات المتغي ــع البيئ ــرعة م ــات بس ــف السياس ــى تكيي ــاج إل ــث تحت ــة؛ حي ــون مرن ــا أن تك ــب أيًض يتطل

ســيما التركيــز علــى تطلعــات األجيــال الشــابة التــي تشــكل أغلبيــة المســتخدمين.
ــكل  ــة. يش ــداف ديمقراطي ــق أه ــيين لتحقي ــه السياس ــور وممثلي ــن الجمه ــل بي ــت أداة التواص ــد اإلنترن يع
ــل  ــتعادة تمثي ــإن اس ــك، ف ــزاب، لذل ــذه األح ــل ه ــودة تمثي ــن ج ــي اتجاهي ــوح ف ــات المفت ــق المعلوم تدف
ــة. وبالمثــل، فــإن شــفافية السياســات  ــا تحققــه األحــزاب الرقمي ــة ســيكون مكســًبا مهًم القواعــد الجماهيري

(105) Gerbaudo, The Digital Party, 69-73.
(106) Sartori, Parties and Party Systems, 24.
(107)  Ian Budge, The New Challenge of Direct Democracy )Cambridge: Polity Press, 1996(.
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واســتراتيجيات صنــع القــرار الناتجــة عــن المقاربــة الرقميــة هــي خطــوة نحــو المســاءلة والحوكمــة الرشــيدة 
ــزاب. ــك األح لتل

أخيــًرا، العضويــة الســهلة والمفتوحــة وغيــر المشــروطة تقضــي علــى أي شــكل مــن أشــكال التمييــز بنــاء 
ــد  ــة لمزي ــذا فرص ــن ه ــج ع ــة. ينت ــة واالقتصادي ــاع االجتماعي ــرق أو األوض ــن أو الع ــس أو الدي ــى الجن عل
ــاًل  ــالت تمثي ــا ُمَمث ــن تقليدًي ــي ك ــاء اللوات ــى النس ــبة إل ــة بالنس ــاوية، خاص ــاركة المتس ــمولية والمش ــن الش م
سياســًيا ناقًصــا بســبب تحديــات عديــدة مثــل المســؤوليات المنزليــة التــي تمنــع المشــاركة فــي االجتماعــات 

ــة. الفيزيائي
5 - فوائد إضافية لألحزاب الرقمية في السياق السوري

ــهيل  ــى تس ــدرة عل ــا الق ــت تمنحه ــا اإلنترن ــي يوفره ــة الت ــزاب الرقمي ــع لألح ــار الواس ــرص االنتش إن ف
تنظيــم وتعبئــة القواعــد الجماهيريــة، مــا يســهل علــى القيــادة دعــوة الجماهيــر إلــى العمــل، وتنظيــم النشــاط 
علــى اإلنترنــت ثــم فــي الواقــع، مــا يجعــل الحــزب الرقمــي نشــًطا فــي مجــال الجماهيــر. وهــذا مــن شــأنه 
التغلــب علــى تراجــع العمــل الجماعــي عبــر الممثليــن التقليدييــن. عــالوة علــى ذلــك، إتاحــة إمكانيــة تنظيــم 

دورات تدريبيــة علــى اإلنترنــت لنشــر المعرفــة والوعــي حــول القضايــا المهمــة ألعضــاء الحــزب(108). 
هنــاك القــدرة علــى توســيع الوصــول السياســي عبــر القنــوات المنظمــة التــي توفرهــا أســاليب األحــزاب 
ــالد  ــي أنحــاء الب ــورة ف ــل الث ــج لُمث ــة للتروي ــة فرص ــدى المعارض ــد يكــون ل ــة أيًضــا. فــي ســورية، ق الرقمي
ــد  ــائل البري ــاش، ورس ــات النق ــة لمجموع ــائل اإلبداعي ــتخدام الوس ــك باس ــم، وذل ــول العال ــا وح جميعه
اإللكترونــي، إلنشــاء شــبكات معارضــة لســلطة الدولــة االســتبدادية، وداعمــة للتحــول الديمقراطي باســتخدام 

اإلنترنــت أداة اتصــال لنشــر رســالتهم لبنــاء دعــم محلــي ودولــي لإلصــالح.
ــى الشــكل الرقمــي ســيمكن األحــزاب  ــإن اللجــوء إل ــى التكلفــة المنخفضــة نســبًيا لإلنترنــت، ف نظــًرا إل
ذات المــوارد المحــدودة مــن زيــادة تمثيلهــم اإلعالمــي وتأميــن وجودهــم(109). األحــزاب التــي تلقــت ســابًقا 
تغطيــة قليلــة أو معدومــة فــي وســائل اإلعــالم التقليديــة ســيكون لديهــا منصــة يمكــن مــن خاللهــا الوصــول 
إلــى جمهــور أكبــر كثيــًرا، لتحــل محــل االعتمــاد علــى وســائل اإلعــالم التقليديــة لنشــر رســائلها. ســيكون 
ذلــك مهًمــا نظــًرا إلــى الوجــود المتواضــع للمعارضــة فــي وســائل اإلعــالم التقليديــة )غيــر مواقــع التواصــل 
ــأتها(110)،  ــد نش ــتمرار بع ــي االس ــا ف ــل بعضه ــع فش ــة، م ــة المعارض ــوات الفضائي ــدرة القن ــي(، ون االجتماع

وإعطــاء بعضهــا اآلخــر األولويــة لألجنــدات الخاصــة ومصالــح أصحابهــا علــى أي أجنــدة وطنيــة.

(108) Mark S. Bonchek, “Grassroots in Cyberspace: Using Computer Networks to Facilitate 
Political Participation,” paper presented at the 53rd Annual Meeting of the Midwest 
Political Science Association, Chicago, 1995.

(109) Carlos Cunha, Irene Martín, James Newell and Luis Ramiro, “Southern European Parties 
and Party Systems, and the New ICTs,” in Political Parties and the Internet: Net Gain? ed. 
Gibson et al. )Routledge & CRC Press, 2003(, 70-90.

(110) Ahmad Al-Ibrahim,”» ــة ــباب مجهول ــت لـــ »أس ــاة أورين ــي لقن ــث التلفزيون ــاف الب  ,April 8, 2020 ,”إيق
ــة« ــباب مجهول ــت لـــ »أس ــاة أورين ــي لقن ــث التلفزيون ــاف الب .)alaraby.co.uk(  إيق
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ملف العدد: الربيع العربي بعد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائل واآلفاق - أول

لســورية الفــرص  العربــي؛  الربيــع  دول  فــي  النتقالــي  السياســي  للتغييــر  أداة  الرقمــي  الحــزب 

6 - تحديات األحزاب الرقمية

ــص  ــي، ونق ــن الرقم ــل األم ــت مث ــة باإلنترن ــاوف المتعلق ــة المخ ــزاب الرقمي ــات األح ــمل تحدي تش
الخصوصيــة، وحمايــة البيانــات الحساســة مــن األطــراف الثالثــة، وغيــاب المعاييــر والضوابــط(111). 

ــة.  ــزام بأهدافهــا المعلن ــة علــى االلت ــات أخــرى تتعلــق بقــدرة األحــزاب الرقمي ــاك تحدي ومــع ذلــك، هن
ــول  ــد تتح ــرة، ق ــة المباش ــاه الديمقراطي ــع باتج ــن الدف ــداًل م ــه ب ــي أن ــة ف ــر المحتمل ــدى المخاط ــل إح تتمث
ــتفتاءات  ــض االس ــول أو رف ــى قب ــرة عل ــي األخي ــن ف ــيقتصر دور المواطني ــتفتاء. وس ــة االس ــى ديمقراطي إل
ــات  ــراح سياس ــة اقت ــن عملي ــزًءا م ــون ج ــن دون أن تك ــة، م ــادات الحزبي ــا القي ــي تقترحه ــادرات الت أو المب
الحــزب ومناقشــتها وتشــكيلها(112). لتجنــب ذلــك، يجــب علــى األحــزاب الرقميــة إشــراك األشــخاص مــن 
خــالل التفاعــل مــع األعضــاء وتوفيــر خيــارات االســتعانة بالجماهيــر، مــع االنفتــاح علــى األفــكار المختلفــة 
بــداًل مــن محاولــة اســتخدام أصــوات الجماهيــر لتنفيــذ رؤيــة قيــادة الحــزب. وبالمثــل، فهــم بحاجــة إلــى 
اســتخدام التكنولوجيــا لتعزيــز الخاصيــة التشــاركية التــي يفتقــرون إليهــا حالًيــا، وتجنــب اســتخدامها لمجــرد 

ــة. ــن ممارســات الحــزب الحالي تمكي
ــي  ــات الت ــن المكون ــددة م ــة مح ــذب مجموع ــى ج ــادة إل ــل ع ــة تمي ــزاب الرقمي ــو أن األح ــر ه ــد آخ تح
ــتخدام  ــون اس ــا، ويتقن ــا عالًي ــن تعليًم ــاركون متعلمي ــؤالء المش ــون ه ــا يك ــادة م ــا. ع ــرائح كله ــل الش ال تمث
ــتبعاد  ــى اس ــؤدي إل ــأنه أن ي ــن ش ــذا م ــرة. وه ــطين والمه ــبان النش ــرة الش ــادًة جمه ــي ع ــا يعن ــت، م اإلنترن
األشــخاص ذوي المهــارات الرقميــة المتدنيــة، الذيــن ال يملكــون إمــكان الوصــول إلــى شــبكة اإلنترنــت، أو 
يملكــون وصــواًل محــدوًدا إليهــا. للتغلــب علــى هــذا، يتعيــن علــى األحــزاب الرقميــة التوصــل إلــى آليــات 
ــبيل  ــى س ــت. عل ــة باإلنترن ــر مرتبط ــاليب غي ــرة، وأس ــول مبتك ــتخدام حل ــن، واس ــراك المواطني ــدة إلش جدي
المثــال، مــن خــالل اســتخدام المــوارد غيــر الرقميــة التكميليــة، وبذلــك تجــذب جمهــوًرا أوســع متخلصــة 
مــن مخاطــر العضويــة الشــكلية، التــي تجعــل مــن األعضــاء مجــرد حيادييــن مــن دون نشــاط أو التــزام، وهــو 

ــا مــا يرتبــط بأنمــاط عضويــة وســائل التواصــل االجتماعــي. إشــكال غالًب
ومــع ذلــك، فــإن مشــاركة الجماهيــر فــي صنــع القــرار ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن ضــرورة التكيــف مــع 
نتائــج مطالبهــم ورغباتهــم، مــن شــأنه أن يزيــد مــن مخاطــر تغييــر المبــادئ والقيــم األصليــة لألحــزاب، األمــر 
الــذي قــد يقــوض صدقيــة الحــزب مــن حيــث مــا ويدعــو إليــه فــي المقــام األول. عــالوة علــى ذلــك، فــإن 
العضويــة المفتوحــة مــع منصــة مفتوحــة للنقــاش وصنــع القــرار قــد تعــرض الحــزب لالســتيالء عليــه مــن 
ــى  ــر بالنســبة إل ــي، ســيكون الخطــر أكب ــة الســورية، وبســبب الصــراع الحال ــن أيًضــا. وفــي الحال المعارضي

األطــراف المعارضــة مــع اســتخدام نظــام األســد للجيــش اإللكترونــي(113). 
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2016, http://techgenix.com/internet-of-things-challenges/.
(112) Jacek Zaleśny, “The Idea of Plebiscitary Democracy and Its Accommodation in the 

Countries of Post-Soviet Central Asia,” Journal of Entrepreneurship Education, May 26, 
2018, https://www.abacademies.org/abstract/the-idea-of-plebiscitary-democracy-and-its-
accommodation-in-the-countries-of-postsoviet-central-asia-7246.html.

(113) Helmi Noman, “The Emergence of Open and Organized Pro-Government Cyber 
Attacks in the Middle East: The Case of the Syrian Electronic Army,” OpenNet Initiative, 
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عــالوة علــى ذلــك، فــإن التوتــر الشــديد والحساســية فــي هــذه المرحلــة مــن الصــراع سيشــكالن خطــر 
زيــادة اســتقطاب الــرأي بيــن المعارضــة نفســها مــن جهــة، والســوريين جميعهــم مــن جهــة أخــرى، حيــث 

ــر إلــى االنجــذاب إلــى اآلخريــن الذيــن يشــاركونهم آراءهــم وقيمهــم. يميــل الجماهي
ــة  ــم الثق ــن يرم ــتخدامها ل ــث إن اس ــا. حي ــد ذاته ــا بح ــت هدًف ــة ليس ــات الرقمي ــق التقني ــإن تطبي ــًرا، ف أخي
الجماهيريــة باألحــزاب القائمــة. بــل هــي أدوات يجــب اســتخدامها لتنظيــم ودمــج النشــاط عبــر اإلنترنــت 
وعلــى األرض، إلشــراك القواعــد الجماهيريــة والتغلــب علــى اســتبعادهم مــن المجــال السياســي. إضافــة إلى 

ذلــك، تقــدم هــذه األحــزاب فرصــة لتضييــق الفجــوة بيــن الجماهيــر والنخــب.
الخاتمة

تعانــي األحــزاب الســورية مشــكالت داخليــة وخارجيــة عديــدة، ولعــل ممارســات اإلقصــاء الجماعــي أهــم 
أســباب تلــك المشــكالت. يبــدو أن العمــل السياســي ألحــزاب المعارضــة قــد فقــد اتجاهــه خــالل الصــراع 
ــة  ــاركة الجماهيري ــي والمش ــل الجماع ــون أدوات العم ــن أن تك ــداًل م ــدة. فب ــش القاع ــر تهمي ــوري عب الس
ــا  ــم إال بمصالحه ــة، ال تهت ــكادر أو النخب ــوع ال ــن ن ــكيالت م ــى تش ــزاب إل ــت األح ــام، تراجع ــل الع والتمثي
الخاصــة ومشــاركتها فــي المشــهد السياســي. وبــداًل مــن القيــام بدورهــا في تحديــث المجتمــع الســوري، ورفع 
الوعــي، وتثقيــف المواطنيــن وبنــاء هويــة وطنيــة مشــتركة، تنازلــت عــن هــذه األدوار، لتتبــع مصالــح عرقيــة أو 
أيديولوجيــة ضيقــة، وفــي بعــض األحيــان أجنــدات خارجيــة. ونتيجــة ذلــك، فقــدت أحــزاب المعارضــة ثقــة 
وتمثيــل القاعــدة الجماهيريــة، وفــي الوقــت نفســه أهــدرت القــدرات والمؤهــالت الكامنــة لتلــك الجماهيــر.
إلعــادة إشــراك الجماهيــر فــي العمليــة السياســية، يمكــن أن يمثــل شــكل الحــزب الرقمــي خصوًصــا األداة 
الشــاملة والحــل المبتكــر المطلــوب. مــن خــالل منصتــه التشــاركية المفتوحــة التــي يســهل الوصــول إليهــا، 
والتــي تســمح بسياســات شــفافة مــن القاعــدة إلــى القمــة وتتيــح عمليــات صنــع القــرار، قــد يغيــر هــذا مــن 
عــدم المبــاالة وانعــدام الثقــة لــدى الجماهيــر، ويحفــز الجماهيــر علــى المشــاركة مــرة أخــرى. وفــي حيــن 
أن األحــزاب الرقميــة وحدهــا لــن تكــون قــادرة علــى معالجــة التعقيــدات الهائلــة لتشــكيالت المعارضــة، إال 

أنهــا يجــب أن تســتخدم بقــوة الســتعادة الثقــة والشــرعية فــي المشــهد السياســي.
تنويه: نشرت هذه الدراسة باإلنكليزية بعنوان: 

 The Digital Party as a Vehicle for Transformational Political Change in Arab Spring Countries: 

Opportunities for Syria

مركز الدراسات السورية، جامعة القديس آندروز، في 28 شباط/ فبراير 2021.
https://ojs.st-andrews.ac.uk/index.php/syria/article/view/2168
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