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مقدمة

كان واضًحــا منــذ انطــالق الربيــع العربــي فــي تونــس أواخــر عــام 2010 أن الطابــع العفــوي هــو الســمة 
العامــة لالنفجــارات الشــعبية التــي عمــت بلــدان الربيــع العربــي فــي موجتيهــا األولــى والثانيــة، وأن الغضــب 
الشــعبي علــى األنظمــة المســتبدة الحاكمــة وسياســاتها، كان نتيجــة عقــود مــن القهــر واإلفقــار والفســاد، وأن 
ــكار  ــض احت ــى رف ــب عل ــره ينص ــي جوه ــة، كان ف ــة والعدال ــة والكرام ــب بالحري ــل المطالِ ــرد الحاص التم

الســلطات الحاكمــة للحقــل السياســي، ومحاســبة الفاســدين ســارقي قــوت الشــعب.
ــا  ــة به ــة ملحق ــزاب القائم ــن األح ــت م ــة، وجعل ــم السياس ــة عال ــتبدة الحاكم ــلطات المس ــدت الس أفس
ومهمشــة عــن دائــرة الفعــل، واســتخدمتها أدواٍت فــي قمعهــا لشــعوبها واحتــواء تطلعاتهــا، ومــن يعارضهــا 
ــداء  ــا أع ــن يخالفه ت م ــدَّ ــة، وع ــوم المعارض ــا مفه ــت واقعًي ــه، إذ ألغ ــوده أو فعل ــاء وج ــره إلغ كان مصي

ــي.  ــال أو النف ــية باالعتق ــاة السياس ــن الحي ــم م ــب إزالته ــا تج وخصوًم
يختلــف هــذا األمــر بيــن بلــد عربــي وآخــر بالدرجــة وليــس النــوع، وكانــت األنظمــة الشــمولية العســكرية 
األمنيــة هــي األشــد شراســة فــي قمعهــا لشــعوبها وإلغــاء أي هامــش مســتقل لعمــل سياســي خــارج ســيطرتها.
 المثــال الســوري هــو األشــد تعقيــًدا، إذ شــهدت ســوريا انفجــاًرا شــعبًيا منــذ أواســط آذار/ مــارس 2011، 
واجهتــه الســلطة الحاكمــة بعنــف شــديد منــذ البدايــة، وتحــول إلــى إعــالن الحــرب علــى الشــعب )خطــاب 
األســد فــي 30 آذار/ مــارس 2011(، بــل إلــى العمــل علــى )إســقاط الشــعب( بــداًل مــن االســتجابة إلرادة 

كاتــب ومهنــدس مدنــي ســوري، عضــو هيئــة تحريــر »الموقــف الديمقراطــي«، وعضــو 
فــي اللجنــة التنفيذيــة للتجمــع الوطنــي الديمقراطــي بيــن عامــي 1990 و2011، عضــو لجنــة 
مركزيــة فــي الحــزب الشــيوعي الســوري-المكتب السياســي 1979-2005، مالحــق ومعتقــل 
ســابق، عضــو هيئــة استشــارية واللجنــة السياســية  فــي حــزب الشــعب الديمقراطــي الســوري، 

ــا فــي فرنســا. يقيــم حالًي

مازن عدي



86

الـعـدد الثـالـث
تمـوز / يوليـو 2021

الشــعب المطالـِـب بإســقاط نظــام الفســاد والطغيــان(1).
ــن،  ــن والدوليي ــه لنهــج الســلطة وحلفائهــا اإلقليميي كان شــعار )األســد أو نحــرق البلــد( هــو الموجِّ
ــن  ــر م ــريد أكث ــى تش ــت إل ــة، أفض ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح ــانية بع ــة إنس ــر كارث ــبب بأكب ــذي تس وال
نصــف الشــعب الســوري، وتدميــر مــدن وبنــى تحتيــة ومستشــفيات، واعتقــال وقتــل مئــات األلــوف عبــر 
اســتخدام كل صنــوف األســلحة التقليديــة وســالح الطيــران والبراميــل المتفجــرة والســالح الكيمــاوي 

ــا.  المحــرم دولًي
ُتطــرح أســئلة كثيــرة عــن دور األحــزاب السياســية قبــل انطــالق الثــورة الســورية وخاللهــا؛ إلــى أي 
ــوب  ــدور المطل ــا ال ــا؟ وم ــا خالله ــف كان أداؤه ــا؟ وكي ــة له ــة األرضي ــي تهيئ ــا دور ف ــد كان لبعضه ح

ــر فــي الوضــع الســوري؟ ــا فــي ظــل االســتعصاء الكبي راهنً
ــذا  ــي ه ــاط ف ــض النق ــى بع ــاءة عل ــد اإلض ــن المفي ــوص، م ــذا الخص ــات به ــس إجاب ــل أن نتلم قب
الســياق، وال غنــى عــن التذكيــر بــأن دراســة العمــل السياســي فــي بلــد مثــل ســوريا أمــر شــائك، وهــو 
يتداخــل مــع عوامــل جيوسياســية وتاريخيــة، خاصــة أن ســورية شــهدت تقلبــات كثيــرة وحكًما اســتبدادًيا 

ــة أفضــت الحتــالالت متعــددة. ــًدا، وتدخــالٍت خارجي ــا مدي أقلوًي
سأقســم البحــث إلــى قســمين: قســم أول ســيتناول دور األحــزاب السياســية قبــل انطــالق الثــورة فــي 

التهيئــة للثــورة، وقســم ثــاٍن ســيقارب أداءهــا خــالل الثــورة، واالســتحقاقات المطلوبــة منهــا راهنًــا.
كلمات مفتاحية: األحزاب السياسية . التجمع الوطني . إعالن دمشق . حزب الشعب . اإلخوان المسلمون

: القوى السياسية قبل الثورة 
ً

أوال

1 - لمحة عن التاريخ السياسي السوري

ــار  ــام 1918، بعــد انحس ــي ع ــأ ف ــذي نش ــث ال ــوري الحدي ــان الس ــى الكي ــرن عل ــى ق ــى حوال مض
ــة عــن بــالد الشــام، كمملكــة هاشــمية بزعامــة الملــك فيصــل، وانتهــى إلــى حــدوده  ــة العثماني اإلمبراطوري
ــا( بدولــة مــا تبقــى مــن ســوريا  ــًرا مربًع الجغرافيــة عنــد االســتقالل/الجالء عــام 1946 (185 ألــف كيلومت
الكبــرى، بحســب تعبيــر غســان ســالمة(2)،  بعــد أن خضــع لالنتــداب الفرنســي حوالــى ربــع قــرن )1920-

ــام  ــكندرون ع ــواء إس ــلخ ل ــل س ــر، وحص ــات أصغ ــى كيان ــيم إل ــاوالت تقس ــا لمح ــرض خالله 1946(، تع

1939 لمصلحــة تركيــا. كان أول دســتور عرفتــه البــالد لتنظيــم الحيــاة السياســية فــي عــام 1920 قبــل أشــهر 

مــن االنتــداب الفرنســي. تشــكلت الجمهوريــة األولــى فــي ظــل االنتــداب عــام 1932، وفــق دســتور وضــع 

(1)  )لمــاذا ال يســقط النظــام الشــعب!( هــذه العبــارة اســتخدمها بشــار األســد مازًحــا وهــو يضحــك خــالل لقائــه 

مــع أحــد الوفــود الشــعبية مــن الغوطــة الشــرقية التــي التقتــه بعــد التظاهــرات األولــى عــام 2011 تعليًقــا علــى 
شــعار )الشــعب يريــد إســقاط النظــام( الــذي يهتــف بــه المتظاهــرون.

(2)  غســان ســالمة، المجتمــع والدولــة فــي المشــرق العربــي، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت، 1987، 

ص59.
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أول مــرة عــام 1928، وعــرف بدســتور 1930 (3)، وكان إعــالن االســتقالل عــام 1941، وفعلًيــا تحقــق فــي 
17 نيسان/ أبريل 1946.

ــتطع  ــم تس ــكلي. ل ــب الشيش ــالب أدي ــت بانق ــكرية، انته ــات عس ــة انقالب ــت ثالث ــام 1949 حدث ــي ع ف
الدكتاتوريــة فــي حينهــا إلغــاء الحيــاة السياســية، إذ تمكنــت الجمعيــة التأسيســية مــن إقــرار دســتور 1950، 
ــى  ــم إل ــه الحك ــّلم في ــكري س ــالب عس ــح بانق ــام 1954، إذ ُأطي ــى ع ــم حت ــي الحك ــكلي ف ــتمر الشيش واس
المدنييــن، واســتؤنفت العمليــة الديمقراطيــة. ُتعــدُّ تلــك المرحلــة العصــر الذهبــي للحيــاة السياســية، لكنهــا 
مــع ذلــك لــم تخــُل مــن أزمــات، مــا دفــع قــادة الجيــش لتســليم الحكــم إلــى الرئيــس جمــال عبــد الناصــر 
عــام 1958 مــن خــالل الوحــدة الســورية المصريــة بموافقــة البرلمــان الســوري ومعظــم القــوى السياســية، 
وفــي ظــل حماســة شــعبية واســعة. فــي عهــد الوحــدة القصيــر نســبًيا )حوالــى ثــالث ســنوات ونصــف( علــى 
الرغــم مــن منــاخ التســييس الواســع، والتحــركات الشــعبية العريضــة المســكونة بالهــّم القومــي العربــي، إال 
ــزاب  ــّل األح ــد ح ــي بع ــل السياس ــلطة للحق ــكار الس ــتخبارات، واحت ــزة االس ــو أجه ــة نم ــهدنا بداي ــا ش أنن

السياســية، الــذي كان شــرًطا مــن شــروط إنجــاز الوحــدة.
ــة،  ــة، وانُتخــب ناظــم القدســي رئيًســا للجمهوري ــاة السياســية البرلماني فــي عهــد االنفصــال، عــادت الحي
ــر مــن عــام ونصــف، وأطاحهــا انقــالب 8 آذار/ مــارس 1963 تحــت ذريعــة إعــادة  ــم تســتمر أكث لكنهــا ل
الوحــدة الســورية المصريــة، وجــاء البعــث إلــى الســلطة بقيــادة اللجنــة العســكرية )محمــد عمــران، صــالح 
جديــد، حافــظ األســد..( بعــد التخلــص مــن التيــار الناصــري فــي الجيــش والقضــاء علــى حركــة الضابــط 
جاســم علــوان، ثــم أطــاح حلــف صــالح جديــد -حافــظ األســد بأميــن الحافــظ ومحمــد عمــران والقيــادة 
التاريخيــة لحــزب البعــث. وفــي تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 1970 اســتفرد بالســلطة وزيــر الدفاع حافظ األســد، 
بعــد خســارة الجــوالن فــي هزيمــة حزيــران/ يونيــو 1967، بانقــالب ُســّمي بالحركــة التصحيحيــة، ليؤســس 
للمرحلــة األســدية بنظــام شــمولي اســتند إلــى اســتمرار العمــل بقانــون الطــوارئ واألحــكام العرفيــة الــذي بدأ 
العمــل بــه قبــل ذلــك، بــدًءا مــن آذار/ مــارس 1963، ثــم جــاء الدســتور الدائــم الــذي أقــر فــي عــام 1973، 
وشــرعن موضوعــة الحــزب القائــد للدولــة والمجتمــع؛ فالرئيــس هــو نفســه األميــن العــام للحــزب ويملــك 
ــا أي مفهــوم لفصــل الســلطات، وأســس النظــام الدكتاتــوري  ســلطات اســتثنائية، أي أن الدســتور ألغــى فعلًي
ــار، وأورث  ــد والن الشــمولي. حكــم حافــظ األســد ســوريا خــالل عقــدي الثمانينيــات والتســعينيات بالحدي
الحكــم البنــه بشــار الــذي حــاول بدايــة اإليحــاء باالنفتــاح، وتلبيــة مطالــب النــاس، لكســب التأييــد وتمكيــن 
حكمــه، لكــن ربيــع دمشــق لــم يــدم طويــاًل، وشــهدت البــالد مــن جديــد موجــات اعتقــال ونشــطت شــبكات 
الفســاد بــدم جديــد، إلــى أن أتــى الربيــع العربــي الــذي بــدأ فــي تونــس، وانتقــل إلــى مصــر، ثــم إلــى عــدد 

مــن الــدول العربيــة، ومنهــا ســوريا.
ــالث  ــهدت ث ــوريا ش ــظ أن س ــوري، نالح ــي الس ــخ السياس ــف للتاري ــتعراض المكث ــالل االس ــن خ م
مراحــل؛ المرحلــة األولــى صعــود المفاهيــم الحديثــة بالسياســة مــن نشــأة الكيــان الســوري إلــى عــام 1958، 
ثــم مرحلــة انتقاليــة مــن عــام 1958 إلــى عــام 1970، مــروًرا بعــام 1963 الــذي أّســس فعلًيــا للمرحلــة الثالثة 
التــي تلتهــا، وامتــدت عقــوًدا فــي مســار انحــداري كانــت ســمتها األســاس إلغــاء السياســة مــن المجتمــع، 

أســامة يونــس، أبــرز دســاتير ســوريا خــالل 100 عــام.. صــراع الميــدان والسياســة، موقــع روســيا اليــوم، 31   (3)

 https://cutt.us/fmFUW  .2019 أكتوبــر  األول/  تشــرين 
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واحتــكار الســلطة الحقــل السياســي، إلــى أن جــاءت الثــورة فــي آذار/ مــارس 2011.
شــهدت المرحلــة األولــى بشــكل عــام نشــوء األحــزاب السياســية وفصــل الســلطات واالنتخابــات وحريــة 
الصحافــة والنمــو فــي مؤسســات المجتمــع المدنــي بمــا فيهــا النقابــات والتعــرف إلــى المفاهيــم الحديثــة مثل 
الدســتور والمواطنــة والدولــة األمــة واالســتقالل والســيادة والديمقراطيــة واالشــتراكية... إلــخ. يمكــن عّدهــا 
مرحلــة تفّتــح، مــن دون أن ننســى أن هــذه المؤسســات كانــت مــن حيــث الشــكل محــاكاة لمــا هــو قائــم فــي 
الغــرب، لكنهــا فــي الواقــع كانــت أقــرب إلــى مفهــوم الجماعــة الملتفــة حــول زعامــة مــا، وتلعــب العوامــل 
التقليديــة دوًرا مهًمــا فــي بنيتهــا. أمــا األحــزاب األيديولوجيــة فكانــت أقــرب إلــى مفهــوم الجماعــة الدعويــة. 
ــا، حكمــت البنيــة االقتصاديــة واالجتماعيــة واأليديولوجيــة التــي تنتمــي إلــى عالــم متخلــف مفــوت،  واقعًي
ــوي  ــدي والحداث ــي والنق ــوي واإلصالح ــد النهض ــن الجه ــم م ــى الرغ ــر، عل ــد كبي ــى ح ــية إل ــَة السياس البني
ــد  ــده، عب ــد عب ــي ومحم ــة األفغان ــات مدرس ــي )إصالح ــري والثقاف ــل الفك ــرق الحق ــاول أن يخت ــذي ح ال
الرحمــن الكواكبــي، طــه حســين، علــي عبــد الــرازق، والحًقــا: نصــر حامــد أبــو زيــد، عبــد اللــه العــروي، 

محمــد أركــون، محمــد عابــد الجابــري، اليــاس مرقــص، صــادق جــالل العظــم، ياســين الحافــظ... إلــخ(.
فــي هــذه المرحلــة نشــأت األحــزاب الليبراليــة )الكتلــة الوطنيــة وتفرعاتهــا( التــي لعبــت دوًرا كبيــًرا فــي 
الحيــاة السياســية، وفــي معركــة االســتقالل، وانتهــى دورهــا فعلًيــا فــي عــام 1963 مــع مجــيء البعــث إلــى 

الســلطة.
ونشــأت أيًضــا األحــزاب العقائديــة كالحــزب الشــيوعي وجماعــة اإلخــوان المســلمين والحــزب الســوري 
ــرب.  ــن الع ــة القوميي ــث وحرك ــزب البع ــرب وح ــتراكيين الع ــة االش ــرة حرك ــل متأخ ــي مراح ــي، وف القوم
ــاد  ــزب االتح ــا ح ــي مقّدمه ــري وف ــدوي الناص ــار الوح ــزاب التي ــوء أح ــهدت نش ــة فش ــة الثاني ــا المرحل أم
ــل  ــزب العم ــكل ح ــة، وتش ــزاب العقائدي ــي األح ــامات ف ــهدت انقس ــة، فش ــة الثالث ــا المرحل ــتراكي. أم االش
الشــيوعي وأحــزاب جديــدة فــي الســاحة الكرديــة والمنظمــة اآلثوريــة والحــزب التركمانــي، علــى الرغــم مــن 

أن بعضهــا ترجــع جــذور تشــكله إلــى المرحلــة الثانيــة.   
2 - مرحلة حافظ األسد

عندمــا جــاء حافــظ األســد إلــى الحكــم، اســتثمر ظاهــرة التذمــر مــن سياســات التضييــق علــى الحريــات 
السياســية واالقتصاديــة التــي كانــت تمارســها ســلطات »الحــزب القائــد« علــى الصعيــد الداخلــي اقتــداء بمــا 
يمــارس فــي البلــدان االشــتراكية. فأظهــر انفتاًحــا علــى األحــزاب والقــوى السياســية واالجتماعيــة، وعلــى 
ــع  ــجاًما م ــر انس ــة أكث ــف براغماتي ــذ مواق ــي اتخ ــد الخارج ــى الصعي ــال. وعل ــال األعم ــار ورج ــة التج طبق
متطلبــات المجتمــع الدولــي، وتخلــى عــن ممارســة سياســات محكومــة باأليديولوجيــا وحدهــا، بــل وظــف 
األيديولوجيــا فــي ســبيل تدعيــم حكمــه. واســتثمر أيًضــا فــي مســألة مواجهــة إســرائيل، بهــدف تأميــن تمويــل 

ومســاعدات مســتمرة مــن دول الخليــج.
ــر  ــارع، واستبش ــي الش ــوي ف ــور ق ــا حض ــزال له ــتراكية ال ي ــة واالش ــية القومي ــزاب السياس ــت األح كان
معظمهــا بمجــيء حافــظ األســد. والحــال كذلــك بالنســبة إلــى غــرف التجــارة والصناعــة التــي كانــت تعبــر 
عــن مصالــح الطبقــة المدينيــة التــي كان لهــا نفــوذ سياســي ســابق، وأيًضــا طبقــة رجــال الديــن، لكنــه مــارس 

القمــع فــي حــّق كل مــن وقــف ضــد انقالبــه.
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ــب  ــى الترغي ــم عل ــتبدون، القائ ــكام المس ــه الح ــذي يتبع ــزدوج ال ــلوب الم ــد األس ــظ األس ــتخدم حاف اس
والترهيــب، أي سياســة االحتــواء مــن جهــة والقمــع واالعتقــال مــن جهــة ثانيــة، بعــد أن تخلــص مــن منافســيه 
المباشــرين بالســجن المؤبــد )كمــا حصــل مــع صــالح جديــد( أو االغتيــال )كمــا فعــل مــع اللــواء محمــد 

عمــران(.
ــة  ــت »الجبه ــع. فكان ــن المجتم ــة م ــورة ممنهج ــة بص ــاء السياس ــاًل إللغ ــواء مدخ ــة االحت ــت سياس كان
ــاكل  ــى هي ــا إل ــزاب وتحويله ــاء األح ــتار إللغ ــي الس ــة ه ــة السياس ــعار التعددي ــق ش ــة« وف ــة التقدمي الوطني
فارغــة، حيــن ارتضــت أن يكــون القــرار السياســي بيــد قيــادة حــزب البعــث، أي بيــد حافــظ األســد األميــن 
العــام للحــزب، اســتناًدا إلــى ميثــاق الجبهــة. بــل ارتضــت هــذه األحــزاب أن تحــرم مــن العمــل فــي صفــوف 
الطــالب والجيــش، وخســرت عملًيــا إمــكان التوســع والتأثيــر فــي القطــاع الشــبابي. وأشــرك حافــظ األســد 
ــجيع  ــا وتش ــى إضعافه ــل عل ــات، وعم ــر أو التعيين ــة التوزي ــالل عملي ــن خ ــم م ــض المغان ــوى ببع ــذه الق ه
انقســاماتها، بعــد أن خســرت الكثيــر مــن قاعدتهــا الشــعبية، لتتحــول الجبهــة إلــى وســيلة لالســتثمار السياســي 

ــة السياســية مــن أي مضمــون حقيقــي. وإفــراغ التعددي
فــي وقــت مبكــر، غــادر حــزب االتحــاد االشــتراكي بزعامــة جمــال األتاســي، وكان نائًبــا لرئيــس »الجبهــة 
ــم عــام 1973 الــذي تضمــن المــادة  ــة«، وســلك نهًجــا معارًضــا بعــد إقــرار الدســتور الدائ ــة التقدمي الوطني
ــي  ــار السياس ــن التي ــم م ــارض قس ــا ع ــع. كم ــة والمجتم ــًدا للدول ــث قائ ــزب البع ــرس ح ــي تك ــة الت الثامن
ــن  ــى أن دي ــص عل ــي تن ــادة الت ــاد الم ــا اعتم ــى إثره ــرى عل ــات، ج ــرت احتجاج ــتور، وج ــالمي الدس اإلس
رئيــس الدولــة اإلســالم. كذلــك، كان التعــاون مــع نظــام الحكــم أحــد خلفيــات االنقســام الــذي حصــل فــي 
ــا باســم الحــزب الشــيوعي  ــى مغــادرة الجبهــة تدريجًي الحــزب الشــيوعي الســوري عــام 1972، وانتهــى إل
الســوري/المكتب السياســي بزعامــة ريــاض التــرك وعمــر قشــاش وفايــز الفــواز. وتبلــور خطــه المعــارض 
منــذ عــام 1976، إذ عــارض دخــول الجيــش الســوري إلــى لبنــان، وتعــرض بعــض كــوادره الطالبيــة لالعتقال 

لعــدة ســنوات فــي إثــر مشــاركتهم فــي تظاهــرة يــوم األرض(4). 
ــب  ــة الترغي ــد سياس ــد األس ــورية، اعتم ــاحة الس ــي الس ــودة ف ــالمية الموج ــارات اإلس ــد التي ــى صعي وعل
ــن بطبقــة التجــار،  ــن المرتبطي ــر مــن طبقــة رجــال الدي والترهيــب نفســها، إذ احتــوى القســم األعظــم المؤث
وجعــل بعضهــم فــي وزارة األوقــاف، وســّهل لهــم الحصــول علــى بعــض االمتيــازات والمغانــم، وكذلــك 
ــا  ــرآن، والحًق ــظ الق ــد لتحفي ــدارس األس ــور، وم ــو الن ــة أب ــارو، مؤسس ــيخ كفت ــي الش ــة المفت ــم مؤسس دع
ــار اإلســالمي،  ــاآلالف(. كمــا حدثــت اعتقــاالت فــي صفــوف التي ــم نســائي ب الترخيــص للقبيســيات )تنظي
ولوحقــت كــوادر مــن اإلخــوان المســلمين، والكــوادر التــي لهــا عالقــة بمؤســس »الطليعــة المقاتلــة« الشــيخ 
مــروان حديــد الــذي اعتقــل فــي دمشــق أواســط الســبعينيات، وجــرت تصفيتــه فــي المعتقــل، إذ لوحــق أتباعــه 
ــتبدادي  ــام االس ــج النظ ــك أن نه ــة. ال ش ــزرة المدفعي ــت بمج ج ــاالت ُتوِّ ــن االغتي ــلة م ــدؤوا بسلس ــن ب الذي
ــكرية،  ــة العس ــد المؤسس ــى صعي ــة عل ــس طائفي ــى أس ــزت عل ــي ارتك ــه الت ــب قرارات ــى جان ــمولي، إل والش
ــة  ــاد ذي الصبغ ــف المض ــال العن ــق ألعم ــحت الطري ــعة، وأفس ــة البش ــة المدفعي ــدوث جريم ــهلت ح ــد س ق

ــة. ــع القــوى والشــخصيات الوطني ــد ُأدينــت المجــزرة مــن جمي ــة، وق الطائفي

(4)  اعتقــل فــي حينــه عــدد مــن الطــالب الجامعييــن الذيــن أمضــوا ســنوات فــي المعتقــل، مــن بينهــم: حكمــت 

ــهابي. ــير الش ــن، تيس ــز الدي ــرزاق ع ــد ال ــن، عب ــازي البدي ــة، غ ــان نيربي ــرة، فرح ــو جم أب
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ــة،  ــداًء مــن عــام 1976، بــدأت الحــوارات بيــن أقســام األحــزاب التــي خرجــت مــن الجبهــة التقدمي  ابت
بشــكل رئيــس بيــن حــزب االتحــاد االشــتراكي والحــزب الشــيوعي الســوري/المكتب السياســي، ثــم انضــم 
ــة  ــي »الجبه ــاًل ف ــارك أص ــم يش ــذي ل ــظ( ال ــين الحاف ــة ياس ــي )بزعام ــوري العرب ــال الث ــزب العم ــا ح إليهم
ــرم  ــع أك ــيق م ــاش، بالتنس ــي عي ــد الغن ــة عب ــرب« بزعام ــتراكيين الع ــة االش ــم »حرك ــة« ث ــة التقدمي الوطني
الحورانــي الزعيــم التاريخــي للحركــة، وكذلــك حــزب البعــث الديمقراطــي بزعامــة إبراهيــم ماخــوس، بعــد 
ــم  ــا ل ــة، لكنه ــادة القومي ــزب البعث-القي ــع ح ــوارات م ــا ح ــرت أيًض ــة، وج ــة مهم ــات نقدي ــه مراجع إجرائ

تفــِض إلــى اتفــاق مشــترك.
فــي نهايــة عــام 1979 وقعت خمســة أحــزاب ميثــاق تحالــف ُأطلــق عليــه »التجمــع الوطنــي الديمقراطي«، 
وانتخــب جمــال األتاســي رئيًســا لــه، وتبنــى الميثــاق النضــال فــي ســبيل التغييــر الوطنــي الديمقراطــي وإقامــة 

دولــة المواطنــة وإلغــاء جميــع أشــكال التمييز.
جــاء تشــكيل التجمــع الوطنــي الديمقراطــي فــي ظــل أزمــة عامــة كانــت تشــهدها البــالد سياســًيا واقتصادًيــا 
ــيره  ــن تباش ــة، وكان م ــة والعلمي ــات المهني ــراك النقاب ــه ح ــى رأس ــعبي كان عل ــراك ش ــل ح ــي ظ ــا، وف وأمنًي
بيــان نقابــة محامــي دمشــق فــي عــام 1978 الــذي طالــب بوقــف العمــل بقانــون الطــوارئ واألحــكام العرفيــة 

واســتقالل النقابــات وإطــالق الحريــات(5).
كمــا شــهدت ســوريا آنــذاك حــوادث وأعمــال عنــف واغتيــاالت، كان أبرزهــا مجــزرة المدفعيــة التي أشــرنا 
إليهــا، والتــي كان يقــف خلفهــا تنظيــم الطليعــة المقاتلــة لإلخــوان المســلمين. وقبــل هــذه المجــزرة كانــت 
الســلطة تتهــم حــزب البعث/القيــادة القوميــة الموالــي لقيــادة البعــث العراقــي، بالقيــام بمثــل هــذه األعمــال.

أعلــن التجمــع الوطنــي الديمقراطــي عــن نفســه، وكان آنــذاك يمثــل خًطــا ثالًثــا، فــي بيانــه الشــهير أواســط 
ــالل  ــوريا خ ــق س ــع مناط ــي جمي ــوف ف ــرات األل ــع بعش ــاق واس ــى نط ع عل ــذي ُوزِّ ــارس 1980 ال آذار/ م
انتفاضــة عــام 1980 ، واإلضــراب العــام الــذي شــمل معظــم المــدن الســورية باســتثناء دمشــق، إذ حّيــا البيــان 
الحــراك الشــعبي، وطالــب بســحب الجيــش مــن المــدن المحاصــرة، وإلغــاء األحــكام العرفيــة، ووقــف حالــة 

ــن فــي دمشــق قــرارات تطالــب فيهــا بالرفــع الفــوري  ــة المحامي ــو 1978 أصــدرت نقاب ــران/ يوني (5)  فــي حزي

لقانــون األحــكام العرفيــة الــذي كان ســائًدا منــذ كانــون األول/ ديســمبر 1962، ودانــت ممارســة التعذيــب 
ــر  ــاطات غي ــي نش ــاركوا ف ــة إذا ش ــل النقاب ــن قب ــلكية م ــر مس ــيتعرضون لتدابي ــم س ــن أنه ــذرت المحامي وح
قانونيــة بانســجام مــع الســلطات. وفــي 17 آب/ أغســطس 1978 تقــدم رئيــس النقابــة صبــاح الركابــي إلــى 
الســلطات طالًبــا احتــرام أحــكام القوانيــن وإطــالق ســراح المعتقليــن بــدون محاكمــة. وفــي 11 تشــرين ثاني/ 
نوفمبــر صــّوت مؤتمــر المحاميــن العــام فــي حلــب داعًمــا قــرارات مجلــس نقابــة محامــي دمشــق. فــي أول 
كانــون أول/ ديســمبر دعــا المؤتمــر العــام للمحاميــن فــي ســورية إلــى عقــد جلســة طارئــة وطالــب باســتقاللية 
القضــاء، وإنهــاء األحــكام العرفيــة وإلغــاء المحاكــم الخاصــة. وبعــد مــدة وجيــزة مــن ذلــك االجتمــاع تعــدى 
أعضــاء مــن فــرق ســرايا الدفــاع – الحــرس الرســمي – الــذي يرأســه رفعــت األســد– علــى أحــد المحاميــن 
وزوجتــه. وأعلــن محامــو دمشــق اإلضــراب ليــوم واحــد احتجاًجــا ودعمتهــم فــي ذلــك نقابــات المحاميــن 
فــي حمــص وحلــب وحمــاه وديــر الــزور. راجــع: خلــود الصغيــر، ســوريا فــي معتقــل البعث/األســد – قصــة 

  .https://cutt.us/pP77x ،2012 ــة(، 28 نيســان/ أبريــل وطــن )2(، موقــع )ســوريا حري
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الطــوارئ المزمنــة، وطــرح مخرًجــا لألزمــة العامــة التــي تعصــف بالبــالد مــن خــالل جمعيــة تأسيســية تتولــى 
صياغــة دســتور جديــد ديمقراطــي، وإجــراء انتخابــات حــرة علــى طريــق االنتقال إلــى نظــام وطنــي ديمقراطي 
يعبــر عــن إرادة الشــعب. واســتعاد البيــان الشــعار الــذي رفــع خــالل مرحلــة االســتقالل )الديــن للــه والوطــن 

للجميــع(.
نجــح النظــام فــي إخمــاد الحــراك الشــعبي بعــد وقــوف غرفــة تجــارة دمشــق إلــى جانبــه، وكذلــك موقــف 
ب أن أحدهــم  ــر مفاوضــات جــرت مــن خــالل وســطاء فــي حلــب )ُســرِّ ــادة اإلخــوان المســلمين فــي إث قي
ــي  ــهير ف ــا الش ــة بيانه ــة المقاتل ــدرت الطليع ــان( وأص ــي لبن ــالمية ف ــة اإلس ــس الجماع ــن رئي ــي يك كان فتح
مواجهــة قــوى التجمــع الوطنــي الديمقراطــي »عــودوا إلــى جحوركــم«. كســب النظــام الوقــت، وانقــّض فــي 
7 نيســان/ أبريــل 1980 علــى مــدن الوســط والشــمال، وقمــع مالييــن النــاس بعــد محاصرتــه للمــدن معلنًــا 
بــدء الحــل األمنــي، فاختــزل األزمــة بمنطــق المؤامــرة، وحــلَّ النقابــات المهنيــة التــي تحركــت فــي مواجهتــه، 
وتوجــه إلــى قمــع النــاس العادييــن، ألنــه يــدرك أن عــدوه األساســي هــو الشــعب، الحاضنــة األساســية ألي 

معارضــة ضــده.
ــيوعي  ــزب الش ــوادر الح ــى ك ــع عل ــز القم ــال، وترك ــق واالعتق ــي للتضيي ــع الوطن ــوى التجم ــت ق تعرض
الســوري/المكتب السياســي، بعــد اعتمــاد النظــام المواجهــة األمنيــة والعســكرية فــي نيســان/ أبريــل 1980، 
وخــالل عمليــات ســحق الحــراك الشــعبي جــاء حــّل النقابــات المهنيــة، وتوجهــت أجهــزة النظــام لتصفيــة 
الحســاب مــع مــن شــارك فــي الحــراك، وكذلــك تجــاه تنظيــم اإلخــوان المســلمين، فوجهــت حملــة واســعة 
ــوان  ــة اإلخ ــى جماع ــن إل ــم المنتمي ــي بتجري ــذي يقض ــرار 49 ال ــدور الق ــد ص ــم بع ــاء التنظي ــى أعض عل
المســلمين، وفــي الســياق ارتكــب النظــام مجــزرة ســجن تدمــر فــي إثــر المحاولــة الفاشــلة الغتيــال حافــظ 

ــو 1980. ــران/ يوني األســد فــي حزي
ــع معاهــدة الصداقــة الســورية الســوفياتية فــي 8 تشــرين  خــالل رحلــة حافــظ األســد إلــى موســكو لتوقي
أول/ أكتوبــر، أمــر بتوجيــه ضربــة شــديدة للحــزب الشــيوعي الســوري/المكتب السياســي كهدية للســوفيات؛ 
ــزب  ــمي )الح ــداش الرس ــد بك ــزب خال ــوريا، أي ح ــي س ــم ف ــة معتمده ــم لمصلح ــن خصومه ــص م التخل
الشــيوعي الســوري( المنضــوي فــي جبهــة النظــام. اســتهدفت الحملــة الجهــاز العصبــي للحــزب الشــيوعي 
ــنوات  ــو 250 كادًرا لس ــال نح ــي اعتق ــت ف ــة، ونجح ــة والفرعي ــة والمناطقي ــادات المركزي ــارض، القي المع
طويلــة. أفلــت بعــض القيادييــن مــن االعتقــال، وانتقلــوا إلــى حيــاة التخفــي، وقــادوا الحــزب طــوال عقديــن 
بصــورة ســرية. وكذلــك كان الحــال بخصــوص كــوادر حــزب العمــال وحــزب االتحــاد االشــتراكي، إضافــة 

إلــى كــوادر مــن البعــث الديمقراطــي، وكــوادر أخــرى لهــا عالقــة بحــزب البعث-القيــادة القوميــة. 
أمــا حــزب العمــل الشــيوعي الــذي نشــأ فــي عــام 1981، بعــد تحولــه مــن رابطــة العمــل الشــيوعي، فقــد 
ــزة  ــنتها أجه ــي ش ــرة الت ــة الكبي ــالت التصفي ــن حم ــبعينات، لك ــر الس ــي أواخ ــال ف ــالت اعتق ــرض لحم تع
ــهد  ــة، واسُتش ــنوات طويل ــوادره لس ــن ك ــات م ــت المئ ــي 1982 و1987. اعتقل ــن عام ــت بي ــلطة حدث الس
بعضهــم تحــت التعذيــب )محمــد عبــود، مضــر الجنــدي(. كمــا طالــت االعتقــاالت كــوادر فلســطينية ســورية 

مــن فتــح وتنظيمــات فلســطينية يســارية.
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بعــد مجــزرة حمــاة فــي عــام 1982 التــي راح ضحيتهــا نحــو 25 ألــف قتيل مــن أهالــي المدينــة، واختطاف 
وتغييــب اآلالف خــالل شــهر واحــد )شــباط/ فبرايــر(، ظهــرت تحالفــات جديــدة فــي الخــارج، كان أبرزهــا 
جبهــة تحريــر ســوريا برئاســة أكــرم الحورانــي، ضمــت آنــذاك: حــزب البعث-القيــادة القوميــة المدعــوم مــن 
البعــث الحاكــم العراقــي، وحركــة اإلخــوان المســلمين، وتيــار مــن حركــة االشــتراكيين العــرب، وشــخصيات 
ــر ســوريا  ــدة مقيمــة فــي الخــارج. وطرحــت الجبهــة برنامًجــا إلســقاط النظــام وتحري سياســية ســورية عدي
مــن الســلطة األســدية، لكــن مفاجــأة النظــام كانــت بعقــد صفقــة مصالحــة مــع الطليعــة المقاتلــة لإلخــوان 
المســلمين بزعامــة عدنــان عقلــة، علــى الرغــم مــن أنــه حّملهــا مســؤولية العنــف وارتــكاب مجــزرة المدفعيــة 
فــي حلــب مــع الضابــط ابراهيــم اليوســف الــذي قتــل بعــد أشــهر مــن حصولهــا. تمــت الصفقــة بإشــراف 
ضابــط المخابــرات اللــواء علــي دوبــا بعــد اإلمســاك بعدنــان عقلــة، القائــد الميدانــي للطليعــة المقاتلــة، أو 
ــليمهم  ــد تس ــة بع ــي الطليع ــادات ومقاتل ــق قي ــو بح ــرارات عف ــام 1985 ق ــي ع ــدرت ف ــه. وص ــليمه نفس تس

مخــازن أســلحة كانــت فــي حوزتهــم. 
جــرت أكثــر مــن محاولــة خــالل الثمانينيــات فــي الخــارج لتشــكيل جبهــات بأســماء مختلفــة، معظمهــا 
كان مدعوًمــا مــن خصــم النظــام اللــدود، أي النظــام العراقــي، لكــن مثــل هــذه التشــكيالت لــم تســتمر، أمــا 

التجمــع الوطنــي الديمقراطــي فقــد اســتمر فــي ممارســة نشــاط أقــرب إلــى العمــل الســري.
فــي بدايــة التســعينيات، حــدث تقــارب بيــن حــزب العمــل الشــيوعي الــذي كان يصــدر جريدتــه الســرية 
ــا ومســتمًرا، وكان يجــري التنســيق  ــي الديمقراطــي، وظــلَّ الحــوار قائًم ــة الحمــراء«، والتجمــع الوطن »الراي
علــى صعيــد بعــض المواقــف، وأخــذ حــزب العمــل علــى عاتقــه توزيــع نشــرة »الموقــف الديمقراطــي« مثــل 
أي حــزب مــن أحــزاب التجمــع، وكان يأخــذ حصتــه بشــكل دوري إلــى أن حدثــت الضربــة األمنيــة القاســية 

باعتقــال مجموعــة كــوادر قياديــة مالَحقــة، كان مــن بينهــم عبــد العزيــز الخيــر.
انتقــل التجمــع الوطنــي بعــد عــام 1990 تدريًجــا إلــى اســتراتيجية جديــدة(6)، تســتند إلــى المبــادرة والدفــع 
ــي  ــع الداخل ــى الوض ــيطران عل ــن تس ــاك ظاهرتي ــأن هن ــال ب ــع الح ــخيصه لواق ــد تش ــي، بع ــاط علن ــى نش إل
الســوري؛ األولــى، تتلخــص بالبنيــة المتكلســة للنظــام غيــر القابلــة ألي إصــالح أو تغييــر داخلــي، والثانيــة، 
حالــة عجــز المجتمــع عــن القيــام بفعــل مــا مــن أجــل التغييــر بســبب القمــع الشــديد والســحق الــذي تعــرض 
لــه، خاصــة خــالل عقــد الثمانينيــات بمــا فــي ذلــك قــوى المعارضــة السياســية التــي اســُتنفدت فــي االعتقــال 
والمالحقــة وكــم األفــواه، وال ســبيل إلــى كســر هــذه الحلقــة وتجــاوز االســتعصاء إال بتشــجيع كل المبادرات 
ر أن ُيصــدر التجمــع نشــرة تمثــل الخــط السياســي  بمــا فيهــا تشــكيل هيئــات ولجــان حقــوق إنســان، وتقــرَّ
ــه. صــدر العــدد األول للنشــرة المشــتركة، وســميت )الموقــف الديمقراطــي(، واســتمرت  المشــترك ألحزاب

نحــو عشــرين عاًمــا، وتوقفــت فــي عــام 2011.
ــر،  ــس ومص ــي تون ــي ف ــع العرب ــه الربي ــا في ــا حّي ــر 2011 بياًن ــباط/ فبراي ــي ش ــي ف ــع الوطن ــدر التجم أص
ودعــا فيــه الجماهيــر الســورية إلــى التحــرك، وأشــار إلــى أن الربيــع الســوري قــادم ال محالــة بســبب تراكــم 
ــان  ــع البي ــا م ــان متناغًم ــاء البي ــد ج ــد، وق ــرج الوحي ــو المخ ــي ه ــي الديمقراط ــر الوطن ــات، وأن التغي األزم

ــه.  ــة العامــة إلعــالن دمشــق فــي حين ــه األمان الــذي أصدرت

(6)  رسالة داخلية موقعة من قيادة التجمع الوطني بتاريخ كانون أول/ ديسمبر 1989.
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الربيع العربي واألحزاب السياسية؛ سوريا مثال

ــخ 30  ــن تاري ــدًءا م ــه ب ــه(7)، ألن ــان ل ــر بي ــي آخ ــع الوطن ــدر التجم ــل 2011، أص ــان/ أبري ــي 13 نيس وف
حزيــران/ يونيــو 2011 ســتصبح معظــم أطرافــه جــزًءا مــن هيئــة التنســيق الوطنيــة. فــي هــذا البيــان األخيــر، 
أعلــن التجمــع عــن تأييــده للحــراك الشــعبي الســلمي الــذي يطالــب بالحريــة والكرامــة، وأوضــح رؤيتــه إلــى 

م، وإلــى الحــوار بيــن الســلطة والمعارضــة الــذي كان مثــار نقــاش عــام.  المخــرج مــن الوضــع المتــأزِّ
ــة  ــات مركزي ــاء مؤسس ــه بإنش ــز فاعليت ــعينيات، تعزي ــات والتس ــالل الثمانيني ــي، خ ــع الوطن ــاول التجم ح
ــا تخصصيــة، شــارك فيهــا عــدد مــن المثقفيــن المســتقلين. لعــب هــذا النشــاط، إضافــة إلــى  وفرعيــة ولجاًن
تغييــرات إقليميــة ودوليــة )انتقــال ريــاح التغييــر الديمقراطــي إلــى بلــدان عديــدة، خاصــة فــي أوربــا الشــرقية، 
ــالل  ــة. فخ ــة للسياس ــودة التدريجي ــي الع ــا ف ــد( دوًرا مهًم ــام األس ــف نظ ــكو حلي ــام تشاوشيس ــقوط نظ وس
حــرب الخليــج األولــى والعــدوان األميركــي علــى العــراق، صــدر بيانــات عــن الكتــاب والمثقفيــن، وكذللــك 
ــم  ــل معظ ــان، اعتق ــوق اإلنس ــة وحق ــات الديمقراطي ــن الحري ــاع ع ــان الدف ــكلت لج ــا تش ــن، كم المحامي

مؤسســيها، ومــع ذلــك لــم تســتطع االعتقــاالت والضغــوط وقــف هــذا النــوع مــن النشــاط. 
ــمال  ــرود ش ــة يب ــي مدين ــال ف ــي لالعتق ــيوعي/المكتب السياس ــزب الش ــاء الح ــن أعض ــدد م ــرض ع تع
دمشــق فــي إثــر كتابــات علــى جــدران المــدارس تدعــو إلــى إســقاط تشاوشيســكو ســوريا. تعرضــوا لتعذيــب 
شــديد، استشــهد فــي إثــره الشــاب المهنــدس منيــر فرنســيس، ونجــا آخــرون )ســمير حــداد ويوســف غيــث( 
بأعجوبــة(8). وقــد عنونــت جريــدة نضــال الشــعب للحــزب الشــيوعي الســوري/المكتب السياســي افتتاحيتهــا 
فــي حينــه )دولــة الالدولــة والالقانــون( واصفــة النظــام الحاكــم بالهمجيــة الخارجــة علــى أي قانــون، ومــن 

دون أن يقــف فــي وجههــا أي رادع.
ــة  ــتنزفة ومنهك ــة مس ــها ضعيف ــة نفس ــية المعارض ــوى السياس ــدت الق ــعينيات، وج ــة التس ــة مرحل ــع بداي م
بســبب االعتقــال والقمــع والمالحقــات المديــدة، إذ اضطــرت إلــى التقوقــع النســبي، دفاًعــا عــن اســتمرارية 
وجودهــا، مــا أدى إلــى حســر تأثيرهــا ونفوذها السياســي فــي المجتمــع، وأدركــت أن الضربــات المتتاليــة التي 

(7)  جــاء فــي هــذا البيــان مــا يلــي: »يتعامــل التجمــع الوطنــي الديمقراطــي مــع أيــة دعــوة للحــوار بشــكل متــوازن، 

ــر. التدقيــق فــي مصــدر دعــوة الحــوار  فهــو ال يرفــض أو يديــر ظهــره مــن حيــث المبــدأ، كمــا ال يقبــل دون تبصُّ
أو الطريقــة التــي تعــرض فيهــا هــام وأساســي، والمقبــول هنــا مــن طرفــه هــو تلــك الدعــوة العلنيــة أمــام الــرأي 
ــراف  ــب األط ــوار أن تذه ــالق الح ــرض إط ــك يفت ــام. كذل ــي النظ ــا ف ــية علي ــادر سياس ــل مص ــن قب ــام م الع
ولديهــا شــكل مــا مــن الثقــة بجــدواه، وهنــا يصبــح المطلــوب مــن النظــام إرســال عــدد مــن الرســائل اإليجابية 
لتأكيــد صدقيتــه فــي اختيــار مبــدأ الحــوار، ولعــل أهمهــا فــي هــذه اللحظــة السياســية: محاســبة المســؤولين 
عــن ممارســة العنــف والقتــل ضــد المتظاهريــن، إطــالق ســراح جميــع المعتقليــن السياســيين، وقــف الحملــة 
اإلعالميــة المغرضــة ضــد االحتجاجــات والمعارضيــن، وقــف العمــل بقانــون الطــوارئ واألحــكام العرفيــة، 

واالعتــراف العلنــي بوجــود معارضــة ســورية وبحقهــا فــي العمــل الحــر.
ــدم إال  ــوار ال تخ ــوة الح ــأن دع ــة ب ــتزداد القناع ــوار، وس ــة للح ــة صحي ــق بيئ ــن تخل ــرات ل ــذه المؤش دون ه  
ــا  ــق اإلصــالح. وهن ــه يســير فــي طري ــه، واإليحــاء للداخــل الســوري والخــارج بأن خــروج النظــام مــن أزمت
نؤكــد أن التجمــع الوطنــي الديمقراطــي قــد عاهــد نفســه وشــعبه، كمــا ســائر قــوى المعارضــة الوطنيــة داخــل 

ــة«. ــة والكرام ــو الحري ــعبنا نح ــاالت ش ــاء ونض ــى دم ــاوم عل ــورية، أال يس س
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=263968 :انظر الرابط اآلتي  

(8)  تمكــن مــن الفــرار أيًضــا لطيــف حــداد، الطالــب الجامعــي الــذي ســبق لــه أن اعتقــل علــى خلفيــة نشــاطه فــي 

ــام 1980.  ــب ع ــة حل ــرة جامع ــي تظاه ــي ف ــوري/المكتب السياس ــيوعي الس ــزب الش الح

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=263968
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قامــت بهــا أجهــزة الســلطة، فــي إطــار عملهــا الممنهــج إللغــاء السياســة مــن المجتمــع، قــد أّدت إلــى خلــل 
أكبــر فــي ميــزان القــوى لمصلحــة النظــام، ومــن ثــم حاولــت أن تعيــد النظــر فــي جانــب مــن اســتراتيجيتها 
وتكتيكاتهــا بالتوجــه إلــى فــرض نــوع  مــن النشــاط العلنــي، مــن خــالل دور مباشــر أو غيــر مباشــر، وخلــق 
ــة  ــة أن القبض ــرتها، خاص ــد خس ــع ق ــتعادة مواق ــا باس ــد م ــى ح ــت إل ــام، ونجح ــأن الع ــة الش ــاخ لمزاول من
األمنيــة للســلطة تراخــت نســبًيا، وجــرى اإلفــراج عــن أعــداد كبيــرة مــن المعتقليــن، وباتــوا شــخصيات علنيــة 
لهــا مكانتهــا االجتماعيــة وحاضنتهــا الشــعبية، ويقصدهــا كل مــن لديــه ميــول معارضــة، ويبحــث عــن دور. 
وعــادت بعــض الجمعيــات المتوقفــة والمجمــدة إلــى النشــاط، مثــل نــدوة الثالثــاء االقتصاديــة. وتــم اإلفــراج 
فــي منتصــف عــام 1998 عــن المعــارض الكبيــر ريــاض التــرك، األميــن األول للحــزب الشــيوعي الســوري/

المكتب السياســي.
ثانًيا: عهد األسد االبن وقيام الثورة

1 - موت حافظ األسد ومجيء بشار 

بعــد طــرح شــعار »األســد إلــى األبــد«، كان حافــظ األســد يحضــر لمــن يخلفــه مــن أســرته علــى طريقــة 
كوريــا الشــمالية التــي كان يشــكل نظــام حكمهــا الشــمولي والوراثــي بالنســبة إليــه نموذًجــا يحتــذى.

ــورية  ــدن الس ــي كل الم ــذ ف ــاًل للتنفي ــااًل قاب ــاة مث ــت حم ــلطة، بات ــا الس ــي نفذته ــاة الت ــزرة حم ــد مج بع
لســحق المجتمــع والمعارضــة، وانتقــل األســد إلــى إضعــاف مراكــز القــوى التــي نمــت داخــل بنيــة النظــام 
العســكرية واألمنيــة فــي معركتــه ضــد الشــعب بمــا فيهــا مركــز قــوة أخيــه رفعــت األســد الــذي أبعــده إلــى 
خــارج ســوريا. وتدريًجــا، تــم تحضيــر ابنــه البكــر باســل الــذي مــات فــي ظــروف غامضــة عــام 1994، مــا 
اضطــره إلــى أن يســتدعي ابنــه بشــار مــن مــكان إقامتــه فــي بريطانيــا بغــرض الدراســة، وبــدأ بإعــداده بشــكل 

مكثــف عســكرًيا وسياســًيا، وبإدخالــه إلــى ملفــات سياســية عديــدة. 
ــا حضــور شــخصيات رفيعــة  فــي 10حزيــران/ يونيــو 2000، ُأعلــن عــن مــوت حافــظ األســد. كان الفًت
المســتوى ممثلــة لألطــراف الدوليــة واإلقليميــة فــي جنازتــه، وكان واضًحــا أن هــذه األطــراف قــد اتخــذت 

قرارهــا بدعــم بشــار خلًفــا ألبيــه. 
ــب  ــدام نائ ــرارات خ ــن ق ــدًءا م ــد، ب ــار األس ــى بش ــلطة إل ــليم الس ــة تس ــل مهزل ــا تفاصي ــا أيًض وكان الفًت
ــرعة  ــد بس ــذي ُعق ــعب ال ــس ش ــى مجل ــكرية، إل ــة عس ــى رتب ــد ألعل ــار األس ــع بش ــة بترفي ــس الجمهوري رئي
ــة  ــر إحــدى مــواد الدســتور خــالل دقائــق )تخفيــض شــرط العمــر للترشــح لمنصــب رئاســة الجمهوري ليغي

ــا(. ــذاك 34 عاًم ــد آن ــار األس ــر بش ــع عم ــق م ليتواف
2 - ربيع دمشق والعقد األول من عهد األسد االبن

ي بشــار األســد رئيًســا عبــر عمليــة اســتفتاء شــكلي، علــى طريقــة والــده، ال تتوافــر فيهــا أيٌّ  بعــد أن ُســمِّ
مــن مقومــات العمليــة الديمقراطيــة، ألقــى خطــاب القســم فــي 17 تمــوز/ يوليــو 2000، الــذي أظهــر فيــه 
ــق  ــن أطل ــة« حي ــه التصحيحي ــة »حركت ــي بداي ــد ف ــظ األس ــل حاف ــا فع ــر، مثلم ــرأي اآلخ ــواًل بال ــا وقب انفتاًح
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ــع  ــدين، ورف ــؤولين الفاس ــن والمس ــض المديري ــن بع ــد االب ــك، أزاح األس ــد ذل ــام. بع ــود وزرع األوه الوع
شــعار »التحديــث والتطويــر«، وأعلــن أن نهًجــا إصالحًيــا قــد بــدأ، لكــن ســرعان مــا عــاد مضمــون الخطــاب 
ــرأي اآلخــر، بعــد أن  ــر وال ــة التعبي ــر لحري ــم تتحمــل الســلطات الهامــش الصغي ــى الواجهــة، إذ ل ــم إل القدي
عّمــت النقاشــات الواســعة معظــم مناطــق ســوريا فــي المنتديــات التــي تشــكلت ســريًعا. فعــادت لغــة التهديــد 
علــى لســان نائــب رئيــس الجمهوريــة عبــد الحليــم خــدام، وتقــرر حظــر المنتديــات فــي 17 شــباط 2001، 
أي بعــد ســبعة أشــهر مــن خطــاب القســم، وُأغلــق حوالــى 70 منتــدًى، ثــم رفعــت العصــا عالًيــا فــي أيلــول/ 
ــي  ــم المحام ــيين، منه ــطين والسياس ــن الناش ــة م ــال مجموع ــع، واعتق ــذا الربي ــم وأد ه ــبتمبر 2001، وت س
الراحــل حبيــب عيســى، الناطــق اإلعالمــي باســم منتــدى جمــال األتاســي للحــوار الديمقراطــي، والمحامــي 

ريــاض التــرك، األميــن األول للحــزب الشــيوعي الســوري/المكتب السياســي. 
إضافــة إلــى المنتديــات، شــهد ربيــع دمشــق حــراًكا واســًعا، كان مــن أبــرزه البيــان الموقــع مــن 99 مثقًفــا 
ســورًيا فــي تشــرين األول/ أكتوبــر 2000، ثــم بيــان األلــف، وتشــكلت لجــان إحيــاء المجتمــع المدنــي التــي 
ضمــت عــدًدا كبيــًرا مــن الشــخصيات الثقافيــة؛ ميشــيل كيلــو، نبيــل المالــح، عــارف دليلــة، حســين العــودات، 
ــن  ــان المحامي ــم بي ــخ، ث ــار... إل ــازم نه ــح، ح ــاج صال ــين ح ــد، ياس ــرزاق عي ــد ال ــه، عب ــد الل ــي العب عل
ــن والمحاكــم االســتثنائية  ــات العامــة، وبإلغــاء القواني ــوا بإطــالق الحري ــن طالب ــن الســوريين الذي والحقوقيي
ــل:  ــات ومراكــز حقــوق اإلنســان مث وبمراجعــة دســتورية شــاملة. كمــا تشــكل عــدد مــن منظمــات وجمعي

الجمعيــة الســورية لحقــوق اإلنســان، سواســية، المنظمــة العربيــة لحقــوق اإلنســان... إلــخ.    
ــا  ــة حضره ــات خطابي ــي؛ مهرجان ــي الديمقراط ــع الوطن ــزاب التجم ــي ألح ــبه علن ــاط ش ــل نش ــا حص كم
اآلالف فــي أحــد مالعــب دومــا، فــي ذكــرى تأســيس حــزب االتحــاد االشــتراكي وثــورة 23 تمــوز/ يوليــو، 
شــاركت فيهــا أحــزاب التجمــع وجمهــور المعارضــة الديمقراطيــة، وألقيــت كلمــات باســم التجمــع الوطنــي 
فــي األعــوام 2003 و2004 و2005. واإلعــالن فــي مؤتمــر صحفــي فــي مكتــب المحامــي خليل معتــوق(9)، 
فــي صيــف 2005، عــن عقــد المؤتمــر الســادس للحــزب الشــيوعي الســوري/المكتب السياســي الــذي غيــر 
ــن أول. صــدور وثيقــة  ــه هوشــه كأمي ــد الل ــى حــزب الشــعب الديمقراطــي الســوري، وانتخــب عب اســمه إل
الشــرف عــن اإلخــوان المســلمين فــي 2001، والتــي القــت ترحيًبــا مــن بقيــة القــوى السياســية، واعتبــرت 

اقتراًبــا مــن الخطــاب الوطنــي الديمقراطــي(10).
ــن  ــاءه المالحقي ــه أعض ــب في ــا طال ــي بياًن ــي الديمقراط ــع الوطن ــدر التجم ــام 2002 أص ــة ع ــي بداي ف
والمتخفيــن بالظهــور إلــى العلــن، وعددهــم تســعة، وبعضهــم أمضــى مــا يزيــد علــى العشــرين عاًمــا فــي حالة 
التخفــي، فــي مبــادرة تتضمــن شــكاًل مــن التحــدي والتأكيــد علــى حــق القــوى السياســية بالعمــل والنشــاط 
العــام وكســر القيــود المفروضــة علــى العمــل السياســي )بســام يونــس، عبــد الكريــم شــيخ الشــباب، فهمــي 

يوســف، عمــر حنيــش، يونــس زريقــة، ســمير رحــال، مــازن عــدي، رجــاء الناصــر، وائــل معــروف(. 
كان ربيــع دمشــق مؤشــًرا إلــى عــودة السياســة إلــى المجتمــع، ولــم تتمكــن إجــراءات الضغــط والتهديــد 
واالعتقــال مــن لجــم أو ضبــط تفاعــل القــوى السياســية والحقوقيــة والمدنيــة مــن متابعــة النشــاط والحــوار، 

(9)  المحامي خليل معتوق ما زال قيد االعتقال منذ أيلول/ سبتمبر2012.

ــل  ــي للعم ــرف وطن ــاق ش ــروع »ميث ــن مش ــو 2001 ع ــي أيار/ماي ــلمين ف ــوان المس ــة اإلخ ــت جماع (10)  أعلن

ــدن. ــي لن ــطس 2002 ف ــي آب/ أغس ــورية ف ــة الس ــر المعارض ــالل مؤتم ــرض خ ــورية« ُع ــي س ــي ف السياس
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ــو 2005 حيــث أغلــق بالقــوة وُحوصــر  ــار/ ماي ــى أي وصمــد منتــدى جمــال األتاســي للحــوار الوطنــي حت
وُمنــع رواده مــن الدخــول.

3 - إعالن دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي

فــي 16 تشــرين األول/ أكتوبــر 2005، وقعــت مجموعــة قــوى وأحــزاب وشــخصيات بياًنــا باســم ائتــالف 
»إعــالن دمشــق«، ضــّم طيًفــا واســًعا مــن ممثليــن عــن التجمــع الوطنــي الديمقراطــي ولجــان إحيــاء المجتمــع 
المدنــي، وتنظيمــات سياســية كرديــة وشــخصيات مســتقلة، وأيــده اإلخــوان المســلمون، ثــم انضمــوا إليــه، 
ثــم تخلــوا عنــه بعــد عــام، بعــد أن شــاركوا فــي »جبهــة الخــالص الوطنــي« مــع عبــد الحليــم خــدام الــذي 
انشــق علــى النظــام بعــد اغتيــال رئيــس الــوزراء اللبنانــي رفيــق الحريــري فــي شــباط/ فبرايــر 2005، وهــو 
ــوري  ــام الس ــى النظ ــرض عل ــة، وف ــي المنطق ــة ف ــات اإلقليمي ــي التوازن ــرق ف ل مفت ــكَّ ــذي ش ــال ال االغتي

االنســحاب العســكري مــن لبنــان.
وتركــت حادثــة االغتيــال آثارهــا فــي األوضــاع الداخليــة، وفــي العالقــات الســورية اللبنانيــة، وفــي هــذا 
الســياق جــاء »إعــالن دمشــق-بيروت« الــذي وقعــه حوالــى 150 مثقًفــا وسياســًيا مــن ســوريا، ومثلهــم فــي 
لبنــان، ويدعــو إلــى عالقــات متكافئــة بيــن البلديــة بعيــًدا عــن الوصايــة، ونجــم عنــه اعتقــاالت ومالحقــات 
فــي الســاحة الســورية لمجموعــة مــن الســوريين الموقعيــن، ومنهــم: ميشــيل كيلــو، أنــور البنــي، ومحمــود 

عيســى(11).
ســعى ائتــالف إعــالن دمشــق للتحــول إلــى مؤسســة مــن خــالل تشــكيل مجلــس وطنــي، وانتخــاب أمانــة 
عامــة، وقــد ُعقــد فــي أواخــر عــام 2007 بشــكل ســري فــي أحــد ضواحــي دمشــق، وحضــره 132 عضــًوا 
مــن أصــل 164 عضــًوا تمــت تســميتهم أو انتخبــوا مــن األطــر التــي يمثلونهــا، لكــن االئتــالف تعــرض ألزمــة 
ــة االنتخــاب، أدت إلــى خــروج حــزب االتحــاد االشــتراكي برئاســة  ــة بســبب نتائــج االنتخابــات وآلي داخلي
المحامــي حســن عبــد العظيــم، ثــم حــزب العمــل الشــيوعي، وقــد تركــت هــذه األزمــة انعكاســاتها الكبيــرة 
علــى وحــدة المعارضــة قبــل وخــالل الثــورة، كمــا لــم يمــض أســبوع حتــى بــدأت حملــة اعتقــاالت طالــت 
عــدًدا مــن أعضــاء األمانــة العامــة، ومــن كــوادر فــي مؤسســة اإلعــالن، كان مــن بينهــم ريــاض ســيف رئيــس 
األمانــة المنتخــب، ورئيســة المجلــس الوطنــي فــداء الحورانــي، وتركــت هــذه االعتقــاالت أثــًرا كبيــًرا فــي 

بنيــة اإلعــالن وتطــوره(12). 
اســتمّر اإلعــالن فــي العمــل بأشــكال أقــرب إلــى الســرية، وأنشــأ مكتًبــا لإلعــالم أشــرف علــى موقــع »نداء 
ــا لمكتــب  ــة األســتاذ ســمير النشــار رئيًس ــة، وانتخــب الشــخصية الليبرالي ــات دوري ســوريا« وأصــدر افتتاحي

ــا وناشــًطا وسياســًيا ســورًيا  ــو 2006، ووقعــه 274 مثقًف صــدر إعــالن دمشــق بيــروت فــي 12 مــن أيار/ماي  (11)

ــي  ــوري النهائ ــراف الس ــدًءا باالعت ــورية-اللبنانية ب ــات الس ــذري للعالق ــح ج ــى تصحي ــه إل ــوا في ــا دع ولبنانًي
ــن. ــن البلدي ــي بي ــادل الدبلوماس ــدود والتب ــيم الح ــروًرا بترس ــان وم ــتقالل لبن باس

فــي 9 كانــون األول/ ديســمبر 2007، شــنت األجهــزة األمنيــة الســورية حملــة علــى األفــراد الذيــن حضــروا   (12)

االجتمــاع، واعتقلــت أكثــر مــن 40 شــخًصا منهــم. وفيمــا أخلــت ســبيل أغلبهــم دون نســب اتهامــات إليهــم 
بعــد عــدة أيــام، أبقــت علــى 12 عضــًوا محتجزيــن وأحالتهــم إلــى المحاكمــة، واالثنــي عشــر شــخًصا هــم: 
وليــد البنــي، ياســر العيتــي، فــداء الحورانــي، أكــرم البنــي، أحمــد طعمــة، جبــر الشــوفي، علــي العبــد اللــه، 

فايــز ســارة، محمــد حــاج درويــش، مــروان العــش، ريــاض ســيف، طــالل أبــو دان.
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األمانــة العامــة، وأحــدث فروًعــا فــي المحافظــات، كمــا نشــط مجلــس اإلعــالن فــي الخــارج، وانتخــب أنــس 
العبــدة عضــو حركــة العدالــة والبنــاء اإلســالمية رئيًســا لــه. 

شــهد العقــد األول مــن عهــد األســد االبــن نشــاًطا ومبــادرات لقــوى شــبابية، لكنهــا تعرضــت للقمــع. كمــا 
نشــطت تيــارات إســالمية خــارج عبــاءة اإلخــوان المســلمين تتبنــى الديمقراطيــة، وتطــرح طروحــات العنفيــة 

تنويريــة، ومــن بينهــا تيــار الشــيخ جــودت ســعيد. 
ــة التوريــث  ــي الديمقراطــي علــى عملي ــه التجمــع الوطن ــذي أعلــن عن ــراض ال إذ علــى الرغــم مــن االعت
ــا فــي حــال أقدمــت الســلطة علــى عمليــة إصــالح جديــة تتيــح  وطعــن بشــرعيتها إال أنــه تــرك البــاب موارًب
لقــوى المجتمــع المدنيــة والسياســية أن تنمــو وتتحمــل مســؤوليتها تجــاه التغييــر الديمقراطــي المنشــود، لكــن 
هــذا كان وهًمــا، فالنظــام الســوري بطبيعتــه الشــمولية وبنيتــه المغلقــة كان عائًقــا حقيقًيــا أمــام أي تقــدم نحــو 
األمــام علــى المســتويات كافــة، ولذلــك أعلــن التجمــع الوطنــي، فــي أحــدى افتتاحيــات نشــرته »الموقــف 
الديمقراطــي«، بعــد ســنتين علــى تســلم االبــن الســلطة، رأيــه فــي اختصــار: النظــام الســوري ال َيصُلــح وال 

ُيصِلــح وال ُيصَلــح. 
هل من دور للقوى السياسية في التهيئة للثورة؟ 

ال شــك أن للقــوى السياســية الوطنيــة الديمقراطيــة دوًرا فــي التهيئــة لثــورة آذار/ مــارس 2011، ألن انفجار 
الثــورة ارتكــز علــى أربعــة عوامــل رئيســة، كان أحدهــا التــراث النضالــي الســوري فــي كليته. 

ــات  ــاد وسياس ــار وفس ــع وإفق ــن قم ــالد م ــي الب ــة ف ــة العام ــه األزم ــذي بلغت ــان ال ــتوى االحتق األول، مس
ــي.  ــع العرب ــدان الربي ــة بل ــز، كبقي تميي

الثانــي، تأثيــر ثــورة االتصــاالت والمعلوماتيــة فــي وعــي جيــل الشــباب، وانفتاحهــم علــى عالــم المعرفــة 
ــرص  ــق ف ــر وضي ــت والقه ــاة الكب ــل معان ــي ظ ــنة ف ــم األنس ــة وعال ــم الحري ــرب بقي ــدود، والتش ــر المح غي

العمــل.
الثالــث، تأثيــرات الربيــع العربــي فــي حينــه مــن خــالل المثاليــن التونســي والمصــري، ومــا نقلتــه وســائل 

اإلعــالم عبــر شاشــات التلفــزة، مــا أعطــى أمــاًل وثقــة للشــباب بالمبــادرة والتحــرك.
الرابــع، المــوروث النضالــي فــي بعديــه الكفاحــي السياســي والثقافــي الــذي تــرك أثــًرا فــي أوســاط النخــب 

ــبابية والمسيسة. الش
هــذا المــوروث الــذي يتضمــن مــا قدمتــه قــوى المعارضــة السياســية مــن تضحيــات جمــة خــالل عقــود، 
ــود  ــة كل القي ــام، مخترق ــي الع ــة الوع ــع وتغذي ــد الواق ــي نق ــن ف ــة والف ــوى الثقاف ــاهمات ق ــن مس ــاًل ع فض

ــام. ــها النظ ــي مارس ــات الت ــت الحري وكب
لــم تخطِّــط القــوى السياســية لقيــام ثــورة بــل كانت تطمــح فــي انتفاضة عــام 1980، مــن خــالل اإلضرابات 
العامــة والعصيــان المدنــي، إلــى إحــداث تغييــر جــذري نحــو نظــام وطنــي ديمقراطــي عبــر عنــه فــي حينــه 
بيــان التجمــع الوطنــي فــي أواســط آذار/ مــارس 1980، ومــن أجــل ذلــك، حاولــت ممارســة الضغــط علــى 
الســلطة للقبــول بانتخابــات جمعيــة تأسيســية تكــون منطلــق العمليــة الديمقراطيــة، لكنهــا دفعــت أثماًنــا باهظة 
ــٍد منهــم  لقــاء مواقفهــا وأدوارهــا، تجّســدت فــي اعتقــال المئــات مــن ناشــطيها وكوادرهــا، واستشــهاد عدي



98

الـعـدد الثـالـث
تمـوز / يوليـو 2021

تحــت التعذيــب فــي الســجون، أو مــن آثارهــا فــي مــا بعــد )منهــم كــوادر فــي الحــزب الشــيوعي الســوري/
المكتــب السياســي: عبــد اللــه األقــرع، هيثــم خوجــة، أميــل نصــور، يحيــى الجونــي، عبــد الــرزاق أبــا زيــد، 

رضــا حــداد(.
ــورة  ــابقة للث ــة الس ــود الثالث ــوال العق ــة ط ــي أي لحظ ــورية ف ــية الس ــوى السياس ــاالت الق ــف نض ــم تتوق ل
الســورية، علــى الجبهــات المختلفــة، الثقافيــة والسياســية والمدنيــة، خاصــة خــالل العقــد األول مــن األلفيــة 
ــية  ــات السياس ــة، والتحالف ــات مختلف ــي محط ــة ف ــات المعارض ــت البيان ــد كان ــة )2000-2010(، فق الثالث
الجديــدة مثــل »إعــالن دمشــق«، والحــوارات فــي المنتديــات، وتشــكيل الجمعيــات الحقوقيــة، ولجــان إحيــاء 
المجتمــع المدنــي، والتنظيمــات الشــبابية والنســائية، فــي منزلــة اإلرهاصــات التــي هيــأت مناخــات جديــدة 
ــردات  ــن المف ــاًل ع ــوري، فض ــع الس ــى المجتم ــة عل ــدات المفروض ــوف والتقيي ــاخ الخ ــاوز من ــبًيا تتج نس
والمفاهيــم التــي غــذت بهــا الثقافــة العامــة للشــباب الســوري الــذي أطلــق الثــورة بشــعارات ترتكــز علــى 

ــة. ــة االجتماعي ــة وحقــوق اإلنســان والعدال ــة والديمقراطي الوطني
4 - مقاربة أولية لدور القوى السياسية خالل الثورة واالستحقاقات المطلوبة

فــي 16 آذار/ مــارس 2011، قبــل تظاهــرات درعــا األولــى بيوميــن، ســاهم فــرع »إعــالن دمشــق« وفــرع 
»التجمــع الوطنــي« بدمشــق فــي دعــم اعتصــام أســر المعتقليــن فــي وســط دمشــق، فــي ســاحة المرجــة أمــام 
ــادة  ــل أن يكتمــل الحشــد، لقمــع شــديد بحضــور وإشــراف ق ــة. تعــرض االعتصــام، قب ــى وزارة الداخلي مبن
أمنييــن كبــار، واعُتقــل العشــرات مــن المعتصميــن(13). وشــارك فــرع دمشــق للتجمــع الوطنــي الديمقراطــي 

فــي إطــالق التظاهــرات األولــى فــي بــرزة والمعضميــة وتــل منيــن ودومــا وحرســتا(14).
ــا إلــى جانــب الثــورة، خاصــة الفئــة الشــبابية، وتحــول عــدد  كان تفاعــل كــوادر السياســية المعارضــة قوًي
منهــم إلــى قيــادات ميدانيــة فــي الحــراك الشــبابي، مثــل رزان زيتونــة وناظــم حمــادي وســهير األتاســي الذيــن 
ــن  ــد. لك ــا بع ــي م ــورية(16) ف ــورة الس ــة للث ــة العام ــة(15)، والهيئ ــيق المحلي ــان التنس ــكيل لج ــى تش ــادروا إل ب
ــي  ــعبي ف ــراك الش ــى الح ــة إل ــة المعارض ــة والثقافي ــية والحقوقي ــوادر السياس ــام الك ــن انضم ــم م ــى الرغ عل
ًهــا  ــا موجِّ المحافظــات الســورية كافــة، إال أن األحــزاب والكتــل السياســية عجــزت أن تشــكل مركــًزا تنظيمًي

ــة فــي كل منطقــة. ــادرات المحلي لكوادرهــا وللحــراك الشــعبي، ولذلــك تركــت األمــور للمب

(13)  كان مــن بينهــم: مــازن درويــش، ســهير االتاســي، ناهــد بدويــة، نــارت عبــد الكريــم، ضيــاء دغمــش، وفــاء 

ــخ. ــام... إل اللح
ــد  ــد، أح ــو مرش ــل أب ــود مدل ــو محم ــد، وه ــا بع ــق فيم ــي بدمش ــرع الوطن ــادة الف ــاء قي ــد أعض ــهد أح (14)  استش

ــق. ــف دمش ــتا بري ــة حرس ــي مدين ــراك ف ــيين للح ــن األساس المنظمي
ــة  ــه الطبيع ــّددت في ــاماًل، ح ــا ش ــو 2011 بياًن ــران/ يوني ــي 11 حزي ــة ف ــيق المحلي ــان التنس ــدرت لج (15)  أص

ــة  ــة االنتقالي ــا للمرحل ــددت برنامج ــون. وح ــة القان ــة ودول ــاء الديمقراطي ــا إرس ــورة، وهدفه ــة للث الديمقراطي
ــاة السياســية الســورية:  ــن الكيالنــي، مدخــل فــي الحي ــدأ بتنحــي األســد. انظــر: شــمس الدي ــة تب الديمقراطي
مــن تأســيس الكيــان إلــى الثــورة، المركــز العربــي لألبحــاث ودراســة السياســات، الطبعــة األولــى، تشــرين 

ــي«. ــل اجتماع ــة وتواص ــات مدني ــل »هيئ ــر فص ــر 2017. انظ ــي/ نوفمب الثان
(16)  تشكلت الهيئة العامة للثورة السورية في أواخر آب/ أغسطس 2011.



99

مة
ّ

: دراســات محك
ً

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

الربيع العربي واألحزاب السياسية؛ سوريا مثال

تأخــر اإلخــوان المســلمون فــي اتخــاذ موقــف مؤيــد للثــورة الســورية، وكان وضعهــم فــي الداخــل صعًبــا 
ــن  ــذي يدي ــون 49 لعــام 1980 ال ــة، ووجــود القان ــة المســتمرة مــن األجهــزة األمني ــا بســبب التصفي وضعيًف
م كل مــن ينتمــي إلــى جماعــة االخــوان المســلمين. لكــن بعــد األشــهر الثالثــة األولــى للثــورة، بــدأ  ويجــرِّ
ــم العالمــي لإلخــوان المســلمين الــذي تربطــه  نشــاطهم يظهــر إلــى الســطح فــي الخــارج بدعــم مــن التنظي

عالقــات قويــة مــع دول عربيــة وإقليميــة(17).
وحصــل أيًضــا تملمــل واضــح فــي قواعــد أحــزاب »الجبهــة الوطنيــة التقدميــة«، بمــا فيهــا حــزب البعــث 
ــزادت  ــام، ف ــد النظ ــر ض ــي التظاه ــتراكهم ف ــم الش ــرة منه ــداًدا كبي ــاالت أع ــت االعتق ــه، وطال ــم نفس الحاك

حــاالت االنشــقاق واالنقســام فــي صفوفهــا. 
ــعبية- ــة الش ــل )الجبه ــد ِجْبِري ــة أحم ــاز جماع ــورية كان انحي ــطينية الس ــية الفلس ــاحة السياس ــي الس وف
القيــادة العامــة( واضًحــا منــذ البدايــة إلــى جانــب الســلطة، واســُتخدمت أداة قمــع فــي مواجهــة الفلســطينيين 
ــن  ــي ع ــى التخل ــرت إل ــا واضط ــي موقفه ــاًكا ف ــاس ارتب ــة حم ــت حرك ــا واجه ــن. بينم ــوريين الثائري الس
وجودهــا بدمشــق، وتجميــد مكاتبهــا فيهــا، أمــا الكــوادر الوســطى لتنظيمــات منظمــة التحريــر، فقــد انخرطــت 
فــي الحــراك الســلمي الــذي عــّم ســوريا، فقــد كان للوجــود الفلســطيني وزن قــوي فــي العاصمــة الســورية 
ومحيطهــا )فــي مخيمــي يرمــوك وفلســطين، وفــي الحجــر األســود... إلــخ(، وكان لهــم مــع نازحــي الجــوالن 
المحتــل مشــاركة قويــة وواســعة، وكانــوا مــن اهــم حواضــن الثــورة فــي الضواحــي الجنوبيــة فــي دمشــق، 
ــم يتمكــن النظــام مــن ســحق هــذه المناطــق، وإجــالء ســكانها إال مــن خــالل  وتعرضــوا لقمــع شــديد، ول
إفســاح المجــال لدخــول تنظيــم »داعــش« إليهــا، واســتخدامه ذريعــة لتدميــر المخيمــات، وتهجيــر مــا يزيــد 

علــى نصــف مليــون إنســان.
كانــت هنــاك محــاوالت عديــدة لتوحيــد الطيــف المعــارض داخــل ســورية الــذي كان منقســًما علــى نفســه 
قبــل الثــورة، خصوًصــا بســبب انتخابــات المجلــس الوطنــي إلعــالن دمشــق الــذي ُعقــد فــي أواخــر 2007، 
وغــادر اإلعــالن فــي إثرهــا حــزب االتحــاد االشــتراكي وحــزب العمــل الشــيوعي، فضــاًل عــن اعتقــال بعــض 
كــوادر اإلعــالن آنــذاك. كانــت أهــم محاولــة خــالل األشــهر األولــى مــن الثــورة هــي المبــادرة التــي دعــت 
ــيل  ــم: ميش ــي، وه ــي الديمقراط ــع الوطن ــادة التجم ــي قي ــاء ف ــع أعض ــيق م ــتقلة بالتنس ــخصيات مس ــا ش إليه
كيلــو، برهــان غليــون، حبيــب عيســى، حســين العــودات، حــازم نهــار، عبــد العزيــز الخيــر، عــارف دليلــة، فايز 
ســارة. تواصلــت هــذه المجموعــة بتنســيق فيمــا بيــن أعضائهــا مــع كامــل الطيــف السياســي المعــارض فــي 
ســوريا لالتفــاق والتوقيــع علــى وثيقــة »عهــد وطنــي«(18)، وبعدهــا عملــت المجموعــة نفســها علــى لــّم شــمل 
المعارضــة، وقدمــت وثيقــة سياســية متكاملــة تتضمــن رؤيــة سياســية لســوريا المســتقبل، وُعرضــت المســودة 
ــي  ــع الماركس ــي، التجم ــي الديمقراط ــع الوطن ــق، التجم ــالن دمش ــارض )إع ــي المع ــف السياس ــى الطي عل
»تيــم«، األحــزاب الكرديــة، شــخصيات مســتقلة(، وحــدث تجــاوب كبيــر باســتثناء قــوى وشــخصيات مــن 
لت هيئــة التنســيق الوطنيــة فــي ضوئهــا،  إعــالن دمشــق. وانتهــت الوثيقــة لتكــون الوثيقــة المعتمــدة التــي ُشــكِّ
ــن  ــدد م ــًيا بينهــا ع ــا سياس ــا 15 حزًب ــي حينه ــت ف ــو 2011(19)، وضم ــران/ يوني ــي 30 حزي ــا ف ــن عنه وُأعل

ــا  ــد موقفه ــة تجمي ــي مرحل ــت ف ــورية؛ كان ــورة الس ــة الث ــي بداي ــلمين ف ــوان المس ــة اإلخ ــى جماع ــبة إل (17)  بالنس

ــام 2009.  ــزة ع ــى غ ــدوان عل ــد الع ــة بع ــة وإيراني ــطينية وتركي ــاطات فلس ــر وس ــي إث ــوري ف ــام الس ــارض للنظ المع
ــن هــذا العهــد فــي 29 آذار/ مــارس 2011. لالطــالع علــى نــص العهــد علــى  (18)  أصــدرت مجموعــة المثقفي

https://cutt.us/j6hE3 الرابــط: 
ــو 2011،  ــران/ يوني ــة التــي صــدرت فــي 30 حزي ــة التنســيق الوطني (19)  لالطــالع علــى الوثيقــة التأسيســية لهيئ

https://cutt.us/j6hE3


100

الـعـدد الثـالـث
تمـوز / يوليـو 2021

األحزاب الكردية(20)، إضافة إلى شخصيات ثقافية مستقلة.
فــي اختصــار، فشــلت القــوى السياســية المعارضــة فــي داخــل ســورية فــي أن تتوحــد ضمــن إطــار تنظيمــي 
ــورة رأس  ــون للث ــة ليك ــة تاريخي ــت فرص ــتركة، وضيع ــداف مش ــل وأه ــج عم ــاس برنام ــى أس ــد، وعل واح
ــر عــن أهــداف الثــورة وإرادة الشــعب الســوري بصــورة مســتقلة، قبــل أن  سياســي فاعــل فــي الشــارع، ويعّب
ــة أكان ُيتوقــع أن  ــة وإقليمي ــه اإليغــال فــي العنــف، وقبــل تدخــل أطــراف دولي ــا للنظــام وحلفائ يكــون متاًح

تلعــب بالثــورة وتأخذهــا إلــى مســارات بعيــدة عــن أهدافهــا.
إن فشــل القــوى السياســية فــي التوحــد والمســاهمة مــع القيــادات الميدانيــة الشــابة فــي الحــراك، أعــاق 
تشــكيل رأس حقيقــي للثــورة، يملــك اســتراتيجية واضحــة لبلــوغ أهدافــه، األمــر الــذي يطــرح ســؤااًل كبيــًرا 
ال يــزال راهنـًـا حتــى هــذه اللحظــة، ســؤال يــؤدي بالضــرورة إلــى سلســلة مــن األســئلة األخــرى؛ إلــى أي حــّد 
لعبــت األمــراض التــي تحملهــا المــدارس القديمــة التــي تطغــى عليهــا األيديولوجيــا فــي هــذا الفشــل؟ هــل 
يعــود األمــر إلــى ضيــق األفــق، وعــدم القــدرة علــى تجــاوز الحساســيات الشــخصية أم إلــى نقــص اإلحســاس 
بالمســتوى المطلــوب مــن المســؤولية الوطنيــة فــي لحظــات تاريخيــة؟ أم أن األســباب تكمــن فــي األوهــام 
التــي اســتبّدت ببعــض الفاعليــن السياســيين، فبنــوا حســاباتهم وتصوراتهــم وتكتيكاتهــم وممارســاتهم بصــورة 
خاطئــة وغيــر واقعيــة؟ أم أن هنــاك خلــاًل أساســًيا يتمثــل بقصــور الوعــي وضــالل مناهــج التفكيــر؟ تحتــاج 
ــا إلــى الكثيــر مــن النقــد والدراســة والتمعــن لتحديــد المســؤولية واألخطــاء واســتيعابها  هــذه المرحلــة حًق

وتجاوزهــا لمواجهــة االســتحقاقات الراهنــة.
5 - إضاءة سريعة على أزمات األحزاب السياسية خالل الثورة 

ــتنزفة  ــة مس ــة الديمقراطي ــزاب المعارض ــت أح ــي، كان ــل السياس ــف العم ــع وتجفي ــن القم ــود م ــد عق بع
ومنهكــة حيــن فاجأتهــا الثــورة، ولــم يغيــر كثيــًرا العقــد األخيــر قبــل الثــورة مــن واقعهــا البائــس ومــن ضعــف 

بناهــا وقصورهــا، ولذلــك لــم تكــن مهيئــة فعــاًل كــي تــؤدي دوًرا ريادًيــا مؤّسســاتًيا. 
ــراض  ــورة بســبب اعت ــى مــن الث ــرة خــالل الســنوات األول تعــرض حــزب االتحــاد االشــتراكي لهــزة كبي
قاعدتــه الشــعبية المندمجــة بالحــراك الثــوري علــى قيادتــه السياســية التــي كانــت فــي نظرهــا مهادنــة للنظــام، 
مــا أدى إلــى شــرخ كبيــر وحالــة شــبه انقســامية، فحصــل تمــرد علــى قيــادة الحــزب، كان علــى رأســه أحــد 
أعضــاء اللجنــة التنفيذيــة فــي مدينــة دومــا )محمــد ســعيد فليطانــي(، وهــو الــذي ســبق أن تعــرض لالعتقــال 
فــي بدايــة الثــورة، وبعــد ســنوات اغتيــل فــي وضــح النهــار، خــالل فتــرة ســيطرة جيــش اإلســالم فــي دومــا. 
قــدم حــزب االتحــاد االشــتراكي تضحيــات كبيــرة، واعُتقــل عــدد كبيــر مــن أعضائــه، واستشــهد عــدد آخــر 
ــول  ــر، مجه ــاء الناص ــه، رج ــد قادت ــوم أح ــى الي ــزال حت ــخ(، وال ي ــة... إل ــام بصل ــة، بس ــان وهب ــم )عدن منه

المصيــر بعــد اختطافــه مــن األجهــزة األمنيــة(21).
https://cutt.us/F0BAr :الرابط

(20)  جديــر بالذكــر أن عــدًدا مــن مجموعــة الشــخصيات الثقافيــة )عــارف دليلــة، حــازم نهــار، عبــد العزيــز الخيــر( 

قــد التقــت مــع ممثليــن عــن 12 حزًبــا كردًيــا فــي دمشــق بهــدف الحــوار والتنســيق معهــا.
(21)  اختطــف أحــد األجهــزة األمنيــة فــي 20 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2013، القيــادي رجــاء الناصــر خــالل مروره 

ــي  ــر الديمقراط ــوى التغيي ــة لق ــيق الوطني ــة التنس ــر هيئ ــن س ــو أمي ــق، وه ــة بدمش ــة البرامك ــي منطق ــاًل ف راج

https://cutt.us/F0BAr
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ملف العدد: الربيع العربي بعد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائل واآلفاق - أول
ً

الربيع العربي واألحزاب السياسية؛ سوريا مثال

أمــا حــزب الشــعب الديمقراطــي الســوري الــذي كان لــه دور كبيــر فــي إعــالن دمشــق، فقــد اعُتقــل عــدد 
كبيــر مــن كــوادره، واستشــهد بعضهــم تحــت التعذيــب أو فــي التظاهــرات، وال يــزال مصيــر القيــادي فائــق 

الميــر الــذي اعُتقــل فــي 7 تشــرين األول/ أكتوبــر 2013 مجهــواًل.
تعــرض حــزب الشــعب النتقــادات واســعة علــى ســوء األداء، وعلــى تأخيــر عقــد مؤتمــره الــذي يضمــن 
ــرك أعضــاؤه لمبادراتهــم  المراجعــة وتجديــد الطاقــات. لــم تعمــل قيادتــه كــي يكــون فاعــاًل كمؤسســة، وُت
ــاء  ــؤوليه غط ــد مس ــية ألح ــات السياس ــض التصريح ــت بع ــذي لعب ــت ال ــي الوق ــورة، ف ــالل الث ــة خ الفردي
ــي  ــزب ف ــن أداء الح ــى ع ــدم الرض ــك ع ــى ذل ــاف إل ــرة(22). ُيض ــة النص ــل جبه ــددين مث ــالميين المتش لإلس
ــر لمصلحــة جماعــة اإلخــوان المســلمين وحلفائهــم مــن  المجلــس الوطنــي واالئتــالف الوطنــي الــذي ُجيِّ
ــة لمجموعــة مــن  ــرارات فصــل داخلي ــا، إذ صــدرت ق ــارات اإلســالمية. تفاقمــت أزمــة الحــزب تنظيمًي التي
ــادة رأت  ــي، إال أن القي ــام الداخل ــب النظ ــي بحس ــي داخل ــر ديمقراط ــاء منب ــعى إلنش ــت تس ــوادر كان الك
ــة  ــزب برئاس ــل الح ــة داخ ــم الوطني ــة التحكي ــى هيئ ــون إل ــم المعترض ــام. احتك ــرض االنقس ــل بغ ــه تكت أن
ــة  ــم، وأعلنــت حال ــة التحكي ــرم قــرارات هيئ ــة لــم تحت ــادة المركزي عمــر قشــاش التــي أنصفتهــم، لكــن القي
الطــوارئ، ولجــأت إلــى قــرارات الفصــل التــي طالــت أعضــاء فــي المركزيــة وكــوادر أساســية. كذلــك، لــم 
ــا  تحــدث اســتجابة لدعــوة ثلــث أعضــاء المؤتمــر الســادس إلــى عقــد مؤتمــر ســابع، وال يــزال األمــر معلًق
ــز  ــع تمي ــه م ــم نفس ــالن االس ــن يحم ــمين تنظيمي ــى جس ــا إل ــزب واقعًي ــى الح ــة. انته ــة الراهن ــى اللحظ حت

ــم. ــى االس ــة إل ــة القيادي ــارة الهيئ ــة عب ــد بإضاف ــرف الجدي الط
ــادي أيًضــا  ــر، وهــو قي ــز الخي ــد العزي ــه البارزيــن عب أمــا حــزب العمــل الشــيوعي، فقــد خســر أحــد قادت
ــابق  ــده الس ــل قائ ــد ُفص ــتوى، فق ــن مس ــر م ــى أكت ــة عل ــزب أزم ــه الح ــة(23). واج ــيق الوطني ــة التنس ــي هيئ ف
فاتــح جامــوس قبــل الثــورة ألســباب تتعلــق بموقفــه الضعيــف تجــاه النظــام الســوري، وخــالل الثــورة أيًضــا 
غــادرت الحــزب كــوادر مهمــة ألنهــا لــم تعــد مقتنعــة بجــدوى العمــل فــي إطــار الحــزب، وقــد شــكل بعــض 
أعضائــه الســابقين حــركات أو مجموعــات جديــدة )مثــل: حركــة مواطنــة، حركــة مًعــا، نــواة مــن أجل ســورية 

المســتقبل(، فــي إطــار االنحيــاز للثــورة.
أمــا حــزب العمــال الثــوري العربــي، فقــد واجــه أيًضــا حالــة عطالــة بعــد أن غــادر ســوريا عــدد كبيــر مــن 
ــل  ــان/ أبري ــي 17 نيس ــيس ف ــد التأس ــزب قي ــة كح ــزب الجمهوري ــكيل ح ــي تش ــم ف ــاهم بعضه ــه، س كادرات
ــؤول  ــل مس ــة، واعتق ــيق الوطني ــة التنس ــار هيئ ــي إط ــة ف ــرب منضوي ــتراكيين الع ــة االش ــت حرك 2014. وظل

ــره مجهــواًل. ــزال مصي ــد الغنــي عيــاش، وال ي الحركــة إيــاس عب
أدى اإلخــوان المســلمون فعلًيــا الــدور األكبــر فــي مؤسســات الثــورة التــي تشــكلت فــي الخــارج برعايــة 
إقليميــة ودوليــة )المجلــس الوطنــي ثــم االئتــالف الوطنــي( مــن خــالل بنــاء كيانــات عديــدة بأســماء مختلفــة. 

وأمين سّر اللجنة المركزية لحزب االتحاد االشتراكي العربي الديمقراطي في سوريا.
(22)  المقصــود هــو جــورج صبــرة؛ القيــادي فــي حــزب الشــعب وإعــالن دمشــق واالئتــالف الوطنــي الســوري، 

الــذي اســتغرب إدراج الواليــات المتحــدة »جبهــة النصــرة« علــى الئحــة اإلرهــاب، مشــدًدا علــى أن الشــعب 
 https://cutt.us/8khbL :ــي ــط اآلت ــع الراب ــورة. راج ــن الث ــزًءا م ــا ج ــوري يعتبره الس

(23)  بعــد خروجــه مــن المطــار فــي 20 أيلــول/ ســبتمبر 2012، عنــد عودتــه مــن بكيــن مــع وفــد الهيئــة، اخُتطــف 

ــون  ــح أن تك ــار، وُيرج ــق المط ــى طري ــان عل ــر طح ــاش وماه ــاس عي ــه إي ــع صديقي ــر م ــز الخّي ــد العزي عب
ــه. ــة وراء اختطاف ــزة األمني األجه
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وقــد شــكلوا الغطــاء األكبــر للمتشــددين وســلطات األمــر الواقــع فــي مناطــق ســورية مختلفــة، خاصــة فــي 
الشــمال الســوري، وباتــوا غيــر قادريــن علــى الخــروج مــن الفلــك التركــي.

خــالل الســنوات العشــر الماضيــة مــن عمر الثــورة، نشــأ خــارج ســوريا عشــرات المجموعــات والتجمعات 
والكتــل السياســة، إضافــة إلــى العشــرات مــن منظمــات المجتمــع المدنــي والمراكــز القانونيــة والحقوقيــة، 
وتحّولــت مجموعــات سياســية عديــدة فــي الخــارج إلــى أحــزاب سياســية مثــل حــزب اليســار الديمقراطــي 
وحــزب أحــرار، وكلهــا تطمــح إلــى أداء دور فــي الســاحة السياســية الســورية، وجــرى أيًضــا تأليــف هيئــات 
ولجــان تحضيريــة فــي الخــارج والداخــل تنشــد الوصــول إلــى مؤتمــر وطني ســوري، لكنهــا تواجــه صعوبات 
وعقبــات عديــدة فــي ظــل أزمــة الثقــة الســائدة، والتعثــر فــي تحييــد الخالفــات األيديولوجيــة أو اإلخفــاق فــي 

إدارة التباينــات وتحييــد أصحــاب األجنــدات المرتبطــة بالخــارج.
خاتمة

بعــد ســيطرة العســكرة علــى المشــهد الســوري، وارتســام حــدود مناطــق النفــوذ بفعــل المعــارك العســكرية 
ــا  ــا فيه ــياوي بم ــع ميليش ــلطات ذات طاب ــى س ــا عل ــوري موزًع ــعب الس ــات الش ــة، ب ــالت الخارجي والتدخ
ســلطة النظــام، وفــي ظــل تقزيــم وتهميــش دور المؤسســات الممثلــة للثــورة )ائتــالف، مجلــس وطنــي، هيئــة 
تفــاوض(، والمتاهــات التــي دخلتهــا فــي مفاوضــات جنيــف، وقبولهــا مبــدأ الســالل األربعــة واللجنة الســورية، 
انفــض عنهــا تدريًجــا كثيــر مــن الشــخصيات والمجموعات السياســية مــن الكتلــة الديمقراطيــة وإعالن دمشــق، 
وانفــض عنهــا أيًضــا الجمهــور األوســع المؤيــد للثــورة. ومــن ثــم وجــد الشــعب الســوري نفســه بــال تمثيــل 
موحــد يعبــر عــن مطالبــه وتطلعاتــه، علــى الرغــم مــن ســعي عشــرات الكيانــات السياســة لتوحيــد المعارضــة أو 

للتواصــل مــع الســوريين فــي الداخــل الذيــن يعانــون أزمــات اقتصاديــة ومعاشــية خانقــة.
تواجــه القــوى السياســية تحديــات كبيــرة تتطلــب مراجعــات جذريــة فــي وعيهــا ومناهجهــا وممارســاتها 
ــا تبــرز  لتحديــد المســؤولية التــي تتحملهــا بعــد الهزيمــة والمــآل الــذي وصــل إليــه الوضــع الســوري، وهن
ــظي  ــن التش ــة م ــة الراهن ــاوز الحال ــاد لتج ــا الج ــة، وعمله ــر الماضي ــنوات العش ــة الس ــا لتجرب ــة نقده أهمي
بأشــكال مــن العمــل التوحيــدي المســتقل عــن األجنــدات اإلقليميــة أو الدوليــة الســتعادة مــا أمكــن مــن دور 
فــي قــرار مســتقبل الوضــع الســوري باالســتناد إلــى المصلحــة الوطنيــة العليــا بإقامــة دولــة المواطنــة بعيــًدا 
ــي  ــد اجتماع ــى عق ــتند إل ــعب، ويس ــن إرادة الش ــر ع ــي يعبِّ ــام ديمقراط ــاء نظ ــي، وبن ــون أيديولوج ــن أي ل ع
ــاء  ــتات، وبن ــق الش ــي مناط ــوريا وف ــل س ــوري داخ ــعب الس ــدى الش ــرة ل ــات الكبي ــتثمار الطاق ــد، واس جدي
اســتراتيجيات عمــل سياســي تصلــح الســتثمار القــرارات الدوليــة الخاصــة بموضــوع االنتقــال السياســي فــي 

ــة االنتقاليــة. ــة والعدال ســوريا، واســتخدام الملــف القانونــي للدفــع باتجــاه تحقيــق العدال
إن إعــادة االعتبــار للسياســة بمعناهــا الحقيقــي يشــكل المدخــل لبنــاء اســتراتيجية إنقــاذ للشــعب الســوري 

مــن الوضــع الكارثــي الــذي وصــل إليــه، ولتحقيــق تطلعاتــه فــي الحريــة والكرامــة والعدالــة.
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