
 1"مشكالت العمل السیاسي وتأثیراتھا على الثورة في سوریا"
 

 : ضعف البنیة التحتیة للعمل السیاسي1مشكلة 
 عانت الجمھوریة السوریة منذ تأسیسھا من ضعف بنیة العمل السیاسي: -أ

 43) قامت نحو 1970-1946االس##تقالل وانقالب حافظ أس##د (عاماً ما بین  23ففي غض##ون 
 حكومة، أي بمعدل حكومتین في كل سنة.

وتعود المش##كلة إلى ھش##اش##ة بنیة األحزاب المدنیة في مقابل الدعم الذي حظیت بھ المؤس##س##ة 
كانت الظاھرة األبرز في فترة ما بعد االس#####تقالل العس#####كریة في مرحلة االنتداب، ولذلك فقد 

 1949س######نة بین عامي  21ة االنقالبات العس######كریة، حیث ش######ھدت س######وریا خالل ھي كثر
انقالباً ومحاولة انقالبیة وحركة تمرد أو عص###یان قام بھا بعض ض###باط الجیش  21: 1970و

 السوري.
وأص##بحت المناص##ب المدنیة ألعوبة بید الجیش؛ فقد كانت المناص##ب التي توالھا أمین الحافظ 

سور شارع ال سخریة ال سندت إلیھ أكثر من عشرة مناصب في آن واحد منھا مثار  ي، حیث أ
تعیینھ: رئیس مجلس قیادة الثورة، وقائد الجیش، ورئیس الجمھوریة، ونائب رئیس الوزراء، 

 1963نوفمبر  12ووزیر الدفاع، ووزیر الداخلیة، ونائب الحاكم العس###كري، كما أص###بح في 
 إضافة إلى عضویتھ في كل من القیادة القومیة، رئیساً للوزراء مع احتفاظھ بمناصبھ السابقة،

 والقیادة القطریة لحزب البعث!
في فترة حكم البعث تم ترسیخ ھیمنة العسكر وأجھزة األمن، وتعطیل الحیاة السیاسیة،  -ب

 ومن ذلك على سبیل المثال ال الحصر:
ل یعتبر ك ) الذي49صدور قوانین تجرم العمل السیاسي المعارض (مثال قانون ( -1

 منتسب إلى جماعة اإلخوان المسلمین مجرماً ویعاقب باإلعدام.
 استھداف معارضي النظام في الداخل والخارج في سلسلة اغتیاالت وعملیات اختطاف. -2

)، وصالح الدین 1972منھم على سبیل المثال ال الحصر: اللواء محمد عمران (أبریل 
)، 1980البكري في عمان (یولیو ) في بیروت، وعبد الوھاب 1980البیطار (یولیو 

والسیدة بنان الطنطاوي التي قتلت في محاولة اغتیال زوجھا عصام العطار في ألمانیا 
)، والمحامي 1981)، ونزار الصباغ في الذي اغتیل في إسبانیا (نوفمبر 1981(مارس 

 .1982نعمان قواف الذي اختطف في قبرص واقتید إلى دمشق في فبرایر 

ستھداف فقد ونتیجة ل –ج  سیاسي وما عانتھ المعارضة من ا ضعف البنیة التحتیة للعمل ال
 ظھرت مالمح ضعف ھذه األحزاب في مرحلة الثورة من خالل:

الفشل في التوصل إلى مواقف موحدة تجاه القضایا الرئیسة المتعلقة بالثورة السوریة  -أ
 (التدخل الدولي، التفاوض مع النظام، توحید الجھود.

 االنشقاقات داخل المجلس الوطني نتیجة صعوبة اإلصالح الداخلي. بروز ظاھرة -ب
یل  -ت بد عارض########ة على توفیر ال قدرة الم لدولي ب الفش########ل في تحقیق اعتراف المجتمع ا

 السیاسي، ومنع االنفالت األمني الذي سیؤثر سلباً على دول الجوار.

																																																													
 .2012یونیو  23، الذي عقده منتدى العالقات العربیة والدولیة بالدوحة في "مستقبل الثورة السوریة"في مؤتمر ألقیت  ورقة1 



ن األحزاب ضم ومن خالل رصد تطور الحراك السیاسي في مرحلة الثورة یمكن تقسیم أبرز
 ثالثة تصنیفات رئیسة:

من الشیوعیین واالشتراكیین  أوالً؛ األحزاب التقلیدیة التي كانت موجود قبل حكم البعث:
والقومیین مثل: االتحاد االشتراكي الناصري، وحزب العمل الشیوعي، وتجمع الیسار 

 الماركسي (تیم)، واللجنة الوطنیة لوحدة الشیوعیین (قدري جمیل)، واإلخوان المسلمین. 
، الداخلأغلب ھذه الجماعات تعاني من اضمحالل أدائھا الفكري، وضعف قدرتھا الحركیة في 

 وعدم اكتراث األجیال الجدیدة بمنطلقاتھا اإلیدیولوجیة.
كأحزاب الجبھة الوطنیة ویدخل في حكمھا التیارات التي تصنف نفسھا ضمن المعارضة 

 وتلك التي كان لھا سابق ارتباط بالنظام التقدمیة، والحزب القومي السوري االجتماعي،
كمنظمة الدیمقراطیة والحریة التي یترأسھا ریبال أسد، وجبھة الخالص الوطني التي أسسھا 
عبد الحلیم خدام، وبعض إسالمیي الداخل من مجموعات دینیة صوفیة أو من الذین ال یرون 

 استخدام العنف.
 لتياألحزاب الكردیة وا ثانیاً؛ ظاھرة األحزاب التي قامت على أسس إثنیة أو عرقیة مثل:

ً (منھا ما ھو متطرف مثل یكیتي وآزادي، ومنھا ما ھو مرتبط  22یبلغ عددھا نحو  حزبا
بكردستان العراق، ومنھا ما ھو مرتبط بالكیان السوري، ومنھا الحركة الوطنیة الكردیة التي 

حزباً، والحزب الیساري الكردي، والمجلس السیاسي الكردي)، وكذلك المنظمة  11تضم 
یانیة، الحركة السریانیة الدیمقراطیة، باإلضافة إلى زعامات ووجھاء األقلیات، اآلشوریة السر

 ومن الشخصیات البارزة من أبناء الطوائف الذین ینشطون كمستقلین.
ئل مثل مجموعة القبا وكذلك الكیانات السیاسیة التي تقوم على أسس اجتماعیة أو مناطقیة،

: یة، إضافة إلى ممثلي المحافظات السوریة مثلالتي شكلت في إسطنبول مجلس القبائل السور
تكتل أحرار الجزیرة، وغیرھا من المجموعات التي انخرط أغلبھا في لجان التنسیق المحلیة 

 التي تعمل وفق المناطق واألقالیم.
حجم أغلب األحزاب  والتي جاءت كنتیجة حتمیة لصغر ثالثاً؛ ظاھرة االئتالفات الھشة:

ا؛ مثل االئتالف العلماني الدیمقراطي السوري، والكتلة الوطنیة السیاسیة وحداثة عھدھ
الدیمقراطیة، وائتالف الیسار السوري، ورابطة العلمانیین السوریین، وھیئة التنسیق الوطني، 

 آذار، وإعالن دمشق، والھیئة العامة للثورة السوریة. 15وتجمع 
ت دراسة أمریكیة حدیثة أن أداء وبعد دراسة مستفیضة لواقع العمل السیاسي في سوریا؛ رأ

األحزاب التقلیدیة ال یرقى إلى مستوى الحدث، واعتبرت أن التغییر الحقیقي مرتبط بظاھرة 
التنسیقیات التي تمثل آلیة جدیدة من العمل السیاسي خارج إطار األحزاب السیاسیة التقلیدیة، 

 یاسیاً.فضالً عن استیعاب قطاع كبیر من الجیل الجدید غیر المنتمي س
وفق النظریة البنیویة فإن الثورة السوریة تتكون من مثلث إستراتیجي یتمثل في ثالثة أضالع 
ھي: الحراك الشعبي، والمقاومة المسلحة، والعمل السیاسي الذي یفترض أن یكون محور ھذا 
المثلث، نظراً ألھمیة دروه في ترشید الثورة في الداخل وتمثیلھا في الخارج، لكن ضعف 

 حراك السیاسي قد تسبب في عرقلة مسیرة الثورةال

وفي الوقت الذي تنعتق فیھ البالد من الحكم الشمولي العسكري، تظھر الحاجة إلى االنعتاق 
من القوالب الفكریة التقلیدیة التي ال تزال تعاني من القصور في فھم تلك التطورات واستیعاب 

 متطلبات المرحلة.



دافھا إال من خالل ثورة فكریة جدیدة كتلك التي وقعت في الغرب ولن تحقق الثورة السوریة أھ
، والتي تمرد فیھا الجیل الجدید من المفكرین في الجامعات األوروبیة على المدارس 1968عام 

 الفكریة التقلیدیة، وتقدموا بأطروحات جدیدة في إصالح المجتمع وقضایا التعلیم.

ا كشفت عن قصور اإلیدیولوجیات السائدة (متمثلة في وكان أھم ما في ھذه الحركة الفكریة أنھ
نظریات البنیویة، والماركسیة، ومدرسة فرنكفورت، وأتباع سارتر وفوكو وإدغار)، وبینت 

 فشل ھذه المذاھب في تشخیص الواقع والتعامل معھ.

وال شك في أن المجتمع السوري بحاجة إلى حركة تجدیدیة توفق ما بین القواعد الفكریة 
قوى االجتماعیة، بدالً من حالة التأزیم التي طبعت العالقة بین حركات المعارضة وجعلت وال

المجتمع یراوح ما بین الفكر اإلسالمي (بصورتھ اإلخوانیة) من جھة، والیساري: الشیوعي 
 واالشتراكي والناصري الذي یقابل حركات التدین بالعداء من جھة أخرى. 

 الطائفي-ادة إحیاء المشروع اإلثني: االھتمام الغربي بإع2مشكلة 

من خالل رصد التحركات الدیبلوماسیة والمواقف الدولیة، یمكن القول بأن مشروع: 
"األسدیة دون أسد"، یجد قبوالً لدى القوى الدولیة وبعض دول الجوار، كما أنھ یقوم في 

 الوقت نفسھ على أسس تاریخیة، حیث یستند إلى:
ً ذاتیاً  اإلرث التاریخي المتمثل في - نظام "الملة" العثماني الذي أعطى األقلیات حكما

 .1860واعترف بخصوصیتھم منذ عام 
 .1920نظرة فرنسا التاریخیة والمعاصرة والتي تنطلق من مشروعھا الذي تبنتھ عام  -
الواقع السیاسي في ھیمنة األقلیات على المؤسسة العسكریة وأجھزة األمن وصعوبة  -

 األمني والعسكري في حال انھیار النظام بالكامل. وجود بدیل یمأل الفراغ
، والتي ترى أن الحكم في الشرق 2003اإلستراتیجیة األمریكیة التي طرأت منذ عام  -

األوسط یجب أن یستند إلى قاعدة من التوازنات بین األدیان والطوائف واإلثنیات 
العربي  العالم لتحقیق االستقرار الفعلي، خاصة وأن مؤسسات الدولة بدأت تضعف في

) والتي أصبحت أقوى من non state actorsلصالح الجماعات غیر التابعة للدول (
 الدول ومن اإلیدیولوجیات.

 فحزب هللا اللبناني أقوى عسكریاً وتنظیمیاً من الدولة البنانیة.  -
 والمیلیشیات العراقیة الطائفیة مثل: جیش المھدي ومنظمة بدر ھي التي تشكل التوازن -

 السیاسي والعسكري في بغداد والبصرة ومحیطھما.
 والبیشمركة الكردیة ھي التي تحافظ على األمن في كردستان العراق. -
أما في سوریا فال تزال ھذه المجموعات المسلحة النظامیة وشبھ النظامیة ھي التي تمتلك  -

د سقوط دور أساسي بعالقوة العسكریة والسیطرة الفعلیة على األرض، ولدیھا الرغبة في لعب 
 النظام. 

ویعتقد األمریكان واألوروبیون أنھ ال یمكن تحقیق األمن في سوریا دون تعاون ھذه القوى 
ذات الطابع الطائفي العشائري، خاصة وأنھا قادرة على تحقیق تحالفات واسعة عابرة للحدود 

 مع قوى متعاطفة معھا في لبنان والعراق.



المرحلة االنتقالیة، وعدم استیعاب المعارضة لطبیعة : غیاب الضامن في 3مشكلة 
 التحدیات األمنیة الكامنة

 
تزامنت الحركة الثوریة مع انشقاقات كبرى في الصف األول للنظام،  ففي الحالة اللیبیة

 وبالتالي كان ھؤالء قادرین على اإلمساك بمفاصل الدولة فور سقوط حكم القذافي.
علي وبقي الجیش واألمن كضامن ألي انحراف یمكن أن تقع غادر بن  وفي الحالة التونسیة

 فیھ القوى السیاسیة في البالد
تفكك جھاز القصر الجمھوري في حین بقیت المؤسسة العسكریة حتى  وفي الحالة المصریة

 الیوم الضامن الفعلي للحدود، ولألمن الداخلي، وللعملیة االنتخابیة ولعالقات مع دول الجوار.
ي، دول-ستطاعت الحكومة والمعارضة أن تصل إلى توافق تحت إشراف إقلیميا وفي الیمن

 وقد مثل ذلك التوافق الضامن الفعلي لمسیرة انتقالیة شاقة ولكنھا ال تزال قادرة على االستمرار.
فنحن أمام حالة صراع استئصالي، حیث تقف القوى المعارضة  أما بالنسبة للحالة السوریة

السیاسیة) في مواجھة شاملة مع جمیع أجھزة الدولة ومؤسساتھا بما في (الشعبیة والعسكریة و
ذلك: القصر الجمھوري، ومفاصل الحكومة، ومؤسسات األمن، والجیش، وكذلك في مواجھة 

 إیرانیة تقف بصالبة مع بقاء النظام.-منظومة إقلیمیة روسیة
صال النظام ما دامت لكن األحداث تؤكد أن القوى السیاسیة المعارضة لن تتمكن من استئ

مبعثرة ومفككة، وفي حال انھیار مؤسسات الدولة بأكملھا فإنھ لیس ھناك ضامن من حدوث 
فوضى طائفیة، أو إثنیة، أو اختراقات حدودیة، أو امتدادات لألزمة عبر الحدود حیث تنشط 

 المیلیشیات الطائفیة في كل من لبنان والعراق.
آلیات التحشید والتنظیم وتقدیم البدائل الناضجة فإنھا لن وما لم تنجح قوى الثورة في تطویر 

ً من القوى اإلقلیمیة والدولیة بكفاءتھا وقدرتھا على منع حالة الفوضى المتوقعة حال  تقنع أیا
 سقوط النظام.

 ومن أبرز التحدیات األمنیة الكامنة
لدولة عالقة بین ا: عبر ترمیم الإصالح العالقة بین الجیش ومؤسسات األمن وبین المجتمع-1

 والمجتمع، والعمل على تصحیح العالقة المتوترة مع الجیش من خالل تعزیز آلیات المحاسبة.
، والسعي إلى تصحیح العالقة بین مختلف المجموعات السكانیة داخل إطار المجتمع -2

ً في اإلعالم العربي  التخلص من اإلرث السلبي لمرحلة نظام أسد. فاألقلیات تتحدث علنا
والغربي عن "مخاوف" وتطالب بالحصول على "ضمانات"، وتطرح مشاریع وتتقدم بمطالب 
ً كبیراً للعالقات المجتمعیة في مرحلة ما  فئویة، وعلى الرغم من أن ھذه المشكلة تمثل تحدیا

 بعد سقوط النظام، إال أن السمة الغالبة ھي التغاضي والتجاھل بدالً من الترشید.
، تس###توعب الواقع الس###وري وتعقیداتھ س���ة األمنیة على أس���س جدیدةإعادة بناء المؤس��� -3

 السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة وعالقاتھ المعقدة مع دول الجوار.
والتي ) non state actorsوض��ع رؤیة للتعامل مع القوى الفاعلة خارج إطار الدول ( -4

الدولة ومؤس##س##ات األمن، وقد دعمھا نظام البعث عبر إنش##اء میلیش##یات مس##لحة ردیفة لجھاز 
ظھرت بصورة جلیة تحت عنوان كبیر ھو الشبیحة، ومكونات الشبیحة ھي: عصابات جمیل 
أس###د، وما فرختھ من جماعات منذر وفراس و المرش###دیین، إض###افة إلى الجماعات المس###لحة 



الع####ابرة للح####دود متمثل####ة في حزب هللا والحرس الثوري وجیش المھ####دي ومنظم####ة ب####در 
 كة. وكذلك دعم حزب العمال الكردستاني والمعارضة الشیعیة في الخلیج العربي.والبیشمر

(نظام الفیالق، ومفھوم الردع، والصواریخ،  سرعة سد الثغرات في المؤسسة العسكریة: -5
والقوات الخاص######ة بحمایة النظام) قبل أن تقع الجمھوریة الثانیة فریس######ة طمع العس######كر كما 

ما یمكن أن تقوم بھ القوى المس##لحة الرافض##ة للتغییر من فوض##ى وقعت الجمھوریة األولى، و
 أمنیة، واحتمال أن تتحالف مع قوى أخرى في المنطقة.

عقود، ومخاطرھا المحلیة  3آلیات الفكاك من المنظومة اإلقلیمیة القائمة منذ نحو  -6
میة ومة اإلقلیحیث ال توجد لدى المعارضة رؤیة واقعیة آللیة التخارج من المنظ واإلقلیمیة:
اإلیرانیة المتجذرة في ھیكلیة الكیان السوري، ولدى ھذه المنظومة: استثمارات كبیرة -الروسیة

في مختلف الصناعات، وفي مجال التصنیع العسكري، وتطویر التقنیات الصاروخیة واألسلحة 
 البیولوجیة، والتعاون االستخباراتي، ودعم "حزب هللا" باألسلحة والتسھیالت

ن المؤكد أنھ لن یتم التخارج من ھذه المنظومة دون رفض ومقاومة من قبل الجھات ، وم
 المتضررة وھي األقوى في الوقت الحالي.

كما أن بنیة الجیش السوري قد قامت على أسس روسیة بحتة من حیث التشكیل والتنظیم 
تم المحافظة ي، أم سیوالتقنیة والتسلیح، فھل سیتم تدمیر ھذه البنیة بأكملھا على النمط العراق

 علیھا وتطویرھا.
فقد قامت عالقات النظام السوري مع دول الجوار على  التأسیس لمفھوم األمن التعاوني: -7

أساس التدخل في الشؤون الداخلیة لھذه الدول، ومحاولة اإلمساك بأكبر قد من أوراق التفاوض 
خاصة عندما ضحى النظام  والضغط، ولذلك فقد كانت عالقات سوریا اإلقلیمیة متوترة،

بعالقاتھ مع الدول العربیة في سبیل دعم مشروع التوسع اإلیراني، فھل یمكن للمعارضة أن 
تخرج برؤیة لتحقیق مفھوم جدید من األمن التعاوني مع دول الجوار، والذي یقوم على جملة 

أو االتحاد مفاھیم مثل: "األمن التكاملي" و"األمن المشترك" مثل حالة مجلس التعاون، 
 األوروبي، أو حلف شمال األطلسي

تتعامل المعارضة السوریة بكل أطیافھا بنفس النمط الذي یتعامل فیھ  القضیة الفلسطینیة:-8
النظام السوري مع الكیان الصھیوني، والذي تمثل في الصمت والمواربة واإلشارات الخجولة 

المواثیق الدولیة، دون وجود مواقف بعدم الرغبة في التصعید، وضرورة االلتزام بالعھود و
 واضحة.

 
 التوصیات:

 تشجیع البحث العلمي الھادف إلى ترشید العمل السیاسي، وتعزیز مفاھیم االحتراف. -
بالمائة  66 بذل الجھود لوضع األسس الفكریة الجامعة للجیل الشبابي الذي یمثل نحو -

 من المجتمع.
 تعزیز مفھوم المجتمع المدني، وأدوات الممارسة السیاسیة خارج إطار األحزاب  -
 ضرورة بناء التیارات الفكریة قبل تشكیل األحزاب السیاسیة. -

	


