
 1مشكالت العمل السیاسي في التاریخ السوري المعاصر
درجت الكتابات السیاسیة المعاصرة على تحمیل نظام البعث مسؤولیة تعطل الحیاة السیاسیة 

 في سوریا، وتدھور النشاط الحزبي، وغیاب منظمات المجتمع المدني.
تطورات الثورة السوریة قد ألقت الضوء على مجموعة من الظواھر السلبیة األكثر تجذراً لكن 

في الممارسة السیاسیة وفي بنیة الكیان الجمھوري الذي ارتبط منذ ظھوره بمعادلة إقلیمیة 
 یصعب الفكاك منھا.

ي روتجمع الدراسات المعاصرة على أن األمراض البنیویة قد تمكنت من جسد النظام السو
وآذنت بانھیاره؛ إال أن فشل المعارضة في توفیر بدیل سیاسي ناضج یدرأ عن دول الجوار 

 مخاطر االنفالت األمني قد أخر ذلك السقوط.
 مرت الجمھوریة السوریة بثالث حقب رئیسة منذ تأسیسھا:

 سنة 26) 1946-1920حقبة االنتداب ( -1
 سنة 17) 1963-1946الحقبة الدیمقراطیة ( -2
 سنة 49) 2012-1963(حكم البعث  -3

والحقیقة ھي أن المشاكل التي یعاني منھا العمل السیاسي في سوریا تعود لمرحلة سابقة لحكم 
 آل األسد، ویمكن تلخصیھا فیما یلي:

 إشكالیات الجغرافیا وتأزم العالقة مع المحیط اإلقلیمي  -1
 سوریا كیان متوتر من حیث البنیة الحدودیة تماماً مثل العراق.

كانت فترة االنتداب الفرنسي حاسمة في تاریخ سوریة الحدیث، ففي ھذه الفترة وضعت أسس 
نظامھا الجمھوري الولید، ورسمت حدوده، ونشأت مؤسسات الحكم، وتم انتخاب أول رئیس 

 ، وأقر فیھا أول دستور للبالد. 1932للجمھوریة سنة 
خ نتداب الفرنسیة إلى ترسیمشكلة المنافذ المائیة: وفي ھذه األثناء سعت سلطة اال -1

ھیمنة األقلیات، فأنشأت مجموعة من الدویالت الطائفیة، وقسمت الحدود فیما بینھا 
لتعطي الكانتونات الطائفیة الصغیرة القدر األكبر من موارد الحیاة، ونتیجة للمظالم 
التي استحدثتھا فرنسا في خارطة الكیان السوري؛ لم یبق للجمھوریة الحدیثة من 

كم، أما الباقي  183كم بین كلكیلیة وسیناء سوى  800حل الشام الممتد أكثر من سا
كم، ولواء  200كم، ولبنان على طول  240فقد توزعتھ كل من: فلسطین على طول 

كم، وبذلك فقد حیل بین مناطق  200االسكندرونة الذي یمتد ساحلھ لمسافة تزید عن 
 سوریة الداخلیة والمنافذ البحریة لھا. 

 قضیة لواء اإلسكندرون مع األتراك -2
 قضیة الجوالن مع الیھود. -3
 العالقات المتوترة مع لبنان -4

																																																													
 .2012أبریل  6مؤتمر نصرة الشعب السوري الذي عقدتھ رابطة علماء المسلمین في إسطنبول، بتاریخ ألقیت في  ورقة1 



 العالقات المتأزمة مع العراق وتركیا واألردن حول المیاه. -5
إرث حكم آل أسد حیث ورثت سوریا في عھد حافظ وبشار عالقات متأزمة مع  -6

النظامین العراقي  جمیع دول الجوار، وتعامل نظام آل أسد بعدوانیة ملفتة مع
والتركي، وسعى إلى التدخل في الشؤون الداخلیة لألردن، وزج بقواتھ في لبنان، 

 كما حاول احتكار القضیة الفلسطینیة في سیاسة ادعاء المقاومة. 
ومن الملفت لالنتباه أن تكون مشاكل تأثیر السیاسیات الخارجیة على الشأن الداخلي ھي أول 

)، حیث 2012-2011المعارضة السوریة في مرحلة الثورة الثانیة (بوادر الخالف بین قوى 
برزت إشكالیات تحدید الموقف من التدخل العسكري، وطلب الحمایة الدولیة، والتدخالت 

 اإلیرانیة والروسیة، كمسببات رئیسة للخالف بین األطراف المعارضة.
 البنیة الدیمغرافیة والتوزیع السكاني  -2

رھا على توتر العالقات المجتمعیة لم تبدأ في عھد حافظ أس�������د بل ھي مش�������كلة الطوائف وأث
 مالزمة لبنیة الكیان الجمھوري.

بنت القوى االس���تعماریة مش���روع التقس���یم الدیني والطائفي في بالد الش���ام فنش���أت دولة لبنان 
كدولة للموانة مع طوائف أخرى وتأس���س نظام الترویكا، وس���لمت فلس���طین للیھود، ونش���أت 

لدروز في جبل العرب، ودول العلویین في جبال األنص���اریة واس���تمرت األخیرتان مدة دول ا
 سنة. 20تزید عن 

لذاتي  یة من رغبة في تحقیق الحكم ا طائف یة وال لدین یات ا ما أظھرتھ األقل فة إلى  وباإلض��������ا
واالس���تقالل عن أي س���لطة مركزیة في دمش���ق فإن األقلیات العرقیة من الش���ركس واألكراد 

 كانوا یظھرون قدراً مماثالً من الضغینة لألغلبیة ویطالبون باالنفصال.واألرمن 
سیاسیة:  سسة فقد أدى تفوق عنصر األقلیات في المؤالمشلكة لیست فقط طائفیة بل جغرافیة 

العس����كریة إلى ھیمنة ھذه الفئات على الحكم المدني في فترة االنقالبات العس����كریة، مما أدى 
 الطائفي في إدارة البالد في مراحل قبل حكم البعث.-إلى ظھور العنصر العسكري

وفي مقابل تدھور الحیاة الس����یاس����یة وفش����ل األحزاب المدنیة؛ مثلت "الطائفة" لھذه األقلیات 
المحض��ن اآلمن أمام التقلبات الس��یاس��یة، إذ كان االنتماء إلى األقلیات الطائفیة ال یقتص��ر على 

انتماء إقلیمیاً وعش�������ائریاً ألبناء الطوائف في آن االنتماء االعتقادي فحس�������ب، بل كان یمثل 
واحد؛ إذ  كانت الغالبیة العظمى من عش��ائر العلویین تقیم في جبال األنص��اریة مع وجود أقل 

بالمائة من العلویین كانوا  62.1في ریف حماة وحلب، والحظ نیقوالوس فان دام بأن نس�������بة 
 الغالبیة العظمى من الدروز في جبل العربیعیش���ون في محافظة الالذقیة، بینما كانت تتركز 

سبة  ضافة إلى التواجد  87.7بن سلمیة، إ بالمائة. ویقیم اإلسماعیلیون في منطقتي مصیاف وال
 الكردي الكبیر في الحسكة والقامشلي.

 ً سبة لھم انتماء اعتقادیا ً -وقد مثلت الطوائف بالن  إقلیمیاً في آن واحد، وھو األمر الذي-عشائریا
تاحاً للس�����نة، فالمش�����كلة لیس�����ت في كثرة العدد بل في التحش�����ید والتنظیم ووجود من لم یكن م

 یتعاطف مع ھذه المطالب في الخارج.
 ضعف األحزاب السیاسیة والحكم المدني -3

 انعدام التوازن لدى األحزاب السیاسیة وغیاب المرجعیة في الحكم وھیمنة العسكر



 43) قامت نحو 1970-1946ب حافظ أس���د (س���نة ما بین االس���تقالل وانقال 23في 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 
وقد انعكس����ت حالة الفوض����ى الس����یاس����یة بص����ورة مروعة في العس����كریة في فترة االنتداب؛ 

 مقعداً.  140مرشح على  1800حیث تنافس  1947انتخابات سنة 
مقعداً، وأس��فرت عن عجز أي كتلة في  142مرش��ح على  900؛ تنافس 1954وفي انتخابات 

 تحقیق أغلبیة تمكنھا من تشكیل الحكم.
وكانت الظاھرة األبرز في فترة ما بعد االس�������تقالل ھي كثرة االنقالبات العس�������كریة، حیث 

انقالباً ومحاولة انقالبیة وحركة  21 ،1970و 1949سنة بین عامي  21شھدت سوریا خالل 
 تمرد أو عصیان قام بھا بعض ضباط الجیش السوري.

وأص��بحت المناص��ب المدنیة ألعوبة بید الجیش؛ فقد كانت المناص��ب التي توالھا أمین الحافظ 
سندت إلیھ أكثر من عشرة مناصب في آن واحد منھا  سوري، حیث أ شارع ال سخریة ال مثار 

قیادة الثورة، وقائد الجیش، ورئیس الجمھوریة، ونائب رئیس الوزراء،  تعیینھ: رئیس مجلس
 1963نوفمبر  12ووزیر الدفاع، ووزیر الداخلیة، ونائب الحاكم العس���كري، كما أص���بح في 

رئیساً للوزراء مع احتفاظھ بمناصبھ السابقة، إضافة إلى عضویتھ في كل من القیادة القومیة، 
 ث!والقیادة القطریة لحزب البع

والحقیقة ھي أن المشكالت التي عانت منھا األحزاب السیاسیة السوریة في الفترة المعاصرة 
ال تخرج عن إطار المش����كالت التي اعترض����ت العمل الس����یاس����ي في الفترة الس����ابقة لحزب 

 البعث، وتتمثل في: 
 غیاب الفكر السیاسي الناضج،  -1
 ونزوع المؤسسة العسكریة إلى االستئثار بالسلطة،  -2
 ومنح االمتیازات لألقلیات الطائفیة في مواجھة األغلبیة السنیة من أبناء المجتمع،  -3
ظاھرة االنش���قاقات داخل األحزاب، انش���قاقات الش���یوعیین واالش���تراكیین والبعث  -4

 واإلخوان.

وما قام بھ حكم البعث أنھ رس���خ الس���یاس���ة الطائفیة، وھیمنة العس���كر وأجھزة األمن، وعطل 
 الحیاة السیاسیة، 

ولذلك فإن ھذه األحزاب الیوم قد فشلت في التوصل إلى موقف موحد تجاه القضایا الرئیسة، 
ولم تفلح جھودھا في اعتراف المجتمع الدولي بقدرتھا على توفیر البدیل الس���یاس���ي واألمني، 

 ومنع االنفالت األمني والصراع اإلثني والطائفي الذي سیؤثر سلباً على دول الجوار.
ة في أن ضعف أداء األحزاب السیاسیة، وعجزھا عن مواكبة الحراك الثوري، وتكمن المشكل

ال یقتص��ر على إبطاء مس��یرة الثورة وعرقلة حركة التغییر فحس��ب؛ بل س��یمتد تأثیره الس��لبي 
إلى مرحلة ما بعد انھیار النظام، خاص������ة وأن التناقض������ات التي س������بقت قیام البعث قد بدأت 

كل في مجملھا تحدیات ال تملك الجمھوریة الس���وریة بدائل تس���تیقظ من س���باتھا العمیق، وتش���
 سیاسیة مدنیة ناضجة في مواجھتھا. 

وال بد من التأكید على أن المشاكل الكامنة في البنیة السیاسیة للقطر السوري ال تقتصر على 
أخطاء فترة حكم الحزب الواحد، بل تعود جذورھا إلى مرحلة نشوء الكیان الجمھوري، وال 

التعامل مع ھذه اإلشكالیات بصراحة وواقعیة ال تشوبھا المناورات السیاسیة أو  بد من



المجامالت، مما یفرض على القوى الفاعلة أن تبادر إلى وضع أسس جدیدة للعمل السیاسي 
 تضع في االعتبار: 

 التعقیدات اإلقلیمیة،  -1
 والتحوالت الفكریة،  -2
 والتطور السكاني،  -3

لتغطیة على فشل األحزاب السیاسیة بتشكیل ائتالفات مصلحیة، إذ إنھ لم یعد من الممكن ا
وإطالق شعارات رنانة، وإصدار بیانات تخطب ود القوى الخارجیة بدالً من مخاطبة الفئة 
 الشبابیة الجدیدة التي أوقدت جذوة الثورة واصطلت بنیرانھا في سبیل تحقیق الحریة والكرامة.

 للعمل السیاسي اإلسالميثانیاً: ضرورة وضع البنیة التحتیة 
، عندما سقط نظام 2003األوضاع الداخلیة في سوریا تشبھ الوضع في العراق عام  -1

صدام حسین، وجاء عدد كبیر من المھجرین العراقیین مندفعین للعمل السیاسي في 
بالدھم فاصطدموا برفض أھل الداخل للقادمین من الخارج، واكتشف القادمون 

 وظروفھا السیاسیة إثر عقود من اإلقامة في المنفى.بعدھم عن واقع البالد 
عدم وجود قاعدة سیاسیة لإلسالمیین في سوریا، بسبب الظروف القھریة التي  -2

فُرضت على البالد مدة أربعة عقود، وما عانى منھ العمل اإلسالمي بصفة خاصة 
ي تنظیر تشدید النظام على جمیع التیارات اإلسالمیة دون تمییز (بخالف مصر ال

 كان فیھا عمل ورموز وتنظیم وتواجد إلى حد ما)
عدم توفر "البنیة التحتیة" للعمل السیاسي لدى اإلسالمیین في سوریا، ویقصد بذلك:  -3

سابق الخبرة في العمل السیاسي الحزبي المنضبط والمنظم، وندرة الرموز السیاسیة 
و رسة انتخابیة أالتي یمكن أن یتقبلھا الداخل السوري ویمنحھا صوتھ في أي مما

برلمانیة مستقبلیة، وقلة الكوادر الشبابیة الواعیة التي تمتلك الخبرة في العمل 
السیاسي واالستعداد لخوض متاھاتھ الوعرة، باإلضافة إلى التعقیدات الكامنة في 

 المشھد اإلقلیمي.

 ضرورة التمییز بین "الحزب السیاسي" و"العمل السیاسي"
ال بد من التأكید على أن مجاالت العمل السیاسي اإلسالمي واسعة، خاصة إذا وضعنا في 

 االعتبار ضرورة التمییز بین مفھوم: "العمل السیاسي"، ومصطلح: "الحزب السیاسي". 
فالحزب ھو تنظیم متخصص في مجال السیاسة التي یتعامل معھا من خالل أدوات تنص علیھا 

 محلیة.القوانین والدساتیر ال
أما العمل السیاسي فھو أكبر من ذلك، ویتعدى تلك القیود والحدود، إذ إنھ یشمل عملیة التأصیل 
والبناء الفكري، ویمكن المشاركة من خاللھ میدانیاً عبر تشكیل قوائم انتخابیة من المستقلین، 

ي رغب فووجھاء العشائر، وزعماء األحیاء، والتكنوقراط، وغیرھم من الشخصیات التي ال ت
 االنضواء تحت أي حزب سیاسي یفقدھا قاعدتھا االنتخابیة في مناطقھم.

بل إن الكثیر من األحزاب السیاسیة تلجأ إلى دعم مستقلین، لمعرفتھا بأن واجھتھا الحزبیة ال 
 توفر لھا القبول لدى قطاعات من الشعب.



 ً ح سیاسیة، وال تترشجدیر بالذكر أن بعض الجماعات الكبیرة في الغرب ال تشكل أحزابا
النتخابات المجالس البرلمانیة، بل تسعى إلى تسویق أفكارھا في مجال النفع العام، وبعضھا 

 یعتبر نفسھ أكبر من األحزاب السیاسیة وأكثر نفوذاً منھا.
وقد أصبحت: "جماعات الضغط"، واللوبیات، والشركات الكبرى، واإلمبراطوریات 

المتنفذة لدى النخبة تمثل الثقل الفعلي في العملیة السیاسیة، اإلعالمیة، وغیرھا من المفاصل 
وتمتلك أدوات للتأثیر أكبر مما ھو متاح لألحزاب السیاسیة التي تضطر في غالب األحیان 

 لكسب ود ھذه الجھات حتى تحقق نجاحاً في حمالتھا االنتخابیة.
بالتزامن مع تأسیس الفرق بین "الحزب" و"التیار"، والحاجة إلى وجود تیار إسالمي 

 األحزاب السیاسیة
الحاجة إلى مرجعیة دینیة، وتأصیل سیاسي فكري، وقاعدة شعبیة، وھذا یوفر التیار ولیس 

 الحزب
قام العمل اإلسالمي في مطلع القرن الماضي ببالد الشام على أساس أنھ تیار یحظى بالقبول 

تد شكالیات السیاسیة ومناوراتھا، وتمألنھ األقرب إلى عواطف الشعب وانتماءاتھ، ولم یتلوث بإ
جذوره مئات السنین، حیث مارس العلماء أدواراً مھمة في محاربة االستعمار، وتوجیھ الشعب، 
وتشكیل الجمعیات الخیریة والمؤسسات التعلیمیة عبر جمعیاتھم، ومؤسساتھم، ومراكز 

 دعوتھم في المساجد والمعاھد.
باعتباره الوسیلة األنجع لممارسة العمل السیاسي، بعیداً ویتعین تنمیة ھذا المفھوم من جدید 

 عن أي انتماء حزبي. 
وال یعني ذلك ترك االنتماء إلى األحزاب السیاسیة والعمل فیھا، بل ھو أمر مشروع ومطلوب 
ومھم، ولكن یتعین قبل ذلك تشیید مؤسسات سیاسیة تضمن أن تكون الحركة اإلسالمیة تیاراً 

 ً ، وأن یشكل التیار مرجعیة دینیة للعمل السیاسي قبل أن یدخل في أتون قبل أن تكون حزبا
 المنافسة مع التیارات العلمانیة.

إن المبادرة إلى تشكیل أحزاب سیاسیة ال تمتلك قاعدة لممارسة العمل السیاسي، تجعل 
المشروع اإلسالمي في البرلمان مجرد حزب یمكن أن ینجح أو یسقط وفق قدرة القائمین على 

 تسویقھ أو رغبة الشعوب في تبنیھ.
فالتیار السیاسي یمثل البنیة التحتیة لألحزاب التي تحتاج إلى مؤسسات تقدم لھا المرجعیة 
الدینیة والتأصیل العلمي والنشاط الدعوي والبناء التربوي التعلیمي، وال ضرر من قیام عدة 

یعتمد بیتھ في مدینة أو إقلیم، وأحزاب تتبع لتیار واحد، ویمكن أن یعتمد البعض منھا على شع
اآلخر على نفوذه في مجموعة إثنیة أو عشائریة، مما یضمن فرص تحالفات أكبر، ومجاالت 

 أوسع للعمل في كیان مضطرب نال حریتھ بعد خمسة عقود من الظلم والكبت.
 أھمیة التأسیس لمفھوم المجتمع المدني من منظور دعوي شامل

نحسار الممارسة الدیمقراطیة وضعف وسائل التمثیل، وذلك ألن یكثر الحدیث في الغرب عن ا
األحزاب السیاسیة باتت عاجزة عن تمثیل ناخبیھا من خالل األدوات الدیمقراطیة التقلیدیة، 
أما مؤسسات المجتمع المدني فتمتد لتشمل جمیع مناحي الحیاة، وھي أقرب إلى المواطن 

 .العادي، وأحفظ لمصالحھ من الحزب السیاسي
جمعیات: صحافة وإعالم، تربیة، تعلیم، صحة، خیریة، عمالیة، نقابیة، أدبیة، أكادیمیة علمیة، 

 حقوقیة، تجاریة اقتصادیة، مرأة، اجتماعیة، دینیة: مساجد ومعاھد ومراكز دینیة.



ولیست ھذه الطریقة بدعة في التاریخ اإلسالمي، فقد كان للعلماء في فترات الكبت السیاسي 
یخ الھیمنة على مؤسسات الوقف، والقضاء، واإلمامة، والخطابة، والتعلیم. أما في عبر التار

التاریخ الحدیث فقد كان لجمعیات العلماء في العدید من الدول اإلسالمیة دور اجتماعي، 
وسیاسي، واقتصادي، وجھادي، وثقافي، وبرز علماء مسلمون كرموز سیاسیة في تلك الدول، 

 ع المجال لحصرھا.واألمثلة كثیرة ال یتس
 ضرورة وضع إستراتیجیة لعمل سیاسي شامل قبل المسارعة في نشاط حزبي غیر مؤصل

ال یقصد مما سبق رفض فكرة الحزب السیاسي اإلسالمي، بل ھو أمر مطلوب وأساسي ومھم، 
 وال بد من العمل

 على إعادة الكیان السوري إلى سابق مجده ومكانتھ الرائدة في العالم اإلسالمي.
والشعب السوري الذي عانى من القتل، والتعذیب، واالعتقال، والتھجیر، والحصار، والجوع، 
والخوف، لنیل حریتھ؛ لم یقدم تلك التضحیات الكبیرة لنبادره بمغامرات غیر واعیة وال 
مؤصلة، بل یجب أن نبذل غایة جھدنا لتقدیم دراسات تسعى إلى فھم الواقع من خالل استیعاب 

 اضیة، وإدراك أخطاء العمل اإلسالمي، واستشراف المستقبل بعلم وبصیرة.الدروس الم
ولتحقیق ذلك فإنھ یتعین إجراء دراسات جادة وعقد جلسات عصف ذھني لوضع إستراتیجیة 
شاملة للعمل السیاسي، تساعد على امتالك األدوات العملیة، ووضع األسس الشرعیة، 

 واستعراض الفرص المتاحة.
	


