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 في سوريا الديمقراطيَّةة وقضية راىن المعارضة السياسيَّ 
 طارؽ عزيزة

 :مقدمة

ة المواكب لمثورة السوريّ  السياسي   (1)ةجرى إعداد ىذه الورقة بغية إثارة النقاش حوؿ أداء المعارضة السوريّ 
نتقاؿ بيدؼ الخبلص مف الديكتاتورية واال اندلعتنطبلقًا مف قناعة مفادىا أّف الثورة التيا، اراحميا وتحوّ بمختمؼ م

ليا، بأحزابيا وتحالفاتيا، خبلؿ سنوات  ، األمر الذي طالما أعمنتو المعارضة كيدؼٍ ديمقراطي   بالببلد إلى نظاـٍ 
لممعارضة مع قضية  سياسي  يتمحور حوؿ مدى انسجاـ األداء ال الرئيسنضاليا السابؽ. فإّف مطمب النقاش 

ف تحقيؽ اليدؼ، وأسباب ومكامف القوة ع" اليدؼ المشترؾ ليا ولمثورة، وتاليًا اقترابيا أو ابتعادىا الديمقراطيَّة"
 والضعؼ، والنجاح والفشؿ في ذلؾ.

شكاالت محدّ  الورقة ال تقّدـ أجوبةً   لمنقاش، ستغنييا دة تسيـ في وضع محاورَ بقدر ما تطرح أسئمة وا 
ًا موجزًا ألبرز مبلمح المعارضة )غير غير أنيا تقّدـ عرضًا عامّ  ،ارات السادة المشاركيف في الورشةمداخبلت وحو 

ة، بغية ربط النقاش وتقويـ أداء المعارضة وكيفية الت التي مّرت بيا الثورة السوريّ المسمحة( وتقسيماتيا، ثـ التحوّ 
لمنقاش ولمنقد، فيو ال يّدعي مطابقة الواقع  قابؿٌ  . عمى أّنو عرٌض محّددةٍ  ر عبر مراحؿَ تيا لمواقع المتغيّ ااستجاب

بيف المعطيات، بقدر ما يحاوؿ ضبط الموضوع بحيث يمكف بحث أداء المعارضة في  ةٍ نيائيّ  تمامًا، وال رسـ حدودٍ 
 ضوء تمرحؿ الثورة وانعطافاتيا.

 ة" و"المعارضة الجديدة""المعارضة التقميديّ 

المفردات التي أفرزتيا الثورة في أشيرىا األولى ووجدت طريقيا لمتداوؿ، التمييز بيف معارضتيف:  مف
"المعارضة التقميدّية" و"المعارضة الجديدة". ُيقصد باألولى، األحزاب والتحالفات السّياسّية والشخصّيات المستقّمة 

ة، ة والميبراليّ ّية: القومية واإلسبلمّية واالشتراكيّ ذات الحضور البارز في المعارضة، بمختمؼ ألوانيا األيديولوج
عبلف دمشؽ، واإلخواف المسمميقراطي  و الديم كأحزاب التجّمع الوطني   ف، وعدد مف المعارضيف المستقميف مف ، وا 

ة وغيرىا. يعود تاريخ ىذه المعارضة وفكرّية ودينيّ  أكاديمّيةٌ  مشارب أيديولوجية مختمفة، مف بينيـ شخصّياتٌ 
خمت. في المقابؿ، تعني "المعارضة الجديدة" الشباب المنتفض  المناىض لمنظاـ إلى عقودٍ  ونشاطيا السياسي  

عمى األرض، والناشطيف عبر مواقع التواصؿ االجتماعي عمى شبكة اإلنترنت، سواء في تغطية الحراؾ الميداني 

                                                           

ٌّز الورقة بٌن " -1  التقميدية".المعارضة التقميدّية" و"المعارضة الجديدة"، عمى نحو ما سيأتي بيانو، وىي تتناوؿ "المعارضة تم
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اتو، حيث برزت بعض المواقع اإللكترونّية، إعبلميًا، أو تنسيؽ أنشطتو والدعوة الكثيفة لممشاركة في فعالي
 وصفحات الثورة عمى موقع فيسبوؾ.

ة" ذاتيا، إال أّنيـ ينحدروف مف أوساط "المعارضة التقميديّ  أشخاٌص ىـ مف "المعارضة الجديدة"  ىاـ   جزءٌ  
األرض بالتنسيؽ مع  انتقدوا أداءىا وطريقة استجابتيا وتعاطييا مع تطّور األحداث في الشارع، فآثروا العمؿ عمى

ع معظميا في "التنسيقيات"، والحقًا توزّ  الشباب الثائر. في ذلؾ الحيف، تمّثمت "المعارضة الجديدة" بشكؿ أساسي  
عات ا مف التجمّ معمى تجّمعيف كبيريف، ىما "لجاف التنسيؽ المحّمية" و"اّتحاد تنسيقّيات الثورة السورّية" وسواى

. عمى مستوى رخر، انقسمت كبل المعارضتيف بيف ما سّمي "معارضة الداخؿ" ة، كتجمع "نبض" مثبلً الشبابيّ 
 و"معارضة الخارج". 

 اتفاق.. واختالفات

ـ  ّييبادئ األمر، ظير أّف الجميع )التقميد ، بأّنيـ ف والجدد، معارضة الداخؿ والخارج( متفقوف، في الخط العا
قامة نظاـٍ يعارضوف النظاـ القائـ ويسعوف لمخبلص مف االستبدا في سوريا. لـ يطؿ األمر حتى  قراطي  و ديم د، وا 

 غير قميؿٍ  حوؿ التفاصيؿ، أكاف حوؿ سبؿ الوصوؿ إلى اليدؼ، أو حتى في جزءٍ  تبّيف االختبلؼ والخبلؼ الحاد  
منيا،  واالختبلفات بيف "المعارضات" المختمفة وضمف كؿ   مف مضمونو. فمنذ األشير األولى، برزت الخبلفاتُ 

حوؿ مقاربة األحداث المتسارعة والمعطيات المستجدة، كالموقؼ مف الحوار أو التفاوض مع النظاـ، ومف دور 
بلؼ تأخرى، لـ يتوقؼ يومًا الجدؿ واالخ الخارج، ثـ حوؿ العسكرة والعمؿ المسمح، والحقًا الظاىرة الجيادية. بعبارةٍ 

فريؽ. يضاؼ إلى ما سمؼ التباس  ألولويات التي تخدـ قراءة كؿ  بشأف سبؿ إسقاط النظاـ، وتاليًا التحالفات وا
 المقبؿ لسوريا ما بعد األسد، عدا عف "ترحيؿ" كثيرٍ  المواقؼ والرؤى حوؿ مستقبؿ الببلد، وشكؿ النظاـ السياسي  

 ة إلى ما بعد سقوط النظاـ.مف نقاط الخبلؼ الجوىريّ 

 أّف اليدؼ المفترض ىو التأسيس لنظاـٍ  وعافية، والسّيما حيوّيةٍ  ع دليؿَ بوجو عاـ، ُيفترض أف يكوف ذلؾ التنوّ 
ُيبنى عمى التنّوع ويغتني باالختبلؼ. لكّف الواقع يشير إلى خبلؼ ذلؾ، فقد زاد تبايف وجيات  تعّددي   قراطي  و ديم

جو نحو المنقسمة أصبل، فمـ تتّ نقسامات في صفوؼ المعارضة تبايف األىداؼ والسياسات( مف اال النظر )بؿ
والتضحيات التي قّدمتيا  رتقاء إلى مستوى المحظة التاريخّية التي ىّيأىا الشارع الثائر، وال إلى التاريخ النضالي  اال

 ستبداد.مقارعة اال في عقودٍ  طواؿ

أطمقتيا مختمؼ جماعات وشخصيات المعارضة  تكاثرت المبادرات والمقاءات والمؤتمرات والتحالفات.. التي
ة أو تمؾ، بما يعنيو ذلؾ مف انخراط ة والدوليّ في الداخؿ والخارج، ودائمًا برعاية واحتضاف ىذه القوى اإلقميميّ 

 "المعارضات" في سياسات الرعاة اإلقميمييف والدولييف حياؿ "الممؼ السوري".
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مف "المعارضات" رنفة  متنوعةٌ  األولى، وكانت تشارؾ فييا أطياؼٌ أّف المؤتمرات والمقاءات، في نسخيا  البلفت
إال أّنيا "تدعـ منيا "يمثّموف أنفسيـ فقط"،  " وأّف المجتمعيف في كؿ  الذكر، كانت تؤّكد أّنيا "ال تمّثؿ الشعب السوريَّ 

، إلى أف تغّير الحاؿ مع االنتفاضة" )لـ تكف قد تعّممت بعد لفظة "ثورة"( فيي تعتبر نفسيا "جزءًا منيا". ىكذا
 "، وأيضًا ضـّ أطيافًا مف مختمؼ المعارضات، وُقّدـ بوصفو "الممثؿ الشرعيَّ السوري   ظيور "المجمس الوطني  
"، وبات االستقطاب بينو )والحقًا االئتبلؼ الوطني لقوى الثورة والمعارضة(، وبيف "ىيئة الوحيد لمشعب السوري  

ىؤالء من  من كل   لم يسمم أي  وتشكيبلت،  عاتٍ "، وما بينيما مف تجمّ قراطي  و يير الديمة لقوى التغالتنسيؽ الوطنيّ 
 االنشقاقات واالنقسامات واالنسحابات..

 الت والثورة وانعطافاتياتحوّ 

حاّدة، يمكف  وانعطافاتٍ  التٍ ة بتحوّ أربعة أعواـ ونصؼ العاـ، مّرت الثورة السوريّ  عمى امتداد ما يزيد عمى
لمواقؼ  سريعةٍ  فيما بينيا، نعّددىا تباعًا مع إشارةٍ  ، ال تخمو مف تداخؿٍ ةٍ انحداريّ  مراحؿَ  إلى أربع تقسيميا

 المعارضة حياليا:

، والسّيما في األسابيع األولى ، فإف تمؾ المرحمة شيدت،قميمةٍ  : مع استثناءاتٍ ةة السمميّ االنتفاضة الشعبيّ  (1
المعارض،  المنتفض، ولـ تتمكف مف استثمار رأسماليا السياسي  تمّكؤ المعارضة في المحاؽ بركب الشارع 

ة األوسع، وصواًل لظاىرة "معارضات الفنادؽ والمؤتمرات والبيانات ت عزلتيا عف القطاعات الشعبيّ فاستمرّ 
 والفضائيات" فيما بعد.

لعسكرة أو : تراوحت المواقؼ باختبلؼ المعارضات بيف احتضاف االعسكرة وبروز الطابع اإلسالمي    (2
أخرى. وتراجع ثقؿ "التيار  وتبنيو وتشجيعو تارةً  تارةً  التحذير منيا، وكذلؾ بيف تبرير الطابع اإلسبلمي  

 بتبلوينو المختمفة. " لصالح اإلسبلـ السياسي  الديمقراطي  

ف : إدانة واستنكار في البداية، ثـ اعتبار قطاعات مف المعارضة أف فئات مصعود الظاىرة الجيادية  (3
 مف الثورة، مع استمرار فريؽ مف المعارضة في إدانة الظاىرة عمى طوؿ الخط.  "المجاىديف" ىـ جزءٌ 

في المواقؼ نتيجة  وعدـ وضوحٍ  طٌ وتخبّ  : إنكارٌ ة وتقاسم مناطق السيطرة والنفوذمالمح الحرب األىميّ   (4
 ًا باألرض.عدـ السيطرة أو حتى غياب التنسيؽ بيف المعارضة وبيف القوى الممسكة فعمي

، كاف يتأثر صعودًا مرحمة، ودفعنا إلى ىذا التقسيـ النظري   نرى أّف الطابع العاـ الذي كاف طاغيًا في كؿ  
مف قبؿ النظاـ، وتدخبلت الخارج )المساند لمنظاـ أو  ة، تشمؿ القمع الوحشيَّ وخارجيّ  ةٍ داخميّ  وىبوطًا بجممة عوامؿَ 

ة ببعض الجيات التي رأت في األوضاع لممعارضة(، مرورًا باستجابات الشارع ورّدات فعمو، ثـ األجندات الخاصّ 
ة فرصتيا لتنفيذ مشاريعيا. ولعّؿ وضعًا بالغ الخطورة بات يستدعي التوقؼ عنده، وىو تجريد الثورة مف السوريّ 
 . فقط إسقاط النظاـ تخفيضو إلى(، و قراطي  و ا )التغيير الديمىدفي
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أسيمت، بيذا القدر أو ذاك، في دفع الثورة نحو  ،ً صفيا طرفًا سياسيّاو ة بنفترض أّن المعارضة السوريّ 
أكثر فأكثر عن أىداف ثورتو  إلى أخرى، والتي ابتعدت بالشعب السوري   ة، من مرحمةٍ ىذه الوجية االنحداريّ 

ة عمى ة، ومشاريع المجاميع الجياديّ المنشود، فغدت صراعات المصالح الخارجيّ  الديمقراطيَّةة وحمم التحرريّ 
"، والتزام القوى التي تعمن الديمقراطيَّةاختالفيا، ىي أبرز ما يميّز المشيد السوري الراىن، وىذا يضع قضية "

 إيمانيا بيا عمى المحّك.

نما في  ة"، وتاليًا تشكيبلتيا وتحالفاتيا المستجدة، لـ تأتِ بالنظر إلى كوف "المعارضة التقميديّ و  مف فراغ، وا 
قائمة في الماضي ومستمرة في الحاضر.. فإّننا نرى أّف   ةٍ وتجارب تنظيميّ  وأيديولوجياتٍ  سياؽ بنى ومؤسساتٍ 

 المدخؿ المبلئـ لمنقاش يتطّمب البحث، ابتداًء، في:

وكذلك  ،ة، ثم في سموكيا فيما بينيا" في أدبيات المعارضة، وفي بناىا وحياتيا التنظيميّ الديمقراطيَّةموقع "
 الديمقراطيَّةذلك أو عدمو مع المفاىيم  في عالقتيا مع الشارع المنتفض، ومدى انسجام كل  

التي نفترض أف تقارب  وحواراتيمو بمداخالتيم و بو إلى السادة المشاركين إلغنائوىو الموضوع الذي نتوجّ 
شكاالٍت  تساؤالتٍ  مدخؿ كيذا سيساىـ في اإلضاءة عمىة. لعؿ االنطبلؽ مف نماذج وأمثمة مف تجاربيـ السياسيّ   وا 

 ة، سُيستكمؿ نقاشيا الحقًا، مف مثؿ:عّدة مرتبطة بسؤاؿ الديمقراطيّ 

 في  قراطيَّ و يخدـ التغيير الديم تجاهٍ ماذا فعمت المعارضة مف أجؿ تركيز زخـ الشارع وتوجيو حركتو في ا
 سوريا، القضية التي ُيفترض أنيا كانت تحظى، أو تكاد، بإجماع أطياؼ المعارضة كاّفة؟

  ّة" مع "المعارضة الجديدة" )الشابة(، وىؿ استطاعت كسب ثقتيا واإلفادة كيؼ تعاممت "المعارضة التقميدي
 مف ديناميتيا وفعاليتيا في الشارع؟

 في االنقساـ والتشرذـ  ةاستمرار حال لخبلفات بيف تشكيبلت المعارضة المختمفة، وما سر  ما حقيقة ا
 ؟الديمقراطيَّةستبداد وبناء االبالفعؿ وراء األىداؼ ذاتيا، مف إسقاط نظاـ تسعى كانت ما إذا أوساطيا، 

  إلى تنّصؿ المعارضة مف دورىا التغييري، أـ أّف دور الخارج  ةٍ ّتكاء عمى أجندات قوى خارجيّ االىؿ أدى
 ىو الذي عّطؿ مف فاعميتيا؟

  ٍتحمؿ خطابًا طائفيًا؟ أو، بتفصيؿ أكثر، كيؼ نقرأ التحالؼ  مف المعارضة لتياراتٍ  ماذا عف مبلقاة قسـ
 ؟قراطي  و لمشروع الديموما خطورة ذلؾ عمى ا ؟، بدعوى أولوية إسقاط النظاـالديمقراطيَّةمع قوى ال تؤمف ب
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 الديمقراطيَّةة والمسألة المعارضة التقميديّ 
 جاد الكريم الجباعي

امتدادًا لمسياسػة  "كموزفيتز"ىا رو الحرب يروف فييا اختبارًا شامبًل لقوى المجتمع وطاقاتو، وقد عدّ كاف منظّ 
أخػرى،  إلػى قمػب مقولػة كمػوزفيتز، فػرأى فػي السياسػة امتػدادًا لمحػرب بوسػائؿَ  "ميشػيؿ فوكػو"أخػرى. وذىػب  بوسائؿَ 

مختمفػة األشػكاؿ عمػى المجتمػع  ، بصػفتيا رليػات ممارسػة السػمطة، وأشػكاليا، حػربٌ وأف السياسة فػي واقعيػا العممػي  
ع ث والناصػػرية ومػػا تفػػرّ )البعػػ المعنػػي. وقػػد اسػػتبطنت القػػوى الماركسػػية )المينينيػػة السػػتالينية( وقػػوى اليسػػار القػػوميّ 

ة، اسػػػتبطنت جميعيػػػا العبلقػػػة ة، مػػػف زاويػػػة نظرىػػػا الخاّصػػػمنيمػػػا( واليسػػػار الجديػػػد، وكػػػذلؾ الجماعػػػات اإلسػػػبلميّ 
ف بمفرداتٍ يالتاريخ والصػراع  والصػراع القػومي   قػي  أخرى، كصراع األجياؿ والصػراع الطب ة بيف الحرب والسياسة، وا 
.. فقػد أكػدت الحػرب القػذرة الػدائرة فػي يفسػتكبار العػالميّ ضد الطغيػاف واالة و والصييونيّ ستعمار واإلمبريالية اال ضدَّ 

لمسػػػمطة"، تحػػػت  قتصػػػاد السياسػػػيَّ مػػػع، وأف الحػػػرب كانػػػت وال تػػػزاؿ "االسػػػوريا أف السياسػػػة كانػػػت حربػػػًا عمػػػى المجت
ة والمعارضػػة سػػوى عنػػاويف شػػتى، تختمػػؼ بػػاختبلؼ شػػدة الحػػرب وأشػػكاليا، وأف المجتمػػع لػػـ يكػػف فػػي نظػػر السػػمط

 بيـ عمى مذبح األىداؼ "الثورية".ساحة حرب، وأفراده أدوات ووسائؿ لغاياتيا، تيوف التضحية 

في بناىا  أشد ما يكوف التشابو كنيا متشابيةٌ ومتخالفة في الظاىر، ول مختمفةٌ  ةٌ وعززت ذلؾ رؤى أيديولوجيّ 
سػػػتيبلء عمػػػى السػػػمطة "مػػػف أجػػػؿ نيا االالعصػػػبوي ونشػػػدا ة العميقػػػة، وطابعيػػػاالمعرفيػػػة )اإلبسػػػتيمولوجية( واألخبلقّيػػػ
فػػي  لمفكػػر السياسػػي   . نشػػير ىنػػا ال إلػػى السػػياؽ التػػاريخي  "محمػػد عابػػد الجػػابري"الغنيمػػة والعشػػيرة والعقيػػدة"، بتعبيػػر 

لػى قػوة العػادات والتقاليػد الذىنّيػ ال عػف  ة، التػي ال يمكػف فصػمياسوريا، فقط، بؿ إلى كيفية التفكيػر فػي السياسػة، وا 
وال عػػف الغايػػػات التػػي تنشػػػدىا الجماعػػات المختمفػػػة  ،ة السػػػائدة، وعمقيػػا التػػػاريخي  قػػوة العػػادات والتقاليػػػد االجتماعّيػػ
ة اطّيػقر و فػي حسػبانو قػد تخدعػو كممػة ديم (السياؽ والكيفية)ال يأخذ ىذيف  تحميؿٍ  واألحزاب المختمفة. ونعتقد أف أيَّ 
أو ذاؾ وخطػػاب  خطػاب ىػذا الحػزب أو ذاؾ وخطػػاب ىػذا الػزعيـ السياسػي  ... فػػي أو كممػة حريػة أو مجتمػع مػدنيّ 

" أو ذاؾ. وقػػػد تخدعػػو محاولػػػة ىػػذا الحػػػزب أو ذاؾ تغييػػػر جمػػده، عمػػػى نحػػو مػػػا فعػػػؿ  ىػػذا المثقػػػؼ الثػػوري   "الممتػػػـز
سػمموف ، أو حػيف راجػع األخػواف الم(2)ؿ إلػى "حػزب الشػعب")المكتب السياسي( حػيف تحػوّ  السوري   الحزب الشيوعي  

إلػػى  قراطيّ و صػػفة الػػديم العربػػيّ  ة"، أو حػػيف أضػػاؼ حػػزب االتحػػاد االشػػتراكيّ تجػػربتيـ ورفعػػوا شػػعار "الدولػػة المدنّيػػ
 اسمو.

ة" )المواليػػػػػة والمعارضػػػػػة أو الحاكمػػػػػة والمحكومػػػػػة( بنػػػػػى تشػػػػػي ىاتػػػػػاف المقػػػػػدمتاف بػػػػػأف األحػػػػػزاب "السياسػػػػػيّ 
عمػػى ذاتيػػا، ىػػي معيػػار الحقيقػػة ومعيػػار  مغمقػػةٍ  ةٍ تمامّيػػ ةٍ خالصػػة، جعمػػت مػػف السياسػػة مجػػرد أيديولوجّيػػ ةٌ أيديولوجّيػػ
ة ومعيػػػار اإليمػػػاف ..، ال يأتييػػػا الباطػػػؿ مػػػف بػػػيف أيػػػدييا وال مػػػف خمفيػػػا، فغػػػدت ة التقدمّيػػػة ومعيػػػار القومّيػػػالوطنّيػػػ

                                                           

ذلك سوى  لقد ناقشنا "موضوعات المؤتمر" التً أعدتها قٌادة ما صار حزب الشعب، بالتفصٌل، بناء على طلب "القٌادة" أو بعض الكوادر، فلم نجِن من -2

 )زعل( بعضهم منا والسخط على من نقلوا مالحظاتنا أو تبنوها.
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. ولػػذلؾ كانػػت سياسػػاتيا وممارسػػاتيا ىوويػػة تمفصػػمت مػػع وىويددة أفددراده األيددديولولوجيا ىويددة الحددزب السياسددي  
لبنى السمطة،  لت معيا إلى بنى موازيةٍ ة( في المجتمع، وتحوّ يّ ة والمذىبة واإلثنيّ ة والعشائريّ ميّ ظيراتيا اليووية )العائن

عمى الرغـ مف معارضة األحزاب المعارضة منيا. ولكف، إذا كانت األيديولوجيا، في ىذا السياؽ، حجابًا فمػا الػذي 
ة، وثمػػة عميػػاء وأخبلقػػًا كمبّيػػ ةً خاّصػػ ، أنيػػا تحجػػب مصػػالحَ بكػػؿ وقاحػػةٍ كانػػت وال تػػزاؿ تحجبػػو عػػف الرؤيػػة؟ نػػزعـ، 

 بيف ىذه وتمؾ. وثيقة ال تنفؾ   عبلقةٌ 

 والثقػػػافي   قتصػػػادي  اال عػػػف الفضػػػاء االجتمػػػاعي   ة( بمعػػػزؿٍ )التقميدّيػػػ ال تسػػػتقيـ معالجػػػة المعارضػػػة السػػػورية
، وال عػف ظػروؼ العػاـّ  أو اإلنسػاني   أو الكػوني   والعػالمي   مت فيػو، ببعديػو: التػاريخي  الذي تشكّ  واألخبلقي   والسياسي  

منيا وطابع عبلقاتيا بالمجتمع وتنظيماتو ومؤسساتو والعبلقات المتبادلة فيما بينيا، وال عػف موقفيػا مػف  ؿ كؿ  تشكّ 
، فػػإف النقػػاط الديمقراطيَّػػةارسػػة ممل َـّ ومػػف ثَػػ قراطي  و والػػوعي الػػديم الديمقراطيَّػػةلمثقافػػة  ةٌ أساسػػيّ  "الدولػػة"، وىػػذه معػػاييرُ 

 راتٍ أنيػػا لػػـ تشػػيد تغّيػػ بعيػػد، والسػػّيما دت مسػػاراتيا إلػػى حػػد  ، نقػػاط البدايػػة، قػػد حػػدّ التػػي انطمقػػت منيػػا ىػػذه األحػػزابُ 
يا حكـ البعث عمى ة. ولكف ال يجوز تجاىؿ مناخ الحرب المفتوحة التي شنّ ة والتنظيميّ في بناىا األيديولوجيّ  ةً جذريّ 

، وعمى جميع أشكاؿ النقد وحرية الػرأي والتعبيػر، ناىيػؾ عػف المعارضػة واالحتجػاج، مػا 1963منذ عاـ  المجتمع،
 ة.ة بسماتيا الخاصّ وسـ المعارضة السوريّ 

عػػف النظػػاـ الػػذي عارضػػتو والسػػمطة التػػي عارضػػتيا، وال  تػػزاؿ تعارضػػيا.  غ معالجتيػػا بمعػػزؿٍ لػػذلؾ ال تسػػوّ 
ة، تنتمػي بقيػة أحػزاب والتنظيمػات اإلسػبلميّ  االجتمػاعي   القومي   والحزب السوري   السوري   فباستثناء الحزب الشيوعي  

ة: التمفيقّيػ التيػاة وتحوّ شػتراكيّ القومّيػة اال شػتراكي وأيديولوجيتػوحػزب البعػث العربػي اال إلى (3)ةالمعارضة األيديولوجيّ 
ة، حزب البعث العربػّي دة القطريّ القيا شتراكيّ اال ة، حزب البعث العربيدة القوميّ القيا شتراكيّ حزب البعث العربّي اال

ف، حركػة االشػتراكييف العػرب، حػزب شػتراكيي، حركػة الوحػدوييف االالعربػيّ  لثػوريّ ، حزب العماؿ االيساريّ  شتراكيّ اال
أسػيـ فييػا  ةٍ تمفيقّيػ ةٍ أيديولوجّيػ التٍ ع مػف ىػذه جميعػًا. ومػا أشػرنا إليػو مػف تحػوّ .. ومػا تفػرّ  العربػيّ  شتراكيّ التحاد ااال

ض ما االنشػقاؽ األعمػػؽ الػذي تمّخػػسػيّ يمت فػي انشػقاقاتو المتتاليػػة، والأيػديولوجيًا، ثػـ أسػػ السػػوري   الحػزب الشػيوعي  
ت عػػف حػػزب ة، التػػي انشػػقّ ، ودفػػع بػػو إلػػى المعارضػػة المقصػػيّ المكتػػب السياسػػيّ  - السػػوري   عػػف الحػػزب الشػػيوعي  
 واالئتبلؼ العتيد.  و"إعبلف دمشؽ"، ومنو إلى المجمس الوطني   قراطي  و الديم ع الوطني  البعث، ثـ إلى التجمّ 

، ثػػـ قيػػاـ الجبيػػة 1969عمينػػا أف نتػػذكر ىنػػا محاولػػة التحػػالؼ بػػيف الشػػيوعييف والقػػومييف اليسػػارييف عػػاـ 
حػػزب ت فػػي بػػادئ األمػػر القػػومييف والشػػيوعييف واالشػػتراكييف، )باسػػتثناء ، وقػػد ضػػمّ 1972ة عػػاـ ة التقدمّيػػالوطنّيػػ

" شػتراكيّ لكف بقيادة "حزب البعػث العربػي االشتراكييف العرب( و ، وجناح أكـر الحوراني مف االعربي  ال العماؿ الثوري  

                                                           
ً   فرقنا باكراً بٌن الحزب األٌدٌولوجً أو العقائدي، -3 ، البرنامجً، وذلك فً كتاب السفٌر السنوي بعنوان: "التجربة الحزبٌةة العربٌةة، مةا وبٌن الحزب السٌاس

 .القرن الماضًات ٌثمانٌنلها وما علٌها"، أواخر 
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ة السابؽ حػافظ ، وتزعمو رئيس الجميوريّ ة"، واستولت عمى السمطة باسموسكريّ ، الذي أسستو "المجنة الع(4))الجديد(
، والحػػزب "جمػػاؿ األتاسػػي"، بقيػػادة العربػػي   أيضػػًا أسػػباب خػػروج أحػػد جنػػاحي االتحػػاد االشػػتراكي   األسػػد. وأف نتػػذكرَ 

عمػى المػادة الثامنػة  يػا االحتجػاجُ ة، وكاف مف أىمّ ة التقدميّ مف الجبية الوطنيّ  المكتب السياسيّ  - السوريّ  الشيوعيّ 
ة، سواء في إطار الجبية لى أف التحالفات السياسيّ مف الدستور، واحتكار حزب البعث لمسمطة. نذك ر بيذا لئلشارة إ

 ة أيَّ ة السػػػوريّ يّ الحقػػًا، لػػـ تضػػػؼ إلػػى الحيػػاة السياسػػ قراطيّ و الػػديم ع الػػوطني  ة أو فػػي إطػػار التجّمػػػة التقدمّيػػالوطنّيػػ
نظيماتػػػػو ومؤسسػػػػاتو، أواًل. وأف ة بػػػػالمجتمع وتما عمػػػػى صػػػػعيد عبلقػػػػة األحػػػػزاب السياسػػػػيّ سػػػػيّ ذات شػػػػأف، وال إضػػػػافةٍ 

، كالمػػػاء والزيػػػت، وتفتقػػػر عبلقاتيػػػا المتبادلػػػة إلػػػى الثقػػػة ت متفاصػػػمةً مػػػف اإلطػػػاريف ظمّػػػ حػػػزاب المتحالفػػػة فػػػي أي  األ
 ثانيًا. (5)ة السميمةمات الحياة السياسيّ مقوّ  واالحتراـ والتكافؤ، وىذه مف أىـ  

 ، تػؤثر كػؿ  ةٌ ومؤسَّسػيّ  ةٌ : نظرّيػعمى أنيا بنيتػاف ديناميتػاف، متكاممتػاف ومتفاعمتػاف الديمقراطيَّةفإذ ننظر إلى 
منيما في األخرى وتتأثر بيا، بتوسط الممارسة )البراكسيس(، وىذا ىو المعنى العميؽ لمديالكتيؾ، نػذىب إلػى نفػي 

" مختزلػػًة إلػػى صػػندوؽ اقتػػراع الديمقراطيَّػػةة نفيػػًا كميػػًا، ال ينقضػػو توظيػػؼ "عػػف المعارضػػة التقميدّيػػ الديمقراطيَّػػةصػػفة 
ذ نعتقػػػد اعتقػػػادًا عميقػػػًا بػػػأف  لمكممػػػة، فػػػي الخطػػػاب السياسػػػي   رفػػػي  ، بػػػالمعنى الحَ سػػػحري   ذي طػػػابعٍ  "المعػػػارض". وا 

ة، أو مؤسسػػػيّ  ةٍ ة، وخاّصػػػة، شخصػػػيّ مدنّيػػػ حريػػػاتٍ  ة الحديثػػػة، بصػػػفتيا منظومػػػةَ الوطنّيػػػ ىػػػي مضػػػموفُ  الديمقراطيَّػػػة
عمى زعمنػا  ة، نستدؿ  ة وأخبلقيّ اجتماعيّ  وواجباتٍ  ةنونيّ قا والتزاماتٍ  ةٍ وسياسيّ  ةٍ مدنيّ  ة، ومنظومة حقوؽٍ عامّ  وحرياتٍ 

رىػػا وعجزىػػا، بػػؿ عزوفيػػا عػػف ، وتنثّ (6)مػػف الثػػورة السػػورية السػػممية ة كافػػةً المتطػػرؼ ىػػذا، بموقػػؼ األحػػزاب التقميدّيػػ
، )إذ ةٍ قراطّيػػو ديم ةٍ وطنّيػػ ةٍ ة تحظػػى بقبػػوؿ أكثريػػة السػػورييف، وعمػػى إسػػتراتيجيّ قراطّيػػو ديم ةٍ وطنّيػػ التوافػػؽ عمػػى رؤيػػةٍ 

يػا ة(، ومػف انعػداـ الثقػة بػيف أطرافانطبلقػًا مػف مصػالحيا الخاّصػ الديمقراطيَّػةتعػارض  نعتقد أف ثمة قوى ذات شأفٍ 
 ليػا إلػى اسػتطاالتٍ ة، وتحوّ ة واالئتبلفّيػمنيا في األطر التجمعّيػ )وبيف أعضائيا وقياداتيا( واأللغاـ التي يزرعيا كؿ  

وتفصيبًل،  عف ىذه األحزاب جممةً  الديمقراطيَّةو وغيره عمى نفي صفة بيذا كم   ة، نستدؿ  يّ ة ودوللقوى إقميميّ  رخيصةٍ 
، مفيومػة الديمقراطيَّػة، لـ تكػف قػط فػي سػبيؿ ونزعـ أف نضاالتيا وما وصفتو الورقة الخمفية بأنو رأسماليا السياسي  

                                                           

إلةى الحةزب الةذي أسسةه مٌشةل عفلة  وصةالا البٌطةار  بصةلة   ة ال ٌمةت  لة وموثقة إلى أن الحزب الذي حكمت باسمه اللجنة العسةكرٌّ ذهبنا فً دراسة مفصّ  -4

ً  وأكرم الحورانً ورفاقهم، وأن اللجنة العسكرٌّ  ً   ة استثمرت الرصٌد السٌاسة للحةزب القةدٌم وأسسةت حزبهةا انطالقةاً مةن الجةٌا والمخةابرات، علةى  واألخالقة

، فةً كتةاب "خلفٌةات الثةورة"، المركةز ة للنظةام السةوري  الجبةاعً، البنٌةة التسةلطٌّ  ة. راجة//ي، جةاد الكةرٌمل الوالءات واالمتٌةازات والزبانةة السٌاسةٌّ سمبدأ تسل

 .2113العربً لألبحاث ودراسة السٌاسات، بٌروت، 

5-   ً ٌّة"، الطوٌلةة ومكتبهةا أسهم كاتب هذه الورقة، حٌن كان عضواً فً قٌادة حزب العمال الثوري  العربة مة/ كةل  السٌاسةً، فةً سلسةلة مةن الحةوارات "الرسةم

ًّ السةورّي، منظمةات القاعةدة، ومة/ جماعةة األسةتاذ "نةذٌر جزمةاتً"، التةً انشةقّت عةن منظمةات القاعةد ، والحةزب الشةٌوع ًّ ة، ثةم مة/ من حزب العمل الشٌوع

ٌّةة  لأل ٌّةة  دٌموقراط ، للتوصةل إلةى رؤٌةة  وطن ًّ ًّ الةدٌموقراط ، ثم بٌن قوى التجم/ الةوطن ًّ ، المكتب السٌاس ًّ وضةا  فةً سةورٌا وصةون برنةام  الحزب الشٌوع

ٌّة والدٌموقر ًّ السةورّي، جنةاا "ٌوسة" فٌصةل"، ومة/ الجبهتةٌن الشةعب ً  للتجم/ تمهٌداً لمؤتمره الذي لم ٌنعقد، ثم مة/ الحةزب الشةٌوع ٌّةة الفلسةطٌنٌتٌن، سٌاس اط

ٌّةةة.. لةةم تسةةفر كلهةةا سةةوى عةةن هةةدر للوقةةت والجهةةد، تحةةد   ٌّّة طٌبةةة، بةةٌن بعةةض القٌةةادات عةةالوة علةةى الحةةوارات مةة/ األحةةزاب الكرد مةةن سةةلبٌته عالقةةاّت شخصةة

 والكوادر.

6-  ًّ ة؛ إذ استقبلتها بالتوجس والشك فةً بةاد  التنظٌمات المدنٌّ  بعض ، وما رافقها من انتشار المنتدٌات ونشوءوموقفها قبل ذلك من حركة إحٌاء المجتم/ المدن

 .ن دمش "ابتلعتها فً صٌغة "إعالف ،األمر، ثم عملت على ابتالعها
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ة، عمى قراطيّ و ب رؤية ماركس العميقة لمديممف أنظمة الحكـ، حس نظاـٍ  ة، ومضموف أي  عمى أنيا مضموف الوطنيّ 
ة ة مؤسسػػاتيا وعمومّيػػة الدولػػة وعمومّيػػة، ومػػف ىنػػا تػػأتي عمومّيػػلمعمومّيػػ ة ىنػػا ودومػػًا بأنيػػا مرادفػػةٌ أف تفيػػـ الوطنّيػػ

 والثقػافي   االقتصػادي   - ة الفضػاء االجتمػاعي  ة، وعمومّيػة العاّمػالقانوف، ومنيػا تنبثػؽ المصػمحة / المصػالح الوطنّيػ
 ة ومؤسساتو وتكامؿ وظائفيا.وترابط فضاءاتو الخاصّ  واألخبلقي  

، وال يزاؿ كثيروف منا يفعموف ذلؾ، اإليجابي   صفة المعارضة التي كنا نزىو بيا ونقرنيا بالموقؼ األخبلقي  
مػػى الػػدواـ. ع إيجػػابي   أخبلقػػي   عمػػى موقػػؼٍ  ة، تػػدؿ  ة، قطعّيػػماىوّيػػ عمػػى الػػدواـ، وليسػػت صػػفةً  حسػػنةً  ليسػػت صػػفةً 

بحرية اآلخر  ونيائي   مبدئي   لمحرية، واعتراؼٍ  عميؽٍ  ؽٍ بتعشّ  مقرونةٍ  قةٍ خبلّ  ة التي تستحؽ اسميا قوة سمبٍ المعارض
مف السمطة، عمى اختبلؼ أشػكاليا ومسػتوياتيا، مػع االعتػراؼ  ة، وموقؼ جذريّ المختمؼ وحقوقو وجدارتو اإلنسانيّ 

ة، ومػػػرورًا بسػػػمطة المعرفػػػة بضػػػرورتيا، أي بضػػػرورة السػػػمطة، بػػػدءًا مػػػف سػػػمطة األب وصػػػواًل إلػػػى السػػػمطة السياسػػػيّ 
يا .. إلػػخ، وسػػمطة الخػارج عمػػى الػػداخؿ، والعمػؿ عمػػى تحسػػينات والتقاليػػد واألعػػراؼ والقػوانيفوالثقافػة والتػػراث والعػاد

أو عبلقػات بػيف  راد، إذ ال يمكف حذفيا في المدى الطويؿ المنظور، عمى اعتبار السمطة عبلقات قػوةٍ وتمدينيا باطّ 
 قوى، حسب فوكو.

بػيف الثػورة  واألخبلقػي   لمنقاش: األولى ىي التفريؽ الفكػري   قابمةٍ  ثبلث أطروحاتٍ  ـ إلىتستند رؤيتنا لما تقدّ 
، تحػت ثانيػةً  ة مرحمػةً رخػر مػف أشػكاؿ الثػورة، واعتبرتيػا الورقػة الخمفّيػ ضنا أنيا شػكؿٌ ة والحرب، التي رأى بعالسمميّ 

بػػيف الحػػرب والسياسػػة، إذ لػػـ يعػػد مقبػػواًل أف تكػػوف السياسػػة حربػػًا أو  لمتفريػػؽ الضػػروري   عنػػواف العسػػكرة، وىػػذا تػػابعٌ 
دانتيا مف العتبة.  استمرارًا لمحرب، ما يستدعي نقد الحرب وا 

ر ة )الشابة(، التي ُأجيضت، والحرب الدائرة اليوـ ظاىرتاف مختمفتاف؛ األولى تعّبػالثورة السمميّ  أففقد رأينا 
إذ ؿ األولى إلى الثانية، ر عف إرادة السمطة والصراع عمييا، لذلؾ يصعب الجـز بتحوّ عف إرادة الحرية، والثانية تعبّ 

سػػػػتقمتيف والمتعػػػػالقتيف، تعتمػػػػؿ تحػػػػت سػػػػطح الواقػػػػع. مػػػػف الظػػػػاىرتيف الم كانػػػػت العوامػػػػؿ المختمفػػػػة والمتعالقػػػػة لكػػػػؿ  
رادة السمطة.  ةُ ة، في أعمؽ مستوياتيا ىي إشكاليّ فاإلشكاليّ   العبلقة بيف إرادة الحرية وا 

ؿ مجتمعػػًا مت كيانػػًا سياسػػيًا قبػػؿ أف تتشػػكّ ؿ مجتمعػػيف متػػوازييف فػػي سػػوريا، التػػي تشػػكّ والثانيػػة تفتػػرض تشػػكّ 
". وقػػد ، و"المجتمػػع الحكػػومي  "، التقميػػدي  عبًا سػػوريًا، المجتمعػػاف ىمػػا المجتمػػع "األىمػػي  وشػػ ةً سػػوريّ  مػػدنيًا سػػوريًا وأمػػةً 

خطوطػو فػي األسػر النوويػة  تمػر   مف االنقساـ الشاقولي بيف المجتمعيف، وىػو انقسػاـٌ  2011ف لنا ذلؾ منذ عاـ تبيّ 
وال مػػػراء فػػػي أف إرادة الحريػػػة لػػػدى الشػػػابات  ة.ة والثقافّيػػػة والمغوّيػػػوالعػػػائبلت الممتػػػدة والعشػػػائر والجماعػػػات اإلثنّيػػػ

رادة السمطة، في أوضػاعنا، ىػي إرادة السوريات والشباب السورييف، أجّ  جت إرادة السمطة لدى المجتمعيف كمييما، وا 
ة، منػذ االسػتقبلؿ حتػى يومنػا، باسػتثناء تجربػة مػا بػيف عػامي الحرب، ما دامت السمطة لػـ تؤخػذ إال بػالقوة العسػكريّ 

1954 - 1958. 
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، أو "المجتمػػػػع المنبػػػػوذ مػػػػف المجتمػػػػع الحكػػػػومي   اليامشػػػػيَّ  ة الجػػػػزءَ ة تػػػػرى فػػػػي المعارضػػػػة التقميدّيػػػػثػػػػوالثال
ي ، وتبّنػ، حسب اصطبلحنا، وقد دفعتيا الحرب إلى االنػدماج فػي الجػزء الميمَّػش مػف المجتمػع التقميػدي  (7)الموازي"

ة ة الطابع، ألف أحزاب المعارضة التقميديّ فييا الجماعات المذىبيّ حة بما رت عنيا الجماعات المسمّ خياراتو، التي عبّ 
، فمـ يعد في طويؿ، ولـ تكف مف بوادر المجتمع المدني   رت لو منذ زمفٍ وتنكّ  ت عف المجتمع األىمي  كانت قد انشقّ 

ة المشػار ا العصػبويّ ، بحكػـ بنيتيػوال عمػى بػوادر المجتمػع المػدني   وسعيا "فػرض" خياراتيػا ال عمػى المجتمػع األىمػي  
إلييػػا. يتصػػؿ بيػػذا أوثػػؽ اتصػػاؿ أف أحػػزاب المعارضػػة كانػػت جػػزءًا مػػف عػػالـ السػػمطة، سػػمطة البعػػث الجديػػد، حػػيف 

قراطيػة رنػذاؾ مػف مشػاغميا، بػؿ كانػت مشػاغميا األساسػية و ة، ولـ تكػف الديمة التقدميّ كانت جزءًا مف الجبية الوطنيّ 
لبحػػر إلػػى النيػػر والقضػػاء عمػػى اإلمبرياليػػة والصػػييونية ودولػػة إسػػرائيؿ، ىػػي الوحػػدة العربيػػة وتحريػػر فمسػػطيف مػػف ا

 ة.ة العربيّ والقضاء عمى الرجعيّ 

، ال عبلقػة ةٌ ىامشديّ  ةٌ أو تسدمطيّ  ةٌ بنى توتاليتاريّ  أحزاب المعارضة التقميدية كافةً مف ىنا، يمكف القػوؿ إف 
ف أحػػػدىا مػػػف شػػػة. ولػػػو تمّكػػػوال مػػػف بعيػػػد، وقػػػد اسػػػتقطبت جػػػزءًا مػػػف النخبػػػة الميمّ  ، ال مػػػف قريػػػبٍ الديمقراطيَّػػػةليػػػا ب

االستيبلء عمى السمطة، عمى طريقة البعث، الستقطب رعػاع الريػؼ وحثالػة المػدف، عمػى نحػو مػا اسػتقطبيـ حػزب 
 البعث، إال إذا كاف الكبلـ يكفي لقمي البيض.

ة أعمػى أشػكاؿ تنظيمػات اعتقادنػا بػأف األحػزاب السياسػيّ  ما كػاف لنقػدنا أف يأخػذ ىػذه الصػيغة المسػتفزة لػوال
والدولػة، وأنيػا، كغيرىػا مػف  الفاصػؿ بػيف المجتمػع المػدني   أو الفكػري   النظػري   ، وأنيا تقع عمى الحد  المجتمع المدني  

ة، ة العاّمػػتيـ النوعّيػ، ُيفتػَرض أنيػػا المجػاالت التػي يمػػارس فييػا األفػػراد إناثػًا وذكػورًا، حيػػاتنظيمػات المجتمػع المػػدني  
َـّ ة لمتوسّ ة، وأنيا األشكاؿ الحديثة الضروريّ مقابؿ حيواتيـ الشخصيّ  ، ط في العبلقة بيف األفراد والدولػة، وأنيػا، مػف ثػ

ؿ السمطة، وتحػوؿ دوف تجاوزىػا عمػى حريػاتيـ وحقػوقيـ، الحصوف التي تحمي أفرادىا وبقية أفراد المجتمع مف تغوّ 
، فتكفػؿ ترابطيػا ة التػي تربطيػا بسػائر تنظيمػات المجتمػع المػدني  تتوفر عمػى الػروابط الضػروريّ وأنيا، أي األحزاب، 

ة التػػي تربطيػػا بمؤسسػػات سػػاقيا وتكامػػؿ وظائفيػػا، مػػف جيػػة، وتتػػوفر فػػي الوقػػت نفسػػو عمػػى الػػروابط الضػػروريّ واتّ 
حاسػػبتيا، مػػف الجيػػة المقابمػػة، ونقػػدىا ومسػػاءلتيا وم تيػػا فػػي مراقبػػة أداء المؤسسػػات كّميػػاالدولػػة، مػػف خػػبلؿ وظيف

ة لمتعارضػػات االجتماعّيػػ ةً ة، والتػػي بوسػػعيا أف تبتكػػر حمػػواًل سػػمميّ عػػف القػػوى االجتماعّيػػ وبأنيػػا أخيػػرًا أوضػػح تعبيػػرٍ 
و قبػؿ أف نتحػدث عػف نشػدانيا المسػاواة رفيػع، ىػذا كم ػ ة إلػى مسػتوى أخبلقػي  ، فترقػى بالتنافسػيّ مجتمعٍ  المبلزمة ألي  
ة، حكمنػػػا بأنيػػػا بنػػػى ًا مػػػف ىػػػذه التحديػػػدات الموضػػػوعيّ دالػػػة. وألننػػػا ال نجػػػد فػػػي أحػػػزاب المعارضػػػة أّيػػػوالحريػػػة والع

 ة.ىامشيّ  ةٌ ة أو تسمطيّ توتاليتاريّ 

لػػػى ذلػػػؾ، نفتػػػرض أف تنظيمػػػات المجتمػػػع المػػػدني   ، عمػػػى اختبلفيػػػا، ىػػػي السػػػيور أو النواقػػػؿ، التػػػي تنقػػػؿ وا 
ة، ومنيػا إلػى الدولػة ومؤسسػاتيا، وأف ىػذه السػيور ذات اتجػاىيف: ذىػاب ة إلػى األحػزاب السياسػيّ الحركة االجتماعّيػ
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يػػاب، يفتػػرض أف تعػػود بيػػذه الحركػػة إلػػى المجتمػػع، مػػف خػػبلؿ األحػػزاب وبفضػػؿ نشػػاطيا، توزيعػػًا عػػاداًل لمثػػروة  وا 
وحمايػػػة  لسػػػياحة والترفيػػػوصػػػبلت واالتصػػػاالت وااة، كالصػػػحة والتعمػػػيـ والمو ة وخػػػدمات اجتماعّيػػػة والبلمادّيػػػالمادّيػػػ

ر نقػػػؿ الحركػػػة فػػػراد المجتمػػػع إناثػػػًا وذكػػػورًا عمػػػى قػػػدـ المسػػػاواة. فقػػػد كانػػػت سػػػيو .. يسػػػتفيد منيػػػا جميػػػع أةاجتماعّيػػػ
مػا فػي اتجػاهٍ  ا متقطعةً إمّ  ة في سوريااالجتماعيّ   ومكرمػاتٍ  ومػنحٍ  ، ال تعػود عمػى المجتمػع إال بصػيغة ىبػاتٍ واحػدٍ  وا 

 مسػػتبدةٍ  لسػػمطةٍ  ةً دعائّيػػ تمبػػي حاجػػةً  وجودىػػا، إال بصػػفتيا مؤسسػػاتٍ وامتيػػازات. مػػا يعنػػي أف وجػػود األحػػزاب كعػػدـ 
يمانيا بالتعددّيػقراطيّ و ال يقبؿ الدحض عمى ديم أحوج ما تكوف إلى الدعاية )أحزاب المعارضة شاىدٌ  ة(. ة السمطة وا 

ومغتربػة  ومتيبسػةٍ  ةٍ ، شػائخةومتنافرة، ال متنافسػ ومشتتةٍ  ضعيفةٍ  بوجود معارضةٍ  فمكـ كانت السمطة وال تزاؿ سعيدةً 
ة ة االجتماعّيػو، عمػى سػبيؿ المسػؤوليّ عف المجتمع. إذ المنافسة تقتضي أف يقدـ الحزب أفضؿ ما لديو لممجتمع كمّػ

 ، ال عمى سبيؿ الرشوة أو المنة واإلحساف.والواجب األخبلقي  

ليس مرىونػًا بنشػاطيا وحماسػة  ة كافة أف مصيرىا السياسيَّ المفارقة البلفتة لمنظر في بنى األحزاب السوريّ 
مػػو مػػف نفػػع لممجتمػػع، بػػؿ مصػػير ىػػؤالء ومصػػير المجتمػػع فػػي يػػدىا مؤيػػدييا وناخبييػػا ليػػا والتفػػافيـ حوليػػا ومػػا تقدّ 

ة، أو بالقوة، لو أف غيره مف األحػزاب تمكػف مػف ة التقدميّ بالفعؿ، كما ىي حاؿ حزب البعث الحاكـ والجبية الوطنيّ 
، يختػزؿ الحػزب شخصػي   السمطة في ىذه األحزاب، مثػؿ السػمطة الحاكمػة، ذات طػابعٍ اغتصاب السمطة. ذلؾ ألف 

وف نتحدث واألمناء العامّ  ةٍ قراطيّ و ديم وىذا األخير في األميف العاـ. فعف أي   في قيادتو والقيادة في مكتبيا السياسي  
 جديد؟. ، يأتي بمؤبدٍ أو كبيرٍ  صغيرٍ  جميعيـ مؤبدوف إال بانشقاؽٍ 

عف  رةً مصغّ  ة"، بصفتو وصفتيا "صورةً " أو "الطميعة الثوريّ أف نضيؼ أف مقولة "الحزب الثوري   ال بدَّ أخيرًا 
، ومثميػا مقولػة "األمػة"، قراطي  و مبػدأ ديمػ تتنػاقض مػع أي   ة وحػدىا، مقولػةٌ المجتمع"، الذي يراد بناؤه، بإرادتيا الثوريّ 
القػويـ، عمػى نحػو مػا نظَّػر ليػا سػيد قطػب، فػي كتابػو الشػيير "معػالـ فػي  التي يجب بناؤىػا وفػؽ المػنيإل اإلسػبلمي  

"إدارة  تػػػو بػػػػة، التػػي خرجػػػت مػػػف تحػػت جبّ جيادّيػػػة الر فيػػو الدولػػػة والمجتمػػػع، وكمػػا تنظ ػػػر ليػػػا السػػمفيّ الطريػػؽ"، وكفّػػػ
ة الصػيغة العممانّيػ ة، ىػو. فبل يكفي أف نقوؿ إف منطؽ التخويف المسيطر بيف شظايا المعارضة التقميديّ (8)التوحش"

مف القواسـ الكثيرة التي تجمعيا بيا، بػؿ صػار يمكػف  ىو قاسـٌ مشترؾٌ ة، و لمنطؽ التكفير لدى الجماعات اإلسبلميّ 
 تت قاسمًا مشتركًا بيف ىذه وتمؾ.القوؿ إف "إدارة التوحش" با

 

                                                           
نفسه أبو بكر ناجً، ٌنظر إلدارة التوحا تمهٌداً لقٌامة الخالفة اإلسالمٌة. وقد شبهه جهاد الزٌن بكتاب  كتاب مهم لكاتب مجهول سمى "إدارة التوحا" - 8

 لٌنٌن "ما العمل".
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 الديمقراطيَّة ومسألة السياسّية المعارضة
 ىوشة اهلل عبد

 الوضػػع تطػػّور مػػف الراىنػػة المحظػػة فػػي الديمقراطيَّػػة ومسػػألة السياسػػّية المعارضػػة موضػػوع فػػي البحػػث عنػػد
 فػي اندلع الذي شئت، ما سّمو السوري، الزلزاؿ أو الثورة أو االنتفاضة إثر الوضع ىذا إليو رؿ ما بعد أي السورّي،

 بػدّ  ال الموضػوع، ىػذا فػي البحػث عنػد أقػوؿ المتبلحقػة؛ تداعياتػو نعػيش زلنػا مػا والػذي ،2011 عاـ مف رذار شير
 الديكتاتورّيػػة نظػػاـ ومناىضػػة مواجيػػة فػػي المعارضػػة ىػػذه فيػػو نشػػطت الػػذي السياسػػيّ  لمفضػػاء سػػريعةٍ  اسػػتعادةٍ  مػػف
 .خمت عقود أربعة عمى ؼينيُ  ما طواؿ ستبدادواال

 لنظػاـ األمػور اسػتتباب بعػد السػّيماو  الماضػي، القػرف سػتينّيات أوائػؿ فػي السػمطة عمػى البعث استيبلء فمنذ
 فكػػرة فػػي تػػتمّخص الجديػػدة السػػمطة ألركػػاف الشػػاغمة المسػػألة كانػػت ،1970 عػػاـ أواخػػر فػػي" التصػػحيحّية الحركػػة"

". السػمطة ىػذه عمػى الحفػاظ كيفّيػة فػي ىػي األىـ   المسألة. أىمّيتيا عمى السمطة، استبلـ في ليست المسألة" مفادىا
 السياسػة نػزع أجػؿ مػف العمػؿ عمػى جػوىره فػي قػاـ الػذي الجديػد العيػد برنػامإل لصػوغ المدخؿ الفكرة ىذه شّكمت لقد

لغائيا  .ليا انصاع مف ذلؾ بعد بيا التحؽ التي السمطة حقؿ عمى وقصرىا المجتمع مف وا 

 يبتعػدوف النػاس أخػذ حػيف ىػدفيا، تحقيػؽ مػف مّكنيػا ما المعروفة ةالقمعيّ  األساليبب السمطة ىذه تتفّنن لقد
 بػو، لمنػاس شػأف ال أمػرٍ  إلػى الحػاؿ، واقػع فػي ،مجتمعّيػةً  ةً اليّ فع بكونيا نعرفيا التي السياسة وتحّولت. السياسة عف
 ىنػا. المسػتداـ بػالموت والتيديػد والقيػر القمػع مػف منػاخٌ  عميو سيطر أف منذ المجتمع قبؿ مف عنيا عزوؼٍ  إلى أي

 يحػؽّ  ال حصػرّية، مسػألةٍ  إلػى تحّولػت أف بعػد مسػتحيمةً  ذاتيػا السياسػة تغػدو حػيف موصدًا، الديمقراطيَّة باب يصبح
 عػػف العممػػيّ  التعبيػػر ىػػو السياسػػة إلغػػاء أفّ  ذلػػؾ وقضػػاياىا، بمسػػائميا يتػػدّخؿ أف أو فييػػا بػػدلوه يػػدلي أف كػػاف ألي  
 .والسياسيّ  المدنيّ  بالمجتمعيف المتمّثؿ قراطّيةو لمديم الطبيعيّ  المجاؿ إلغاء

 مع ذلؾ يترافؽ أف دوف لكف والخاّصة، العاّمة حّرّياتيـ سمبيـ عبر الناس، إخضاع في السمطة نجحت لقد
 والغضػب والظمػـ اإلحبػاط مػف مشػاعرَ  عمػى يقوـ شكمّياً " استقراراً " فرض الذي األمر وىموميـ، يـتكبلبمش االىتماـ
 .االنفجار لحظة يتحّيف الذي المكبوت

 مواجية في السائد، الواقع واألمر القائمة، األوضاع ترسيخ إلى اً دوم تميؿ المؤّثرة الدولية القوى كانت ولقد
 ناضػإلٍ  غيػر مجتمعنػا أفّ  مفادىػا بذريعػة وتمريرىػا المسػألة ىذه تبرير ويجري. محتمؿ قراطي  و ديم لتحّوؿٍ  إمكافٍ  أيّ 

 ويقبػػػؿ والخاّصػػة، العاّمػػة الحرّيػػات ويحتػػـر القػػانوف، شػػأف ويعمػػي الحػػؽّ  دولػػة يقػػيـ قراطي  و ديمػػ مسػػارٍ  إلػػى لمتحػػّوؿ
 بعػػيف األخػػذ دوف والعشػػائرّية، والقبمّيػػة الطائفّيػػة وانقسػػاماتو والفكػػري   الثقػػافي   تخّمفػػو بسػػبب لمسػػمطة، السػػمميّ  بالتػػداوؿ
 عميػػو المفروضػػة االسػػتبداد لسياسػػات طبيعّيػػةٌ  نتيجػػةٌ  ىػػي مجتمعنػػا، منيػػا يعػػاني التػػي الوضػػعّية ىػػذه أفّ  االعتبػػار

 .بالقّوة
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 السػمطة، بركػب تمتحػؽ لػـ التػي تمػؾ والسػّيما كاّفة، السياسّية القوى عمى مصيرّيةً  أسئمةً  الحالة ىذه طرحت
 الػذي الحػوار إلػى المداخمػة، ىػذه بػو تسػمح بمػا ىنػا، أشير أف وييّمني. المستقبمّية وتوّجياتيا خياراتيا ورسـ لتحديد
 والقومّيػػػة، اليسػػػارّية األصػػػوؿ ذات السياسػػػّية، األحػػػزاب مػػػف العديػػػد بػػػيف السػػػبعينّيات مػػػف الثػػػاني النصػػػؼ فػػػي جػػػرى
 الػذي وىػو. القائمػة السػمطة مواجيػة فػي المعػروؼ" قراطي  و الػديم الػوطني   التجّمػع" تشػكيؿ عمػى االتّفػاؽ إلػى وانتيى
 ـتػػنظّ  التػي الداخمّيػػة والئحتػو السياسػػي   ميثاقػو لػو وكػػاف. الػببلد فػػي الناشػطة األحػزاب مػػف خمسػة إطػػاره فػي انضػوى

 فػػي الحػػؽ   عمػػى تػػنص   التػػي المػػاّدة تمػػؾ نظػػري، وجيػػة مػػف الداخمّيػػة، الئحتػػو فػػي مػػا أىػػـّ  كػػاف ورّبمػػا. أعمالػػو سػػير
 بيف  تجمع صيغة عمى تأّسس" التجّمع" أفّ  يعني ىذا. أحزابو أحد إلى االنتساب شرط دوف" التجّمع" إلى االنتساب

 إلػى التوّجػو سػياؽ وفػي خػبلؿ مػف السياسػة، اسػتعادة. أيضػاً  سياسػّياً  تّياراً  كونو وبيف األحزاب مف لعددٍ  تحالفاً  كونو
. لمسياسػة المػدّمر السػمطة نيػإل مواجيػة فػي نافػذةً  يفػتح الػذي األمػر ذلػؾ، وراء مػف المأموؿ اليدؼ كانت المجتمع،

 وتحركاتٍ  اضطراباتٍ  الببلد فيو تشيد كانت الذي الوقت في -1980 رذار -" التجّمع" ىذا عف اإلعبلف جاء ولقد
 حمػبلت بعػدىا تتوقّػؼ ولػـ. الوليػد الكيػاف ليػذا مػؤّثرةٍ  ضػربةٍ  توجيػو إلػى تسػارع السػمطة جعػؿ مػا وىو ىاّمة، شعبّيةً 

 والركػػود االنكمػػاش مػػف حالػػة جعػػؿ الػػذي األمػػر الثمانينّيػػات، سػػنوات طػػواؿ ليػػا تعػػّرض التػػي واالعتقػػاالت المبلحقػػة
 .التسعينّيات بداية حّتى وتبلزمو عميو تسيطر

 التسػعينّيات، بدايػة إلػى تعػود ثانيػةٍ  عممّيػةٍ  تجربػةٍ  إلػى المداخمػة، ىػذه بػو تسػمح بما أيضاً  اإلشارة، أودّ  وىنا
 عاّمػةٍ  مراجعػةٍ  إلجػراء التجّمػع، فػي الوقػت، ذلؾ في توّجينا فقد. اآلف بصدده نحف فيما ومباشرةٌ  ىاّمةٌ  دالالتٌ  وليا

 حػدثت التػي االنييػارات إثػر العػالـ يشػيدىا أخػذ التػي الكبػرى راتالمتغّيػ ضػوء عمػى وأحزابنػا، بمداننا أوضاع تتناوؿ
: أشػخاص أربعػة فييػا كّنػا عمػؿٍ  ورشػة ذلػؾ أجػؿ مف وأقمنا. بعدىا السوفياتي االتحاد وفي الشرقية، أوربا بمداف في

 فػي انتيينػا، ولقػد. السطور ىذه وكاتب الجباعي، الكريـ جاد األستاذ كيمو، ميشيؿ األستاذ األتاسي، جماؿ الدكتور
لػى التغييػر، إلػى السػوريّ  الواقػع حاجػة يمّبػي" سياسػي   برنػامإلٍ  مشروع" إلى عممنا محصمة " داخمّيػةٍ  الئحػةٍ  مشػروع" وا 
 الئحتػو مػع انسػجاماً  سياسػي   كتّيػارٍ " التجّمػع" اسػتعادة عبػر السياسة، إحياء في اإلسياـ أجؿ مف العمؿ فييا توّخينا

 بعشػػر حػػّددناه المشػػروع، ىػػذا نجػػاح حظػػوظ الختبػػار زمنّيػػاً  أفقػػاً  اقترحنػػا وقػػد. التأسػػيس لحظػػة فػػي األولػػى الداخمّيػػة
 الحصػوؿ فػي األسػؼ، مػع فشػمنا، أّننػا غيػر. القائمػة بػاألحزاب المساس ذلؾ يعني أف ودوف أذكر، ما عمى سنواتٍ 
 أوسػاط بعػض مػف السػطور ىػذه كاتػب بعػد، فيمػا اّتيػـ، بػؿ ال. المشػروع ىػذا فػي المضػيّ  عمى أحزابنا موافقة عمى
 الحػزب أفّ  السػورّية، حالتنا في يتبّيف، أخذ ولقد ؟!الحزب تصفية أجؿ مف ورخريف األتاسي جماؿ مع بالتآمر حزبو
، ىػذا حسػب يتحػّوؿ، أخػذ ، إلػى المفيػـو  السياسػة أمػر مػف ذلػؾ بعػد يعنيػو ال معنػى، مػف الكممػة ليػذه مػا بكػؿّ  أقنػـو
 .شيءٌ 

 والبربػري   الوحشػي   القمػع إلػى إضػافة المجتمػع، مػف السياسػة نزع إلى رؿ الذي والمنيجيَّ  الحثيث العمؿ إفّ 
 مػا إلػى األحػزاب ىػذه حػّوؿ ،معيػودةٍ  غير أشكاالً  واّتخذ ،الديمقراطيَّةو  الوطنّية السياسّية واألحزاب القوى طاؿ الذي
 حالػػة إلػػى أقػػرب الموضػػوعّية الناحيػػة مػػف وجعميػػا. االجتمػػاعيّ  محيطيػػا عػػف معزولػػةً و  مغمقػػةً وجعميػػا  الشػػمؿ يشػػبو
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 لقػػوى االسػػتبداد، بنػػار المكػػوي   المجتمػػع، عػػف التخمّػػي المطػػاؼ، نيايػػة فػػي عنػػت، التػػي والثقافّيػػة السياسػػّية االسػػتقالة
 .السممّية وغير الديمقراطيَّة غير والتعّصب التطّرؼ

 الفكػر تراجػع أمػاـ شػيئاً  نفعػؿ ولػـ ،الغيبػيّ  الفكػر مواجيػة فػي مؤّثراً  شيئاً  نفعؿ لـ األحزاب، ىذه في فنحف،
 ضػػدّ  ممانعػػةٍ  توليػػد عمػػى تعمػػؿ التػػي السػػائدة التقميدّيػػة الثقافػػة مواجيػػة فػػي ميّمػػاً  شػػيئاً  نفعػػؿ ولػػـ ،والعقبلنػػيّ  النقػػديّ 
 لحضػػارة نتاجػػاً  الكثيػػروف يعتبػػره الػػذي المػػدني   المجتمػػع وضػػدّ  والدسػػتورّية، المدنّيػػة الوطنّيػػة لمدولػػة الحػػديث المفيػػوـ
  ؟!اإلسبلمّية العربّية والحضارة الثّقافة اختراؽ منيا القصد ومؤامرة -المعادي الغرب ىنا وىو - الغرب

لػى األحػزاب، ىػذه عمػؿ استعصاء إلى العممّية التجربة وتشير  التػي الحالػة ىػذه مػف الخػروج عػف عجزىػا وا 
 الػػػذي القمػػػع تػػػداعيات فػػػي تفسػػػيره يجػػػد ال العجػػػز ىػػػذا أفّ  إلػػػى أيضػػػاً  تشػػػير. نقػػػراضواال بالتبلشػػػي تيػػػّددىا أخػػػذت

ّنما فقط، لو تعّرضت  كػؿّ  أنػؼ ورغػـ ذلػؾ، عكػس اّدعاءاتيػا كػؿّ  رغػـ بيػا، المحكومػة الديمقراطيَّػة غيػر البنػى في وا 
 ىػػذه انفضػػاض بعػػد الػػرؼّ  عمػػى تضػػعيا أف عمػػى تعػػّودت والتػػي مؤتمراتيػػا، فػػي المقػػّرة الداخمّيػػة ولوائحيػػا برامجيػػا

 .جففٌ  ليا أويرؼّ  عيفٌ  ليا تطرؼ أف دوف المؤتمرات

 إرادة بواسػػطتيا تعكػػس مناسػػبة، عمػػؿٍ  رلّيػػات عمػػى تتػػوّفر ال التػػي األحػػزاب ىػػذه أفّ  فػػي شػػؾ   يخػػالجني وال
 داخمػو مػف ويفػرز يمفظيػا سػوؼ بػدّ  ال الػذي مجتمعيػا مصػالح عػف التعبيػر عف بالتالي، ،عاجزةً  ستكوف أعضائيا،
 .المصالح ىذه عف تعّبر أف عمييا يتعّيف التي المبلئمة واألشكاؿ الحاالت

 عقػػودٍ  طػواؿ قػػّدمتيا التػي الجسػاـ والتضػػحيات األحػزاب ليػذه المشػػيودة الكفاحّيػة أبػداً  ينفػػي ال ىػذا بػالطبع،
 .خمت

 لعػػػودة مصػػػاريعيا عمػػػى األبػػػواب فتحػػػت ،2011 عػػػاـ مػػػف رذار فػػػي شػػػيدناىا التػػػي السػػػوريّ  الشػػػعب ثػػػورة
 طػػواؿ سػػاد الػػذي الػػنيإل ىػػذا وتػػدميرىا، السياسػػة إلغػػاء فػػي السػػمطة نيػػإل كػػؿَّ  بػػذلؾ وأسػػقطت المجتمػػع، إلػػى السياسػػة

 المنطقػي   المقابػؿ وىػي. اآلف بعػد األبػواب ىػذه إغػبلؽ مػا جيةٍ  بمقدور يكوف ولف. الزمف مف عقودٍ  أربعة مف أكثر
 .كاّفةً  بأحزابيا السياسّية المعارضة وفشؿ لعجز العممي   والبديؿ

 قػدرتيا وطػاوؿ. الثػورة ىػذه بركػب المحػاؽ عمػى حتّػى األحزاب، ىذه قدرة العجز وذاؾ الفشؿ ىذا طاوؿ لقد
 أف بعػد إليػو، رلػت الػذي االنحػداريّ  المػآؿ فػي قميمة ليست مسؤولّيةً  تتحّمؿ إّنيا. ليا السياسي   الممثؿ دور تأدية في

 إلييػا تشػير السياسػّية األدبّيػات أخػذت التػي األحػزاب ىػذه. وشاّباتيا شبابيا وتغييب رؤوسيا بتحطيـ السمطة تكّفمت
 تعانػد عبثػاً  لكّنيػا. ىامشػيا عمػى ليػا دورٍ  عػف البحث تحاوؿ الثورة، زمف في" التقميدّية المعارضة" بوصفيا وتعّرفيا
 دورٌ  ليػا يكػوف لػف األرجػح، وعمػى. واالضػمحبلؿ التبلشػي نحػو يػدفعيا الػذي التػاريخ منطؽ وجو في وتقؼ الواقع،

 الواقػػػع فػػػي تتخمّػػػؽ التػػػي" الجديػػػدة المعارضػػػة" بػػػو تتكّفػػػؿ سػػػوؼ الػػػذي المػػػأموؿ اسػػػوري مسػػػتقبؿ صػػػوغ فػػػي وجػػػودٌ  أو
 ..الجديد
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 عمػى والكرامػة الحرّية راية رفعوا الذيف والشاّبات الشباب ىؤالء في تتمّثؿ التي تمؾ ىي الجديدة، المعارضة
 مدنّيػػةٍ  وطنّيػػةٍ  دولػػةٍ  فػػي المػػأموؿ ىػػدفيـ إلػػى الوصػػوؿ سػػبيؿ فػػي مثيميػػا قػػؿّ  تضػػحياتٍ  وقػػّدموا الػػببلد، رقعػػة امتػػداد

 ىػؤالء. بمزاياىػا ويتمتّػع حقوقػو لػو تضمف الدولة، ىذه في عضواً  بوصفو الفرد المواطف إلى االعتبار تعيد وحديثة،
 وفػػػي ،االجتمػػػاعي   التواصػػػؿ مواقػػػع عبػػػر نشػػػاطيـ وفػػي األرض، عمػػػى حػػػراكيـ فػػػي مشػػػيودةً  إبػػػداعاتٍ  قػػػّدموا الػػذيف

 التنظػػيـ أشػػكاؿ ابتكػػارىـ وعبػػر.. الميػػـّ  التػػوثيقي   عمميػػـ وفػػي الحديثػػة، وسػػائطو اسػػتخداـ عبػػر اإلعبلمػػي   نشػػاطيـ
 .المبلئمة

 ىيئػة" الداخمّيػة بالمعارضػة المقصػود كػاف فػإذا. خارجّية ومعارضةٍ  داخمّيةٍ  معارضةٍ  فع الكبلـ دقيقاً  وليس
ذا جوارىػا؛ إلػى قامػت التي المتيافتة األخرى والتشكيبلت" التنسيؽ  المجمػس" الخارجّيػة بالمعارضػة المقصػود كػاف وا 
 قامػت سياسػّيةٌ  كيانػاتٌ  فيػذه ذلػؾ؛ شػابو ومػا" القػاىرة لقاء" و" والمعارضة الثورة لقوى الوطنيّ  االئتبلؼ" و" الوطنيّ 
 الخػػارج أدى كيانػػاتٌ  وىػػي. التمثيػػؿ مػػف شػػيءٌ  لػػو ليكػػوف يطمػػح أو تمثيميػػا يػػّدعي منيػػا وكػػؿ   الثػػورة، ىػػامش عمػػى

 وظيفػةٌ  لبعضػيا أو ليػا يكػوف وقػد. أيضػاً  أجنػداتيا توجيػو وفػي وتمويميا تأسيسيا في مشيوداً  دوراً  والدوليّ  اإلقميميّ 
 فػػػي وجػػػودٌ  أو دورٌ  الكيانػػػات ليػػػذه يكػػػوف لػػػف  األغمػػػب، عمػػػى لكػػػف،. الحمػػػوؿ اجتػػػراح لحظػػػة فػػػي دولّيػػػة أو إقميمّيػػػةٌ 

 .  السوري   المستقبؿ
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 ةالسوريَّ  والمعارضة الديمقراطيَّة
 شعبو راتب

 والدة منذ سوريا تاريخ في بارزاً  دوراً  األحزاب أدت. األحزاب بمدُ  بأنيا الحديث تاريخيا خبلؿ سوريا زتتميّ 
 حػافظ وانقػبلب( 1949 رذار) الػزعيـ حسػني انقبلب بيف المتواصمة ةالعسكريّ  االنقبلبات فترة في. االسـ بيذا دولة

 مػػع السػػوري   الجػػيش ؿتحػػوّ  أف إلػػى ةالسياسػػيّ  لؤلحػػزاب ممعبػػاً  السػػوري الجػػيش كػػاف( 1970 الثػػاني تشػػريف) األسػػد
 األحػػزاب بػػيف تنػػافسٍ  محػػؿ   ىػػو فػػبل العقائػػدي، الجػػيش اسػػـ تحػػت البعػػث لحػػزب" ةٍ خاّصػػ ممكيػػةٍ " إلػػى األسػػد حػػافظ

 صػار حتػى تبّعثػت التػي المؤسسػات جممػة مػف بعثػي   جػيٌش  ىػو إنمػا األحػزاب، عػف مسػتقؿ   جػيٌش  ىػو وال السياسية
 النقابػات إلػى ةالرياضػيّ  األنديػة مػف المػدني   المجتمػع جوانػب كػؿ   عمى ةالسياسيّ  السمطة لسيطرة وسيمةً  البعث حزب
 . ةالسوريّ  ةيّ المعمومات ةجمعيّ ال إلى

 التغييػػر ةإمكانّيػػ مػػف رمػػتفحُ  الجػػيش مؤسسػػة مػػف المعارضػػة األحػػزاب ردتطُػػ" الشػػمولي" ؿالتحػػوّ  ىػػذا مػػع
 بػات الجػيش أف لػوال ئالسػيّ  بػاألمر ىػذا لػيس) لمتغييػر وحيػداً  طريقػاً  الشػعبية الثػورة طريػؽُ  أماميا وصار ،االنقبلبي  

 بشػكؿٍ  الجيش تحييد يتـّ  لـ ما ةٌ شعبيّ  ثورةٌ  تنتصر أف المستحيؿ شبو مف جعؿ ما ذكرنا، كما لمسمطة ةً خاصّ  ممكيةً 
 ةٌ شعبيّ  انتفاضةٌ  ىي التغيير وسيمة أف رأى( الشيوعيّ  العمؿ حزب) ةالتقميديّ  المعارضة ةالشيوعيّ  األحزاب أحد(. ما

 النظػاـ تغييػر بغػرض إلييا لبلنضماـ الجيش مف قسماً  تدفع سوؼ ةالشعبيّ  االنتفاضة أف بمعنى مشتركة، ةٌ عسكريّ 
 إرادة ضػدَّ  قادـٍ  سياسي   تغييرٍ  أي   النتصار تحييده أو الجيش انضماـ ألىمية اً صحيح اً إدراك رالتصوّ  ىذا يتضمف)

 (.األسد سمطة

حكاـ" التصحيحية الحركة" نظاـ سيطرة زتعزّ  مع  سػواء معػارضٍ  صػوتٍ  أي   وسحؽ الجيش عمى قبضتو وا 
 فيػػو انتصػػر الػػذي القػػوة اختبػػار ومػػع ،(التنظػػيـ مػػف فعمػػي   رىػػابٌ  السػػوري   األمػػف أجيػػزة لػػدى) تنظيمػػاً  أو فػػرداً  كػػاف

 واسػتبطنت المعارضػة األحػزاب انكفػأت الماضي، القرف اتيثمانين مطمع في ةاإلسبلميّ  التغيير محاولة عمى النظاـ
 بعيػد ىػدفاً  التغييػر صػار الصػخر، مناطحػة مف نوعاً  سوريا في المعارض الحزبي   العمؿ صار. دخيمتيا في العجز
 المعارضػػة ةذىنّيػػ مػػف االقتػػراب بػػاب مػػف ىنػػا، سػػأقوؿ. معارضػػةٍ  ألي   ميػػاتحمّ  وعػػدـ السػػمطة جبػػروت أمػػاـ المنػػاؿ
 أوائػػؿ فػػي( أحػػدىـ كنػت) سػػوريا فػػي الشػيوعي   العمػػؿ حػػزب أعضػػاء بػيف التػػداوؿ يجػػري كػاف إنػػو ة،التقميدّيػػ ةالسػوريّ 
 يمفػػت الطفػػولي   التفػػاؤؿ ىػػذا! سػػنوات خمػػس مػػىع يزيػػد ال زمػػف غضػػوف فػػي قادمػػةٌ  سػػورية فػػي الثػػورة أف اتيػػالثمانين
 يعتبػروف مػف ولػدى سػيفمتحمّ  أنصػارٍ  لػدى متػأخرٍ  وقػتٍ  إلػى شػائعاً  كػاف التفػاؤؿ ىذا مثؿ أف النظر ويمفت النظر،
 . ةالسوريّ  الثورة باسـ ناطقيف أنفسيـ

 أحيانػاً  يقػود بػالموارد ىائػؿٍ  شػح   مػع ،السػري   العمػؿ إلػى المعارضػة ةالسػوريّ  األحػزاب لػتتحوّ  الحاؿ بطبيعة
 وضػػعو انكشػػاؼ بسػػبب يلمتخفّػػ اضػػطرَّ  رفيػػؽ وطعػػاـ سػػكف تػػأميف عػػف أو الحػػزب جريػػدة إصػػدار عػػف العجػػز إلػػى
 التماشي عمى القادريف غير لمحالميف مكافٍ  إلى األسد سوريا في المعارض السياسي   العمؿ ؿتحوّ  الزمف مع. الخ..
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 يالتحػدّ  متعة المعارض السياسي   لمعمؿ بات. لحياتيـ تقميدي   غير معنى عف ولمباحثيف القطيع، ةونفسيّ  ةذىنيّ  مع
" النظػػاـ إسػػقاط" باسػػتحالة الضػػمني   اإلقػػرار ىػػذا. ضػػخمةً  قػػوةً  جػػدًا، محػػدودةٍ  بإمكانػػاتٍ  تواجػػو أف متعػػة المسػػتحيؿ،

 صػػحؼ إلػػى رفػػاؽ اعتقػػاؿ خبػػر إيصػػاؿ مػػف فالػػتمكّ  أو اجتمػػاعٍ  عقػػد أو بيػػافٍ  توزيػػع مثػػؿ معػػارض، عمػػؿٍ  أيَّ  جعػػؿ
 أو المػوت حػد   إلػى والمواجيػة التنػازؿ عػدـ عمػى اإلصػرار مػع المعارضػة فػي الضػعؼ. إنجػازٍ  نزلةبم سوريا، خارج
 واإلكبػػػار التعػػػاطؼ تسػػتدعي العػػػاـ   الػػذىف فػػػي ةً مثالّيػػ صػػػورةً  ةالسػػوريّ  لممعارضػػػة خمػػؽ السػػػجوف فػػي األبػػػدي   البقػػاء

 تمارس وباتت القوقعة ىذه مع تأقممت المعارضة ةالسوريّ  األحزاب أف والنتيجة. السياسي   الرأي عف النظر بصرؼ
 خبػػرةٍ  أي   مراكمػػة مػػف حرميػػا الػػذي األمػػر فقػػط، بػػالوجود النصػػر مػػف مكتفيػػةٌ  أنيػػا لػػو كمػػا ضػػمنيا ةالسياسػػيّ  حياتيػػا
 أف أعماقيػا فػي تعتقػد تكػف لػـ الواقع في ألنيا" ةٍ شعبيّ  انتفاضةٍ " ألي   جاىزةً  تكف لـ األحزاب ىذه. بيا يعتد   ةسياسيّ 
 ليػؿ بيػا وتػتكمـ الثػورة أجػؿ مػف تعمػؿ بأنيػا وجودىػا رتبػرّ  أنيػا صػحيح. غيابػو عمػى واعتػادت سػيحدث، كيػذا شيئاً 
 مػا لػدييا تجػد لـ حدثت وحيف عنيا، واقعي   رٌ تصوّ  لدييا يكف لـ ولذلؾ حدوثيا بإمكانية مؤمنةً  تكف لـ لكنيا نيار،
 . ليا تفعمو

 فالحيػاة. الحقيقػة إلػى أقػرب العكػس كػاف ربمػا انػدلعت، حػيف ةالسػوريّ  الثػورة تنفػع لػـ ةالتاريخيّ  سوريا حزبية
 إلى السورييف نزوؿ مع ُمّرةً  ثماراً  أعطت التي النفسية ىذه الزعامات، نفسية ولدت سوريا في تاريخياً  ةالغنيّ  ةالحزبيّ 

 غيػاب السػورييف المعارضػيف لػدى الزعامػات ةنفسػيّ  زعػزّ  وقػد. دالموّحػ السػوري   العمػؿ تفتيػت فػي وساىمت الشارع،
 افتقػدت. سػوريا فػي المعارضػة األحػزاب عػف أيضػاً  بػؿ وأنظمتيػا الحاكمػة األحػزاب عػف فقػط لػيس الديمقراطيَّػة فكرة

 دائمػػاً  ينتيػػي الجػػدي   السياسػػي   الخػػبلؼ فكػػاف واالخػػتبلؼ، اآلراء تبػػايف تسػػتوعب ةٍ ديموقراطّيػػ ةٍ داخمّيػػ لحيػػاةٍ  األحػزاب
 إجمػػاعٍ  محػػطَّ  ؿتشػػكّ  أف يمكػػف كػػاف جامعػػة، معارضػػةٍ  زعامػػةٍ  لغيػػاب وكػػاف. جديػػدة زعامػػةٍ  وظيػػور التنظػػيـ بانشػػقاؽ
 الزعامػات دتعػدّ  فػي دورٌ  ،(الزعامػة ممارسػة مػف بػد ال كػاف إف) يػاظمّ  فػي وُتمػارس دونيا الزعامات تصطؼ   بحيث
 . ريحيا وذىاب المعارضة تتشتّ  وفي األولى

 مػػف الكبػػرى، والمشػػاريع األفكػار زمػػف كػػاف ديموقراطيػًا، فكػػراً  القديمػػة المعارضػػة ةالسػوريّ  األحػػزاب تحمػػؿ لػـ
 الخػػاّص  مفيومػػو لػػو كػػؿ   األمػػة، إنيػػاض ةميّمػػ عاتقيػػا عمػػى تضػػع جميعيػػا ة،اإلسػػبلميّ  إلػػى ةالقومّيػػ إلػػى ةاالشػػتراكيّ 

 لكػػي بالسػػمطة الحػػزب اسػػتئثار بتتطمّػػ" الشػػاممة" الميمػػة وىػػذه. الشػػامؿ الحػػؿ مفتػػاح تمتمػػؾ أنيػػا وتعتقػػد األمػػة، عػػف
 مػػف أف الضػػرورة/  ىػذاالحزب يػػرى أف الطبيعػػي ومػف". سػػتراتيجياإل برنامجػو" أو" الشػػامؿ وحمّػػ" تطبيػؽ مػػف يػتمكف
 األحػػزاب إف أي(. ديكتاتوريػػة) والػػوطف الشػػعب باسػػـ سػػحقو يجػػب عػػدو   ىػػو إنمػػا البرنػػامإل تطبيػػؽ وجػػو فػػي يقػػؼ

 ال القػائـ النظػاـَ  أف فػي بػؿ( لمحكػـ كشػكؿٍ ) الديمقراطيَّػة شػأف فػي لػيس القائمػة السػمطة مع تختمؼ كانت المعارضة
 كػػاف. الػػخ..الوحػػدة تحقيػػؽ فػػي أو األرض تحريػػر فػػي يقصػػر أو يجػػب كمػػا الشػػريعة أو يجػػب كمػػا شػػتراكيةاال ؽيطّبػ

 حسػػب تعنػػي، الديمقراطيَّػػةب المطالبػػة حيػػث القيصػػر، اسػػتبداد مػػف لينػػيف موقػػؼ يشػػبو النظػػاـ اسػػتبداد مػػف الموقػػؼ
 . ةديموقراطيّ  نبني لكي ال ،"نحرىا إلى حربتنا توجيو مف نتمكف" كي يحمييا الذي الدرع ةالقيصريّ  تزيح أف لينيف،
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 ؟جديدةٌ  ومعارضةٌ  ةٌ تقميديّ  معارضةٌ 

 عمػى الجػدة تقتصػر. السػوري   الحػدث عظمػة رغػـ سػوريا فػي جديػدةٍ  معارضػةٍ  عػف الكػبلـ ريبػرّ  مػا يوجد ال
 منػػذ غػػدت فقػػد الديمقراطيَّػػة أمػػا. ليػػا سػػابؽ ال بصػػورةٍ  العػػاـ   الفعػػؿ ميػػداف إلػػى الشػػاب الجيػػؿ دخػػوؿ بسػػبب األعمػػار

 بمػا المعارضػة األحػزاب بػرامإل مػف األكبػر المسػاحة تحتػؿ   التػي الفكػرة ىػي السػوفياتي، االتحػاد ؾتفكّ  منذ أي ،زمفٍ 
 . الخ.. لبلستغبلؿ غطاء أو وتزييؼٌ  غربي   نتاجٌ  أنيا عمى الفكرة ىذه مع تتعامؿ كانت التي األحزاب فييا

 لقيػػػادة ةالتاريخّيػػػ المعارضػػػة التنظيمػػػات مػػػف أي   جاىزيػػػة وعػػػدـ ةالسػػػوريّ  االحتجاجػػػات فػػػي السػػػريع النمػػػو
 السياسػػي   الشػػعار إلػػى تنتقػػؿ قميمػػةٍ  أيػػاـٍ  خػػبلؿ جعميػػا الثػػورة، بػػو ووجيػػت الػػذي الرىيػػب القمػػع إلػػى إضػػافة الحػػراؾ،
 إلػى بالمحصػمة قػادت النظػاـ، عمػ عظـٍ  كسر مواجية في بالتالي وضعيا الذي األمر ،"النظاـ إسقاط" وىو األعمى
 . الجميع دمار

 تتخػػذ أف يمكػػف كػػاف. الحركػػة رتطػػوّ  فػػي االبتسػػار ىػػذا لػػوال فعػػبلً " جديػػدة معارضػػة" ؿتتشػػكّ  أف يمكػػف كػػاف
 الشػػارع مػػزاج بسػػبب الفاعميػػة فػػي أعمػػى وتيػػرةٍ  مػػع مصػػر فػػي "كفايػػة" حركػػة مػػثبلً  يشػػبو بمػػا" مطمبيػػاً " طابعػػاً  الحركػػة
 .الفعؿ في الناس وحضور

 سػتكوف االسـ، ىذا تستحؽ التي الجديدة المعارضة أف يبدو العربي، الربيع تجربة مف مضى لما قراءةٍ  في
حضػار النظػاـ إسػقاط فكػرة نفسػيا عمػى تطػرح ال التػي ةالمطمبّيػ المعارضػة  الفػػوقي   التغييػر مػف النػوع ىػذا) البػديؿ وا 

 مػف النػوع ىػذا مثػؿ في ،(الحظنا كما لمنظاـ شكمي   تغييرٍ  إلى إال يقود ال القاعدة مف قويةٍ  ةٍ مطمبيّ  حركةٍ  بناء دوف
 العمؿ مف النمط وىذا ،"النظاـ إسقاط" عف باستقبلؿ الغاية، ىو وتثبيتو المطمب تحقيؽ يصبح ةالمطمبيّ  المعارضة
 وألنػو األسػفؿ مػف مبنػي   عميػو االلتفاؼ يمكف ال راسخٌ  إسقاطٌ  ولكنو لمنظاـ، تدريجي   إسقاطٌ  حقيقتو في ىو المطمبي  
 . النظاـ ارتداد منع عمى قادرةٍ  ةٍ مطمبيّ  حركةٍ  ربتطوّ  محمي  
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 سوريا في حزابواأل الديمقراطيَّة
 (شخصية تجربة)

 لينا الوفائي

 حػزابأ كانػت سػواء ةالتنظيمّيػ وبنيتيػا سػموكيا فػي الديمقراطيَّة نقص مف تاريخياً  سوريا في األحزاب عانت
 ةً قومّيػ اً حزابػأ بأغمبيتيػا كانػت نيػاأ السّيماو  تيا،برمّ  المعارضة حزابأ أو(  ةالتقدميّ  ةالوطنيّ  والجبية البعث) السمطة

 .ةداخميّ  ةقراطيّ و ديم ةتنظيميّ  ةٍ حزبيّ  ببنيةٍ  عادةً  تتمتع ال ةٍ فكريّ  لمدارَس  تنتمي ة،دينيّ  أو ةً يساريّ  أو

 الشػيوعيّ  العمػؿ حػزب؛ ةمدنّيػ ةٍ اجتماعّيػ أو ةٍ سياسيّ  تشكيبلتٍ  ثبلثة في كنت العاـ الشأف في عممي خبلؿ
 منػػػػذ ةالسػػػوريّ  المػػػرأة وشػػػبكة ف،اآل حتػػػى ٕٔٔٓ ةالسػػػوريّ  الثػػػورة بعػػػد تشػػػكيمو منػػػذ مواطنػػػة تيػػػار ،ٓ٪٪ٔ-٩ٕ٪ٔ
 بػاقي مػف وسػعأ داخمػي   قراطي  و ديم بيامشٍ  زىاتميّ  الثبلث التجارب ىذه جمعت .فاآل وحتى ٖٕٔٓ وؿاأل مؤتمرىا

 .يجازإب منيا كؿ   عف تحدثأ أف سأحاوؿ كفايتو، عدـ رغـ ةالسوريّ  التشكيبلت

 ةٍ تنظيمّيػ حيػاةٍ  قامػةإ مػف منعػو شػديدٍ  قمػعٍ  لىإ ،المعارضة حزابأ مف كغيره ،الشيوعيّ  العمؿ حزب ضتعرّ 
 ةكتاتورّيػيبد اً يػديولوجيأ يمانوإ رغـ ةالداخميّ  ةالتنظيميّ  حياتو لىإ الديمقراطيَّة بعض يدخؿ أف حاوؿ ولكنو صحيحة،
 القيػادة وكانػت عػاـ ؽمنّسػ أو رئػيس أو عاـ أميف منصب لديو يكف فمـ .الديمقراطيَّة مع تتعارض والتي البروليتاريا

 يقػػودا أف يفتػػرضو  ،السياسػػي   المكتػػب عنيػػا ينبثػػؽ والتػػي ،ةالمركزّيػػ المجنػػة معػػاً  يؤلفػػوف أشػػخاصٍ  لعػػدة ةً جماعّيػػ فيػػو
أف  مػف نػذاؾر الحػزب يػتمكف لػـ السري   العمؿ وظروؼ واالعتقاالت الشديد القمع بسبب لكف مؤتمريف، بيف الحزب
 نفسػيا وتجػدد دائمػةً ( السياسػيّ  المكتػب أو ةالمركزّيػ المجنػة كانػت سواء) فيو القيادة جعؿ مما احداً و  اً مؤتمر  الإ يعقد
 داخػؿ الرأي اختبلفات تناقش كانت نشطة ةً داخميّ  جريدةً  يممؾ كاف نوأ الإ ،نتقائي  او  فوقي   بشكؿٍ  عتقاؿاال حاؿ في

 .الحزب

 السوري   الشارع ابتعد فقد الشارع، في التأثير ضعيؼَ  العمؿ حزب كاف ،نذاؾر المعارضة حزابأ مف كغيره
 قػػد كنػػتو  .تمامػػاً  وسػػيطرتيا رعبيػػا فػػرض مػػف ةالديكتاتورّيػػ نػػتوتمكّ  ٩ٕ٪ٔ حمػػاة حػػداثأ بعػػد كميػػاً  السياسػػة عػػف

 .المعتقؿ مف خروجي بعد بو عبلقتي نييتأو  ٓ٪ عاـ حتى ٩٨ عاـ مف العمؿ حزب لىإ االنتماء بتيمة عتقمتا

والسّيما  تواكبيا، ةٍ سياسيّ  تشكيبلتٍ  عف البحث العاـ   بالشأف الميتميف عمى وفرضت ةالسوريّ  الثورة انطمقت
 تطػػوير عمػػى سػػريعاً  العمػػؿ وبػػدأ ،القائمػػة ةالسياسػػيّ  التكػػتبلت مػػف تشػػكيؿٍ  أي   إلػػى ينضػػوي يكػػف لػػـ مػػنيـ الكثيػػر أف

 الجيؿ ثبتأ ىذا وفي الشارع، في الحقيقي   الفعؿ عف وبعيدة ةً ومناطقيّ  ومتناثرةً  صغيرةً  بقيت ولكنيا عدة، تشكيبلتٍ 
 .انتشاراً  كثرأو  ساعاً اتّ  كثرأ تنظيماتٍ  ؿشكّ  إذ نفسو، تنظيـ عمى قدرةً  كثراأل نوأ الجديد

 تفكيػره فػي منيجػاً  الديمقراطيَّػة يعتمػد الػذي "مواطنػة" تيػار معػاً  مناوشػكّ  علمتجمّ  صدقائيأو  أنا تداعينا كغيرنا
 ولػـ ،وؿاأل التأسيسػي   المػؤتمر فػي المنتخػب السياسػي   المكتػب عبػر ةالجماعّيػ القيػادة اعتمد يضاً أ والذي ،السياسي  

 معتبراً  ويتبناىا، الديمقراطيَّة عف مواطنة تيار يدافع دبياتوأ كؿ   وفي عاـ، ؽمنسّ  أو سكرتير أو أميف منصب يعتمد
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 رغػػـ ةالداخمّيػػ حياتػػو فػػي  مثػػؿاأل بالشػػكؿ تطبيقيػػا مػػف فيػػتمكّ  لػػـ ولكنػػو ة،السػػوريّ  الحالػػة زمػػاتأل الوحيػػد الحػػؿ   أنيػػا
 تتعمػؽ سػباباأل مف العديد بسبب المنتخبة قيادتو فيو ديجدّ  جديدٍ  مؤتمرٍ  عقد فاآل حتى يستطع فمـ لذلؾ، محاوالتو
 عممػػو ويجعػؿ عنػو قواعػػده يبعػد امّمػ ة،المالّيػػ المػوارد وقمػة الخػارج فػػي المكػاني   والتشػتت الػػداخؿ فػي القمػع بظػروؼ
 ةٍ مالّيػ بتكػاليؼَ  مػؤتمره عقػد بػو يسػتطيع حػؿ   يجػادإ بصػدد فاآل وىػو وقيادتػو، نشػطائو مف صغيرةٍ  ةٍ قمّ  عمى مقتصراً 
 .الصعوبات رغـ بسيطةٍ 

 ةالتقميديّ  المعارضة تشكيبلت مف يجعمو اممّ  لمنظاـ قدماء معارضيف مف أساسي   بشكؿٍ  مواطنة تيار ؿتشكّ 
 الشػاب العنصػر يفتقػد فيػو ،شػكاالتٍ إ مػف ةالتقميدّيػ المعارضػة ىػذه تعانيػو مػا يعػاني بيػذا وىػو تشػكيمو، حداثػة رغـ
 حػاوؿ ولكنػو ،سياسػياً  فكػراً  تنػتإل ةالسياسػيّ  النخػب مػف مجموعػةٌ  وكأنػو ويظيػر الثػائر، بالشػارع صبلتو يضعؼ اممّ 

 اشػترؾ الثػائر، الشػباب مػف صػدقائوأ عبػر الشػارع مػع أكبػر تواصػؿٍ  عػف بالبحػث ىػذه معضػمتو يتجاوز أف ويحاوؿ
 فػي الػديمقراطيَّ  الفكػر ىويتبّنػ المعػارض، السػوري   االئتبلؼ في وجوده ياىمّ أ القائمة التحالفات مف كثير في التيار
 .ةالمستقبميّ  ورفاقو السوري   لموضع رؤيتو يخدـ بما تحالفاتو يبني ولكنو باآلخريف، عبلقتو

 المػرأة بشػبكة وجودي عبر المدني   المجتمعي   العمؿ في انخرطت ،سوريا مف خروجي ثرإ ٖٕٔٓ عاـ منذ
 ةمدنيّ  دولة سوريا) ةالسوريّ  المرأة شبكة تتبنى .ليا داعماً  نفسيا واعتبرت ةالسوريّ  الثورة بعد متتشكّ  والتي ة،السوريّ 
 وليسػت مػدني   مجتمػعٍ  مػةمنظّ  نياأ رغـ بيا وتنادي الديمقراطيَّة تتبنى التي التشكيبلت حدأ يجعميا مما( ةقراطيّ و ديم

 القيػػادة عػػف وتبتعػػد والمتابعػػة سػػيؽالتن لجنػػة عبػػر ةجماعّيػػ قيػػادة تتخػػذ ةالسػػوريّ  المػػرأة شػػبكة يضػػاأ .سياسػػياً  تشػػكيبلً 
 .ةعامّ  قةٍ بمنسّ  المتمثمة ةالفرديّ 

 تسػتطع لػـ َـّ ثَػ ومػف ،عػاـٍ  لمػدة قيادتيػا وانتخبػت ،ٖٕٔٓ يػارأ فػي وؿاأل يالتأسيسػ مؤتمرىػا الشبكة عقدت
 ولػـ ،ماليػاً  جػداً  ةً مكمفػ المػؤتمر إقامػة تكانػ السػوري   الشػتات ظػروؼ ففي الثاني، موتمرىا عقد لصعوبة دىاتجدّ  فأ

 مشػاريعَ  عمػى صػرفو فػإف معقػوؿٍ  تمويػؿٍ  عمػى الحصػوؿ حػاؿ يفػ نيػاأ معتبػرةً  تمرؤ المػ عمى تصرؼ أف الشبكة ترد
 مؤتمرىػػػا فأقامػػػت لػػػذلؾ، حػػػؿ   عػػػف الشػػػبكة بحثػػػت ،فائػػػدةً  أكثػػػر المجػػػوء منػػػاطؽ فػػػي أو الػػػداخؿ فػػػي رضاأل عمػػػى
 التواصػػػؿ وسػػػائؿ عبػػػر ةالداخمّيػػػ الصػػػفحة وعمػػػى يميػػػؿاإل عبػػػر الػػػداخمي   نظاميػػػا تعػػػديؿ نقػػػاش عبػػػر ،لكترونػػػيّ اإل

َـّ  ثـ ،االجتماعيّ   عبػر الجديػدة والمتابعػة التنسػيؽ لجنػة ومنيػا المطموبػة لمجػاف الترشػيحات وعمػى عميػو التصػويت تػ
َـّ  ومف يميؿ،اإل عبر ةٍ خاصّ  برامإلَ   صػعوباتيا رغـ تجربةال كانت .ذاتيا الطريقةب القديمة المجنة عمؿ تقرير نقاش ث

 حياتيػػا الشػػبكة تنشػػط ،جديػػدةٍ  لجنػػةٍ  وانتخػػاب مػػؤتمرٍ  لتنظػػيـ ةٍ ساسػػيّ أ معضػػمةٍ  بتجػػاوز ذلػػؾ ،نسػػبياً  ناجحػػةً  وعثراتيػػا
 ابتعػػاد مػػف التشػػكيبلت كػػؿّ  كمػػا تعػػاني فيػػي ،كػػاؼٍ  غيػػر ذلػػؾ ولكػػفّ  يميػػؿاإل وعبػػر ةٍ داخمّيػػ صػػفحةٍ  عبػػر ةالداخمّيػػ
 .القرارات وباتخاذ بالعمؿ واشتراكيا التفاعؿ عف القاعدة

 نػػرى فػػنحف ف،اآل تحبػػو نيػػاأ الإ ةالسػػوريّ  السػػاحة عمػػى الجديػػدة لمتشػػكيبلت الديمقراطيَّػػة التجربػػة عثػػرة رغػػـ
 بعػػػض يشػػػوبيا حيػػػافاأل بعػػػض فػػػي تكػػػف فا  و  ،ةً عمنّيػػػ وتحالفػػػاتٍ  بػػػاتٍ اانتخ ةالسػػػوريّ  ةالسياسػػػيّ  الحيػػػاة فػػػي مػػػرةٍ  ألوؿ
 المتعػػددة لمجيػػات السياسػػي   لممػػاؿ ؿٍ تػػدخّ  مػػف المثػػاؿ سػػبيؿ عمػػى االئػػتبلؼ فػػي يحػػدث كمػػا ،السياسػػي   لممػػاؿ ؿالتػػدخّ 
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 فػي كػاف كمػا بػدلؤل ثباتػو وعػدـ اليػـر رأس انتخػاب عبػر لمسػمطة تػداوالً  فييػا نرى وكما ة،السوريّ  لممعارضة الداعمة
 بعيف رؤيتو يجب ولكف كاؼٍ  غير فاآل يحدث ما يكوف قد  .المعارضة أو النظاـ في سواء القديمة التشكيبلت كؿ  

 فػػي ةٍ سياسػػيّ  ةٍ قراطّيػػو ديم إلػػى وصػػوالً  ةٍ قراطّيػػو ديم ةٍ داخمّيػػ ةٍ تنظيمّيػػ حيػػاةٍ  وتنشػػيط خطائػػوأ لتجػػاوز عميػػو والبنػػاء الناقػػد
 .سوريا

 تشػكيؿ عػف بعيػديف زلنػا فمػا ببعضػيا، عبلقتيػا فػي ةٍ قراطّيػو ديم غيػر القائمػة التشػكيبلت أغمػب ىتبقػ ولكف
 الضػوء طتسػمّ  ةً عدائّيػ نظػرةً  المختمػؼ لآلخػر ننظػر زلنػا ومػا المشػترؾ، ىوتتبّنػ االختبلؼ تقبؿ ةٍ قراطيّ و ديم عاتٍ تجمّ 
 لسػػوريا كرؤيػػةٍ  الديمقراطيَّػػة القائمػػة التشػػكيبلت مػػف الكثيػػر تتبنػػى ذإ المشػػترؾ، عػػف البحػػث مػػف بػػدالً  الخبلفػػات عمػػى

 فػػي ،ومتشػػرذمةً  ضػػعيفةً  يجعميػػا امّمػػ المنشػػود الحمػػـ ىػػذا لػػىإ لموصػػوؿ فيمػػا بينيػػا عمميػػا ؽتنّسػػ ال ولكنيػػا المسػػتقبؿ
 .(المثاؿ سبيؿ عمى سبلميّ إ) قراطي  و ديم غير مختمؼٍ  بشكؿٍ  سوريا يرى الذي اآلخر الطرح مواجية

 حتػػى محاوالتيػػا، كػػؿ   رغػػـ بػػو تػػؤثر وال نبضػػو تمػػتقط ال الشػػارع عػػف بعيػػدة القائمػػة التشػػكيبلت أغمػػب تبقػػى
 ةٌ موضػػوعيّ  أسػػبابٌ  منيػػا ؛أسػػباب عػػدة ولػػذلؾ ،المػػدني   بػػالحراؾ مرتبطػػةً  الثػػورة بػػدء فػػي كانػػت والتػػي منيػػا ةالشػػبابيّ 
 لػػىإ الصػػراع ؿوبتحػػوّ  ،ثانيػػاً  بعػػد فيمػػا ظيػػروا الػػذيف ولممتطػػرفيف والً أ لمنظػػاـ الشػػديد وبػػالقمع المنفجػػر بػػالعنؼ ؽتتعمّػػ

 ىػػػذه ببنيػػػة ؽتتعمّػػػ ةٌ ذاتّيػػػ أسػػػبابٌ  ومنيػػػا ،المػػػدني   الحػػػراؾ عػػػف الشػػػارع وابتعػػػاد الثػػػورة عسػػػكرة بعػػػد عسػػػكري   صػػػراعٍ 
 .عمميا ورليات التشكيبلت
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 ةفي الكارثة السوريّ  الديمقراطيَّةدور مسخ 
 خولة دنيا

 
 

سػيؽ تعقػد اجتماعيػا ة، كانػت ىيئػة التنالثػورة السػوريّ  ، وبعد مرور شػيريف عمػى بػدء2011اـ عفي نيساف 
وجػوه المعارضػة التػي  ة، كانوا مف أبرزشخصًا مف المعارضة التقميديّ  65 حضر االجتماع نحو األوؿ في دمشؽ.

ـ  خمػَس خبلؿ السنوات التي سبقت،  عرفتيا سوريا بيػنيف بالحضػور..  كػاف لػي حػظ   نسػاءٍ  وكاف ىذا االجتماع يضػ
لنسػػػاء والبيػػػارات والمعارضػػػة )ا سػػػميتونقضػػػاء االجتمػػػاع، أف أكتػػػب مقػػػااًل أوقتيػػػا أوؿ مػػػا تبػػػادر إلػػػى ذىنػػػي بعػػػد ا

ة(، فقػػد كانػػت دعػػوات النسػػاء أشػػبو برشػػة البيػػارات األخيػػرة التػػي توضػػع حتػػى تكتمػػؿ الطبخػػة، فمػػـ نحضػػر السػػوريّ 
نمػا كانػت الػدعوات قبػؿ يػوـٍ   الديمقراطيَّػةمػف ) مػف االجتمػاع، كنػوعٍ  الجمسات التشاورية، وال وضع أدبيػات المقػاء، وا 

 ة(.لمعارضة السوريّ حسب الفيـ السائد ليا بيف ا

ة لػدى المعارضػة السػوريّ  الديمقراطيَّػةكذلؾ الكتابة عػف فيػـ  تاليةٍ  سأحاوؿ مف خبلؿ المثاؿ السابؽ، وأمثمةٍ 
مػف عمػر الثػورة، لتسػتفيد مػف  ر في ىذا الفيـ حاليًا، وىؿ نضجت المعارضػة بعػد خمػس سػنواتتاريخيًا، وماذا تغيّ 

َـّ تكػػريس قراطّيػو يػا وفيميػا الخػػاطئ لمديمأخطائ ة، أـ أف ممارسػػاتيا ال تػزاؿ كمػا ىػػو الحػاؿ عميػػو، ىػذا إف لػـ نقػػؿ تػ
 لف نصحو منيا لعمٍر قادـ. ىذا الفيـ الخاطئ، وىو ما أوقعنا بفواجعَ 

 ؟لدينا عمى شكل مسخٍ  الديمقراطيَّةلماذا تولد 

، بدؿ تعريفيػا ى أشخاصٍ ة المعارضة إلاعتدنا في سنوات ما قبؿ الثورة، إحالة األحزاب والحركات السياسيّ 
أحزاب المعارضة وحركاتيا، تمؾ التي  ، ىذا شمؿ كؿَّ عاـ   بذاتيا، وماذا أضافت أو يمكف أف تضيؼ لمحراؾ بشكؿٍ 

يػػداع كثيػػر مػػف أعضػػائ اسػػتطاع النظػػاـ طّييػػا تحػػت جناحيػػو، أو تمػػؾ التػػي فػػي السػػجوف لسػػنوات يا قػػاـ بقمعيػػا وا 
، ومػع وجػود بعػض ةٍ قراطّيػو تيجيػرًا. فكػأف تمػؾ المعارضػات تولػد غيػر ديممة، أو تمػؾ التػي قضػى عمييػا موتػًا و طوي

فػػػاتح ")الػػػذي قيػػػؿ عنػػػو فػػػي فتػػػرة مػػػف الفتػػػرات حػػػزب  االسػػػتثناءات الجػػػديرة بالدراسػػػة، مثػػػؿ حػػػزب العمػػػؿ الشػػػيوعي  
بعينػو، وكػذلؾ أمثمػة أخػرى  لذلؾ أجيزة األمف( إال أنو بقي أبعػد مػف أف يكػوف تابعػًا لشػخصٍ  تج، كما روّ "جاموس
عػػف  بعيػػدٌ  دينػػي   عقائػػدي   ، وىػػو حػػزبٌ 2000ليػػا كمػػا حػػزب األخػػواف المسػػمميف بعػػد سػػنة  مت مراجعػػاتٍ قػػدّ  ألحػػزابٍ 

، الػػذي المكتػػب السياسػػيّ  – السػػوريّ  ة فػػي بنيتػػو ورؤيتػػو لمعػػالـ وطريقػػة الحكػػـ، وكػػذلؾ الحػػزب الشػػيوعيّ الديمقراطّيػػ
ذلػؾ بقػي محسػوبًا عمػى ريػاض  ؿ  كػ ىو حزب الشعب )ورغػـ جديدٍ  ىا بشكؿ حزبٍ ظير بعد طويمةً  أجرى مراجعاتٍ 

إلعػػادة طػػرح ىػػذه األحػػزاب عمػػى عشػػرات  ةً وضػػروريّ  مثػػؿ ىػػذه المراجعػػات كانػػت مفيػػدةً  التػػرؾ حتػػى يومنػػا ىػػذا(..
يػػػا لػػػـ كنّ ، ول2000بعػػػد سػػػنة الػػػػ  السػػػوري   ، فسػػػاىمت فػػػي الحػػػراؾ السياسػػػي  السػػػنوات عمػػػى قمعيػػػا وموتيػػػا السػػػريري  
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 ةً وتيميشػيّ  ةً إقصػائيّ  ة. فكانت النتائإل ممارساتٍ قراطيّ و تتجاوز إرثيا في اإلقصاء والتيميش، وفي الفيـ الضيؽ لمديم
 خبلؿ الثورة. الجديد، كانت نتائجو كارثيةً  ومحاوالت احتكار لمحراؾ الثوري  

ة فيمػػػػًا مختمفػػػػًا البلفتػػػػة لمنظػػػػر، أنػػػػو وخػػػػبلؿ السػػػػنة األولػػػػى لمثػػػػورة، لػػػػـ تنػػػػتإل المعارضػػػػة التقميدّيػػػػ المفارقػػػػة
جديػػدة، تغطػػي عمػػى فشػػميا السػػابؽ، وقػػد يكػػوف مػػف أبػػرز مبػػررات القبػػوؿ بيػػا وبمػػا  ة، وال لطريقػػة عمػػؿٍ قراطّيػػو لمديم

 قدمتو:

ف ليػػػا( ىػػػـ أصػػػحاب الخبػػػرة السػػػابقة، أف رجػػػاالت المعارضػػػة )ولػػػيس أحػػػزابيـ وحركػػػاتيـ التػػػي ينتمػػػو  -أوالً 
نضػػاجو، فتػػرؾ ليػػـ مصػػير تقريػػر شػػكؿ الحػػراؾ وكيفّيػػ واألقػػدر عمػػى إيجػػاد رليػػات عمػػؿٍ  ة إدارتػػو، وتفعيػػؿ الحػػراؾ وا 

. )ىنػػا نػػرى أيضػػًا كثػػرة الشخصػػيات المعارضػػة والتنظيػػري   ليػػذا الحػػراؾ ولػػو مػػف الجانػػب السياسػػي   والقبػػوؿ بيػػـ قػػادةً 
فػػػي المجمػػػس  أوة، بييئػػػة التنسػػػيؽ الوطنّيػػػ كػػػاف أخػػػذت مكانيػػػا فػػػي التشػػػكيبلت الجديػػػدة إفالمسػػػتقمة التػػػي ظيػػػرت و 

عمػى  . كمػا يػدؿ  ةٍ مسػتمرّ  ةٍ حزبّيػ ـ، وحيػاةٍ إلػى الحػراؾ المػنظّ  عمى افتقػار الشػارع السػوري   تاليًا(، وىو ما يدؿ   الوطني  
 أجبر الجميع عمى االلتحقاء بػو، رغػـ افتقػاده لمجانػب التنظيػري   أنو اقًا وقويًا لدرجةِ كاف سبّ  أف حراؾ الشارع الثوري  

 لو.

سػػـ بيػػا الحػػراؾ ة التػػي اتّ ة، العفوّيػػالمسػػألة األخػػرى التػػي دلمػػت عمػػى ىػػذا المجػػوء لممعارضػػة التقميدّيػػ -ثانيػػاً 
 ةً تنظيمّيػػ فيا حالػػةً ة بوصػػ، وافتقػػاده لمخبػػرة فػػي التنظػػيـ والعمػػؿ، رغػػـ اإلبػػداع الػػذي قدمتػػو التنسػػيقيات الثورّيػػالثػػوري  

، لػػػذلؾ كػػػاف الشػػػعار األبػػػرز ليػػػذه المرحمػػػة ىػػػو )عػػػودة السياسػػػة إلػػػى يػػػا تفتقػػػد إلػػػى التنظيػػػر السياسػػػي  لمشػػػباب ولكنّ 
أكثػر  وجيػدٍ  ة، بػدأبٍ المجتمع( وىو ما كاف فعبًل. ولكف حالة القمع الشديدة ومحاربػة النظػاـ ليػذه التشػكيبلت الثورّيػ

َـّ بكثير ممّ   ة تمؾ المعارضات لػذاة لبنية، يعكس معرفة النظاـ وأجيزتو األمنيّ ات واألحزاب التقميديّ تجاه الشخصي ا ت
، وىػػو مػا نجػػح فيػػو فػي السػػنة األولػػى، لمقضػػاء عمػػى الثػورة ككػػؿ   وممثميػػو باعتبػػاره نافػذةً  و قمعػػو لمحػػراؾ الشػبابي  وّجػ

َـّ  كثػر قػدرةً ة األولى التي كانػت أوعػى وأص مف األجياؿ الثوريّ عندما استطاع التخمّ   عمػى التحميػؿ والتنظيػر، ومػف ثػ
سػػـ بمػا لػػـ تتسػػـ بػػو اتّ  مػػف مبلحظػػة أف ىػذا الحػػراؾ الثػػوريَّ  .. )ىنػػا البػدَّ التغييػػري   إفػراغ الحػػراؾ مػػف مفيومػو الثػػوري  

 واضػػػحةٍ  توحيػػػد الجيػػػود ألىػػػداؼٍ  –فػػػي العمػػػؿ  الديمقراطيَّػػػةفيػػػـ  –ة، مػػػف حيػػػث رليػػػات العمػػػؿ المعارضػػػة التقميدّيػػػ
ليػا  التنظيػري   ة وترؾ الجانب السياسي  رة كذلؾ زيادة الثقة بالمعارضة التقميديّ ولكف ما كاف لو رثاره المدمّ  .(ومحددةٍ 

 ة.ة والدوليّ ة الداخميّ يّ في العبلقات السياس في طبيعة النظاـ، أو كاف إف ومعرفةً  باعتبارىا األكثر خبرةً 

ألنػػو  ، وىػػو بيػػذا المعنػػى مسػػخٌ دة مسػػخ المجمػػس الػػوطني  ، ليكػػوف وال2011جػػاء الربػػع األخيػػر مػػف سػػنة 
 ومنػػاطقي   طػػائفي   عمػػى أسػػاسٍ  تٌ ومحاصصػػا ة الػػديكتاتور األب )حػػافظ األسػػد(، تقاسػػماتٌ قراطّيػػو لديم مائعػػةٌ  نسػػخةٌ 
 .وعرقي  

ف كػػاف النظػػاـ السػػوري    الػػديكتاتوري  باعػػو ىػػذه الطريقػػة فػػي تغطيتػػو لحكمػػو طويمػػة األمػػد باتّ  خبػػرةٍ  صػػاحبَ  وا 
منػو، فػإف قيػاـ المجمػس  في سيطرتو في لبناف، رغـ قرار الخػروج العسػكري   لمببلد، وفي النموذج الذي رعاه ليستمرَّ 
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 لمجميػػع وقػػادرٍ  ممثػػؿٍ  معػػارضٍ  سياسػػي   ف مػػف تشػػكيؿٍ ؿ مػػا كػػاف يصػػبو إليػػو السػػوريو ، فتحػػوّ بػػذلؾ كػػاف قػػاتبلً  الػػوطني  
مف محتواه واحتكػرت  عمى السورييف أفرغت الحراؾ الثوريَّ  إلى كارثةٍ  إل لثورتيـ،السورييف، والترويعمى نقؿ معاناة 

 عمى النفوذ مف خبلؿ التمثيؿ. ؿ إلى منطقة صراعٍ تمثيمو والمعب فيو، كما تحوّ 

ـ   فػػالمجمس الػػوطني   خػػارج  ة، التػػي كػػاف معظميػػااألحػػزاب والشخصػػيات المعارضػػة السػػوريّ  الػػذي كػػاف يضػػ
الجديػد،  التطػورات التػي أنضػجت الحػراؾ الثػوريَّ  عف كؿ   بعيدةٌ  بسبب القمع الشديد ليا، لذا ىي سورية في األصؿ

ليػا، وبالتػالي  والػدولي   مف الدعـ اإلقميمي   ، مستفيدةً ىذه األحزاب والشخصيات قامت باحتكار تمثيؿ الحراؾ الثوري  
ة كانػػت ىػػي الطػػرؼ األقػػوى فػػي التوليفػػة السياسػػيّ  نفسػػو قػػتالو ة الراعيػػة ليػػا، وفػػي ة والدولّيػػممثمػػة لممصػػالح اإلقميمّيػػ

 بسيطرتيا عمى القرار وعمى إدارة المجمس. مف المحاصصة في التمثيؿ ال يخؿ   اً نوع الجديدة، فارضةً 

مػػف نػػوع  ، حيػػث كانػػت فضػػيحةً ، جػػاءت التوسػػعة لممجمػػس الػػوطني  لوىمػػةٍ  ةً أخػػرى تبػػدو ديمقراطّيػػ فػػي حركػػةٍ 
َـّ النساء عف التمثيؿ، الذي بدا عاديًا جدًا حتى ضجّ  رخر، غيابُ  ال  شػكمي   تبلفيػو بتمثيػؿٍ  ت وسائؿ اإلعبلـ بػو، فػت

 ة.وال موقعيـ في مجمؿ المعارضة السوريّ  وقع النساء في الحراؾ عمى األرض،يعكس حقيقة ال م

، ائػتبلؼ تراعػػى نفسػيا والممارسػةالفيػـ ورليػة التفكيػر إلػى ائػتبلؼ، لػـ يخػرج عػف  تحويػؿ المجمػس الػوطني  
َـّ  ،يا عمػى مراكػز صػنع القػراربعين بلتٍ لتكتّ  ة، مع سيطرةٍ ة والمناطقيّ فيو المحاصصات الطائفيّ  عمػى الحػراؾ  ومػف ثػ

 عمى األرض مف خبلؿ احتكار تمثيمو إقميميًا ودوليًا. الثوري  

، كمػا تعكػس وتمثيميػا لمشػعب السػوري  فشػؿ الكبيػر لممعارضػة ت الكبيرة عمى األرض، تعكػس ىػذا الالالتحوّ 
 ذاتػػػػػػػو.  فػػػػػػػي فيميػػػػػػػا لطبيعػػػػػػػة الحػػػػػػػراؾ بحػػػػػػػد   فػػػػػػػي أدبياتيػػػػػػػا والمعمػػػػػػػف عنيػػػػػػػا، أو كػػػػػػػاف ة إفقراطّيػػػػػػػو افتقادىػػػػػػػا لمديم

أو   ةٍ دينّيػػ ؿ إلػػى كانتونػػاتٍ ة، تحػوّ تنفػػي الديكتاتورّيػػ ةٍ قراطّيػػو معػافى، وديم مػػدني   فػالحراؾ الػػذي قػػاـ مػف أجػػؿ مجتمػػعٍ 
مػا قبػؿ  أو إعػادة االعتبػار لتشػكيبلتٍ  ة،النصػيريّ  ةذباتيػا وترفػع شػعار إمػا دولػة الخبلفػة، أو محاربػتعػيش تجا ةٍ إثنيّ 

 .لـ يقـ مف أجميا حراؾ الثوريّ ليفترض أف الزمف تجاوزىا، وا ةٍ وطنيّ 

فتعػيش صػراعاتيا الضػيقة بعػد أف خسػرت األرض  ،لمثورة ة التي يفترض أنيا ممثمةٌ أما المعارضة السياسيّ 
بػات الضػيقة والبشر، بدوف أف تعي فداحة ما وصػمت وأوصػمت الثػورة إليػو، فتعتػاش عمػى بيػع الػوالءت وعمػى التحزّ 

 وشعبيا. لييا سورياالكارثة التي وصمت إ – ة التي تجاوزتيا المأساةوالمصالح الشخصية والمرحميّ 
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 فػػي زةوالممّيػػ القيمػػة الجيػػود وعمػػى بالموعػػد االلتػػزاـ عمػػى لكػػـ وشػػكراً  بكػػـ مرحبػػاً  والسػػادة السػػيدات: عزيددزة طددارق
 تسميط ةالخمفيّ  الورقة حاولت ،رأيتـ كما.  موضوعال تغني إضافةٌ  ىذا نقاشنا في يكوف أف أتمنى. أيضاً  المداخبلت

 المعارضػػة" وكانػت مقولػة .كيػدؼٍ  الديمقراطيَّػة يتبّنػ شػعار رفعيػا رغػـ المعارضػة وانقسػامات خبلفػات عمػى الضػوء
 الفكػرةحيػث القػت  عمييػا، الضػوء الخمفيػة الورقػة طتسػمّ  التػي ةاإلشكاليّ  النقاط إحدى" الجديدة والمعارضة ةالتقميديّ 
 .أخرى مداخبلتٍ  مف اً وتحفظ المداخبلت بعض تأييد

 والسػػمطة المعارضػة نظػرة عمػػى مداخمتػو فػي الجبػػاعي الكػريـ جػاد األسػػتاذ زرّكػ المػداخبلت، عمػػى سػريعةٍ  جولػةٍ  فػي
 .لمسػػمطة السياسػػيَّ  االقتصػػادَ  تػػزاؿ وال الحػػرب كانػػت وكيػػؼ المجتمػػع، عمػػى حربػػاً  بوصػػفيا سػػوريا فػػي السياسػػة إلػػى
ف المسألة ىذه في األيديولوجي   العامؿ دور إلى أيضاً  مداخمتو في أشار  الظاىر حيث مف األيديولوجيات تباينت وا 
 كمػا ،الديمقراطيَّػة المسػألة مػف النقػيض عمػى الوقػوؼ فػي بناىػا فػي العمػؽ فػي تتفػؽ أنيػا إال المعارضػة، القوى بيف
 .ةالديمقراطيّ  قضية عمى ذلؾ وانعكاسات الحرب، وبيف الثورة بيف التفريؽ عمى "جاد" األستاذ أكدو . أشار

 مواجيػػػػة فػػػػي المعارضػػػػة فيػػػػو نشػػػػطت الػػػػذي السياسػػػػي   الفضػػػػاء عمػػػػى ىوشػػػػة عبػػػػداهلل األسػػػػتاذ أضػػػػاء جيتػػػػو، مػػػػف
 ىػػي الثػػورة بػػأف وخػػتـ القائمػػة، األوضػػاع ترسػػيخ فػػي ةالدولّيػػ القػػوى دور عػػف ميمػػةٍ  نقطػػةٍ  إلػػى أشػػار. ةالديكتاتورّيػػ

  .المعارضة وفشؿ لعجز العممي   والبديؿ المنطقي   المقابؿ

. ةالسياسػ مػف وتاليػاً  منػو، المعارضػة طػرد ثػـ سػوريا، في السياسة في الجيش دور عف شعبو راتب األستاذوتحدث 
 الظػػرؼ ذلػػؾ فػػي نفسػػيا عمػػى المعارضػػة األحػػزاب وتقوقػػع وظروفػػو السػػري   بالعمػػؿ تتعمػػؽ ةٍ أساسػػيّ  نقطػػةٍ  إلػػى راوأشػػ

معارضػػٍة و  جديػػدةٍ  معارضػػةٍ  بػػيف التمييػػز عمػػى راتػػب األسػػتاذ تحفّػػظ ورقتػػو، فػػي. صػػفوفيا فػػي الديمقراطيَّػػة وغيػػاب
 نتيجػػة الخمفيػػة، الورقػػة وصػػفتيا كمػػا جديػػدةً  معارضػػةً  رتطػػوّ  لػػـو  ابُتسػػرت ةاالحتجاجّيػػ الحركػػة أف يػػرىإذ  ،ةٍ تقميدّيػػ
 .النظاـ إسقاط وىو األعمى الحد   إلى السياسي   الشعار ورفع الرىيب القمع

 العمػػؿ حػػزب فػػي نشػػاطيا أو دورىػػا عػػف ةٍ شخصػػيّ  تجربػػةٍ  مػػف تحػػدثت الوفػػائي، لينػػا السػػيدة مداخمػػة إلػػى باالنتقػػاؿ
 التشكيبلت، ىذه مف كؿ   في العمؿ دمقرطة محاوالت استعرضت. ةالسوريّ  المرأة شبكة ثـ مواطنة تيار ثـ الشيوعي  
 تحبػػو أنيػػا إال سػػوريا، فػػي اآلف الجديػػدة أو الحديثػػة لمتشػػكيبلت الديمقراطيَّػػة التجربػػة تعثّػػر رغػػـ أنػػو إلػػى وخمصػػت
 رغػػػـ التشػػػكيبلت ىػػػذه أف النيايػػػة فػػػي أكػػػدت لكنيػػػا.. ةعمنّيػػػ تحالفػػػات انتخابػػػات، :جديػػػدٍ  شػػػيءٍ  عمػػػى أضػػػاء باتجػػػاهٍ 

 .بينيا فيما عبلقاتيا في ةً ديموقراطيّ  ليست الديمقراطيَّة محاوالتيا

 تحػػدثتو . "عنػػدنا مسػػخٍ  بشػػكؿ الديمقراطيَّػػة تنشػػأ لمػػاذا" تسػػاءلتالتػػي  دنيػػا، خولػػة السػػيدة مداخمػػة إلػػى نشػػير أخيػػرًا،
 ظيػرت التػي التشػكيبلت إلػى أشػارتكمػا . كثيػرة أمثمػة فػي بأشػخاص األحزاب وارتباط السياسة شخصنة عف أيضاً 
 المحاصصػات بمعنػى األب، الػديكتاتور ةلديموقراطّيػ مائعػةٍ  بنسػخةٍ  ووصػفتو ،الػوطني   كػالمجمس الثورة انطبلؽ بعد
 .وعرقي   ومناطقي   طائفي   أساسٍ  عمى
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 بػػػيف نوسػػػافٍ  مػػػف نوعػػػاً  المػػػداخبلت قػػػارئ يػػػتمّمس الػػػرأي، تشػػػاركونني كنػػػتـ إف أدري الو  ،لػػػي بالنسػػػبة الواضػػػح مػػػف
 شػؾَّ  ال. المػداخبلت فػي بعػد ُيقػؿ لػـ امّمػ الكثير ىناؾ ربما الجوانب، بعض في وليفٍ  لممشكمة أحياناً  حاد   تشخيصٍ 

 كػؿَّ  أف أظػف ،(والمعارضػة ةالديمقراطيّ ) أيدينا بيف كالتيكّميا  مشكمةال جوانبب لئلحاطة يكفي ال المتاح الحجـ أف
 أف النقػاش ىػذا فػي نأمػؿ أخػرى، جوانػبَ  مػف أكبػر بشػكؿٍ  مػا جانػبٍ  عمى رّكز المشاركيف والسادة السيدات مف أحدٍ 
 تعقيبػاتٌ  ىنػاؾ كػاف إذا وأيضاً  المداخبلت، في وردت التي ررائكـ توضيح الستكماؿ نظركـ وجيات معرفة لنا ُيتاح
ىػذا الوضػع  و أمػاـأنػ ،بمعنػى .اآلف ةالديمقراطّيػ المشكمة لمقاربة فرصةٌ  أمامنا يكوف أف نأمؿ المتداخميف، بيف فيما

 قضػػػية تراجػػػع فػػػي أساسػػػياً  دوراً  تتحمػػػؿ المعارضػػػة أف يعتقػػػدوف فمّمػػػ الكثيػػػر ثمػػػة ،الثػػػورة إليػػػو رلػػػتالػػػذي  الكػػػارثي  
 الثػورة، شػعار أنػو يفتػرض ىػذا، كػاف أف بعػد ،السياسػي   التػداوؿ ومػف الشارع مف ،الديمقراطيَّة شعار أو الديمقراطيَّة

 .المعارضة ىذه وشعار

 ال..  مػا أسػئمة لمنقػاش، جديػدةٍ  مفػاتيحَ نتيجة  الثانيةو  النقاط، ىذه عمى لمتركيز األولى الحوار، مف جولتيف جريسنُ 
 سػػتكوف قصػػيرة ثالثػػة جولػػة فػػي خبلصػػةٍ  إلػػى نصػػؿ أف خبلليػػا مػػف نأمػػؿ ،األولػػى الجولػػة خػػبلؿ معنػػا نشػػأتس شػػؾَّ 

فػي  أف يبػدو  التػي ة،الوضػعيّ  ىػذه مػف المعارضة لخروج إمكانيةٌ  ىناؾ كاف إذا ما حوؿ بتوصياتٍ  لمخروج محاولةً 
 كػػاف إف ،الديمقراطيَّػػة مػػع المعارضػػة ىػػذه بمشػػكمة يتعمػػؽ بينيػػا طبر يػػ اً خيطػػ ثمػػة تنوعيػػا، عمػػى المػػداخبلت/ األوراؽ
 (.المقدمة انتيت. )عميو وأكثر أكثر اإلضاءة الحوار خبلؿ مف سنحاوؿ ًا،سموكيّ  أو اً فكريّ  أو اً تنظيميّ 

 زةٌ مسػتف بأنيػا وصفتيا وقد قرأتموىا، التي مداخمتي بنيت الحقيقة في أنا لمجميع، الخير مساء: الجباعي الكريم جاد
 الفضػػػاء عػػػف غابػػػت الديمقراطيَّػػػة الثقافػػة أف المعطيػػػات ىػػػذه أولػػػى المعطيػػػات، مػػف جممػػػةٍ  عمػػػى بنيتيػػػا ،متطرفػػةٌ  أو

 عمػػى ةالقومّيػػ ةاأليديولوجّيػػ بتغمّػػ ياولنسػػمّ  ،العربػػي   القػػومي   المػػد   صػػعود مػػع أي ،1958 عػػاـ منػػذ السػػوري   الثقػػافي  
 إلػػى الفكػػر وتحويػػؿ إعػػبلـ، إلػػى الثقافػػة تحويػػؿ فػػي أسػػيمت وتباعػػًا، بالتتػػالي أسػػيمت بحيػػث الفكػػر وعمػػى الثقافػػة

َـّ  ومػػف أيػػديولوجيا، ،أمػػ أيػػديولوجي   فضػػاءٍ  فػػي 2011 عػػاـ وحتػػى 1958 عػػاـ منػػذ نحػػف ثػػ  قبػػؿ مػػف ؼٍ ومتطػػرّ  زـو
 .كافةً  الجماعات

 فػي الديمقراطيَّػة المعبػة فػي وانخرطػت ،(ليبرالي  ) مناخٍ  في نشأت قد ة،التقميديّ  ةالسياسيّ  األحزاب أف في شؾ   مف ما
 لمعػػالـ رؤيػػةً  بوصػػفيا وال ،ممارسػةً  بوصػػفيا ال ة،لمديموقراطّيػػ وفيػةً  تكػػف لػػـ يػػاولكنّ  ،1958 عػاـ حتػػى األمػػر، بػادئ
 القػرف اتيػأربعين فػي نشأ الذي االشتراكي   العربي   البعث حزب بأف ذلؾ عمى ؿأدلّ . ةلمسياس ورؤيةً   لممجتمع ورؤيةً 

 فػػػي نجحػػػوا ،الحػػوراني أكػػػـر والسػػّيما أعضػػػائو وبعػػض ،الديمقراطيَّػػػة ةالسياسػػػيّ  الحيػػاة فػػػي مشػػاركاً  وكػػػاف الماضػػي،
 ميشػػيؿ فشػػؿ عنػػدما بالتحديػػد 1949 عػػاـ الديموقراطيػػة، مػػع قطػػعٌ  ةٍ سياسػػيّ  وكرؤيػػةٍ  اكأيػػديولوجي أنػػو إال البرلمػػاف،
 . ةلمديموقراطيّ  كمياً  ظيره الحزب وأدار ة،البرلمانيّ  االنتخابات في سقط، أو عفمؽ،

 اىتمامػػػات أو مفرداتػػػو أو اىتماماتػػػو مػػػف واحػػػدةً  الديمقراطيَّػػػة تكػػػف لػػػـ السػػػوريَّ  الثقػػػافيَّ  المنػػػاخ إف فػػػأقوؿ، صألّخػػػ
 حػزبٍ  كػؿ  . ةالتقميدّيػ ةالسياسػيّ  األحػزاب بنيػة فػي أساسي ىو اممّ  أو بنية، مف انطمقت الثانية، النقطة. فيو المثقفيف
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ف اآلف، حتػػى قائمػػةً  تػزاؿ ال التػػي ةالتقميدّيػ ةالسياسػػيّ  األحػزاب ىػػذه مػف  حػػزبٍ  كػػؿ   ،سػريري   مػػوتٍ  حالػة فػػي كانػت وا 
 فكػرة. بنػاؤه المػراد أو بنػاؤه، المنػوي   المجتمػع عػف المصػغرة الصورة وبأنو لممجتمع ةالثوريّ  الطميعة بأنو نفسو ؼعر  يُ 

 .ديموقراطي   عاءٍ ادّ  أي   مع أو ديموقراطي   توجوٍ  أي   مع كمياً  تتعارض ىنا الطميعة

. الديمقراطيَّػػػة ةالمركزّيػػػ أو ة،المركزّيػػػ الديمقراطيَّػػػة يسػػػمى مػػػا الداخميػػػة حياتيػػػا فػػػي يػػػاكم   األحػػػزاب ىػػػذه تتبّنػػػ ثانيػػػًا،
 لؤلعمػى، األدنػى خضػوع تعنػي وىػذه. البعثيػيف غيػر عنػد الديمقراطيَّػة ةوالمركزّيػ البعثييف، عند ةالمركزيّ  الديمقراطيَّة

 عمػى القيػادات كانػت ذلػؾ، إلى إضافة. اعترض ثـ ذنفّ : العسكر مثؿ تنفيذىا، بعد إال األعمى قرارات مناقشة وعدـ
 أعضػػاء المػػؤتمرات فػػي حترّشػػ التػػي وىػػي ترشػػيحيـ، بتغمّػػ أو لممػػؤتمرات، نػػدوبيفمال حترّشػػ التػػي ىػػي الخػػط   طػػوؿ
ف ة،الداخمّيػػػ ةالحزبّيػػػ الحيػػػاة فػػػي ومعػػػروؼٌ . يحابونيػػػا ممػػػف أو يوالونيػػػا ممػػػف القيػػػادة  العمػػػاؿ حػػػزب تجربػػػة كانػػػت وا 
 األعضػاء، جميػع. لمقيػادة مرشػحيف المػؤتمر أعضاء جميع كاف العربي   الثوري   العماؿ حزب في ألف قميبًل، مختمفةً 

 راتٍ يػػتغي مػع انتخابيػا يعػػاد أو تشػكيميا ُيعػاد القيػػادة كانػت ذلػؾ ومػع القيػػادة، مػف اقتراحػاتٌ  وال قػػوائـُ  ىنػاؾ تكػف ولػـ
 أحػػد كنػػت بػػأنني أعتػػز   الػػذي السػػابؽ حزبػػي عػػف وأتكمػػـ الحػػزب، يكسػػب ال ىػػذا ولكػػف والحػػيف، الحػػيف بػػيف طفيفػػة

 ،"الحػافظ ياسػيف" المرحػوـ األوؿ، الحػزب مفكػر أف مػف الػرغـ عمػى ،الديمقراطيَّػة صػفة الحػزب يكسػب ال أعضائو،
 الفئات ودور ،المدني   المجتمع وموضوع الحريات وموضوع الديمقراطيَّة موضوع في فاتحًا، أقوؿ وأكاد مبادرًا، كاف

 ةٌ ثورّيػ طميعػةٌ  إنػو أقػوؿ أكػاد ،العربػيّ  الثػوريّ  العمػاؿ حزب الحزب، ىذا لكف. ةالسياسيّ  الحياة تقرير في ةاالجتماعيّ 
 اإلنسػػاني الفكػػر عمػػى باالنفتػػاح األيديولوجيػػة ليػػذه أفػػؽ فػػتح محاولػػة جػػرت عنػػدماو  .مغمقػػةً  اأيػػديولوجي ىويتبّنػػ أواًل،

 عميػو يظيػر لػـ صػغيراً  حزبػاً  باعتبػاره والحػزب. الحػزب فػي انشػقاؽٌ  حػدث ة،العممّيػ الشػعوب تجػارب عمػى األحدث،
 .انشقاؽٌ  حدث بالفعؿ لكف ،واضحٍ  بشكؿٍ  االنشقاؽ

 ةالسياسػيّ  األحػزاب وجػدت ربمػا ،2000 عػاـ بعػد. ديموقراطيػة غيػر فكرةٌ  ةالمركزيّ  الديمقراطيَّة فكرة حاؿ، كؿ   عمى
 بانتشػػار وصػػفو يمكػػف وبمػػا انتشػػرت، التػػي المنتػػديات وبظػػاىرة المػػدني   المجتمػػع بحركػػة محاصػػرةً  نفسػػيا ةالتقميدّيػػ

 المجتمػع ودور والتمثيػؿ االنتخػاب كمفيػوـ ،الديمقراطيَّػة المفػاىيـ بعػض انتشار ة،الثقاف وال األفكار وليس المفاىيـ،
 ،كافػةً  التسػمطية لمبنػى المنتػديات ىػذه فػي شػديدٌ  نقػدٌ  وجػرى الػخ،.. ةالسياسػيّ  الحياة في المتساوية والمشاركة المدني  
 البنيػػػة وليػػػدةُ  ىػػػي المعارضػػػة ةالتقميدّيػػػ ةالحزبّيػػػ البنػػػى أف يعمػػػـ كمنػػػا ولكػػػف ،لمسػػػمطة يػػػاً موجَّ  كػػػاف النقػػػد أف صػػػحيح
 القػػومي   والحػػزب السػػوري   السػػوري   الشػػيوعي   الحػػزب باسػػتثناء ،االشػػتراكي   العربػػي   البعػػث لحػػزب ةاألساسػػيّ  ةالمركزّيػػ
 تقػػرره الػذي بػػالمعنى" ةٌ ثورّيػ طميعػةٌ " ىػػي أيضػاً  بالمناسػبة، المسػػمميف، اإلخػواف جماعػة. المسػػمميف اإلخػواف وجماعػة
 سػيد"و ،اإلخػواني   الفكر عماد ىي التي ،"قطب سيد" رؤية ىيتبنّ  ألنو األخرى، ةالسياسيّ  لؤلحزاب ةالداخميّ  األنظمة
 أف وتعتبػػر والدولػػة المجتمػػع تكفّػػر شػػئتـ إذا جماعػػة جماعػػة، تأسػػيس خػػبلؿ مػػف األمػػة بنػػاء إعػػادة إلػػى دعػػا "قطػػب
َـّ  مػػف بػػدَّ  وال مطمقػػةٍ  جاىميػػةٍ  قػػرف ىػػو العشػػريف القػػرف  التفاصػػؿ، فكػػرة عمػػى ةاإلسػػبلميّ  الخبلفػػة تأسػػيس إعػػادة مػػف ثػػ
 .المدينة إلى مكة مف الرسوؿ بيجرة أسوة المجتمع مف اليجرة فكرة وعمى
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 ةً ماركسػػيّ  أـ ةً قومّيػػ أـ ةً إسػػبلميّ  كانػػت سػػواء ،مغمقػػةٍ  أليػػديولوجيا يمكػػف ال ،األيػػديولوجي   الجانػػب ىػػو الثالػػث الجانػػب
 تسػػػمح أف وال الفكػػػر صػػػعيد عمػػػى ةلمديموقراطّيػػػ مكانػػػاً  تفسػػػحَ  أف األيػػػديولوجيا ىػػػذه لمثػػػؿ يمكػػػف ال الػػػخ،.. ةلينينّيػػػ

 وبالمؤسسػػػات األخػػػرى بػػػاألحزاب األحػػػزاب ىػػػذه عبلقػػػة فػػػي أـ األحػػػزاب داخػػػؿ فػػػي سػػػواء ،الديمقراطيَّػػػة بالممارسػػػة
 مطرقػػة بػػيف صػػارت أف إلػػى ةالتقميدّيػػ ةالسياسػػيّ  بالمعارضػػة األمػػور رلػػت. المػػدني   المجتمػػع بمؤسسػػاتو  ة،المجتمعّيػػ
 فػػي ال الخػػاص   عالميػػا فػػي تعػػيش كانػػت ألنيػػا كميػػاً  عنػػو وانفصػػمت عنػػو، اغتربػػت الػػذي المجتمػػع وسػػنداف السػػمطة
 ارسػاتمالم وتحػديث األفكػار تحػديث عمػى األقؿ عمى ،العمؿ في دوماً  مقصرةً  وكانت ،السياسي   االجتماعي   العالـ

 لمنقابػات، ظيرىػا المعارضػة ةالسياسػيّ  األحزاب أدارت كيؼ جميعاً  نعرؼ نحف .المدني   المجتمع بوادر عف والدفاع
 تنشػػئ أف يمكػػف وأنيػػا سػػمطةٍ  مؤسسػػات واعتبرتيػػا ،المػػدني   المجتمػػع لمؤسسػػات ظيرىػػا أدارت المثػػاؿ، سػػبيؿ عمػػى

 محاولػػة فػػي جيػػدٍ  أيَّ  تبػػذؿ ولػػـ ة،والتشػػريعيّ  ةالمحمّيػػ لبلنتخابػػات ظيرىػػا أدارت. األيػػاـ قادمػػات فػػي بديمػػةً  مؤسسػػاتٍ 
 كانػػت لكػػف.. والػػخ وفاسػػدةٌ  موجيػػةٌ  االنتخابػػات أف مػػف الػػرغـ عمػػى االنتخابػػات، خػػبلؿ مػػف المجتمػػع فػػي الحضػػور

 مػف المعارضػة أحػزاب لتشارؾَ  جيدٍ  مف بذلنا كـ[ ىوشة اهلل عبد] يوسؼ أبو وصديقي أخي ويعرؼ أماميا، فرصة
 رؤاىػػا وتنشػػر برامجيػػا تنشػػر كػػي األقػػؿ عمػػى وىنػػاؾ، ىنػػا بػػأفراد ولػػو[ الػػديموقراطي   الػػوطني   عالتجّمػػ] عالتجّمػػ خػػبلؿ
 العػػزوؼ يػػذاب إذف. تنػػادي لمػػف حيػػاة ال ولكػػف ،السػػوري   االجتمػػاعي   الفضػػاء فػػي تسػػتطيع مػػا وبقػػدر تسػػتطيع حيثمػػا
 كثيػرةً  أشػياء تقػوؿ أف ،شػيئاً  تفعػؿ أال تعنػي المعارضػة، السياسػة سػوريا، فػي السياسػة صارت ،السياسي   العمؿ عف
 مكمػػؼٌ  الفعػػؿ ألف ثانيػػاً و  أدواتػػو، إلػػى يفتقػػد أوالً  الفعػػؿ ألف شػػيئًا، تفعػػؿ وأال العقيمػػة بالجػػداالت السػػاعات تمػػؤل وأف

 . جميعاً  صفاتيا نعمـ التي السمطة مع مباشرةٍ  مواجياتٍ  إلى ويؤدي

 المعارضػػة، ةالسياسػػيّ  األحػػزاب أف إلػػى ذىبػػت ة،أساسػػيّ  معطيػػات افترضػػتيا التػػي المعطيػػات، ىػػذه خػػبلؿ مػػف إذف
 لػو حتى ،الديموقراطي   لمعمؿ روافع تكوف ألف مستقببلً  تصمح وال ةً ديموقراطيّ  اً أحزاب ليست والمحدثة، منيا ةالتقميديّ 
 مػذكرةً  قػرأت اليػوـ ،فييػا نػرى مػا يجػري ىػانحف. الشػعب حػزب أو شػتراكياال االتحػاد فعػؿ كمػا جموده، بعضيا بّدؿ
 قبرىػا مػف البكداشية المغة رجعت وتقوؿ الترؾ، رياض األستاذ فع ةالمنشقّ  أي الشعب، لحزب" المؤقتة القيادة" مف
 ة،المركزّيػػ المجنػػة توظمّػػ ة،ديكتاتورّيػػ ظمػػت ةالديكتاتورّيػػ فا  و  السػػادس، المػػؤتمر بعػػد تتغيػػر لػػـ الحزبيػػة الحيػػاة فا  و 

 وتبعػػد بعضػيـ فتقػرب ةالحزبّيػ األعضػاء بحيػػاة ربمػا تػتحكـ بػؿ ،فقػط الحػػزب بسياسػة ال تػتحكـ ،السياسػي   والمكتػب
 عنػدىا لػيس األحػزاب ىػذه لؤلسػؼ لكػف. ذاتو السمطة منطؽ ىو الذي شئتـ، إذا الوالء، لمنطؽ وفقاً  اآلخر بعضيـ
 .الخ.. ةعامّ  أمانةٍ  عضو أو سياسي   مكتبٍ  عضو الواحد يصير أف ة،معنويّ  امتيازاتٍ  سوى امتيازاتٌ 

 القيمػة جيػوده وعمػى السػعيدة الفرصػة ىػذه لنػا أتػاح الػذي لممركػز وشػكراً  لمجميع، الخير مساء أوالً : ىوشة اهلل عبد
 أدخػؿ أف وأفضػؿ المػداخبلت، عمػى بتعقيبػاتٍ  دخػوؿٌ  النقاشػات مػف األوؿ الجػزء فػي يكػوف أف رأتصػوّ  كنت. أيضاً 
نػػيالعزيػػز حيػػاف اأبػػ صػػديقي يأحّيػػ أف أريػػد. المجػػاؿ ىػػذا فػػي  بالنسػػبة. الثقػػافي   إنتاجػػؾ فػػي الػػدائـ جيػػدؾ أشػػكر ، وا 

 األمػػر، ىػػذا عػػف بعيػػداً  زودتنػػا، يػػالكنّ  فييػػا، فالمتضػػمّ  االسػػتفزاز مػػف العػػالي المسػػتوى رغػػـ الحقيقػػة فػػي لمػػداخمتؾ،
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 إعػػادة إلػػى حتػػى أنػػا، تػدعوني أكيػػدة مسػػألةٌ  وىػػذه اآلف، معالجتيػا بصػػدد نحػػف التػػي لممسػألة جػػداً  ةميّمػػ نظػػرٍ  بزوايػا
 .أولى نقطة ىذه. قدمُتيا التي المداخمة في الجوانب بعض في النظر

 كػؿَّ  أؤكػد لكػف أكػرر، أف أريػد ال حيػاف، أبػو يامقػد التػي المكثفػة ةالتاريخيّ  ةاالستعراضيّ  المقدمة في الثانية، النقطة
 االىتمػاـ انقطػاع انعكػس كيػؼ األمػر، ىػذا انعكػس كيػؼ فػي الػدخوؿ نريػد كنػا إذا وربمػا. يافي جاءت التي األفكار
 أف أيضػاً  يمكػف وعمميػا، مسػاراتيا عمػى ة،التقميدّيػ األحػزاب اآلف ييانسػمّ   التػي األحػزاب عند ،الديمقراطيَّة بالمسألة

 لػػو المجػػاؿ، ىػػذا فػػي. المسػػألة ىػػذه مػػف النظػػريَّ  الجانػػب تغنػػي التػػي ةالعممّيػػ بالتجربػػة المعرفػػة فمػػ شػػيئاً  لنػػا ـَ يقػػدّ 
الحقػًا ] السياسػيّ  المكتػب – السػوري   الشػيوعي   الحػزب بحزبنا، ةٍ خاصّ  تجربةٍ  عمى سريعٍ  بشكؿٍ  سأمر   لي، تسمحوف

 اإلرىاصػات مرحمػة كانػت التػي ،1972 و 1969 بيف ما األولى المرحمة في ،[السوري الديموقراطيّ  الشعب حزب
_  1978 مرحمػة عنػد قمػيبلً  سػأقؼ كمػا السػوفييت، وعػف ةبكداشػيّ لا المدرسػة عػف االنشػقاؽ إلػى بعػد فيما رلت التي

 .البلحقة عف الفترة باختصار أكمؿس ذلؾ وبعد األمر، رتطوّ  كيؼ الخامس، المؤتمر موضوع ،1979

 فػػي جػػرى لػػذيا الكبيػػر االنشػػقاؽ فػػي ةاألساسػػيّ  الخػػبلؼ مسػػائؿَ  أف جيػػدًا، تعرفػػوف لعمكػػـ اإلطػػار، ىػػذا فػػي اآلف،
 المسػائؿ ىػذه فػي حاضرةً  الديمقراطيَّة المسألة تكف لـ الماضي، القرف سبعينيات بداية في السوري   الشيوعي   الحزب
 مواجيػػة فػػي فريػػؽ كػػؿ   مػػف حضػػرت قػػد تكػػوف فإنيػػا حضػػرت، إذا ربمػػا. بعيػػد مػػف وال قريػػب مػػف ال اإلطػػبلؽ عمػػى
 عمػى واردةً  تكػف لػـ ةٍ مجتمعّيػ كمسألةٍ  المسألة ىذه ولكف الحزب، داخؿ ةالداخميّ  بالعبلقات يتعمؽ فيما اآلخر الفريؽ

 المسػائؿ ىػي كانػت االنشػقاؽ، ىػذا فػي الػدور تأدّ  التػي الخػبلؼ مسػائؿ. وردت التػي الخبلؼ مسائؿ في اإلطبلؽ
 ىػػػذه تحػػػت وأيضػػػاً  فمسػػػطيف، قضػػػية موضػػػوع ة،العربّيػػػ الوحػػػدة مسػػػألة عنيػػػا، عيتفػػػرّ  ومػػػا ةالقومّيػػػ المسػػػألة الكبػػػرى،
 حياتنػػػا فػػػي رلػػت فارغػػػةٍ  شػػعاراتٍ  عػػػف عبػػارةً  كانػػػت أنيػػا بعػػػد فيمػػا فتبػػػيّ  التػػي الكبػػػرى، والشػػعارات الكبػػػرى العنػػاويف
 .بعد فيما إليو رلت ما إلى مجتمعاتنا وفي ةالسياسيّ 

لػى المجتمػع إلػى القوقعػة مػف الخػروج مسػألة ىنػا، ؟الديمقراطيَّػة المسػألة أىميػة سنػتممّ  بدأنا متى  والحػوار، النػاس وا 
. المسائؿ مف كثيرٍ  عمى أيضاً  ولمتنبيو المسائؿ، مف كثيرٍ  في النظر وإلعادة الوعي لتحفيز كبيراً  مدخبلً  تكوف ربما
 أسػػتاذنا مػػع جػػداً  اً ميّمػػ أعتبػػره حػػوارٌ  جػػرى ،(1978) الخػػامس لممػػؤتمر التحضػػير فتػػرة خػػبلؿ أو قبيػػؿ، أنػػو أذكػػر
 نػػص   فػػي الحػػوار ىػػذا ليػػاسإ سػػجؿ ربمػػا ونياراتيػػا، بميالييػػا أيػػاـ عػػدة الحػػوار ىػػذا اسػػتمرَّ  ،"مػػرقص ليػػاسإ" وـحػػالمر 

 أريد ما األىمية، مف كبيرةٍ  درجةٍ  عمى وىي منشورةٍ  غير اآلف حتى أنيا وأعتقد صفحة، أربعيف عف عبارة ،مكتوبٍ 
 أقػوؿ تحديػداً  الحػزب، مػف معو يتحاوروف الذيف قبؿ مف لياسإل قيؿ: فقط واحدةٌ  نقطةٌ  ىو الحوار ىذا في أقولو أف

". البكداشية المدرسة وعف السوفييت عف تنظيمياً  استقمينا نحف لياسإ يا" ،[الفواز وفايز الترؾ رياض] وفايز رياض
 الحقيقػي   االسػتقبلؿ. بصػمة قشػرة لػي نسػبةلبا يعػادؿ التنظيمػي   االسػتقبلؿ ىػذا: "وقػاؿ مميػًا، وضػحؾ ضحؾ، لياسإ

 لػػيس رخػػر اسػػتقبلؿٍ  فػػأي   المدرسػػة، ىػػذه عػػف وبوجػػدانؾ وبضػػميرؾ بعقمػػؾ تسػػتقؿَّ  لػػـ أنػػت إذا العقػػؿ، اسػػتقبلؿ ىػػو
 اً ميّمػ مػدخبلً  كانػت المسػألة ىػذه الحقيقة،". نفسيا الطاحوف في الدوراف إلى إال يؤدي ولف معنى لو وليس استقبلالً 
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 لمػؤتمره مف خبلليػا حضيرتال يجري والتي الحزب صعيد عمى المطروحة المسائؿ مسار تعديؿ أجؿ مف لمدفع جداً 
 مف كثيرٌ ساىـ بالوصوؿ إلييا  الكثيرة، التفاصيؿ عف بعيداً  ،الخامس المؤتمر إلييا وصؿ التي المحصمة. الخامس

 إنضػػاج فػػي اإلطػػبلؽ عمػػى ةاألىمّيػػ قميػػؿ لػػيس إسػػياماً  معنػػا وأسػػيموا حاورنػػاىـ الػػذيف الحػػزب خػػارج مػػف األصػػدقاء
 .الخامس المؤتمر إلى أوصمنا الذي المشروع

 مرحمػةٍ  بػيف مػا ةً معرفّيػ قطيعػةً  المعػاني مػف بمعنى متشكّ  الخامس المؤتمر إلى مناىاقدّ  التي الموضوعات أف أزعـ
 تػتح لػـ ،ةٍ تاريخّيػ صػيرورةٍ  عػف عبارةً  تكوف أف يمكف كاف بتقديري ىي التي المسألة، ىذه رتية، مرحمةٍ  وبيف مضت

 فػػي نينػااع. جميعػاً  تعممػوف كمػا الثمانينيػات، فتػرة افإّبػ سػوريا عاشػتيا التػي الظػروؼ بسػبب تكتمػؿ أف الفرصػة ليػا
 ة،التقميدّيػ المعارضػة اآلف ييانسػمّ  التػي اسػتثناء، بػدوف المعارضػة أحػزاب لػتوتحوّ  القمع، مف عانيناه ما الفترة تمؾ
لػػى مجتمعيػػا عػػف زولػػةٍ عم جػػزرٍ  إلػػى  مجتمعنػػا مػػف واسػػعة قطاعػػات ربمػػا، أنػػو، أيضػػاً  وأزعػػـ بالشػػمؿ شػػبيوٍ  شػػيءٍ  وا 

 أخػرى مسػألة وىػذه األحػزاب، ىػذه باسػـ أو باسػمنا تسػمع أو سػمعت تكػوف ال قػد أنيػا أزعػـ الثمانينيػات، فترة خبلؿ
 .إلييا ؽالتطرّ  يمكف

 أصػدقائنا ومػع الكػريـ جػاد واألسػتاذ اهلل، عبػد األسػتاذ مػع اليػوـ باالجتمػاع جداً  سعيدةٌ  أنا الخير، مساء: دنيا خولة
َـّ  ما كؿّ  وأثر ،الحاليّ  الوضع موضوع ىو لي المتاح الوقت في عميو التركيز أود   ما. والجميع ولينا راتب  الحديث ت
َـّ  أف أرى لػي، بالنسػبة. الثػورة خػبلؿ ظيػر وكيػؼ ةالتقميدّيػ والمعارضػة لؤلحزاب ةالتاريخيّ  الصيرورة حوؿ عنو  الميػ
 خػبلؿ جػداً  الواضػح مػف كػاف ألنػو ؟تجػاوزهن أف لنا يمكف وكيؼ ؟إليو وصمنا لماذا إليو، وصمنا ما في البحث حالياً 
 األحزاب موقع وعمى الثورة، بادئ في الثوري   الحراؾ مسار عمى الديمقراطيَّة لغياب الثقيؿ اإلرث الماضية تاالسنو 

 .اآلف حتى إليو وصمنا ما في ذلؾ وأثر أيضًا، العاـ بالشأف العاممة والشخصيات

 أحػزاب فػي مباشػر، غيػر بشػكؿٍ  ولػو ،الديمقراطيَّػة محاربػة موضوع المكتوبة، المداخبلت في وردت التي النقاط مف
 وذكرىػا الكػريـ جػاد األسػتاذ ذكرىػا لآلخػر، التخػويف مػثبلً  أدواتيػا مػف كػاف سػوريا، فػي الموجودة ةالتقميديّ  المعارضة
ـ   فكاف أيضًا، اهلل عبد األستاذ  فػي رٍ تطػوّ  أو إبػداعٍ  أو دٍ تجػدّ  ألي   ةٌ إمكانيّ  ىناؾ يكف لـ لذا دائماً  المختمؼ تخويف يت

 عانػػت الػػذي فػالقمع األحػػزاب، ضػمف التسػػمط مػف مزيػػداً  تبػػرر التػي األدوات إحػػدى القمػع كػػاف أيضػاً . األحػػزاب ىػذه
 ىػػػذه قيػػػادة فػػػي معينػػػةٍ  شخصػػػياتٍ  والسػػػتمرار ط،لمتسػػػمّ  رٍ كمبػػػرّ  يسػػػتخدـ فعػػػبلً  كػػػاف ةالتقميدّيػػػ المعارضػػػة أحػػػزاب منػػػو

 .األحزاب

 عػف باإلجمػاؿ غائبػاً  عنصػراً  كفَّ  ألنيف النساء موضوع عمى التركيز حاولت وقد ،مثبلً  نبلحظ الثورة، خبلؿ ،حالياً 
ف سبؽ، ما في المشاركات  حادثػة مػف أكثػر أذكػر أف فحاولػت معيػف، التعامػؿ كيفيػة فػي أيضػاً  الثػورة خبلؿ كاف وا 

ف ميا،تشػػكّ  أثنػػاء التنسػػيؽ ىيئػػة فػػي كػػاف إف  المعارضػػة باجتماعػػات عبلقػػةٌ  ليػػا  الػػوطني   المجمػػس فػػي أيضػػاً  كػػاف وا 
ـ   كاف بالعموـ فيو، النساء ودور  .ةعمميّ  منيا أكثر ةً شكميّ  مشاركةً  مشاركتيف تكوف أو النساء، تحييد يت
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 ةثبلثػ ألنيػا فييػا، كنػت التػي ةالثبلث التشكيبلت في ةالفرديّ  التجربة عف الحديث اخترت الخير، مساء: الوفائي لينا
 اإلطػبلؽ عمػى أختمػؼ ال. ةالسػوريّ  ةالسياسػيّ  التشػكيبلت فػي تاريخياً  موجودةً  كانت أنواعٍ  ةثبلث عف رتعبّ  تشكيبلتٍ 

 يقػػوـ أف معيػػا يمكػػف ال التػػي ،الديمقراطيَّػػة غيػػر ةاأليديولوجّيػػ البنػػى مسػػألة حػػوؿ الكػػريـ جػػاد األسػػتاذ ذكػػره مػػا مػػع
 .ةٍ قراطيّ و ديم غير باألساس األيديولوجيا طالما ديموقراطي   تشكيؿٌ 

 ألنػو ،ديموقراطي   غير أيديولوجياً  ىو[ الشيوعيّ  العمؿ حزب] األوؿ التشكيؿ عنيا، تحدثت التي ةالثبلث التشكيبلت
 كبنيػةٍ  ىػوإذًا  المركزيػة، الديمقراطيَّػةو  البروليتاريا، ةديكتاتوريّ  يتبنىو  ،الثوريّ  الطميعة حزب ىيتبنّ  مف ثّمةو  شيوعي  

 يكػػػوف أف قمػػػيبلً  حػػػاوؿ ،الديمقراطيَّػػػة غيػػػر ةاأليديولوجّيػػػ بنيتػػػو مػػػف الػػػرغـ عمػػػى لكػػػف ،قراطي  و ديمػػػ غيػػػر ةٍ أيديولوجّيػػػ
 بنيتػػػو ذكػػػرت كمػػػا أوليػػػا االعتبػػػارات، مػػػف الكثيػػػر بسػػػبب كثيػػػراً  يػػػنجح لػػػـ قطعػػػًا،. ةالتنظيمّيػػػ حياتػػػو فػػػي ديموقراطيػػػاً 
 ةٍ ديموقراطّيػ حيػاةٍ  بنػاء لػو تػتح لػـ والتػي سػوريا، فػي سػائدةً  كانػت التػي الشػديد القمػع حالػة ىػو وثانييا ة،األيديولوجيّ 

كػؿ   عػف فييػا ويعّبػر ناشػطة ةالداخمّيػ جريدتػو تكػوف أف الحػزب اختػار السائدة الشديد القمع حالة رغـ لكف،. ةداخميّ 
 الجبيػػة) وتحالفاتػػو النظػػاـ وأحػػزاب المعارضػػة أحػػزاب كػػؿ   كانػػت الػػذي الوقػػت فػػي ،رأٌس  لػػو يكػػوف أال واختػػار اآلراء

 الوحيػد الحزب. خولة ذكرت كما فبلف، حزب أو فبلف حزب يقاؿ كاف دائماً  برأسيا، ياكمّ  تتمثؿ ،(التقدمية الوطنية
 إحػدى كانػت وىػذه ،الشػيوعيّ  العمػؿ حزب كاف الوقت ذلؾ في ةً جماعيّ  قيادةً  ؿوشكّ  ،رأٌس  لو يكوف أال حاوؿ الذي

 غيػػػر ةٌ أيديولوجّيػػػ بنيػػػةٌ  لديػػػو قمػػػت، وكمػػػا لكػػػف،. الشػػػيوعيّ  العمػػػؿ لحػػػزب ةالداخمّيػػػ الحيػػػاة فػػػي الدمقرطػػػة محػػػاوالت
 عمػػى ةً ديموقراطّيػػ تجربػػةً  الفتػػرة تمػػؾ فػػي التجربػػة ينسػػمّ  أف يمكػػف ال لػػذلؾ شػػديدةٍ  قمػػعٍ  لحالػػة ضوتعػػرّ  ة،ديمقراطّيػػ
 .اإلطبلؽ

 الفكر يتبنى أيديولوجياً  ىو الذي مواطنة، تيار حاليًا، فييا أنا والتي عنيا، الحديث اخترت التي الثانية الحالة
 مواطنييال مواطنة دولة ة،السوريّ  األراضي كامؿ عمى ،الديمقراطيَّة والدولة المواطنة بدولة ينادي. الديموقراطيّ 

 ةً داخميّ  حياةً  يعيش أف الديموقراطيَّ  الفكر ىذا ىيتبنّ  وىو استطاع ىؿ لكف،. وكاممةٍ  متساويةٍ  بحقوؽٍ  كافةً 
 الفكر يتبنى ألنو ة،األيديولوجيّ  العقبة نقطة مف صناتخمّ  ىنا أننا مف الرغـ عمى ال، أيضاً  تمامًا؟ ةديموقراطيّ 

 بالشتات تتعمؽ ةٌ موضوعيّ  أسبابٌ  ىناؾ نعـ، برأيي أنا ة؟ذاتيّ  وأسبابٌ  ةٌ موضوعيّ  أسبابٌ  ىناؾ ىؿ. الديموقراطيّ 
 األرض، عمى التيار تواجد بعدـ وتتعمؽ ة،الداخميّ  الحياة لتجديد مؤتمراتٍ  تنظيـ ةإمكانيّ  بعدـ تتعمؽ نعيشو، الذي
 بالنخبة أشبو جعمو ةالسوريّ  الثورة في األرض عمى بجسده وجوده عدـ لكف أصدقائو، خبلؿ مف متواصبلً  يكوف قد

 تنتإل أف تحاوؿ التي التحالفات مف الكثير في مشاركتو رغـ. اً سياسي اً رأي وتنتإل اً سياسي اً فكر  تنتإل التي ةالفكريّ 
 التجربة ىذه ابنة وأنا أرى، ذلؾ ومع المعارض، االئتبلؼ في مثبلً  كوجوده ،اً سياسيّ  اً فكر  فقط وليس سياسةً 
 ىناؾ فا  و  .صحيحةً  ةً ديموقراطيّ  حالةً  ؿيشكّ  أف اآلف إلى يستطع لـ لكف فييا، اً ناشط اً عضو  اآلف حتى ومازلت
 وليسوا قواعدىـ عف أبعد حولو ضيقةً  ومجموعةً  السياسيَّ  المكتب تضـّ  مجموعةٍ  مف يجعؿ القواعد، عف اً ابتعاد
 .بيـ صمةٍ  عمى
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 ومف ثمة ة،ديموقراطيّ  ةمدنيّ  دولة سوريا ىتتبنّ  والتي ة،السوريّ  المرأة شبكة ىي مدني   مجتمع حالة الثالثة، التجربة
 أف رغـ ط،التسمّ  عف ابتعاداً  أكثر بطبعنا، النساء، نحف كنا إذا أدري ال الحقيقة، في. الديموقراطيَّ  الفكر ىتتبنّ 

 بعض مع عبلقاتنا في اآلف حتى لكف ط،التسمّ  محاوالت بعض وىناؾ اليفوات، بعض وىناؾ الثغرات بعض ىناؾ
 ؿيموّ  أف رفض ؿالمموّ  أف رغـ استطعنا،. ةالسياسيّ  األحزاب مف ةديموقراطيّ  أكثر الحالة ة،السوريّ  المرأة شبكة في
 قد ،ةً موضوعيّ  وألكوف. الموضوع قناعِ يُ  لـ. عممنا ونتابع جديدةً  قيادةً  ننتخب وأف مؤتمرنا نعقد أف ،نامؤتمر  لنا

 الذي اإللكتروني المؤتمر يجعؿ ىذا لذا السياسيوف، يناقشو امّ م أقؿ مدني   كمجتمعٍ  نناقشو ما أف الموضوع يكوف
شكاليّ  الشتات ةإشكاليّ  تجاوز استطعنا ذلؾ، رغـ لكف. سياسي   تنظيـٍ  عمى منو عمينا أسيؿ عقدناه  المادي   الفقر ةوا 
 ناوتمكّ  ذلؾ، رفضنا ونحف المؤتمر إلى يدعى مف يختار بأف شروطو وضع أو المؤتمر، تمويؿ رفض ؿالمموّ  ألف
 .، رغـ بعض اليفواتنسبياً  اً ناجحو  معقوالً  كافو  ،اإللكتروني   مؤتمرنا عقد مف

 لػػيس نحػػف الثػػورة، تػػاريخ وحتػػى الثػػورة قبػػؿ. بعموميتيػػا الحالػػة إلػػى أنطمػػؽ أف أود   الػػثبلث، الحػػاالت ىػػذه مػػف اآلف،
 والػذي العمػؿ، حػزب ألف ة،التنظيمّيػ ةالداخمّيػ حياتنػا فػي وال بعضػنا مػع عبلقاتنػا فػي ال ،ديمػوقراطي   إرثٍ  أي   لدينا

 وال السػػػػمطة أحػػػزاب فػػػي ال بػػػاآلخريف، بػػػػالكـ فمػػػا الديمقراطيَّػػػة عػػػف يػػػداً عب كػػػػاف لمدمقرطػػػة، محاولػػػةً  األكثػػػر أعتبػػػره
 كػػذلؾ بقػػي عامػػاً  أمينػػاً  أحػػدىـ أصػػبح مػػا متػػى األبديػػة، مػػف ءٌ يشػػ لػػدينا كػػاف. المعارضػػة أحػػزاب فػػي وال لفاتيػػاابتح
 .الديمقراطيَّة عف نكوف ما أبعد كنا. لمجميورية رئيساً  عمره طواؿ يبقى الجميورية رئيس كاف كما عمره، اؿو ط

 مػػع عبلقاتنػػا وفػػي ةالتنظيمّيػػ حياتنػػا فػػي الدمقرطػػة عػػف البحػػث عمينػػا أف بمسػػألة ُصػػفعنا أننػػا جػػرى مػػا الثػػورة، بعػػد
 االتجػاه، بيػذا نحبػو الثػورة بعػد قمػيبلً  بػدأنا فعػبلً  أننػا أرى أنػا الثػورة، بعػد االتجػاه بيػذا نحبػو أننػا مػف قمتو ما بعض،

 مػف ،مسػخٌ  أنػو رغػـ ديمػوقراطي   ولكنػو ،اً ديموقراطّيػ اً مسػخ ىنػاؾ أف مػف إليػو ذىبػت مػا عمػى خولػة أوافػؽ أنني رغـ
 مػثبًل،. ديمػوقراطي   ولكنػو ديمػوقراطي   مسػخٌ  عنػدنا اآلف. غيره وال مسخ ال لدينا يكف لـ ،قط شيءٌ  لدينا يكف لـ قبؿ
 المكتوبػة، مػداخمتي خاتمػة فػي لػو أشػرت امػ وىػو ،السياسػي   المػاؿ سػيطرة ورغػـ ؼبلاالئػت فػي الوضػع ىشاشة رغـ
 باالنتخابػات ـويتحكّ  االئتبلؼ، داخؿ بالتحالفات ـيتحكّ  الدوؿ، دعـ مف يأتي الذي الداعـ السياسيَّ  الماؿ أف ورغـ
 ىشاشػتيا رغػـ مسػألةٌ  وىػي لؤلبد، يءٌ ش ىناؾ يعد لـ رأس، تداوؿ مثبًل، االئتبلؼ، في نرى ولكننا االئتبلؼ، داخؿ
 رأس أو حػزب رأس عنػدنا يبقػى أال تكسػر، أف جػداً  جيػداً  كػاف مسألةٌ  وىي األبدية، مسألة كسرت لؤلماـ خطوةٌ  ىي

 ال المسػكيف اآلخر فيكوف رخر، شخصاً  مكانو ووضع جانباً  تنحى أنو لو حتىو  ة،الجميوريّ  رئيس مثؿ مثمو تنظيـٍ 
 القػرارات وعمميػاً  المكػاف، ىذا يمؤل ال لكنو رخر، عاـ   أميفٍ  اختيار رغـ فبلف، حزب الحزب اسـ ويبقى مكانو، يمؤل
 .حالياً  الشعب حزب مثاؿ ،الظؿ   في ىو لمف

 الحبػو بيػذا اآلف نحػف ىػؿ ولكػف الدمقرطػة، فػي نبحػث بػدأنا حصػؿ، الػذي الجمػاىيري المػد   نتيجةو  الثورة بعد نحف
 بدراسػػػة نظػػػري   عمػػػؿٌ  أمامنػػػا الموضػػػوع، ىػػػذا عمػػػى العمػػػؿ مػػػف لكثيػػػرا أمامنػػػا صػػػحيحة؟ ةٍ ديموقراطّيػػػ باتجػػػاه نمشػػػي
 ونبقػى ديمػوقراطييف ال مػع ونتحػالؼ ديمػوقراطييف نكػوف أف يمكننػا وكيػؼ تجاوزىػا يمكػف وكيػؼ الماضػية، التجربة
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 تجّرنػػا كانػت الثػورة، فػػي وتحصػؿ حصػمت ة،سياسػيّ  تحالفػػاتٌ  لػدينا أبينػا، أـ شػئنا فػػنحف، ،الديمقراطيَّػة نحػو نجػذبيـ
 نظػري   عمػؿٌ  أمامنػا أيضػًا،. بيػـ التػأثير نحػف اسػتطعنا امّمػ أكثر ديموقراطييف،ال غير اآلخريف، باتجاه غيرنا وتجر  

 معارضػػة يػػدعى مػػا بػػيف وتحصػػؿ حصػػمت التػػي الخبلفػػات فػػي كمػػا اآلخػػر، مػػع ونتوافػػؽ نختمػػؼ كيػػؼ فػػي وعممػػي  
 ومعارضػة داخػؿ معارضػة تسػمية دقػة عػدـ عػف اهلل عبػد األسػتاذ بػو تحػدث مػا مػع وأنػا الخػارج، ومعارضػة الداخؿ
 ىػػػذا. ديمػػػوقراطي   بشػػػكؿٍ  اتفاقاتنػػػا عػػػف ونبحػػػث ديمػػػوقراطي   بشػػػكؿٍ  اختبلفاتنػػػا نػػػدير أف يمكػػػف كيػػػؼ فػػػإذف. خػػػارج

 الػذي الصػغير كالطفػؿ نحػف برأيػي.  جػداً  وحثيثػة عمميػة ومحػاوالت جػدًا، بحثيػاً  جدًا، نظرياً  عمبلً  يحتاج الموضوع
 النيػوض محاولػة فػي نسػتمرَّ  أف أتمنػى لكػف ويقػع، الوقػوؼ يحػاوؿ ثـ يقع، الوقوؼ محاولتو بداية في يحبو، مازاؿ
 .العمؿ مف الكثير يحتاج فيو الموضوع، عمى العمؿ ونتابع

 المػوـ توجيػو عػاـ   وبشػكؿٍ  قيػؿ، مػا لعمػوـ قمػيبلً  مغػايراً  اً خطّ  خذأتّ  ربما جيتي مف لمجميع، الخير مساء :شعبو راتب
 ديفامعتػ غيػر وأننػا األحػزاب، فػي الديمقراطيَّػة غيػر ةالداخمّيػ والممارسػات ،الديمقراطيَّػة غير ةاأليديولوجيّ  البنى إلى
 موضػوعٌ  ىػي الديمقراطيَّػة أف بمعنػى ىنػا، ليست الديمقراطيَّة مشكمة نظري، وجية مف والخ،.. الثقافة ىذه نممؾ وال

 ميػػػؿٍ  عمػػػى ينطػػػوي إليػػػو، يطمػػػح ومػػػا بػػػو يػػػؤمف اعّمػػػ النظػػػر بصػػػرؼ ،حػػػزبٍ  كػػػؿ  . فكريػػػاً  موضػػػوعاً  وليسػػػت سياسػػػي  
 الػديموقراطي   البنػاء فكػرة إلػى ووالتوّجػ المػوـ موضػوع لذلؾ،. لو اً حدّ  تضع معاكسة أخرى قوى توجد لـ ما استبدادي  

 .ىنا ليست المشكمة برأيي ة،تنظيميّ  حياةٍ ل وكمعيارٍ  كثقافةٍ 

 مرفوعػةٍ  فكػرةٍ  إلػى ،مقدسػةٍ  فكػرةٍ  إلػى اآلف الديمقراطيَّػة لػتتحوّ . بػدأتيا التػي النقطػة أكمػؿ ثـ الوراء إلى قميبلً  سأعود
 ابتعادنػا أو الديموقراطيػة مػف اقترابنػا بمػدى مشػكبلتنا عػف نبحػث بػدأنا ونحف الواقع، في ىي اممّ  أعمى مستوى إلى

 فكػػرةٌ  الديمقراطيَّػػة وأف السػػياؽ خػػارج الديمقراطيَّػػة مشػػكمة نعتبػػر فقػػط، سػػنوات قبػػؿ فيػػو اكّنػػ الػػذي الوقػػت فػػي عنيػػا،
 أو يمينػاً  نشػطح أف إمػا كالبنػدوؿ، نصػبح أف يجػب ال بمعنػى. الخ.. الحقيقيّ  الصراع عمى لمتعمية فكرةٌ  أو ،ةٌ غربيّ 

 ىػػذه الديمقراطيَّػػة تعطػػي ال عنيػػا، الحػػديث يجػػري التػػي التقميديػػة أو السػػابقة، األحػػزاب جعػػؿ الػػذي األسػػاس. شػػماالً 
 لتنفيػػذىا، منتدبػػةً  نفسػػيا تػػرى األحػػزاب ىػػذه كانػػت كبػػرى، أفكػػارٍ  وجػػود ىػػو اآلف، فييػػا نتحػػدث كػػالتي الكبيػػرة القيمػػة
 إلػػػى بػػػالمجتمع تػػػنيض التػػػي الفكػػػرة يمتمػػػؾ أنػػػو يعتقػػػد كػػػاف حػػػزبٍ  كػػػؿ  . ةً قومّيػػػ أو ةً شػػػيوعيّ  أو ةً إسػػػبلميّ  كانػػػت سػػػواء
 سػأتولى عنػدما فأنػا. معيقػة فكػرةٌ  ىػي لػو بالنسبة الديمقراطيَّة فكرة كانت لذا المتقدمة، المجتمعات أو الدوؿ ؼ  امص
 سػأقطع الحػاؿ بطبيعة فأنا األفضؿ، والخيار الصحيح الطريؽ أفترضو الذي برنامجي، أو أفكاري ؽأطبّ  كي الحكـ

 واعتبارىػا الديمقراطيَّػة فكػرة إف القػوؿ، يمكنني أنو لدرجة ،بدييي   ىذا .ستعرقمو التي األخرى الخيارات عمى الطريؽ
 بالنسػػبة ومنيػػا ،ةالحزبّيػػ حياتنػػا يفػػ كانػػت ةٍ أساسػػيّ  أفكػػارٍ  فشػػؿ  عػػف تعبيػػرٌ  ىػػي الصػػحة، عػػدـ أو الصػػحة معيػػار

 أنيػػا بمعنػػى الػػخ،.. اإلسػػبلميّ  النظػاـ لئلسػػبلمييف وبالنسػػبة الوحػػدة، لمقػومييف وبالنسػػبة شػػتراكية،اال فكػػرة لمشػيوعييف
 نكػػوف أف لصػػالح ة،الخبلصػػيّ  أفكػػاره لنقػػؿ الكميػػة، أفكػػاره عػػف اآلف تراجػػع الكػػؿ جميعػػًا، فشػػمنا عػػف األمثػػؿ التعبيػػر
 ال عنػو، أتحػدث الػذي الفيـ ليذا ونتيجة االنحساري، المعنى ىذا ضمف الديمقراطيَّة تفيـ أف أتمنى أنا. معاً  جميعاً 
 الزائػد الػنفخ ولكػف نعيشػو، بجحػيـ قياسػاً  جنةً  ستبدو ىي طبعاً . فييا نعيش ما جنةً  تكوف أف الديمقراطيَّة مف أنتظر
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 كمػػا مقدسػػةً  فكػػرةً  يكػػوف وال ،الطبيعػػيّ  حجمػػو فيأخػػذ ،حػػدودٌ  لػػو توضػػع أف أتمنػػى جيتػػي مػػف ،الديمقراطيَّػػة فكػػرة فػػي
 . مقدسةٍ  أفكارٍ  مف قبميا ما كانت

 تقصػد أنيا ظننت تخالفني أنيا لينا قالت عندما وربما ورقتي، في ذكرتيا التي النقطة إلى سأنتقؿ ذاتو، السياؽ في
 مطالبيػا سػقؼ رفعػت عنػدما ابتسػرت سػوريا فػي ةاالحتجاجّيػ الحركػة فإ قمػت أنػا. ةالمطمبّيػ فكػرة وىػي النقطة، ىذه
 معػيف سياسػي مطمػب عمػى زتركػ ة،الشػعبيّ  ةالسياسػيّ  الحركػة ألقػؿ أو ة،السياسػيّ  الحركػة عنػدما ؛النظػاـ إسقاط إلى

 مطالبة إلى ،والفكري   السياسي   المستوى عمى وتصّحر المجتمع، في ىائؿٍ  سياسي   فراغٍ  مف النظاـ، إسقاط كمطمب
 مػف مفرغػةٍ  حمقػةٍ  إلػى يقػود أو جديػد، مسػتبد   فكػرٌ  يقػوده جديػد، اسػتبدادٍ  تشػكيؿ لػىإ تقػود القفػزة ىػذه النظاـ، بإسقاط

 ىػذه لػدي تأسسػت بػؿ قػديمًا، شيئاً  ليس حديثًا، عندي الرأي ىذا تبمور وقد نظر، وجية ىذه. البلمنتيية الصراعات
 .حديثاً  الفكرة

 تنفػؾ   التػي المعارضػة ىػي ،جديػدةً  معارضػةً  حينيػا أعتبػره أف يمكػف والػذي أيضػًا، والواعد الواعي النشاط أقوؿ، أنا
 ة،المطمبّيػػػ الدرجػػػة إلػػػى الضػػػيقة الحػػػدود فػػػي ولكػػػف تكػػػوف، قػػػد ةً سياسػػػيّ  قضػػػايا تتبنػػػى الكبػػػرى، المطالػػػب عػػػف نسػػػبياً 

 شيء، ال أو شيءٍ  كؿ   عمى النزؽ، عمى معتادوف لكننا ومتحرؾ، ىش   فاصؿٌ  ىو والسياسي   المطمبي   بيف والفاصؿ
 مػػا ف،اآل. كػػذلؾ لػػيس الواقػع فػػي وىػػو ،ةً جذرّيػػ واألكثػر األفضػػؿ الحػػزب فيػػو مطمػبٍ  أعمػػى يطػػرح الػػذي الحػزب وأف

 نصػعده أف نسػتطيع ال عالياً  سّمماً  نصعد نناإ لبناف، في االحتجاج حركة قميبلً  عميو أضاءت أو نتوبيّ  والذي أقولو،
 عػف الكػؼ   مطمػب لنفتػرض سػقفًا، أضػع أف مػف خبللػو أسػتطيع المطمبػي   النضػاؿ ،درجاتٌ  ىناؾ ليس. واحدةً  دفعةً 

 النظػر بغػض تحقيقػو، إلػى أصػؿ أف قادرٌ  أنا ىؿ المطمب، ىذا عند وأقؼ القانوف، إطار خارج ،التعسفي   االعتقاؿ
 أبنػي فأنػا كيػذا شػيئاً  تأثب عندما. الخ.. ومذىبو وجنسيتو لونو ما الحاكـ، مف النظر بغض ة،السياسيّ  السمطة عف
 وأيَّ  الحكػـ، إلػى تصػؿ ةٍ سياسػيّ  حركػةٍ  أيَّ  ألجػـ أف يمكننػي ذلػؾ، أسػتطيع حػيف يمػي، لمػا أسسػاً  أضػع األسفؿ، مف

 سػنبقى دونػومػف  ،اجتمػاعي   وعػيٌ  ىناؾ ،مطمبيّ  سياسي   اجتماعي   بناءٌ  ىناؾ .بشيء ممزماً  سيكوف ينتخب، رئيسٍ 
 أي   وبػبل ،الػخ..ونتبػاىى روننظّػ وننػاقش نتحػدث المجتمػع، عػف المنعػزليف ،جػاد األسػتاذ قػاؿ كمػا البشػر، مػف حمقػة
 .ةفاعمّيػ بػدوف المحػرؾ، مػع معّشػقة ليست التي كالعزقة فيو، ينعكس لـ المجتمع، في متبموراً  ليس ىذا ألف ،ةٍ فاعميّ 
 حصػؿ الػذي اليائػؿ الحػراؾ أو االجتمػاعي   الحراؾ مرحمة في أنفسنا ورأينا السياسي   االنعزاؿ مرحمة في أنفسنا رأينا
 مػػف التقميػػؿ بػػالقوؿ، وأخػػتـ. أسػػس بػػبل بشػػيءٍ  نقػػوـ أننػػا حقيقػػًة، المشػػكمة،. فاشػػميف اكّنػػ الحػػالتيف وفػػي سػػوريا، فػػي

 يكػوف قػد ،المطمبػي   العمػؿ عمػى التركيػز شػيء، لكػؿ   مشػجبٍ  إلػى وتحويميا األيديولوجيات لوـ مف والتقميؿ السياسة
 .بالنقاش إغناءه وأتمنى لو وصمت ما ىذا. الفكريّ  أو الثقافيّ  والعمؿ األيديولوجيات نقد مف صحةً  أكثر مساراً 
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 شكر جميع الزميبلت والزمبلء، وأشكر بوجوٍ  بالمداخبلت التي سمعتيا، وأود   : أنا سعيدٌ جاد الكريم الجباعي
الجيود الكثيفة التي بذلت في سبيؿ المؤتمر السادس صراحة  قط صديقي األستاذ عبد اهلل، وأنا لـ أنَس  خاص  

، الذي صار اسمو بعد المؤتمر المذكور حزب [المكتب السياسيّ  – السوريّ  ]المؤتمر السادس لمحزب الشيوعيّ 
ت أف أحزابًا ني شاركت في بعض الحوارات في ىذا المسعى، لكف عندما وصف[، ولعمّ السوريّ  الشعب الديموقراطيّ 

، وىذه الرؤية و التنظيميّ وىذا التوجّ  والثقافيّ  تفضؿ األستاذ عبد اهلل، أف ىذا الجيد المعرفيّ رت جمدىا، كما غيّ 
ع أو مف خارج ة، سواء داخؿ أحزاب التجمّ ة المنفتحة عمى المجتمع وعمى اآلخر وعمى القوى السياسيّ السياسيّ 

 . ىناؾ إرثٌ استبدادي   صودرت، صودرت بسبب إرثٍ أخص، ىذه الرؤية  ع، وعمى المستقميف بوجوٍ أحزاب التجمّ 
ي ة، ذلؾ ألنو ال مكاف لؤلفراد فأو فرديّ  ةٍ شخصيّ  مبادرةٍ  في األحزاب، ىذا اإلرث كاف يعيؽ أيَّ  استبدادي  

ة، األحزاب ذوبت شخصيات األفراد في ة والفرديّ الذاتيّ  أخي األستاذ يوسؼ حوؿَ األحزاب. أمس كنت أتناقش أنا و 
 ة بتكميؼٍ ة، كنت أذىب إلى المنظمات الحزبيّ ال ُيسمع فييا إال صوت القيادة. أنا مف تجربتي الخاصّ  ةٍ ديميّ س كتمةٍ 

ذا تكمّ مف القيادة، فأواجو دومًا بالصمت حتى يتكمّ   وبيتاناً  زوراً  كاف كبلمو ـ رسوؿ القيادة ولوـ رسوؿ القيادة، وا 
 ة، ولجـ حريتو وكؼ  ة الفرد األخبلقيّ ة، والقتؿ لشخصيّ القانونيّ فرأيو ىو الصحيح. إذف، ىذا القتؿ لشخصية الفرد 

 في المجتمع بوجوٍ  ة وال يزاؿ، وىو مرٌض ة العقائديّ كاف في األحزاب السياسيّ  عضاؿٌ  ة، ىذا مرٌض طاقتو اإلبداعيّ 
كذلؾ المنظمات  . لنأخذ النقابات في سوريا، مثميا مثؿ األحزاب، تدار بمراسيـ مف فوؽ مثميا مثؿ األحزاب،عاـ  

ة، اتحاد الكتاب، اتحاد الصحفييف، نقابة الفنانيف، االتحاد العاـ لنقابات العماؿ ..الخ، مثميا مثؿ العشائر، الشعبيّ 
، وقائمة عمى ضرب مف المركزية، أي المركز ىو الذي "خمدوف حسف النقيب"بنى موازية لمسمطة كما وصفيا 

تطمؽ  الديمقراطيَّة، الديمقراطيَّةفي جوانب  ميـ   أصوات ليـ. ىذا جانبٌ ـ، صوتو ىو المسموع، اآلخروف ال يتكمّ 
ر عف رأيو يجد فييا الفرد ذاتو، ويعبّ  ة، تنتإل مؤسساتٍ حرية الفرد، تساعد الفرد عمى تحقيؽ ذاتو اإلنسانيّ 

 .نبٌ ة، ىذا جاعاتو، وعف توقعاتو مف المؤسسة ومف المجتمع ومف السمطة ومف األحزاب السياسيّ وتطمّ 

 ة ببل ثقافةٍ ، وال ديموقراطيّ ديموقراطي   ة ببل فكرٍ والفكر والثقافة، ال ديموقراطيّ  الديمقراطيَّةالجانب اآلخر، حوؿ 
مف حياة ديموقراطية، ىي الشعوب التي  ة، الشعوب التي حققت نوعًا مف الديموقراطية، أو أنتجت نوعاً ديموقراطيّ 

، وأخص ، التي قطعت مع ماضييا األسطوري  قطعت مع ماضييا الحربي  ، التي قطعت مع ماضييا االستبدادي  
، مف دونو ال يمكف معرفي   وقطعٌ  ثقافي   ىنا بالذكر وأقوؿ أسطورة الخمؽ. إذف، ىذا القطع مع الماضي ىو قطعٌ 

تقادي، معظـ مف ة صندوؽ االقتراع. أنا باعإال إذا سممنا مع مف يطرحوف ديموقراطيّ  الديمقراطيَّةأف نذىب باتجاه 
ة ة صندوؽ االقتراع. في األحزاب كاف ىناؾ ديموقراطيّ في ببلدنا يقصدوف ديموقراطيّ  الديمقراطيَّةيتحدثوف عف 

قتراع، صندوؽ االقتراع ة صندوؽ االقتراع، ما تفضمت بو الزميمة لينا والزميمة خولة، ىناؾ ديموقراطيّ صندوؽ اال
بجدارة اآلخر واستحقاقو ومساواتو  ، عف اعتراؼٍ ةٍ ديموقراطيّ  ، عف تربيةٍ ي  عف وعي ديموقراط عف ومفصوالً  معزوالً 

يت . أنا سمّ سخيفةٌ  ىي لعبةٌ  ، فعبلً سخيفةٍ  مف لعبةٍ  نوعاً  الديمقراطيَّةو، تبدو بالمتكمـ والمتكممة، بمعزؿ عف ذلؾ كم  
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، واألرنب والقائد اً سياسيّ  اً أو قائد اً تخرج مف الجانب الثاني أرنب ، نضع ورقةً سحري   صندوؽ االقتراع بصندوؽٍ 
إال السياسة أنتجت مسوخًا،  الفنوف أنتجت روائعَ  كؿ   :مثؿ بعضيما في المحصمة. قاؿ إدغار موراف السياسي  

 منيـ. دنا أنتجت مسوخًا أنا واحدٌ السياسة في ببل ،وفعبلً 

. أخي راتب ال يمكف فصميا بيف المعرفة والثقافة والفكر الديموقراطيّ  ف ثمة عبلقةً ، أريد أف أقوؿ إحاؿٍ  عمى كؿ  
ية ة؟ مارس الشيوعيوف، منذ بداة، لكف ماذا تعني المطمبيّ ة، نعـ أنا أجّؿ المطمبيّ في المطمبيّ  الديمقراطيَّةف قاؿ إ

 ة كانت في إطار رؤيةٍ ة، أجؿ، وأنا ُأْكبر تمؾ الممارسة، لكف تمؾ المطمبيّ المطمبيّ خمسينيات القرف الماضي 
درة استراتيجية تذىب باتجاه مصة البروليتاريا، إة تذىب باتجاه ديكتاتوريّ ستراتيجيّ ألىداؼ الحزب، رؤية إ ةٍ ستراتيجيّ إ

لمؤسسات المجتمع والتشبيؾ فيما بينيا  اً وتنشيط إلى السمطة وليست حشد رأي عاـ   سعياً ة كانت المجتمع. المطمبيّ 
عادؿ  لمثروة أو توزيعٍ  عادؿٍ  أو توزيعٍ  شعبيةٍ  عمى السمطة لفرض، إذا قمنا، مطالبَ  كي تصبح قوة ضغطٍ 

نحف ال نفكر فيو، في ببلدنا السمطة ىي  وثيقة الصمة بالتوزيع العادؿ لمسمطة، ىذا أمرٌ  الديمقراطيَّةلمسمطة.. الخ. 
ة إلى لؾ انتقمت السيادة مف سيادة السمطة التنفيذيّ ة، لذة ىي السيدة، السيادة لمسمطة التنفيذيّ السيدة، السمطة التنفيذيّ 

. الجانب اآلخر، ما تفضؿ بو األستاذ أو في ما تبقى مف "الدولة"، ىذا جانبٌ  سيادة الفرد، في الحزب السياسي  
 يسارياً  ر أف حزباً . ال أتصوّ مف الحزب العقائدي   يو الحزب البرنامجي بدالً أنا أسمّ  جدًا، لكف يمزمو حزبٌ  راتب ميـ  
، برنامجو برنامجياً  . يجب أف يكوف الحزب حزباً ناجعاً  مطمبياً  ة البروليتاريا، أف يقود نضاالً يريد ديكتاتوريّ  مؤدلجاً 
لؤلعضاء، ألعضاء الحزب،  لمنقد وقابؿ لمتعديؿ وقابؿ لمتغيير، ىذا ىو األساس. وىذا البرنامإل ليس برنامجاً  قابؿٌ 

ىو  بموقؼ مؤيديو ومناصريو وناخبيو. ىذا الحزب البرنامجيّ  ير الحزب مرىوناً لممجتمع، يجعؿ مص ىذا برنامإلٌ 
ة لما ستراتيجيّ ، ضمف رؤية إواسعةٍ  ةٍ وطنيّ  وجّدي ضمف رؤيةٍ  حقيقي   مطمبي   الحزب الذي يستطيع ممارسة نضاؿٍ 

مع المطمبية، لكف  دائماً  . ىذا حوؿ المطمبية، فأنا كنتينبغي أف يكوف عميو النظاـ االجتماعي وتعبيره السياسيّ 
بمؤيدييا ومناصرييا  تقاس ، وقوة األحزابةٌ مجتمعيّ  ةٌ تقوؿ إف السياسة فاعميّ المطمبية ضمف رؤية لمسياسة 

 ه ليسوا مبلييف، قوة الحزب ىنا، قوة الحزب في مف يؤيدوف برنامجو.ييا، حزب ينتخبو مبلييف لكّف أعضاءَ وناخب

ة، ة العربيّ عمى نقد ثوابت القوميّ  ، ىؿ يجرؤ أحدٌ اً قوميّ  اً عمى المجتمع، دين جديدةً  أحزابنا أرادت أف تطرح دياناتٍ 
بمغة األمة المقدسة. إضافة إلى ىذا وذاؾ، أو  عمى المس   بتاريخ األمة، ىؿ يجرؤ أحدٌ  عمى المس   ىؿ يجرؤ أحدٌ 

ة إلى المؤسسات التعميميّ  ووصوالً  مف األسرة تبدأ بالمؤسسات التربوية، انطبلقاً  تربيةٌ  الديمقراطيَّةقبؿ ىذا وذاؾ، 
 اسميا وزارة التربية والتعميـ ربما بقيت اليوـ وزارة التربية أو . كانت وزارة التعميـ سابقاً ةٌ تربويّ  التي ىي مؤسساتٌ 

تربية عمى لمتربية، التربية عمى التسامح، ال ة ىي مؤسساتٌ لمتربية، المؤسسات التعميميّ  أعادوا ليا االسـ. ىي وزارةٌ 
قبوؿ اآلخر، التربية عمى احتراـ اآلخر واالعتراؼ بجدارتو، ىذا االعتراؼ المتبادؿ بيف األفراد وبيف األحزاب وبيف 

، وأنني أختمؼ معو في . أنا أعترؼ بأف اآلخر عمى حؽ  الديمقراطيَّةفي  أساسي   ة، عنصرٌ الفئات االجتماعيّ 
ـ ة ال تعمّ ، مؤسساتنا التعميميّ تربيةٌ  الديمقراطيَّةأختمؼ بو. إذف، النقطة س، ع، وكذا، وسأناضؿ مف أجؿ ما 

ة فقط، . مف يظف أف االستبداد ىو استبداد السمطة السياسيّ اً ج مستبديف صغار ـ االستبداد، تخرّ بؿ تعمّ  الديمقراطيَّة
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ع عمى رأسو يتربّ  االستبداد ىرـٌ الكواكبي قاؿ ستبداد حافظ األسد، يكوف مخطئًا. استبداد بشار األسد أو قبمو ا
أصغر فأصغر فأصغر إلى قاعدة ىـر االستبداد.  لممستبديف، مف مستبد   جٌ الكبير، لكف ىذا اليـر فيو تدرّ  المستبد  

، ىـر االستبداد المزروع في ثقافتنا  كيؼ يمكف زحزحة ىذا اليـر إال بالثقافة والتربية. كيؼ يمكف زحزحة ىذا اليـر
أو ما أسميو بوادر  ىمي  ة، سواء كانت مؤسسات المجتمع األوفي تقاليدنا وفي مؤسساتنا المجتمعيّ  وفي عاداتنا

ديث، مف دوف ح ، مف دوف فكرٍ . كيؼ يمكف اقتبلع ىذه البذور مف دوف تربية، مف دوف ثقافةٍ المجتمع المدني  
 حديث. ديموقراطي   وعيٍ 

، وأنا موا 2000صحيح أنو منذ العاـ  ة أو ى أدلوجة ديموقراطيّ مع أخي راتب، أنو تشّكؿ ما يسمّ  فؽٌ إلى اليـو
فمعنى ىذا أف الفكرة  فكرةٍ  س أيّ إننا عندما نقدّ  . باعتقاديمقدساً  مفيوماً  الديمقراطيَّةة، وباتت أيديولوجيا ديموقراطيّ 

ّدست التطبيؽ. نعـ، ق ليست برسـ ىي فكرةٌ  مقدسةٍ  فكرةٍ  ليست برسـ التطبيؽ. ىذا مبدأ عاـ عمى طوؿ الخط، أي  
مف المشكبلت، متى،  لكثيرٍ  ناجعٌ  ىي حؿ   الناجع لجميع المشكبلت. ال شؾَّ  وصّورت عمى أنيا الحؿ   الديمقراطيَّة
أو بنيتو  أو بناؤه الرئيسي   مجتمع الذي قوامو الرئيسي  ل، ابأنيا المجتمع الديموقراطي   الديمقراطيَّةؼ عندما نعرّ 

ة. ديموقراطيّ  ، والتي تتواصؿ وتتعاوف وتتشارؾ بطريقةٍ ةٍ ديموقراطيّ  سات التي تعمؿ بطريقةٍ ة ىي المؤسالرئيس
اآلف، تجربة صديقتنا لينا في تنظيمات ما بعد الثورة، الغريب اآلف أنو عمى الرغـ مف الحاجة إلى تجميع الجيود 

لى التعاوف في جميع المجاالت، نرى مؤسساتٍ   واحدةٍ  متفاصمة مع غيرىا مف المؤسسات، وكؿ   نشأت حديثاً  وا 
ة وما شئتـ. إذف، صحيح قّدست الديموقراطية، لنقؿ إف الديموقراطية تبدأ بنزع صفة ة واألولويّ عي لنفسيا األسبقيّ تدّ 

التذكير بموقؼ كارؿ ماركس، وىذا لميسارييف  عف األفراد وعف األفكار وعف المؤسسات. أود   والثبات القداسة
، وأنا عف نفسي أقوؿ إف كارؿ ماركس ىو أو شبو مجيوؿٍ  ، وأزعـ زعمًا بأف ىذا الموقؼ مجيوؿٌ ةٍ خاصّ  رةٍ بصو 

 في ىذا الخصوص. منشورٌ  ري الديموقراطية ولي بحثٌ مف كبار منظّ 

 الحالي  ساعيا بالشكؿ : أنا أيضًا أرغب أف أبدأ مف الفكرة التي طرحيا راتب، بأف فكرة الديموقراطية واتّ خولة دنيا 
ذاتيا  ..الخ، الفكرة بحد   ةً أو قوميّ  ةً أو يساريّ  ةً وحدويّ  اً عف فشؿ األحزاب في توجياتيا، إف كانت أحزاب تعبيرٌ  ىي

و وليس ليذا التوجّ  ىو انتصارٌ  ومف ثمةلمديموقراطية  عف فشؿ األحزاب، فيذا برأيي انتصارٌ  إف كانت ىي  تعبيرٌ 
لمديموقراطية، وىو ما أعود  صحيحٍ  و، ومع ىذا نحف نفتقد لفيـٍ ىذا التوجّ ، الذي فشؿ ىو األحزاب في ىزيمةً 

ستبداد، كما ذكر األستاذ جاد الكريـ أننا نعاني مف لبل مختمفةً  ة مظاىرَ وأؤكد عميو أننا لمسنا خبلؿ الثورة السوريّ 
نما ينتيي ىرمي   جٍ تدرّ  إلى أبسط الحمقات الموجودة في  مف االستبداد ال يبدأ فقط برأس الحزب أو برأس المجتمع وا 

 .حالياً  مف أكثر ما يعانيو السوريوف وتعاني منو حتى الثورةىذا  المجتمع، وحقيقةً 

ط، إف كاف مف قبؿ لبلستبداد والتسمّ  رخر ليا وىو تحويميا إلى أداةٍ  الديموقراطية، لؤلسؼ، نحف رأينا وجياً 
مف قبؿ ريا، أو مف قبؿ الشخصيات التي حاولت أف تقود الحراؾ في سو  ة الموجودة، أواألحزاب التقميديّ 

موا مع مسألة بالعمـو تعام .أيضاً  مت خبلؿ الثورةة التي تشكّ المدنيّ  ة أوعات، العسكريّ التشكيبلت والتجمّ 
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، في كثير مثبلً  لمتسمط. أذكر، كأداةٍ  ، تعامموا مع الديموقرطية فعبلً 2011في البداية سنة  الديموقراطية، والسّيما
الكثير مف الناس خبلؿ النقاش أنو إذا  مف االجتماعات التي كانت تحصؿ أو في النقاشات حوؿ الثورة، كاف ىـ  

سنفوز  الديمقراطيَّةأننا ب ة أغمبية فمف المؤكد، نحف كسنّ عمني   بشكؿٍ  كنا نحف كأغمبية، والحديث كاف يحكى طائفياً 
جدًا.  اً وصريح اً سنستمـ السمطة مف يد العموييف، حيف يكوف النقاش مفتوح اديؽ االنتخاب، ومف ثَـّ عبر صن

عف فشؿ القوى التي كانت تعتبر نفسيا أنيا  لمتسمط، وىذا يعبر أيضاً  أداةٌ  فالديموقراطية وفؽ ىذا الفيـ ىي فعبلً 
في إيصاؿ  وما سبقيا، فيو فشؿٌ  ، خبلؿ تمؾ الفترةوالثوري   والمجتمعي   لمحراؾ الحزبي   ، وقوى قائدةٌ ةٌ قوى تقدميّ 

 ة لمثورة وغاياتيا.و األىداؼ الحقيقيّ ة أالتعبيرات الحقيقيّ 

لمتسمط، فمف  لت الديموقراطية بالفعؿ إلى أداةٍ اإلقصاء. إذا تحوّ  الحديث عنيا ىي موضوعُ  النقطة الثانية التي أود  
َـّ  الطبيعي   في  أساسي   والفئات األضعؼ في المجتمع، والتي تتمثؿ بشكؿٍ  إقصاء الفئات األكثر تيميشاً  أف يت

فئتيف، منذ بدايات الثورة، ىما فئة الشباب وفئة النساء، وأعتقد أف إقصاء فئة الشباب كاف الضربة األقوى، والذي 
احتكار  فؼ والمزيد مف العسكرة والمزيد مدفع التخاذىا المنحى الذي رلت إليو فيما بعد نحو المزيد مف التطرّ 

في البداية، ثـ  ؽأو ىيئة التنسي المجمس الوطنيّ ، الرغـ مف أف التشكيبلت التي ظيرتالثورة وتمثيؿ الثورة. وعمى 
ة، والتي كاف حقيقة، لصالح الشخصيات واألحزاب التقميديّ  رٍ منفّ  االئتبلؼ، حاولت إقصاء ىاتيف الفئتيف بشكؿٍ 

القمع الذي عاشوه ونظرتيـ السوداوية تجاه المجتمع  وريا، فعكسوا كؿَّ في األصؿ خارج س اً منيا موجود كبيرٌ  جزءٌ 
عف طريؽ ىذا  مف محاولة احتكار السمطة، وبالتالي وىـ الوصوؿ إلى السمطة سريعاً  ، عكسوه بمزيدٍ السوريّ 

 عمى المجتمع. ةً كانت نتائجو كارثيّ ة، فاالحتكار، أو احتكار التمثيؿ لمثورة السوريّ 

ما توىمنا  ة، ألننا ال نستطيع تحميميا كامؿ الفشؿ، ولكف أيضاً األخرى ليست فقط األحزاب التقميديّ  اآلف، المشكمة
في سوريا وىو عودة السياسة إلى المجتمع. عودة السياسة إلى المجتمع، تعني فيما تعنيو، عودة االىتماـ  رٌ أنو تغيّ 

 كبيرةٌ  ة، والتي لدينا اآلف توجياتٌ . األحزاب التقميديّ وممارسة السياسة لمفئات األوسع في المجتمع وىي فئة الشباب
ة في ة تغييريّ ة، فئات ثوريّ بيذا المعنى، كانت فئات شبابيّ  ةً ثوريّ  لنقدىا، كانت في مرحمة مف المراحؿ فئاتٍ 

دة وعدـ إلى التسمط والنظرة الجام لت الحقاً ات، ولكنيا تحوّ يات وحتى الثمانينيات والسبعينيالمجتمع، خبلؿ الستين
أو  ةً أكثر منيا أيديولوجيّ  ةً ثوريّ  تطوير أفكارىا وعدـ مراجعة برامجيا.. الخ. عودة الشباب إلى السياسة كانت عودةً 

لممستقبؿ، ومف  إف كاف في قراءة الواقع أو في وضع برامإل ومخططاتٍ  ، فكاف عندىـ قصورٌ ةً أو سياسيّ  ةً فكريّ 
أي األحزاب والشخصيات  إيداع كؿ الجيد الذي يقوموف بو في أيدي مف اعتقدوا أنيـ يفيموف في السياسة، ثمة

 الموجودة.

، واعتبر ي في العمؿ السياسي  ث عف متعة التحدّ أشار ليا راتب في مداخمتو المكتوبة، حيف تحدّ  أذكر ىنا نقطةً 
ي تأتي مف ف متعة التحدّ إلى إنجاز، أي إ بسيطٍ  حزبي   عمؿٍ  ي ألنو يحّوؿ أيّ أف مف االستحالة انتصار ىذا التحدّ 

إلى إنجاز. نحف رأيناىا ربما في فترة ما، وأنا عاصرتيا في حزب العمؿ، والعمؿ  حزبي   بسيطٍ  تحويؿ عمؿٍ 
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نما ىي مف ، وا  وال عبلقة ليا بالعمؿ السياسي   جداً  بسيطةٍ  مف الجيد ننفقو في أمورٍ  وبكثيرٍ  ، حيث كنا فعبلً السريّ 
ال معنى  بسيطةٌ  ما، أعماؿٌ  سياسي   ة التي مف المفترض أف نقـو بيا ليكوف ىناؾ في النياية عمؿٌ األعماؿ اليوميّ 

 كبيرة، ولكنيا في جوىرىا أعماؿٌ  ومساءلةٍ  طويمةٍ  لفتراتٍ  ، وممكف أف تتسبب باعتقاالتٍ اً كبير  اً يفييا تحدّ  ليا ولكفّ 
كالنظاـ  طٍ متسمّ  قمعي   ال عبلقة ليا بالسياسة. وىنا أسأؿ راتب، إذا كاف الوضع عمى ىذا النحو، مع نظاـٍ  ةٌ يوميّ 

ة في بمد كسوريا؟ يعني، لو أنني ذىبت مع فكرة أننا ، كيؼ يمكف أف يكوف ىناؾ حركة احتجاج مطمبيّ السوري  
يد فورًا والمطالبة بإسقاط النظاـ، فما ىو البديؿ لمنضاؿ المطمبي، وأنو لـ يكف مف المفترض التصع بحاجة فعبلً 

ألنو إذا كنا نحف في  ،في بمد مثؿ سوريا، أنا برأيي أنو غير ممكف في ىذه الحالة، ىؿ النضاؿ المطمبي ممكفٌ 
 مف الفترات عانينا مف ىذا األمر وعانى الشباب منو خبلؿ الثورة بشكؿ كبير، حيث كانت تخرج مظاىراتٌ  فترةٍ 

لمدة ثبلث دقائؽ، التي كنا نسمييا المظاىرات الطيارة، كثيرًا ما كاف يحصؿ نتيجتيا اعتقاالت لشباب  بسيطةٌ 
لآلف ال نعرؼ أيف ىـ. عمى ىذا الصعيد، عمى صعيد مظاىرة بسيطة جدا جدًا لمدة ثبلث دقائؽ، كاف يمكف أف 

، حيث في مطمبي   والذي ىو بالفعؿ حراؾٌ ، يكوف ثمنيا الموت، وكاف مف نتائإل ىذا النوع مف الحراؾ البسيط جداً 
َـّ  اً وشعبيّ  اً مطمبيّ  اً في البداية يطالب بإسقاط النظاـ، كاف احتجاج لـ يكف أحدٌ  2011 احتواؤه مف قبؿ  قبؿ أف يت

ولكف تـ  اً شعبيّ  اً مطمبيّ  اً احتجاج ، قبؿ أف ترفع شعارات إسقاط النظاـ كاف فعبلً سياسي   األحزاب أو مف قبؿ حراؾٍ 
، أنو مف غير الممكف النضاؿ المطمبي مع ىكذا نوع مف األنظمة. اً ، فيذا يعطيني مؤشر قمعو بوحشية شديدة جداً 

حيف أتساءؿ لماذا وصمنا إلى ىنا،  أو حالة ارتباؾٍ  أنا نفسي أحيانًا، ال أدري إف كنت أنا نفسي  سأعيش حالة ندـٍ 
 ىذا الموضوع أتمنى أف يعود راتب ويوضح وجية نظره.  أمامنا. في لكف فعبًل لـ يكف ىناؾ بدائؿُ 

بعد خمس سنوات مازالت الفئات  شة، أننا حالياً الحديث عنو، وأعود لمفئات الميمَّ  الموضوع اآلخر الذي أود  
، إف كاف في التشكيبلت التي ظيرت بعد الثورة، التشكيبلت السياسية الموجودة، أو عمى أرض شةً شة ميمّ الميمَّ 
أو  ميما كاف صغيراً  تشكيؿٍ  مف أسس وجود ديموقراطية في أي   قع، وأعتقد أف وجود ىذه الفئات ىو أساٌس الوا
ديموقراطيات في الممارسة، ربما ألف النساء ال يضعف  أقدر عمى أف يكفَّ  . أنا مع لينا بأف النساء كّف فعبلً كبيراً 

أقدر  أو إسقاط النظاـ وتولي السمطة كنساء، فكّف فعبلً  باشرةً وال الستبلـ السمطة م و العسكري  لمتوجّ  ألنفسيف سقفاً 
عمى الممارسة الديموقراطية في تشكيبلتيف. الشباب ما زالوا محّيديف لؤلسؼ، لـ يستطيعوا إلى اآلف الخروج 

مازلنا نعيش األزمة نفسيا تجاه فيـ  دة في المعارضة السورية، لذاعف التشكيبلت الموجو  بديؿٍ  بتشكيؿٍ 
أي  تجاه أننا ال نممؾ حالياً  في التشكيبلت الموجودة، وأيضاً  وديموقراطيةٍ  ةٍ الديموقراطية، تجاه عدـ وجود شفافيّ 

 .ممكف أف نتجو ليا، ويبدو أنو ال أمؿ قريب بأف تتشكؿ ىذه البدائؿ، وشكراً  بدائؿَ 

بالمداخبلت التي قرأُتيا جميعيا، وربما الحوار مف خبلؿ  مداخبلت. أنا سعيدٌ عمى ال ب قميبلً سأعقّ : عبد اهلل ىوشة
الورشة قد يوصمنا إلى بعض التقاطعات المشتركة عمى األقؿ، ويا ليت لو يتاح لنا حرية العمؿ مف خبلؿ ىذه 

 أفضؿ. الوسائؿ الفنية لنتواصؿ مع بعضنا بشكؿٍ 
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حياف، األستاذ جاد الكريـ الجباعي، وكما قمت مف البداية المداخمة احتوت عمى مستوى  سأبدأ بمداخمة العزيز أبي
يجابيّ  كبيرٍ  ال يوصمنا إلى عدـ إنصاؼ الحقيقة. بعض ما جاء في  طالما مف االستفزاز. واالستفزاز مقبوؿ وا 

لكف ىناؾ بعض و ىذه المسألة، ة التي تجعمنا نعيد التفكير في الكثير مف الزوايا الميمّ  ،كما ذكرتفيو،  مداخمتو
ف، تحديدًا في القوؿ الوارد في المداخمة "إف الحرب اسمحوا لي أف أبدييا. لدي مبلحظتاف صغيرتاالمبلحظات 

القذرة الدائرة في سوريا قد أكدت أف السياسة كانت حربًا عمى المجتمع، وأف المجتمع لـ يكف في نظر السمطة 
أفراده سوى أدوات ووسائؿ لغاياتيا". ال أعرؼ ما المقصود ىنا بكممة كف لـ ي، و والمعارضة سوى ساحة حربٍ 

ة بأشكاليا وأحزابيا المعروفة قبؿ اندالع الثورة، أـ أف المقصود بيا المعارضة، ىؿ المقصود المعارضة التقميديّ 
ة ف لؤلطراؼ اإلقميميّ مت غداة الثورة وعمى ىامشيا. ىذه اليياكؿ التي كاة التي تشكّ اليياكؿ والكيانات السياسيّ 

 مف االستطاالت ليذه األطراؼ. كاؿٍ لت إلى أشة، كما نعمـ، زماـ المبادرة في تشكيميا، وتحوّ والدوليّ 

الدور المتوّخى مف  ي جرى تشكيميا عمى ىامشيا لـ تؤد  ة وتمؾ اليياكؿ التمف وجية نظري، المعارضة التقميديّ 
المعارضة في زمف الثورة، حتى وال قبميا، بيذا المعنى ليست ىي المعارضة في زمف الثورة. المعارضة في زمف 

ة بالمعارضة الجديدة، وىي المعارضة التي حممت الثورة وحممتيا الثورة تيا الورقة الخمفيّ الثورة ىي تمؾ التي سمّ 
ّيًا بنا ىنا، والتزامًا بالحقيقة، أف نشير إلى أف الحرب القذرة الدائرة في سوريا قد أيضًا. ربما يمكنني القوؿ، كاف حر 

أف السياسة، وأعني ىنا سياسة السمطة تحديدًا، كانت منذ لحظة اندالع الثورة حربًا عمى المجتمع، ال  أكدت فعبلً 
وال يزوؿ. ىذا المنيإل الذي جرى  ، ديدنيا ومنيجيا القديـ والجديد الذي ال يحوؿبؿ ىي كذلؾ وكما ىو معروؼٌ 

فائقة، ىو المدخؿ الذي رؿ فيما بعد إلى ىذه الحرب القذرة التي جعمت  االلتزاـ بالعمؿ بو مف قبؿ السمطة بعنايةٍ 
ة التي جرى تشكيميا، تشارؾ السمطة في كونيا لـ تر في المجتمع ة وسواىا مف اليياكؿ السياسيّ المعارضة التقميديّ 
لتحقيؽ غاياتيا، أرى أنو بيذا المعنى يمكف أف يستقيـ األمر. نقطة  ووسائؿَ  وأدواتٍ  حة حربٍ وأفراده سوى سا

ة ة، والتحالفات  السياسيّ عف أف التحالفات السياسيّ  ثانية، في الصفحة الثانية مف المداخمة أيضًا، ىناؾ حديثٌ 
ة سواء ات السياسيّ ففي المداخمة، التحال وكما ورد مب موضوعنا وينبغي أف نركز عمييا،ألنيا في ص ةٌ ىامّ  مسألةٌ 

ة الحقًا، لـ تضؼ إلى الحياة السياسيّ  الديموقراطي   ع الوطني  ة أو في إطار التجمّ ة التقدميّ في الجبية الوطنيّ 
 .أو كثيراً  ذات شأف. ىنا أيضًا يدفع مستوى االستفزاز إلى عدـ اإلنصاؼ قميبلً  إضافةٍ  ة أيَّ السوريّ 

ىنا  ، بيذه الدرجة أو تمؾ. أود  مغايرةٍ  توصمنا إلى رؤيةٍ  الديموقراطي   ع الوطني  لتجربة التجمّ  ةً جديّ  أظف أف دراسةً 
، كما المشاركةفو ابيف أطر  ع سمسمة حواراتٍ قياـ التجمّ  تأف أشير، عمى سبيؿ اإلشارة وحسب إلى ما يمي، لقد سبق

قبؿ  ينيات القرف الماضي، امتدت ىذه الحوارات لسنواتٍ حياف، في النصؼ الثاني مف سبع أباتعمـ صديقي العزيز 
فيما توصؿ  أف تتوصؿ ىذه األطراؼ إلى الميثاؽ الذي توافقت عميو. ىذا الحوار كاف حوارًا متكافئًا وجدياً ومنتجاً 
ة وىامًا سوريّ لإليو. باعتقادي أف ىذا الحوار الذي رؿ إلى ىذا الميثاؽ، أضاؼ في حينو مممحًا جديدًا في السياسة ا

ة في ذلؾ الوقت، وكاف لمسياسة السوريّ  أيضًا. ومف وجية نظري، فإف إعادة االعتبار لمغة الحوار كاف مكسباً 
إلى جانب الميثاؽ، عمى إمكاف  ع التي جرى التوافؽ عمييا أيضاً ة لمتجمّ ت البلئحة الداخميّ ، حيف نصّ محاولةً 
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ىذه  إلىبعيدًا عف االنتساب إلى أحد أحزابو لمف ال يريد االنضواء  الديموقراطي   ع الوطني  االنتساب لمتجمّ 
 منذ البداية، ىذه أيضاً  اً كاف مؤسس سياسي   ع إلى تيارٍ و مف أجؿ تحويؿ التجمّ األحزاب. ىذا يعني أف التوجّ 

بعد ذلؾ في سنوات إلى إحياء السياسة والعودة بيا إلى المجتمع، أما الركود والجمود المذاف سيطرا  ىادفةٌ  محاولةٌ 
 دفع نحو ىذا الجمود وذاؾ الركود.لفي ا رخر، دوف أف ننسى تأثير الفضاء العاـ   الثمانينيات فيذا حديثٌ 

سأعقب قميبًل عمى  مداخمة صديقنا العزيز د. راتب. أيضًا ما ورد في مداخمتو، في صفحتيا األخيرة تحديدًا، التي 
دينا الكثير الذي يبرر ضة الجديدة، وعمى عكس ما ذىب، أعتقد أف لة والمعار تتحدث عف المعارضة التقميديّ 

قط بحكـ دخوؿ ية نظري، ال تقتصر عمى األعمار ففي سوريا. الجدة ىنا، مف وج جديدةٍ  معارضةٍ  الكبلـ حوؿ
نما تطاؿ أيضاً  الجيؿ الشاب إلى ميداف الفعؿ العاـ   َـّ  حسب المشيد الذي رأيناه، وا  الذي لمسناه  ذلؾ النزوع العا

عاتيـ، وتصمح ألف تكوف تمبي حاجات الناس وتطمّ  جديدةٍ  ة السائدة، والبحث عف مفاىيـَ لقمب المفاىيـ السياسيّ 
. إذا كاف ة التي نعرفيا، في الشكؿ وفي المضوف أيضاً التجربة السياسيّ  فيما بعد إلعادة النظر في كؿ    مدخبلً 

ا، فيي في كونيا أسقطت برنامإل السمطة التي نجحت طواؿ أربعيف عامًا نذكرى ليذه المعارضة الجديدة مف فضيمةٍ 
رىيب. المعارضة  في قصر السياسة عمى حقميا، وفي إلغائيا مف حقؿ المجتمع الذي أحكمت خناقيا عميو بطوؽٍ 

 اعي  مت ىذا الطوؽ، وأعادت السياسة مف جديد، بما ىي شأف عاـ، إلى الحقؿ االجتمالجديدة أيضًا ىي التي حطّ 
ة ورغـ المأساة التي تجّممنا، إال أنو في لحظة اجتراح مف أبوابو العريضة. رغـ الخراب الذي رلت إليو الثورة السوريّ 

كاف، كما أعتقد، أف يعيد إحكاـ الطوؽ مف جديد، ىذا  الحموؿ حيف يحيف أواف الحموؿ، فمف يكوف بمقدور أي  
 يفتح عمى المستقبؿ. خيارٌ 

، وتحديدًا في الفقرة الثانية مف الصفحة األخيرة، ىؿ شعار إسقاط النظاـ الذي ذاتو السياؽ، سؤاؿ رخر في اآلف
رفعتو الثورة ىو الذي وضعيا في مواجية كسر عظـ مع النظاـ، كما تقوؿ الفقرة؟ ىو الذي قاد في المحصمة إلى 

ة، ىؿ كانت ستكوف بمنأى ة والسمميّ اجاتيا المدنيّ دمار الجميع؟ بمعنى رخر، لو أتيح لمثورة أف تتواصؿ عبر احتج
ا سنكوف بمنأى عف ىذا الخراب؟ أما أف نربط إمكاف تشّكؿ نعف مواجية السمطة ليا بكسر عظميا، وىؿ ك

أسقطو تاريخ عبلقة السمطة السائدة مع  ، في الحقيقة، ىذا خيارٌ اً مطمبيّ  تأخذ طابعاً  جديدة بحركةٍ  معارضةٍ 
حتى في  ة.في مسألة النضاالت المطمبيّ  ، حاولنا كثيراً ساقطٌ  مت. ىذا خيارٌ ر مف أربعة عقود خمجتمعيا خبلؿ أكث

 عمى شعارٍ  اً حد رفع شعار إسقاط السمطة، وكاف الحوار قائمشعار إسقاط النظاـ، وال أ ربيع دمشؽ لـ يرفع أحدٌ 
السمطة تدرؾ ىذا األمر أكثر مما ندركو ، لكف ميـ   ، شيء مطمبي  مطمبي   ، وىذا شيءٌ سياسي   مضمونو إصبلحٌ 

فحة ىذه ص الوحيد ليذا المجتمع ىو طي   أف تتعاطى معو. الحؿ   نحف، وال يمكف أف تتعاطى معو، غير قابمةٍ 
 السمطة.

لبعض الممفات. أعتقد  ة، وكشؼٌ شخصيّ  لتجاربَ  مفيدٌ  ف لينا وخولة، ىناؾ عرٌض يفيما يتعمؽ بمداخمتي العزيزت
ينا عرض المزيد مف ىذه التجارب وكشؼ المزيد مف ىذه الممفات. إذا لـ نعرض تجاربنا ونضعيا أنو يتوجب عم
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ذا لـ نفتح ممفاتيا كّمياتحت  َـّ ، فإنو لف يكوف بمقدورنا تجاوزىا كما الضوء، وا  لف ينبغي لنا أف نتجاوزىا، ومف ث
 فإلى كشؼ المزيد مف ىذه الممفات.نفتح عميو، ب عمينا أف ناالنفتاح عمى المستقبؿ كما يتوجّ  يكوف بمقدورنا أيضاً 

رخر، سأتحدث فيو عف موضوع الديموقراطية في أدبيات المعارضة. في ىذا المجاؿ، أنا أذىب إلى  لدي تعقيبٌ 
اإلشارة إلى  عمى يات المعارضة، كانت تقتصر ىذه األدبيات غالباً بفي أد القوؿ إنو لـ يكف لمديموقراطية موقعٌ  حد  

أف الديموقراطية ىي المخرج الوحيد مف أوضاعنا السائدة، بيذا المعنى وبيذا الطرح لـ نكف نرى الديموقراطية 
 ة كشعاراٍت ة والخاصّ سوى بوصفيا صندوؽ اقتراع. صحيح أف ىذا كاف يترافؽ مع طرح مسألة الحريات العامّ 

، غابت عمى تشكيؿ وعي ديموقراطي   ة، لـ نشتغؿ قطديموقراطيّ  إلى نشر ثقافةٍ  . لـ نسَع قطأيضاً  وعريضةٍ  ةٍ عامّ 
 عنا حتى مسألة الدولة وعبلقتيا بالمجتمع، غابت عنا مسألة السمطة وغاب عنا بسط مفيوميا بوصفيا سمطةً 

ة بيف المجتمع والدولة، وعبلقة مؤسسات ط اليامّ بوصفو حمقة التوسّ  ة، غاب عنا مفيوـ المجتمع المدني  عموميّ 
مسألة  ا غاب عنا أيضاً باألحزاب أيضًا. وممّ  ؤسسات المجتمع المدنيّ م، وعبلقة الدولة بالمجتمع المدنيّ 

عف  اً شأو  مسألة المؤسسة الدينية واستبدادىا الذي ال يقؿ   غابت أيضاً  لذاة، التي ىي جذر الديموقراطية، العممانيّ 
 .أدري بعدىا ماذا تبقى ليا مف موقع في أدبياتنا، وشكراً  . الاالستبداد السياسي  

نما أف أتكمـ عف نقاط، قد أتفؽ أو أختمؼ فييا مع ما قيؿ في المداخبلت  : سأحاوؿ أال أقدـ مداخمةً لينا الوفائي وا 
واستفاض فييا ىي مسألة  األستاذ جاد، حكى عف نقطةٍ  المكتوبة أو المداخبلت المحكية اآلف. بما يخص  

وأف الديموقراطية ليست  الديمقراطيَّةالديموقراطية مف األعمى إلى األسفؿ أو مف األسفؿ إلى األعمى ومسألة التربية 
ى الديموقراطية بصندوؽ ىي صندوؽ االقتراع. قطعًا، الديموقراطية ليست ىي صندوؽ االقتراع، ولكف تتجمّ 

ة حتى نصؿ إلى صندوؽ االقتراع؟ أنا برأيي ال. موقراطيّ االقتراع أيضًا. ىؿ يجب أف ننتظر إلى أف نعمؿ تربية دي
 يجب أف نأخذ الديموقراطية بشكميا الفوقي اآلف مف خبلؿ صندوؽ االقتراع وىذه الحالة ستخمؽ تربيتيا، بتغذيةٍ 

يجب أال نقؼ عند صندوؽ االقتراع ونقوؿ ىو ما سيحقؽ لنا  . قطعاً ستخمؽ تربية لمفيـ الديموقراطي   راجعةٍ 
في  ، أنا أعني أف وجود تغيير بالرأس ىو كسر حاجز ميـ جداً ة، أنا لـ أقؿ ىذا ولـ أقصده قطالديموقراطي

 االستبداد القائـ ضمف األحزاب يجب البناء عميو، ويجب استغبلؿ صندوؽ االقتراع وىذا التداوؿ لخمؽ فيـٍ 
 ب وداخؿ المجتمع، وىذا ما قصدتو.ة، داخؿ األحزاديموقراطيّ  وتربيةٍ  ي  ديموقراط

مع القداسة، مع  الديموقراطية ىي قطعٌ  وما قالو راتب، بأف القداسة عكس مفيوـ الديموقراطية.اد جأنا مع األستاذ 
ف. الديموقراطية ىي إنزاؿ تاريخ أو تقديس األيديولوجيا أو تقديس الديلبالتقديس، سواء تقديس ا ما لو عبلقةٌ  كؿ  
لمقداسة. عندما أقدس الديموقراطية  نقيٌض  إلى األرض ووضعو بموضع النقد وبيذا المعنى ىي قطعاً  شيءٍ  كؿ  

جديد، وأدخؿ في مسألة  لتيا إلى ديفٍ أخرى في الفخ، ألنني بتقديس الديموقراطية  أكوف قد حوّ  أكوف سقطت مرةً 
ليا. ىذه نقطة  لمديموقراطية وليس تمثبلً  ، وىي بالتالي خرؽٌ أبداً  أحقؽ منو شيئاً ال أحققو وال  اً أنني تمثمت دين

 أوافؽ عمييا تمامًا ويجب أف يكوف ىناؾ نزع صفة القداسة.
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، لكف أتفؽ مع ما ذكره جداً  ةٌ ميمّ  ة مسألةٌ مداخمة راتب وما اختمفت معو فيو، أنا معؾ في أف المطمبيّ  بما يخص  
 ة مسألةٌ ، المطمبيّ ة ال يمكف أف تكوف مع ىذه السمطة. أذّكرؾ راتب، إف ما حصؿ ىو انفجارٌ المطمبيّ اآلخروف بأف 

ولكنيا  ةٍ غير حقيقيّ  ىامشًا نسبيًا مف ديموقرطيةٍ  "كفاية"غمت حيًا ىو )كفاية(. است ثاالً مة، وأنت ضربت تدريجيّ 
مع ىذه  متمؾ ىذه الرفاىية في المجتمع السوري  أياـ مبارؾ. نحف، لؤلسؼ، ال ن عند النظاـ المصري   ىامشيةٌ 

ة التي تحكمنا. أعيدكـ إلى الكواكبي الذي قاؿ ال يمكف كسر الديكتاتورية إال بكسر المجتمع السمطة االستبداديّ 
ة عندنا في المجتمع. مف دفعو ألنو تأخر كسر الحالة الديكتاتوريّ  ال بدَّ  معيا، والثمف الذي ندفعو اآلف ثمفٌ 

، بعد ات مثبلً يا أو لو استطعنا أف نقنع ىذا الشعب، يا راتب، في التسعينلي ، نعـ، كاف مف الممكف لو بدأنتاوبال
لكف  ة.استطعنا الدخوؿ في المطمبيّ  2000ات والقمع الذي مارسو النظاـ، لو في عاـ يأف تجاوزنا مرحمة الثمانين

. مف ىنا أنا أرى أف أف نأخذ الموضوع في االتجاه المطمبي   لـ يكف ممكناً  لذا اآلف ال يمكف، فما حدث ىو انفجارٌ 
ما حدث يجب قراءتو كما ىو وكما حدث وأيف خطؤنا فيو. أي، أال نعيد قراءتو برغباتنا لما كاف يجب أف يكوف 

ا بعد ، فيمشعبياً  نا، كاف انفجاراً ف في البدايات خارج عف إرادتنا كمّ اذلؾ وكاف يجب أف يكوف ذلؾ. ال، ما حدث ك
فحدث الخراب الذي نحف  نحف لـ نعرؼ كيؼ نواكب ىذا االنفجار، وال أف نقوده بالمعنى الصحيح كسياسييف،

 اآلف فيو.

ؽ بيف الثورة والحرب، نعـ نحف اآلف ىنا سأعود إلى األستاذ جاد الكريـ الجباعي، في مداخمتو المكتوبة حيف فرّ 
كانت ما قبؿ الحرب وما قبؿ  ت العسكرة، وىي مرحمةٌ تبنّ  ، ثورةٌ ةٌ ريّ عسك في حرب ولكف مررنا بفترة كاف فييا ثورةٌ 

 أو بآخر ما كاف ينادي بو حزب العمؿ فيما مضى، حوؿ انتفاضةٍ  الخراب الذي وصمنا لو اآلف، وىي تشبو بشكؿٍ 
العممانييف  وتراجعنا نحف ة، والتي ىي في بدايات العسكرة كانت كذلؾ. ركبيا اإلسبلميوف بطريقة،شعبيّ  ةٍ عسكريّ 

ـ راتب عف أف الديموقراطية ىي نتيجة ، أدت إلى ىذا الخراب الذي وصمتو بيذا الشكؿ. تكمّ عف العسكرة بطريقةٍ 
فشؿ المقوالت الكبيرة، أنا مع خولة بأف المقوالت الكبيرة ال يمكف تحقيقيا ببل ديموقراطية، ال يمكف تحقيؽ العدالة 
ببل ديموقراطية، ال يمكف تحقيؽ التوزيع العادؿ، ال يمكف تحقيؽ الحرية، ال يمكف تحقيؽ الكرامة.. ال يمكف تحقيؽ 

 ا الفشؿ، فيي فشمت ألنيا لـ تتبفَّ أدنى مف الديموقراطية. بالتالي فيي إذا كانت نتيجة ىذ ف ذلؾ ببل حد  م أي  
نما ىذا الفشؿ ىو  ةً الديموقراطية وليس العكس. وبالتالي ىي ليست مذمّ  أف تكوف الديموقراطية نتيجة ىذا الفشؿ وا 

، بأننا نحف النساء جداً  ميمةٌ خمتيا، وىذه مسألٌة في مدا نتيجة غياب الديموقراطية. أوافؽ خولة في ما ذىبت إليو
الذي ال يتوافؽ  لفكر الذكوري  عمى ا لمديموقراطية وتأكيدٌ  استخدمنا عمى طوؿ الخط، سياسيًا، كبيارات. وىذا غيابٌ 

 مع الديموقراطية.

دوف ثقافة ديموقراطية.. الخ، ف ، وأنو ال توجد ديموقراطية مف الديموقراطية تربيةٌ : األستاذ جاد قاؿ إراتب شعبو
االتجاه الذي يبالغ في  أنا ال أختمؼ معو وأنا ال أدعو إلى ديموقراطية بالفراغ، لكف ما قمتو أنا ىو ضدَّ  طبعاً 

موضوع التربية الديموقراطية وسيطرة األيديولوجيات غير الديموقراطية. في الواقع، وجود االستبداد منع أي فكرة، 
 تربيةٍ  ، كؿ  سياسي   ، مف أف تزدىر. ما أؤكده أف الديموقراطية شأفٌ أـ غير ديموقراطيةً  راطيةً سواء كانت ديموق
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د أو أوباما أو غيره، ن. بمعنى رخر، ديموقراطية أوالغير ديموقراطي   ال تنفع إذا كاف الوضع السياسي   ةٍ ديموقراطيّ 
وال يخضع لميـر االستبدادي الذي تحدث عنو ى في مدارس ديموقراطية وتربّ  ديموقراطي   ليس ألنو شخٌص 

ألنو ال يستطيع أف يكوف سوى ذلؾ، ألنو يوجد في المجتمع قوى معّدلة ال  الكواكبي أو غيره، ىو ديموقراطي  
خذ نو يحسد ستاليف ألنو يستطيع بكممة أف يتّ أحد الرؤساء األمريكييف قاؿ مرة إتسمح لو بأف يكوف سوى ذلؾ. 

 سمطةٍ  في صمب كؿ   موجودٌ  الميؿ االستبدادي  مف العودة إلى الكونغرس وغيره.  ي  ألمريكامرئيس ل بدَّ  ، بينما الاً قرار 
 . أساسي   بشكؿٍ  سياسي   ميما تكف، ما يمنعيا مف االستبداد ىو وجود قوى معّدلة، وىذا شأفٌ 

ولكنني استشفيت ىذا األمر مف  زةٌ جاى لمنقاش، ليس لدي فكرةٌ  ة، أنا أطرح فكرةً بالنسبة لنقده موضوع المطمبيّ 
بأفؽ  مطمبي   نو كاف يحصؿ عمؿٌ قاؿ إد ااألستاذ ج. يا، وما يجري في لبناف حالياً ثورات الربيع العربي كمّ 

مف ىو في  ، ضع جانباً عف العمؿ السياسي   باستقبلؿٍ  مطمبي   ديكتاتورية البروليتاريا، أنا أتحدث اآلف عف عمؿٍ 
بحيث ال تستطيع السمطة  عمى مستوى قاعدة، تحويؿ الناس إلى قوة ضغطٍ  ني أف أبني شيئاً أس السمطة، أنا ييمّ ر 

عندما يرتبط األمر  لمناس إلى ساحة الفعؿ السياسي   أف تتجاوزىا ببساطة. ىذا األمر ىو بالفعؿ، برأيي، جر  
موقراطييف فقط فيما يتعمؽ برفع يد بالنسبة ليـ. نحف، فرضًا، في تجربتنا في حزب العمؿ، كنا دي ةٍ حيويّ  بمسائؿَ 

القمع عنا، كنا نشعر بحاجتنا لمديموقراطية والحاجة ليا ألننا نتعرض لبلعتقاؿ والمبلحقة و..الخ، ىذا األمر كاف 
مف  ىو بناءٌ  ف العمؿ المطمبيَّ الناس المباشرة، لذلؾ أنا أقوؿ إ عف ىموـ نسبياً  و بعيدٌ ( ولكنّ اً سياسيّ  اً )مطمبيّ  اً شأن
حضار الناس إلى مستوى الفعؿ.األ  سفؿ وا 

، ولكني أقوؿ بكؿ تأكيد، الشعب نيائي   أنتقؿ إلى موضوع خولة، التي تسألني كيؼ يمكف ذلؾ، ليس لدي جوابٌ 
، معجزة، يقؼ بوجو الرصاص، ويرفع مطالب عالية جداً ب، فعبلً الذي نزؿ بيذا الشكؿ الرىيب والذي  السوريّ 
مف مطاولة المستحيؿ. ومع ذلؾ  سمطة، ىذا نوعٌ مكممة "يمعف روحؾ" ىذا استفزاز ل مثبلً ى ويستفز السمطة، ويتحدّ 

ة األجدى، برأيي، بدؿ مف أف ُيدفع باتجاىات قصووي ،جماىيري   . إذف، عندما يكوف لدينا حراؾٌ كاف ىناؾ حراؾٌ 
، حصؿ ىذا الشيء ألف ىذا انفجارٌ لـ ي مع الحركة. طبعاً  محدد، وربما رفع السقؼ قميبلً  مطمبي   أف يؤطر باتجاهٍ 

ؿ ىذا االنفجار، لمتفاعؿ مع ما لتقبّ  . لكف عندما يكوف ىناؾ في األساس استعدادٌ كما قالت لينا، بالفعؿ ىو انفجارٌ 
ة لـ في سوريا، المعارضة السوريّ  محتممةٍ  لمتعامؿ مع ثورةٍ  ة كانت جاىزةً ، فالسمطة السوريّ ىذا االنفجار، كافتراضٍ 

ممكف، كممة عف الغبلء تودي بالفرد،  شيءٍ  محتممة. القصد، أنو في حالة الجزر كؿّ  لمتفاعؿ مع ثورةٍ  ةً تكف جاىز 
مى أكثر، وىنا ال يجب أف ُيخدع المرء ويطمع ع أكبر وحضورٌ  بينما في حالة الحراؾ ممكف أف يصبح ىناؾ قوةٌ 

 العالي فورًا.

ال  اً سياسيّ  اً إسقاط رئيس الحكومة؟ ىذا ما أسميتو نزق فمشكمة القمامة، لماذا تريدو  في لبناف، أنتـ تطالبوف بحؿ  
يجدي، ونممس حقيقة أنو ال يجدي. اآلف، تحدث أبو يوسؼ ]عبد اهلل ىوشة[ بخصوص المعارضة الجديدة، لـ 

َـّ  ضة الجديدة، وأسقطت االنقبلب عمييا في ىذه المعار  أفيـ ما ىي األسس أو ما ىي المفاىيـ السائدة التي ت
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لشارع أسقط إلغاء السمطة اأسقطتيا في إلغاء السياسة، حضور الناس في  برنامإل السمطة في إلغاء السياسة. طبعاً 
 حقيقةً  ممغٍ في المجتمع  حاد   لمسياسة، لكف ىؿ أسس ىذا الحضور لمعارضة جديدة؟ ما نراه اآلف ىو استقطابٌ 

المناطؽ التي تسيطر عمييا  يممكف، وف ر عمييا النظاـ يوجد أشد استبدادٍ لمسياسة. اآلف في المناطؽ التي يسيط
يمكف  ؿ شيءٌ . مف وجية نظري لـ يتشكّ ممكف، أيف حضور الناس في السياسة حالياً  المعارضة يوجد أشد استبدادٍ 

 .جديدةً  أف أطمؽ عميو معارضةً 

، ال بأس، ولكف كيؼ. ميـ   ه وىو أمرٌ لست ضدَّ صفحة السمطة ىو األمر الوحيد، حسنًا، أنا  ف طيَّ إ أيضاً يقوؿ 
، مف بيننا اً ال يرضي أحد صفحة السمطة، لكف ما جرى ىو شيءٌ  ىذه الحركة التي أمامنا حصمت بيدؼ طي  

ـ   عمى األقؿ. طي   مف  ي  حدّ  صريحة، وانتقاؿٍ  صفحة السمطة بمواجيةٍ  طي   صفحة السمطة نحف معو، ولكف ىؿ يت
 ممكف؟ أنا رأيت أف ىذا الشيء ربما لـ يخدـ الحراؾ. سياسي   إلى أقصى مطمبٍ  سياسي   موتٍ 

إلى أف  ةٍ تحرريّ  وأىداؼٍ  ةٍ ديموقراطيّ  ة، قاليا طارؽ بمفتة ذكية، االنتقاؿ مف أىداؼٍ وكما جاء في الورقة الخمفيّ 
ال ينطوي عمى أي  شيءٍ  يا إسقاط النظاـ. وصمنا إلىيصبح إسقاط النظاـ ىو اليدؼ فقط، ومضموف الحركة كمّ 

ة غير ممكنة ة، واتفؽ الجميع عمى فكرة، أف المطمبيّ ة. سأتحدث بخصوص الفكرة ذاتيا عف المطمبيّ تحرريّ  قيمةٍ 
ألف ىذه  مطمبي   ، ال أقوؿ يجب أف نقوـ بعمؿٍ أو غير ممكنةٍ  نيا ممكنةٌ ، أنا ال أقوؿ إمع ىذه السمطة، حسناً 

مف  مع ىذه السمطة فيؿ نتبنى ما ىو أكثر صعوبةً  ة غير مناسبةٍ السمطة كذا أو كذا. بمعنى، إذا كانت المطمبيّ 
ر الحجر . يقوؿ المثؿ "الذي يكبّ تحتي   ة ىي عممية بناءٍ تبني ذلؾ ورأينا النتيجة. أنا أقوؿ، إف المطمبيّ  ة؟ تـّ المطمبيّ 

 لمتطبيؽ. ليست األستاذ جاد، الفكرة المقدسة ىي فكرةٌ  يا قاليانفس الفكرةال يضرب/ ال يصيب"، و 

ى اليروب ة، عمى العكس، قد يكوف ىو ما يسمّ ة وال دليؿ الثوريّ إف رفع السقؼ ليس ىو بالضرورة دليؿ الجذريّ 
 اشرةٍ مب اتٍ ، فأنت تكّبر الحجر لتتيرب مف مستحقّ فعمي   لتحقيؽ شيءٍ  إلى األماـ، عندما ال يكوف لديؾ قدرةٌ 

. ةالتجارب المختمفة لمحركة المطمبيّ والبحث ومعاينة  والفكرة لمتجريب الفكري   ،لتامؾ. فأنا بالنسبة لي أفكر وماز أم
 ة فاصؿٌ ة والحركة المطمبيّ عف السياسة، الفاصؿ بيف الحركة السياسيّ  أف المطمبية ليست استقبلالً  وأؤكد مجدداً 

ما ، ليس بيذا الشكؿ. بالنسبة لخولة ولينا عنداً يعني سياسيّ  اً أي ليس مطمبيّ . اً وليس قطعيّ  فوذٌ ، ونَ جداً  متحرؾٌ 
ف األفكار الكبرى ىزمت ألنيا لـ ف األفكار الكبرى التي ىزمت، أو إف انتصار الديموقراطية ألنيا أفضؿ متقوالف إ

ىو األفضؿ،  صر دائماً ، أصبحت الديموقراطية ىي المعيار. ليس المنتنفسو الموضوع. اآلف، ةً تكف ديموقراطيّ 
 .يجوع وُيذؿ   في اليوناف، ونحف نرى الشعب اليونانيّ  ة ليست قميمةً ديموقراطيّ  اآلف نحف أماـ تجربةٍ 

عندما تأتي الديموقراطية مف األعمى تكوف ىي  ، ولكف عممياً موضوع الديموقراطية، وأنا مع الديموقراطية طبعاً 
 ترّبيلف يسمح لؾ أف  صندوؽ اقتراع وحسب، عندما تأتي مف األسفؿ، ليس بمعنى التربية ألف النظاـ أيضاً 

نشئ ة تُ ، لكف الحركة المطمبيّ أيضاً  ىذا بدييي  وسائؿ اإلعبلـ والمدارس و  عمى كؿ   طالما ىو مسيطرٌ  ديموقراطياً 
ليـ. لذلؾ عندما نؤخذ اليـو  ا ىو حؽ  حقوقيا، فيتحركوف في مجاؿ الدفاع عمّ  يشعر الناس أنو يمس   اً عيأو و  اً فكر 
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بحديث الكثير مف الناس، أنيـ ضد القداسة وينتقدوف القداسة وال يقدسوف األشخاص أو األفكار، وحقيقة ىـ 
نقوؿ  فرضاً  ي، ال نعترؼ، نتكمـ عمى غيرنا،من يمارسوف القداسة وينتقدونيا في الوقت نفسو. حتى نحف، ابتداءً 

نما نضع أنفسنا خارج القوس. ىناؾ ممارساتٌ فبلف يكذب، لكف نحف نكذب أيضاً  نحف نمارسيا،  أيضاً  ةٌ داسيّ ق ، وا 
، ضمف ىذه الفورة طاؿ الديموقراطية حالياً يف ىذه القداسة في ممارستنا م اً وأشؾ أف طرف ، وأنا ال أستطيع أف ألـو

ة يجب أف يحكموا، ىذا ة فالسنّ ، ال أستطيع أف ألوـ ما تحدثت عنو خولة، الذي يقوؿ إف األكثرية سنّ الديمقراطيَّة
مف تحت لفكرة الديموقراطية. أنا مف جيتي مع خولة ولينا في  تييئةٍ  لفكرة الديموقراطية، في غياب أي   مختزؿٌ 

ة، مف وجية نظري، ىي ال أعرؼ إلى أيف نرجعو. الذكوريّ يمارس، و  غير منطقي   ة، ىناؾ شيءٌ موضوع الذكوريّ 
صنو االستبداد، وأنا مع جمب النساء إلى السياسة بقوة، وعندي ثقة أف طبيعتيف، بغض النظر عف فكرىف أقرب 

، وأف يكّف . ىذا انطباعي، وأرجو أف يؤكد المستقبؿ ذلؾ، بأف يشاركف أوالً مف الفكر الذكوري   الديمقراطيَّةإلى 
 .، وشكراً يموقراطيات ثانياً د
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عمييا في جولتنا  أف أحيؿ لمزميبلت والزمبلء بعض النقاط، عسى أف يكوف لدييـ تعميقاتٌ  : أود  طارق عزيزة
التي أثير نقاشيا خبلؿ الورشة،  ، ىذه المقدماتمدىً  األخيرة، التي ستكوف لمتوصيات، ألخصيا بسؤاؿ: إلى أي  

مدى يمكف ربطيا كعبلقة سبب ونتيجة، في تحالفات  أي   مف أوضاع أزمة الديموقراطية لدى المعارضة، إلى
مف جية ثانية أتمنى و ىذه نقطة.  ة في سموكيا وأدائيا خبلؿ الثورة؟وخيارات المعارضة مع قوى ال ديموقراطيّ 

، أسموه ما شئتـ، حوؿ ىؿ يمكف ليذه المعارضة أف تخرج أو توصيةٍ  أو استشراؼٍ  رٍ عمى حضراتكـ الخروج بتصوّ 
ذا كاف يمكنيا، فكيؼ ذلؾ، وباختصار لو أمكف. مف أزمتيا أو أنيا ميؤوٌس   منيا. وا 

الزميبلت والزمبلء عمى مبلحظاتيـ، ومف المؤكد أني سأعيد  شكرَ  : شكرًا. قبؿ النقطتيف أود  جاد الكريم الجباعي
يوسؼ ]عبد اهلل ىوشة[  حظات، وأشكر بوجو خاص  الصديؽ أباداخمتي المكتوبة في ضوء بعض المبلمنظر بال

 الديموقراطيّ  الوطنيَّ  عَ ف التجمّ أف المبلحظة األولى التي تقوؿ إ أف ألفت نظره أواًل إلى عمى مبلحظتيو، لكني أود  
دري فيما لو وافؽ ىو أو رفض فكرة أف األحزاب المتحالفة، ة، ال أأو التحالفات لـ تضؼ شيئًا إلى الحياة السياسيّ 

، بقيت كما وصفُتيا كالزيت والماء، ]"وافقت" الديموقراطي   ع الوطني  ة أو في التجمّ ة التقدميّ سواء في الجبية الوطنيّ 
 إلى الحياة السياسية. ف التحالفات لـ تضؼ شيئاً أيقوؿ أبو يوسؼ[ معنى ذلؾ 

في ذىف أكثريتنا  ،ف الديموقراطيةأرفض صندوؽ االقتراع، إنما قمت إ مبلحظة السيدة لينا، أنا لـ وبخصوص
إلى صندوؽ االقتراع. الديموقراطية أبعد مف صندوؽ االقتراع، وقد جرت  مختزلةٌ  ،وربما في ذىننا جميعاً 

 ض إلييا.قتراع" ال أريد التعرّ االفي ىذا الميداف بيف "ديموقراطية الرأس" و"ديموقراطية صندوؽ  مساجبلتٌ 

 صحيح، ال يمكف فصؿ العمؿ المطمبيّ  شكر الزميؿ د. راتب، وليتقبؿ مبلحظتي إذا فيمتو بشكؿٍ  اآلف، أيضًا أودّ 
في نظري ىي إعادة  توصيةٍ  وأىـ   ، أوؿ توصيةٍ . ىذا ينقمني مباشرة إلى ما أعّده توصياتٍ عف العمؿ السياسيّ 

ة تشاركيًا. إذا أعدنا تعريؼ السياسة أواًل، وبصفتيا إدارة الشؤوف العامّ  ةً اجتماعيّ  ةً تعريؼ السياسة بصفتيا فاعميّ 
السمطة، ألف  لقواـ رٍ فصؿ عف إعادة، أو بناء تصوّ مف الممكف أف نستريح كثيرًا، لكف تعريؼ السياسة ال ين

 ال عف السياسة.بالسياسة، وال يمكف االستغناء ال عف السمطة و  طة مرتبطةٌ بالسمطة والسم السياسة مرتبطةٌ 

قدر  ى تشجيع بناء المؤسسات، أو تنظيمات المجتمع المدني  لأخيرًا سأقوؿ، كتوصية، يجب السعي اليوـ إ
َـّ  ؿ بناء إال مف خبل المستطاع، ألنو كما تفضؿ د. راتب، بناء الديموقراطية مف تحت إلى فوؽ ال يمكف أف يت

ـّ إقامة شبكةٍ  في كؿ   مؤسساتٍ  ى شبكات التعاوف والتشارؾ عمى صعيد المجتمع تسمّ  ةٍ اجتماعيّ  منطقة، ومف ث
لبناء الديموقراطية مف تحت إلى فوؽ. النقطة الثانية، االىتماـ أو العمؿ في سبيؿ )لف  ضروري   كؿ. ىذا مدخؿٌ ك

 ، فمف دوف بناء النظاـ التعميميّ سبيؿ إعادة بناء النظاـ التعميميّ ، في (أقوؿ إصبلح قد تكوف كممة إصبلح مائعة
ة، يجب أف نطرح أننا يمكف أف نصؿ إلى الديموقراطية. اآلف عندما نتحدث عف األحزاب التقميديّ  ّف أحدٌ ال يتصورَ 

لمدرسي ليؤالء : ما الماضي المدرسي ليؤالء القادة، ما الماضي المدرسي ليؤالء المناضميف، ما الماضي اسؤاالً 
المعاناة وبعضيـ ُقتؿ تحت التعذيب؟ يا إخواف ويا أخوات، سؤاؿ  دمف عمرىـ وعانوا أش الذيف ضحوا بسنواتٍ 
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، مف العمؿ عمى إعادة بناء النظاـ التعميميّ  يقع في صمب الديموقراطية. إذف، ال بدّ  ميـ   الماضي المدرسي سؤاؿٌ 
عادة بناء العبلقة بيف المعمـ والمتعم  لى الجامعة.ـ، بدءًا مف المدرسة االبتدائية إوا 

. ، الذي أسّميو الحزب السياسيّ إلى الحزب البرنامجيّ  مف االنتقاؿ مف الحزب العقائدي   قبؿ أف أختـ سأقوؿ، ال بدّ 
، العربيّ  عصابة، أنا كنت في عصابة حزب العماؿ الثوريّ  يّ دليس حزبًا سياسيًا، الحزب العقائ الحزب العقائدي  

مت الحكـ لقضت عمى غيرىا مف العصابات، لننتيي مف ىذا التي ال تعترؼ بالعصابات األخرى، ولو تسمّ 
، ؿ إلى الديموقراطية. يجب بناء الحزب البرنامجيّ ة القائمة، وال يمكف أف تتحوّ الموضوع. ال أفؽ لؤلحزاب العقائديّ 

واآلخر يسار وسط، وغيره يميف  وذاؾ يساري   ىذا ليبرالي  األيديولوجيا التي يريد،  فردٍ  ى كؿ  األفراد أحرار، ليتبنّ 
، باعتبارنا ماركسييف لينينييف، العربيّ  فيما مضى، طرحنا عمى أنفسنا في حزب العماؿ الثوريّ  .وسط.. ىو حر  

ذلؾ، وأنا أجبت نعـ. يجب أف نخرج مف قيود أو قواقع  ب شخصًا متدينًا؟ يجب اإلجابة عفىؿ نقبؿ في الحز 
ة ، األحزاب السياسيّ ة. إذف االنتقاؿ إلى الحزب السياسيّ مجتمعيّ  ةً يديولوجيا إلى فضاء السياسة بصفتيا فاعميّ األ

برامإل ال أحزاب عقائد. أحزاب العقائد  لمديموقراطية، لكف عمى أف تكوف أحزابَ  لممجتمع وىي ضروريةٌ  ضروريةٌ 
 وأشخاصيا مقدسوف ورموزىا مقدسة. أشير إلى ما ختـ بو الصديؽ راتب، وىو أمرٌ  ، عقائدىا مقدسةٌ سةٌ دائمًا مقدّ 

وأنا أعتقد أف الموقؼ مف  طويؿٍ  . منذ زمفٍ أنثوي   ، أو فييا بعدٌ أنثوي   لمديمقراطية طابعٌ  :، سأغامر بالقوؿجداً  ميـ  
بالتمدف،  التقدـ. الديموقرطية مقترنةٌ  ف المجتمع قبؿـ المجتمع، بؿ لتمدّ المرأة ىو أحد الروائز األساسية لتقدّ 

في سوريا أو مصر أو العراؽ، ولكف ما لـ يكف  مدني   ف، ممكف أف يظير مجتمعٌ بالتمدّ  مقترفٌ  المجتمع المدني  
 مدني   أشبو بالمافيات، فالشركات مجتمعٌ  ، وتنظيماتٍ ةً مستغمّ  شركاتٍ  سيكوف المجتمع المدني   فٌ ىناؾ تمدّ 

دوف التمدف، لكف الديموقرطية تتأسس عمى مدني مف  مكف أف يكوف ىناؾ مجتمعٌ ي، فمدني   عٌ واالقتصاد مجتم
معايير التمدف ىو موقؼ الرجاؿ مف النساء وموقؼ النساء مف  التمدف، معيار التمدف أو أحد معايير التمدف وأىـ  

لديموقراطية اىا عف قضية أنفسيف ومف الرجاؿ. قضية المرأة ىي في صمب قضية الديموقراطية، إذا فصمنا
و نحو أنسنة . يجب التوجّ لحظةٍ  في أي   عضاً بونضحؾ عمى أنفسنا، ويذبح بعضنا  ةً ذكوريّ  سنصنع ديموقراطيةً 

بيف األفراد جميعًا نساء  ، أي أف يكوف ثمة تكافؤٌ ، أنسنة العمؿ السياسيّ اً وال تأنيث اً ، ليس تذكير العمؿ السياسي  
 ضروري   ة، بيف المرأة والرجؿ بيف األنثى والذكر، ىو شرطٌ خاصّ  التكافؤ بيف النساء والرجاؿ بصورةٍ  . ىذاورجاالً 

 لمديموقراطية، وشكرًا جزيبًل.

بيف أزمة الديموقراطية لدى  ةٍ سببيّ  ىذا السؤاؿ ]ىؿ مف عبلقةٍ  : في الحقيقة، الجواب عفعبد اهلل ىوشة
سبب لإلى فترة ما قبؿ الثورة، لنرى ا أدائيا خبلؿ الثورة[ يدفعنا لمعودة قميبلً المعارضة، وبيف تحالفاتيا وخياراتيا و 
مف الزمف، في الحقيقة ال  في زمف ما قبؿ الثورة وخبلؿ عقودٍ  ديموقراطيةٍ  والنتيجة. عندما نتحدث عف معارضةٍ 

عي أنيا ديموقراطية، تدّ  اسمو معارضة ديموقراطية. كاف ىنالؾ أحزابٌ  ر أنو بيذا المصطمح كاف لدينا شيءٌ أتصوّ 
 أيضاً  يّ عي أنيا ديموقراطية، ووصمنا إلى مؤسسات مجتمع مدنديموقراطية، أو تدّ  ةٌ مستقمّ  كاف ىنالؾ شخصياتٌ 

 مف أجؿ تكريس ىذه الحالة.
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ىذه التشكيبلت التي أطمقت عمى نفسيا أو نطمؽ عمييا أنيا  الحقيقة، في زمف ما قبؿ الثورة لـ تستطع كؿ  
 مف الحوار فيما بينيا وبيف بعضيا لموصوؿ إلى التوافؽ عمى برنامإلٍ  ، لـ تستطع أف تصؿ إلى نوعٍ طيةٌ ديموقرا
نما بدأت بواقعيا المشرذـ، ول ينضوي تحت لوائو كؿ   دٍ موحّ  أيضًا بعبلقاتيا العدائية بيذا فقط، بؿ س يىذا التيار، وا 

ة التي كانت ترتفع إلى ىذه الدرجة أو تمؾ في ىذه الفترة أو تمؾ. فيما بينيا وبيف بعضيا، ىذه العبلقات العدائيّ 
مثؿ ىذا ي وعدـ الثقة بيف أطرافيا كانت ىي السائدة، وىي التي منعتيا مف أف تصؿ إلى تشكيؿٍ  مسألة الشؾ  

طع في التيار الذي ينضوي تحت لواء برنامإل يجري التوافؽ عميو. المشكمة األكبر أف ىذه المعارضة التي لـ تست
 إلى ىذا األمر، ربما كانت لحظة الثورة كفيمةً  ؿَ ليس زمف الثورة، أف تتوصّ و ي، عيو الزمف الطبيالزمف الذي نسمّ 

فييا  ي زمف الثورة، يكوف فاعبلً ف واحدٍ  مف أجؿ الوصوؿ إلى تشكيؿ تيارٍ  ذاتيا أف تدفعيا لمبحث عف مخرجٍ  بحد  
 في مواجية القوى األخرى. وفاعبلً 

نما ذىب ال ا رأيناه كاف غير ذلؾ أيضًا، استمرَّ لؤلسؼ، م إلى التحالؼ مع قوى،  يـبعضتشرذـ، وليس ىذا فقط وا 
 ليس ليا عبلقةٌ  ةٍ مف االرتياف لبعض القوى إلى قوى دينيّ  ، إذ جرى نوعٌ اً وعذرًا ال يمكنني تسميتو تحالف

 وتكتيؾٌ  فاشؿٌ  يعتبر أف ىذا قد يخدـ ىدفنا في النياية، ىذا تكتيؾٌ  لتكتيؾٍ  رٍ بالديمقراطية في شيء، ضمف تصوّ 
جعؿ ىذه األطراؼ التي انضوت تحت ىذه األلوية تخضع أجنداتيا ألجندات ىذه القوى. ىذه  . ىذا تكتيؾٌ باطؿٌ 
ي الثورة، ة سقطت فف المعارضة التقميديّ يا. لذلؾ أنا أقوؿ إال نعمـ ما ىي المخارج مف أجؿ حمّ  كبيرةٌ  مشكمةٌ 
، وىو أف التاريخ واحدٍ  ة ليس أماميا سوى أمرٍ ي أنو بعد الثورة، بعد ىذا الزمف، ىذه المعارضة التقميديّ ر وبتصوّ 

 بَ يتستطع تمؾ المعارضة أف تستجأخرى تستجيب لمواقع الجديد بالشكؿ الذي لـ  سيدفنيا لمصمحة قياـ تشكيبلتٍ 
 لو.

. الحزب ؽ إلييا الصديؽ األستاذ جاد، حوؿ الحزب البرنامجي  ؿ، تطرّ سأتحدث فييا عمى عج ةٌ ميمّ  ىناؾ نقطةٌ 
ىنا بالمسألة التي سبؽ وطرحيا  المشكمة مرتبطةٌ  و إليو، لكفَّ توجّ نىو المطمب الكبير الذي ينبغي أف  ي  البرنامج

تغمؽ األبواب  ةٌ عفظي ، أي ما ىي مدرسة ىؤالء القادة، إنيا في الحقيقة مدرسةٌ األستاذ جاد وىي السؤاؿ المدرسيّ 
حف نمة ىنا، ربما كاىية. المشالبرامإل، ميما كانت ىذه البرامإل ز ممكف، المسألة عندىـ ليست في  رٍ تطوّ  أماـ أي  

رنا لى مرحمة بعدما غيّ ، وصمنا إة الديموقراطية التي جرى الحديث عنيا أيضاً كنا نعيش تحت شعار المركزيّ 
، ة الديموقراطية، واعتمدنا الديموقراطية فييا كنص  ة مسألة المركزيّ ائحنا الداخميّ جمودنا وألغينا مف برامجنا ومف لو 

ة الديموقراطية، بمعنى ا تحت ظبلليا وىي المركزيّ أسوأ بكثير مف المرحمة التي كنّ  لؤلسؼ دخمنا في مرحمةٍ 
، أف ىذه األحزاب كانت تقوـ . المشكمة األساسية، برأيية الديموقراطيةوأسوأ مف المركزيّ  أبشع أصبحنا في حالةٍ 

، أعضاء خاضعيف لما تقولو ليـ القيادة. عمى أعضاء ليس ليـ إرادة، أعضاء فاقدي اإلرادة، أعضاء ليسوا أحراراً 
وال مف بعيد،  يعود ليا ىؤالء القادة والزعماء ال تستطيع أف تغير فييا ال مف قريبٍ  بمدرسةٍ  ىذه المسألة ليا عبلقةٌ 

لى ااألحزاب إلى االضوىذا ما دفع ىذه  مف  جديدةٍ  ر والتبلشي، والمستقبؿ بتقديري ىو ألشكاؿٍ االندحمحبلؿ وا 
ة أو ة، لكف بالدرجة األولى األحزاب السياسيّ الذي يعتمد عمى األحزاب البرامجيّ  ، العمؿ السياسيّ العمؿ السياسي  
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مف أجؿ  ة أو التيارات التي تتوفر عمى أعضاء أحرار مالكي اإلرادة. ال نستطيع أف نناضؿَ التشكيبلت السياسيّ 
 ليسوا أحرارًا، وشكرًا. ءف مف مواطنيف أحرار إذا كانت تشكيبلتنا السياسية تقـو عمى أعضايتكوّ  مجتمعٍ 

  كؿَّ  يشمؿ فعبلً  ديموقراطي   ي  مدن ؾٍ اإحياء حر  أف نعيدَ  الحديث عنو، كيؼ يمكف لنا حالياً  : ما أود  خولة دنيا
ة أثبتت فشميا، وطريقة أف األحزاب السياسيّ  فؽٌ متّ  أف الكؿَّ  وف بيذا، وأظف  معنيّ  السورييف، ألف السورييف جميعاً 

ة، إف كاف المناطؽ السوريّ  في كؿ   مطمبي   ة أثبتت فشميا، ويكوف ىناؾ بالفعؿ حراؾٌ التفكير تجاه السياسة التقميديّ 
عمى مستوى أبسط  المعاناة ذاتيا، عمى مستوى شعبي   يعانوف حالياً  الداخؿ أو الخارج، ألف السورييف كافةً في 

 اً يجمعيـ ويكوف متفق حزبي   سياسي   يـ في حراؾٍ مف الصعب أف يكوف الناس كمّ  والتشكيبلت كاألسرة، فبما أن
ة، ولكف لمختمفة، عمى اختبلؼ توجياتيـ السياسيّ شرائح الناس ا يضـ   مدني   عميو، فاألفضؿ العمؿ عمى حراؾٍ 

أواًل ألف تشكيؿ مثؿ ىذه القوى الشعبية وتنظيميا  ، أعتقد أنو أولوية حاليًا.دةٍ محدّ  تجاه مسائؿَ  مطمبي   عمى أساسٍ 
ة التي ف الضغط حتى عمى التشكيبلت السياسيّ كيممف خبللو عمى النظاـ، و يمكف الضغط  ،ةٍ مطمبيّ  عمى أىداؼٍ 

 ، والضغط مف أجؿ أيّ خبلؿ الثورة في السنوات الخمس الماضية، إف كاف االئتبلؼ أو المجمس الوطنيّ  ظيرت
 محرب في سوريا.ما ل ؽ بالسورييف باتجاه حؿ  يتعمّ  قرارٍ 

ناطؽ الخارجة عف سيطرة النظاـ ولدى الناس معاناتيا، ويتيح ممف ال منطقةٍ  أيضاً يمكف العمؿ عمى ذلؾ في أي  
مف  ، إف كاف مف النساء أو الشباب والكثير مف الناس. نحف لدينا إلى اآلف خوؼٌ واسعةً  لوقت نفسو مشاركةً في ا

ة أيضًا تحاوؿ قمع ة وبسبب أيديولوجياتيا التسمطيّ ص السوريوف منو بعد، التشكيبلت العسكريّ السياسة لـ يتخمّ 
اليًا، وقد بدأ الكثير مف الشباب بتجميع أنفسيـ فيو ح رَ الناس، فممكف أف يكوف ذلؾ العمؿ ىو ما يجب أف نفكّ 

قناعات لا وامنّ  واحدٍ  عف أيديولوجية كؿ   ، بعيداً مطمبي   تشكيؿ حراؾٍ  مف ىذا النوع، بأننا نريد فعبلً  عمى أسسٍ 
ا يمكف التعويؿ عمى إعادة إحياء يو أكثر ممّ ممف ىذا النوع يمكف التعويؿ ع ة بنا، ىناؾ أمؿٌ ة الخاصّ السياسيّ 

لمعمؿ عمى ىذه  أو نظري   عممي   الجيود في ىذا االتجاه أكاف بشكؿٍ  ألحزاب الموجودة. أعتقد أف عمينا تكثيؼَ ا
 التشكيبلت الجديدة.

لى أيف أوصمتنا سؤاؿٌ لينا الوفائي  العودة إلى تحالفاتٍ  يجب أوالً  .وصحيحٌ  اً جد دقيؽٌ  : السؤاؿ حوؿ التحالفات وا 
جدًا.  ةٌ ميمّ  تحالؼ مع جبية النصرة أو غيرىا، ىذه مسألةٌ لمف يقيـ ىذه التحالفات القاتمة، كا ، ونبذ كؿ  صحيحةٍ 

ال نعمؿ في السياسة عمى اإلطبلؽ، كاف  يؿ خبلؿ الندوة،، فنحف اآلف كما قعودة المجتمع إلى العمؿ السياسيّ 
األماكف، وبالتالي  في كؿ   ىناؾ قمعٌ  بالنسبة لمشعب أما اآلف ال. سياسي   رة عمؿٌ ف األوليف لمثو يىناؾ في العام

 ىي مسألةٌ  ولو مف خبلؿ العمؿ المطمبيّ  الفكرة التي طرحتيا خولة حوؿ إمكانية العودة إلى العمؿ السياسيّ 
 ،ة الحالة الخصوصية لسوريا، لكف اآلف نتيجة. ورغـ أننا انتقدنا راتب عندما تحدث عف فكرة العمؿ المطمبيّ ميمّ 

ومف واحد،  خ العديد مف االستبدادات، لـ يعد ىناؾ استبدادٌ التي انكسر فييا حاجز االستبداد بيذه الطريقة وفرّ 
 ة تجمع الناس.ولو مسألة مطمبيّ  ممكف اآلف استغبلؿ المرحمة ليكوف ىناؾ فعبلً ال
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 كؿ  ة التي يبدأ مف خبلليا ة، ىذه المسألة الميمّ والعودة إلى الحالة السياسيّ  القائـ حالياً  كسر حالة العنؼ العسكري  
ي الحالة التي نحف بيا. أواًل ففع اآلف نىذا ال ي يحكى بعدىا عف التربية الديموقراطية وعف التعميـ، كؿ  و  ،شيء

والشارع إلى السياسة،  ، عودة السياسة إلى الشارعيجب الخبلص مف ىذه الحالة، يجب عودة العمؿ السياسيّ 
يجاد مخارج لمناس لتعيش ثـ تبدأ التفكير بالديموقراطية، ضماف حؽ    ض لو أي  الحياة، وقؼ القتؿ الذي قد يتعرّ  وا 

، لنكسر ىذا كافةً  دةة المتشدّ أطيافيا اإلسبلميّ ب حةإما في مناطؽ النظاـ أو في مناطؽ المعارضة المسمّ  شخصٍ 
 لكـ أكتفي بيذا. ، شكراً الحياة ثـ نعيدىـ إلى العمؿ السياسيّ  الحاجز ونعطي الناس حؽَّ 

 ، أنو يضع الحزب البرنامجيّ بخصوص األستاذ جاد وحديثو عف الحزب البرنامجيّ  : بدايًة سأقوؿ كممةً راتب شعبو
عريؼ بالت ، ال بأس ولكف عمى أف يفيـ البرنامإل في معنى جديد، فالحزب الشيوعي  ئديّ الحزب العقافي مواجية 

، برنامجي   ىو حزبٌ  يّ ع، أقوؿ بالتعريؼ المينيني الحزب الشيو عقائدي   وىو حزبٌ  برنامجي   المينيني نفسو ىو حزبٌ 
بالماركسية بقدر ما كاف الشرط  أف يكوف الفرد مقتنعاً  حزب الشيوعيّ مل في النظاـ الداخميّ  شرطٍ  لـ يكف ىناؾ أي  

مغي المشكمة، واألمر مف تال  متدينًا أـ لـ يكف. فكممة برنامجيّ  ىو االقتناع ببرنامإل الحزب، وسواء كاف مؤمناً 
 ة.عمى األقؿ غير عقائديّ  وجية نظري يقتضي أف تكوف ضمف حدودٍ 

سؤاؿ بشأف التحالفات، بالفعؿ ما العمى  قاليا أبو يوسؼ ]عبداهلل ىوشة[، في الرد   ة جداً يمّ م وبخصوص فكرةٍ 
 ذه الفكرة. وفي اإلجابة عففي ى لئلسبلمييف وأنا معو تماماً  يف إنما ارتيافٌ مع اإلسبلميّ  اً يجري اآلف ليس تحالف

، أو ال أدري بماذا أو سياسياً  لمعارضة، فكرياً وضع ابالفعؿ  ،أقوؿ، األخيرة طارؽ الجولة الذي افتتح فيو السؤاؿ
 .ونتيجةٍ  قة سببٍ عبل عف التحالؼ موضوع السؤاؿ بوصفو المسؤوؿ ىوأصنفو، أحيانًا أقوؿ نفسيًا، 

ث بو الزميبلت والزمبلء، أف لدينا ما تحدّ  ة برأيي وتتفؽ مع كؿ  أساسيّ  ، بفكرةٍ ذلؾ أخمص إلى توصياتٍ  مف كؿ  
 ف بذورٌ طقتيف وتظير اآلنفي الم سواء في مناطؽ النظاـ أو في مناطؽ سيطرة اإلسبلمييف، ىناؾ استبدادٌ  اً استبداد

بيف ىاتيف الحالتيف. ُنشر  ىو في خمؽ وحدةٍ  لمعارضة ىذا االستبداد فييما، المستقبؿ الذي يمكف أف يكوف مضيئاً 
عمى اإلطبلؽ، يقوؿ مف البلذقية إلى الغوطة  جيةٍ  ألي   باً ال أدري مف أصدره، وأنا لست متحزّ  بيافٌ  قبؿ فترةٍ 

في سوريا، ولكف لفت نظري وأزعجني حقيقة، ردة الفعؿ  لشيء مستقبمي   الشعب يريد، الفكرة أعجبتني وفييا التقاطٌ 
 غير منطقية. كتبُت مقااًل وصفت فيو ذلؾ بمنطؽ ةٍ مف قبؿ ناس شممييف تعامموا مع الموضوع بعدائيّ  السمبية جداً 

ماعة الغوطة أف يتحالفوا مع جماعة البلذقية، جماعة البلذقية الذيف جاألفوكاتو، منطؽ يديف، أي كيؼ تريدوف ل
. أنا مع خمؽ ىذه الوحدة إف استطعنا، ريّ اء العمؿ التحرّ بال عبلقة لو بالسياسة وال بألؼ  وف. إنو منطؽٌ فيقص

ال فسوريا ذاىبةٌ   ليًا قد يتكّرس رسميًا فيما بعد.حا واقعٌ  باتجاه التقسيـ، وىو أمرٌ  وا 

ة ا زالت توجو سياسة األحزاب العممانيّ لتي كانت ومايف، أىوف الشرَّ  سياسةِ  في الخبلصات التي أقوليا، أنا ضدَّ 
يف فيمتحؽ بيـ، وكأف ليس يف أىوف الشرّ وذاؾ يرى اإلسبلميّ  ،يف النظاـ فيمتحؽ بوفي سوريا، ىذا يرى أىوف الشرّ 

ذا ىي بناء الذات، ميمّ  مطروحةٌ  ةٌ ىناؾ ميمّ  ة أف تكوف أنت نفسؾ قطبًا. ىذه السياسة مف المفترض أف تنتقد، وا 
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 اً دائم اً عابرة باتجاه بناء ذاتؾ وليس ارتيان ما مف معرفة أىوف الشرور فيجب أف تكوف لحظةً  في لحظةٍ  كاف ال بدَّ 
 .غير منطقي   ف، كرمزيف لمحالة، ىذا شيءٌ فاتح جاموس أيف ورياض الترؾ أي كما نبلحظ اليوـ، نرى مثبلً 

ة، ة الديموراطيّ في مركز دراسات الجميوريّ  ًا وباسـ الزمبلء: الزميبلت والزمبلء، باسمي شخصيّ طارق عزيزة
، ياتحرير مخرجات الورشة كمّ  أشكركـ عمى المداخبلت والحوارات وااللتزاـ بالوقت، وبالطبع سيتـ  وبعضكـ منيـ، 
، بما يتناسب مع النشر، وببل شؾ سيكوف مف حقكـ االطبلع عمى ما قمتموه اليوـ في وحواراتٍ  مف مداخبلتٍ 

 في ورشاتٍ  بعَ امداخبلتكـ كما وردت، وأتمنى أف نت الورشة بعد تفريغو وتحريره، والموافقة عمى أننا نقمنا بأمانةٍ 
نقاش والتفاعؿ والحوار في قضايا مياسييف لمثقفيف والسمما بدأناه في المركز، مف محاولة إتاحة الفرصة ل مةٍ دقا

عة بيف اآلراء المتنوّ  التفاعؿب أيضاً  ـ  تبقدر ما ىو مي دةٍ ة، فالمركز ال ُيعنى فقط بالتنظير في قضايا محدّ عامّ 
ثارة النقاش، لي  لمختمؼ اآلراء. ًا حّراً كوف منبر وا 
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 عمل  ورشة

2015 - أيلول \سبتمبر  

 أداء حول النقاا إثارة بغٌة الورقة هذه إعداد جرى

ٌّة المعارضة ً   السور ٌّة للثورة المواكب السٌاس  السور

 مفادها قناعة من انطالقاً  وتحّوالتها، مراحلها بمختل"

 الدٌكتاتورٌة من الخالص بهد" اندلعت الثورة أنّ 

، نظام   إلى بالبالد واالنتقال  ً  طالما الذي األمر دٌمقراط

 لفاتها،وتحا بأحزابها لها، كهد"   المعارضة أعلنته

 النقاا مطلب فإنّ . الساب  نضالها سنوات خالل

ً   األداء انسجام مدى حول ٌتمحور الرئٌس  السٌاس

ٌ ة" قضٌة م/ للمعارضة  المشترك الهد"" الدٌمقراط

 تحقٌ  عن ابتعادها أو اقترابها وتالٌاً  وللثورة، لها

 والنجاا والضع"، القوة ومكامن وأسباب الهد"،

 .ذلك فً والفشل

 وإشكاالت أسئلة تطرا ما بقدر أجوبةً  تقّدم ال الورقة

 ستغنٌها للنقاا، محاور   وض/ فً تسهم محّددة

 الورشة، فً المشاركٌن السادة وحوارات مداخالت

 مالمح ألبرز موجزاً  عاّماً  عرضاً  تقّدم أنها غٌر

 التحّوالت ثم وتقسٌماتها،( المسلحة غٌر) المعارضة

ٌّة، الثورة بها مّرت التً  النقاا ربط بغٌة السور

ٌّر للواق/ استجاباتها وكٌفٌة المعارضة أداء وتقوٌم  المتغ

 للنقاا قابلّ  عرضّ  أّنه على. محّددة   مراحل   عبر

 رسم وال تماماً، الواق/ مطابقة ٌّدعً ال فهو وللنقد،

ٌّة   حدود    ضبط ٌحاول ما بقدر المعطٌات، بٌن نهائ

 ضوء فً المعارضة أداء بحث ٌمكن بحٌث الموضو 

 .وانعطافاتها الثورة تمرحل


