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    دراسات 206 

  المجتمع المدني السوري بين الرؤية والواقع  
    »مخاض تجربة وتكوين هوية«

   البحث ملخص

 أتت العربي، الربيع ثورات ظل وفي سوريّة، في والمدني السياسي المؤّسساتي العمل من عقود خمسة حوالى استمر تحييدٍ  بعد
 فكرة وبرزت والكرامة، الحرية شعارات األولى طياتها في الثورة حملت ودوليا. إقليميا واالمتداد والقوة الوقع مدوية السورية الثورة
 والعسكرية، السياسية المتغيرات من جملة في عدة مرات السوري المشهد تبّدل السوري. المدني العمل وبوادر ،»المدنية« الدولة

 تاريخ في األولى المفارقة تكوين هو ودراسته، البحث موضوع البارزة، أحداثها ومن بعد، نتائجها تحسم ولم والدولية، المحلية
  حكومية. غير أو مستقلة سورية مدنية ومنظمات هيئات تكّون سوريّة:

 دراسة ،2011 عام بعد سيما وال المتشكلة، ومنظماته ومفهومه السوري المدني المجتمع موضوعة دراسة على البحث يركز
 هدف الثالثة؛ السورية الهوية تكوين في والسلبي منه اإليجابي دورها مبرًزا نشاطاتها، وأهم وبياناتها تقاريرها متتبعًا مقارنة، نقدية

  المنهجية. رصده ونقطة البحث

  
  المنهجية رصده ونقطة البحث هدف

 باالختالط الخروج آخر جانب ومن جانب، من المستقبلي السوري المدني للعمل موضوعية معايير إلى الوصول البحث يستهدف
 »العلمانية الدولة« والحقًا ،»المدنية الدولة« شعار في المعرفي فالخطأ المدني، العمل دائرة من السياسية بجذوره النفعي –المعرفي

 السورية الهوية بتفتيت يهدد بات ما المستباح، الدم بحر ظل في الشعبي االستقطاب حدة من زاد سياسي، نفعي استثمار إلى قاد شكليا،
  وحضاريًا. مدنيًا بها واالرتقاء تماسكها من بدالً 

 االستقطاب لكن الثالثة، جمهوريتها تكوين في مهّمة وطنية رافعةً  المدنية تستلزم العسير، ومخاضها السورية الثورة مقتضيات
 المدنية-فوق ما المنظومة للدراسة: ممكنتان المدني الحيز في فكريتين موضوعتين أبرز السياسي، المدني والخلط األغراض، متعدد

)Ultra-Civic( المدنية –وشبه علنية، مدنية بأذرع المستترة السياسية الوظيفة ذات )Semi- Civic( المدنية المفارقة صانعة 
  الثورة. بفعل ملموس فعل بوادر إلى والكرامة الحرية في السوري الشباب حلم وتحقيق الخوف، جدار كسر في األولى السورية

 أو تبينها يمكن طويل، هوية ومخاض تتحقق، تجربة لمقاربة ومحاولة مقارنة، نقدية جمل هي وتوصياته البحث نتائج تبقى
 المعرفي الجدل إلى المحض، الموجهة النفعية ومن التحديد، إلى االختالط من تخرج أن تحاول أولية، فكرية خالصة أنها إال نقدها،
   معًا. آن في النفعي
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  مقدمة

 األمني االستبداد دول إلسقاط والشبابية، المعرفية ينابيعه وتفجر الشاق، العربي الربيع مخاض ظل وفي ،2011 عام بعد
 التي الحيوية البيئة وباتت أيًضا، والشخصية العامة الفردية الحريات مفهومات ومتسارعة مّطردة بصورة نمت التسلطية، ونظمها
 والفكرية الثقافية والمتعددات المتنوعات ومجتمع سياسيًا، الوطنية الدولة هوية تجسيد إلمكان العام المناخ مثّلت حيث الفرد، فيها يتنفس

 مدنيّتهم، رسم إلعادة أيًضا، وفيه الخالقة، بطاقاتهم الشباب منه انطلق الذي الحرّ  الفضاء هو هذا العام المناخ أيًضا. والدينية والسياسية
 الملقاة المهّمات مجمل بعد ينجز لم العربي الربيع أن ومع لها. ورؤيتهم المستقبلية طموحاتهم بحكم بها، وحلموا تصوروها ما بمثل
 األمني االستبداد مع عنيف صراع من عسير مخاض مرحلة في ودخوله وغيرها، واالقتصادية واألمنية السياسية عاتقه؛ على

 التقارير أن إال شبابه، أحالم وتجهض تجهضه تكاد ودولية إقليمية وتدخالت مشتعلة حروب أتون وفي معًا، آن في والديني والسياسي
 التمكين موضوعتي: في وأهدافها عملها مجمل ويلخص مدنية، منظمة 1100 من أكثر تكوين إلى تشير )1( سورية عن الصادرة

 ومكافحة الطفل وحماية المرأة، وحرية االنتقالية، والعدالة بالديمقراطية، تتعلق عصرية مدنية مفهومات من يتبعهما وما والحوكمة،
  والتثمين. واالهتمام الجدية بعين أخذه يجب إيجابيا، ومحرًزا مميًّزا هذا ويبدو عسكري. عمل أتون في زجه أو عمالته

 فيها وأقّرت المتحدة، األمم من المرعية السياسي لالنتقال الطريق خريطة العلن إلى برزت وتعقده، السوري الملف مسار وبتقدم
 كاملة انتقالي حكم هيئة بتأليف القاضية ،2012 يوليو تموز/ 30 في جنيف مؤتمر مقررات بتبني ،2254 األمن مجلس بقرار

 السياسي، االنتقال مرحلة في السياسية المعادلة ثلث المدني المجتمع يشكل أن على التفاوضية، السياسية العملية وبدفع الصالحيات،
 الثالثة الجمهورية سورية الجديدة، سورية وكأنها اللوحة لتبدو النساء، من سورية هيئة أية من المئة في 30 نحو نسبة إلى إضافة

  الحديث. العصر بوابة على

   

                       
  .0162نتائج المرحلة األولى لمشروع مسح الحراك المدني السوري، الموقع الرسمي، منظمة مواطنون ألجل سوريّة،  )1(

http://citizensforsyria.org/ar/all-project-list/mapping-the-civil-society-in-syria 



 

    دراسات 208 

  المجتمع المدني السوري بين الرؤية والواقع  
    »مخاض تجربة وتكوين هوية«

  وموضوعه البحث مشكلة -1

 سياسية عمل رافعة السورية المدنية والمنظمات الهيئات تمثّل أن فعليًا يمكن هل مفادها: الدراسة هذه في المطروحة المشكلة
  عليها؟ تقوم أن يمكن التي والمحددات اآلليات ما القادمة؟ الوطنية السورية للدولة

 السياسي النزاع أطراف تجاه السياسي الحياد هي المدني المجتمع مؤسسات عمل في المدنية صفة كانت إذا هنا: المشروع السؤال
 سيطرة مناطق في العاملة المدنية المنظمات تتمتع ولماذا الحكم؟ في الثلث نسبة األممي القرار يلزم فلماذا الديني، أو العسكري أو

 والمدارس المستشفيات ترزح بينما وغيرها، واالجتماعات اللقاءات حيث من األمنية أمورها تسهيل لدرجة والتنقل العمل بحرية النظام
 النظام يحاصرها مناطق في وغيرها األهلية والمنظمات حدود، بال أطباء مثل من علنية أممية بهيئات منها المرعية حتى التعليمية،

 كانت فإن السورية. المدن من الجماعية التهجير موجات من السورية المدنية المنظمات صوت وأين والحربية؟ العسكرية آلته بنيران
 الحمالت هذه إيقاف في قراره مراكز على عالمية ضغط نقاط تمثل لم فلماذا األممي، القرار صناعة من القرب خصيصة تمتلك

  بالوحشية؟ والموغلة الدامية

 تحملها التي المفهومية المنظومة عند وقفنا لو فماذا المحض، النفعي اإلجرائي الجانب طياتها بين تأخذ أسئلة أعاله، األسئلة تبدو
 مفصل من والمرتابة المخاتلة الفكرية ومواقفها لبعضها القومية أو اليسارية األصول عند أو العلمانية، بمثل المدني، العمل قيادات
 حيادية مفهوم سيكون فهل مصلحي، ونفعي معرفي هما ،)2(مرقص إلياس بحسب والضالل الخطأ مصدَري إنّ  السوري؟ الحدث
 خلف المستترة السياسية النفعية مقابلة في مجتمعيًا مفيًدا منتًجا الجمة اإلنسانية وكوارثه السوري، الدم عن الحديث عند المدني العمل
 إنها أم سورية، وطنية رافعة المدني، العمل منظمات هل ثّم، ومن السياسي؟ االنتقال عن الحديث عند فيها المشاركة أو الحكم، شهوة

 المدني المجتمع منظمات وضع يمكن وهل أصًال؟ السوري السياسي الوجود شروط تقويض في األخرى الظروف جملة مع ستسهم
 جماعات المعتقلين أم المنظمات مستوى في كان سواء والفاعلية، العيان إلى تبرز لم التي تلك بذلك مستثنين واحدة، سلة في كلها

 والعدالة الحرية في وجودها وباكورة السورية، المدنية راية حمل من أول كانوا من وهم بالمعتقالت، والمقتولين والمغيبين وأفراًدا،
  االجتماعية؟

  

   

                       
  ).1991إلياس مرقص، المذهب الجدلي والمذهب الوضعي، (د.م:  )2(
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  البحث هدف

 المدني المجتمع منظمات عن الصادرة الرسمية والتصريحات التقارير إلى مستندة األسئلة، هذه عن اإلجابة الدراسة هذه تحاول
 لوضع التأسيس في يسهم نقدي موقف إلى الوصول يتوخى أخرى، مرة مقارن وبإطار مرة، بالتوثيق الكبرى، ومؤسساتها السوري
  عامة. ومنظماته المدني، العمل لموضوعة متسقة عمل وآليات مفهومي، تصور

 سياسيًا؟ محايدة مدنية بصيغة المدنية المنظمات عملت هل .1

 السوري؟ الشعب قضية لمناصرة عالمي وآخر محلي مدني عام رأي تكوين استطاعت هل .2

 إلى مدنية)، قبل (ما بــ والموصوفة التضامنية األهلية صيغته من انتقل المجتمع إن فيها نقول أن نستطيع التي اللحظة ما .3
 الدولة؟ بناء في عضويًا ومسهم العام، الرأي في فاعل مدني مجتمع

 وهل الثورة؟ دم بحر خضم في اليوم الشعبية التضامنية التجربة معاينة دون من وحده المفهوم على االتكاء يمكن وهل .4
 ؟»علمانية« ومدنية »إسالمية« مدنية في التصنيف يمكن

 وتمكين المستقبلية، السورية الدولة هوية بناء في المشاركة في المنظمات، تلك أمام والموضوعية المفهومية التحديات ما .5
  وكوارثها؟ الحرب بعد ما ويالت لتجاوز المؤسساتية قدراتها

 ستعمل أم سورية؟ وطنية رافعةً  -المدني العمل ومنظمات المدنية إلى يستند سياسيا هدفًا بوصفها- العلمانية ستكون هل .6
 تقسيمها؟ في رئيًسا دوًرا والسياسي المدني الحقلين في السياسية النفعية

  

 وتهجير قتل من الجروح عمق حيث من السيكولوجية، المسألة في أعمق بصورة وتتكثف التحديات، تكبر السورية المسألة في
 إلعادة موضوعيا بديًال  المدنية الفكرة ستكون فهل الدموي، البحر خضم في ألبنائها األهلية األغلبية وفقد طائفية، وفوالق واقتتال

 مفهوم وإرساء االندماج، شروط تحقيق في الحل مفتاح هو المقبل السياسية السلطة شكل وهل الوطني؟ واالندماج المجتمعي االرتباط
 بصورته ذلك كان سواء المهيمن، السياسي النموذج إنتاج إعادة خالل من الوظيفية، هامشيته المدني المجتمع إلى ستعاد أم المواطنة،

  أخرى؟ بأدوات أم الراهنة

 بل فقط، واحد بحث حدود عند تقف لن أنها وأظن ومنهجيته، عمله وخطة البحث متن هي أعاله األسئلة على الممكنة األجوبة
 حيز إلى للوصول طريقها تلمس تحاول ومتنوعة، عدة أبحاث إطار في وحوارية، مختلفة نظر وجهة من أكثر إلى تتطور ربما

  حينه. في حوله النقاش يُعرض مفّصل، كتاب في ذاته البحث تطور إمكان إليها أضفنا ما إذا هذا المجتمع، في وعملي تفاعلي

  

  مفهومية محددات 

 نفعيًا الموجهة الغرضية )Object-Oriented Pragmatically (OOP :توجيه على تبنى عمل منظومة هي 
 تبريرية بنزعة وتتمتع إليها للوصول واألحداث الواقع عنق ليّ  تستلزم ما، فرضية أو ما جهة مصلحة إلى ووقائعها األحداث معطيات
  النفعي. مشروعها تمرير بغية لألحداث وصفية

 المدنية-فوق ما )Ultra- Civic (UC: مفهوماته الغربي المجتمع من أخذت األهداف، ومغلقة مكتملة، عمل منظومة 
 بصيغة أو المعرفي، الخطأ يحمل النية وحسن مرة، نية حسن عن الثوري الواقع في تطبيقها على وعملت والمكتملة، الناجزة المدنية
 لتصل سورية، في المكتمل وغير الناشئ المدني للعمل الوجودي التمثيل ضرورات خالل من وعملت أخرى)، مرة (محض نفعية
 معرفيًا النظر قصيرة وأيديولوجيًا سياسيًا موجهة بطريقة المدني، العمل خلف الكامنة والغرضية فوقية-الما باألهداف يسمى ما إلى

   وحقوقيًا.

 المدنية- شبه )SC( Semi- Civic: المجتمع مشروع وحوامل الثوري، عمله ومفاصل السوري، الشباب شريحة هي 
 ومقتول ومغيب معتقل بين تشتت ممن وتطلعًا، وثقافة روًحا المدنية بذور تحمل لكنها مؤسساتيًا، مكتملة غير خالصة هي المدني،
 حاليًا والمغيبون المدنية، والحقوق والمواطنة الحرية في الثورة فكر حملوا الذين هم وأمنيًا. وحقوقيًا ماليًا محاصر أو ومهاجر
 أيا السياسية، مشاريعها تحقيق في الموجهة وغرضيتها السياسية، والنفعية العسكرية، والفاشية الديني، التطرف أمام قسرية وبصورة

  ذلك. على المترتبة النتائج تكن

 مشروع أنها بالضبط تعني بل والذهنية، الفكرية وحواملها المدنية، في أصيلة ليست أنها أبدا يعني ال )Semi( الشبه مفهوم
 استطاعت عريضة، مدنية حوامل فهي وحيادها، الدولة وشرعية للقانون مستقرة بيئة ظل في المؤسساتية صيغته تكتمل ولم عفويًا، ولد

 الثورة. عبر دولته يستعيد مجتمع إلى اإلرادة مسلوب مجتمع من ونقله الخوف جدار كسر وهو المجتمع، في رئيسة مفارقة تحقيق
 مرة المشابه الفعلي، وجودها على داللة ذات Semiconductor المعادن أشباه في العلمي وصفها من Semi الـ واستعارة
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 ووظيفتها عملها آلية في ومشروطة محدودة لكنها المعادن، كما ناقل أنها من الرغم وعلى وظيفتها، بحسب للمعادن أخرى والمغاير
  به. القيام المستقرة المعادن تستطيع ال مهًما وظيفيًا دوًرا تؤدي هذا ومع الفيزيائية،

 البنفسجية فوق األشعة من علمية اصطالحية استعارة على الداللي اللغوي ببعده علميًا )Ultra فوق (ما مفهوم يحدد بينما
(Ultraviolet)، تفترق لكنها الفيزيائية، الموجية الخصائص حيث من المرئي الضوء طبيعتها في تشبه مرئية غير أشعة وهي 

 والحارقة العالية لطاقتها الحمراء، تحت ما األشعة بمثل الليلية، الرؤية في منها االستفادة يمكن فال العالية، وطاقتها موجتها بقصر عنها
  بالضرورة.

  

  التاريخية المكونات -2

 المنطقة دول وجميع العربي الربيع فدول بعد؛ مهّماته تنجز ولم الكبرى، التحوالت عام وعربيًا، عالميًا مذهل عام ،2011 العام
 فمنذ وتقوضه. الوطني، مشروعها تهدد دينيًا متطرفة وأخرى الزمن، مع تتنامى سياسية صيغة بين تنوس تجربة مخاض في دخلت
 من والشعار السورية، للثورة شعاًرا »المدنية الدولة« تعبير ونخبتها سورية مثقفي من كثير ألسنة على درج السورية الثورة بداية
 أتت وحيث ظلها. في المجتمعي الكل يعمل معًا، آن في وواجب هدف هي أيديولوجية مقولة تمثل وقد فكرية، خالصة المبدأ حيث

 ُحّرمت خلت، لعقود السياسي االستبداد تجربة طوال السورية النخب له طمحت وذهني، فكري مضمون عن تعبيًرا المدنية الصفة
 النقابات من متنوع طيف محض لتصبح الحيادية، مقوماتها من واألهلية المدنية السوري المجتمع منظمات وفُرغت السياسة، فيها

 دستور بحسب دستوريًا والمجتمع الدولة قائد البعث حزب قيادة ظل في هيمنته وتكريس الحكم، إدارة في الغرضية المهنية والجمعيات
 طاقات توحيد على تعمل تقدمية وطنية جبهة ويقود والدولة، المجتمع في القائد الحزب هو االشتراكي العربي البعث (حزب 1973
 ديمقراطية، دولة سورية عُّدت حيث ،2012 دستور في وتعديالته )3( العربية) األمة أهداف خدمة في ووضعها الشعب جماهير

 األولى مادتيه في وذلك للطوائف، الشخصية األحوال إلى إضافة للتشريع رئيس مصدر اإلسالمي والفقه اإلسالم، فيها الرئيس الدين
 وتضمن مصالحهم، وترعى المواطنين، تضم هيئات والجمعيات المهنية والنقابات الشعبية المنظمات العاشرة مادته في وعد والثالثة،

 غير المستقلة المدني المجتمع لمنظمات ذكر أي دون من المرعية القوانين ضمن .)4(الشعبية رقابتها وممارسة استقاللها الدولة
 الثامنة مادته عن نًصا تخليه من الرغم على وذلك ،NGCO Non-Governmental Civil Organization الحكومية

 األولى وظيفتها المدني المجتمع منظومة بذلك لتفقد والمجتمع، الدولة قيادة في الوطنية وجبهته الحزب دور حول السابق، الدستور في
   آخر. جانب من واإلنسانية المدنية للحقوق واالنتصار جانب، من السياسية الحيادية في واألسمى

   

                       
  .1973دستور الجمهورية العربية السورية،  )3(
  .2012دستور الجمهورية العربية السورية،  )4(
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  سياسي وعجل مبكرة تجربة جنين -3

 المستقل بمفهومه وصوغه مدني، مجتمع تكوين إلى الرامية المحاوالت تلك نادرة تكون تكاد السورية المسألة تاريخ في
 من اعتراف سحب محاولة في األقل على أو الوهمية، المدنية بصيغتها النقابية وجمعياته ومؤسساته النظام، سلطة عن والعصري

 من 99 الـ بيان 2000 عام صيف شهد فقد .2000 عام بعد خاصة والحاكمة السلطوية منظومتها خارج مؤسسات بوجود النظام
 القائمة، مشكالتها من سورية إخراج هدفها لإلصالح، دعوات لتصعيد حان الوقت أن رأت أولى، مبادرة بوصفه السوريين، المثقفين
 بيان تضمن الذي األلف بيان بعده ليأتي والمستقبلية، القائمة التحديات بمواجهة والسوريين سورية قيام أجل من الظروف وتوفير

 السياسية السورية النخب من عدد إليهم انضم حين السياق، هذا في المحاوالت إحدى بوصفه السوري المدني المجتمع إحياء لجان
   .)5( وجذريته الفكري بالمسار وربطها السياسية الحالة إصالح إلى تدعو واالجتماعية

 بصفتهم األفراد حرية من تنشا المدني المجتمع فكرة أن هو األلف، بيان في المدني المجتمع إحياء للجان الرئيس الموضوع
 ديمقراطية مؤسساتية منظومة ضمن منها كل تطلّعات مع يتناسب بما مجتمعاتها في الطبيعية حقوقها تمارس »مستقلّة« حّرة ذوات

 في اإلنسان حقوق منظمة تأسست 2001 صيف ففي اإلنسان، حقوق جمعيات على العمل فكرة أتت ذاتها التجربة سياق وفي .)6(
 اإلنسان لحقوق السورية المنظمة مثل: من والمعلنة منها السرية الحقوقية السورية الجمعيات من عدد وتالها (ماف)، سوريّة

  .)7( 2011 عام قبل تأسس ومعظمها اإلنسان. لحقوق السوري المرصد (سواسية)،

 سياسي مشروع إلنجاز التسرع بفعل وذلك بالهيمنة، المفرطة السياسة الصيغة عن واستقاللها المدنية الفكرة تبددت ما سرعان
 من الرغم على سورية، سياسية مشروعات مناقشة موضع في لسنا وكوننا .)8( 2005 عام دمشق إعالن هو محتوى وأكثر أكبر

 والسياسي، المدني بشقيه المعارض العمل وتجربة سوريّة، تاريخ في مهما وطنيا منعطفًا بوصفها وجودها، وضرورة تجربتها أهمية
 عدة أماكن في لليوم ونقاش جدل محط الموضوعة هذه بقيت وقد كلهم، بمعارضيه التنكيل عن يتوانى ال ديكتاتوري نظام ظل في

 المثقف فكرة كانت المستقلة ومنظماته المدني المجتمع موضوعة أن كله هذا في المركزية النقطة أن إال ،)10( ،)9( وتحليلية نقدية
 األمنية السلطة أجهزت وقد سياسيًا، ناعمة بصورة االستبداد جدار لكسر محاولةٍ  في والتجربة، الرؤية مستوى في السوري والسياسي

  ومؤسساته. الحكم في الديموقراطي اإلصالح يستهدف عام، سياسي عمل إلنجاز التسرع بسبب سريعًا عليها

 حدد التي الفعلي، المدني والمجتمع المواطنة دولة وتحقيق الدولة مؤسسات وإصالح العام السياسي لإلصالح العميقة الرؤية إن
 المدنية، على سابقة تأتي المدني، المجتمع إحياء لجان في الفاعلين المشاركين أحد )11( الجباعي الكريم جاد مفهوماتها وناقش أولوياتها
 هي أّوالً  المدني العمل تجربة لتغدو مؤسسيًا، تأسيسها قبل والثقافية االجتماعية بوابتها عبر بدايةً  المجتمع في تنشط المدنية فالتجربة

 السلطة به تنبأت ما هذا شامل. إصالح إلى يفضي عام سياسي لعمل اإلصالحية بالتيارات ليدفع والمعرفي، الثقافي الحيزين في الشغل
 المعارض العمل في سريعًا خطت التي السورية السياسية النخبة اعتقال ثم ومن الثقافية، المنتديات إقفال إلى فسارعت بسرعة،
 المدنية التجربة منجزات على حافظت هي وال والمعارض، العلني العام السياسي العمل ساحة إلى الخروج استطاعت هي فال العلني،
  الغضة.

  

  حرة ونقابات اتحادات -4

 المبكر باالنخراط والمدنية والثقافية السياسية السوري المجتمع فاعليات من عدد تحركت العفوي، وحراكها الثورة فجر بدء منذ
 ظهرت وقد وتنمو. وتتقدم تتكّون ثورة سياق في والمدنية، السياسية الفاعليات من عدد السياق هذا في تكّون وحركتها، الثورة في

 الجغرافية مساحة في الجغرافية وامتداداتها الثورة مناطق في المحلية، التنسيقيات مع المنظم الشعبي التضامني المدني العمل باكورة
 مهمتين عاتقها على وأخذت )Committee Coordinates Local )12 المحلية التنسيق لجان وشكلت كاملةً، السورية

   رئيستين:

  وشعاراته. أهدافه وتحديد الشعبي الحراك تنظيم في اإلسهام .1

 والغذائية الطبية بأبعاده اإلغاثي العمل إلى الحقًا وانتقاله للعالم، وصورته السوري الثوري للحدث اإلعالمي والنقل التوثيق .2
   المدنية. والحماية واإلنقاذية والسكنية

                       
  .2005كانون األّول/ ديسمبر  12، 979عدد  لوسط،، ا»لجان إحياء المجتمع المدني ومسار اإلصالح في سوريّة«فايز سارة،  )5(
  .2005آذار/ مارس  9، 1132، العدد الحوار المتمدن، »التحديات ودرب األلف ميل -الضرورة -ة في تجربة لجان إحياء المجتمع المدني في سوريّ «عماد يوسف،  )6(
  . http://www.anhri.net/syriaالشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان، الموقع الرسمي،  )7(
  .2007ألول/ أكتوبر تشرين ا 1، األوان، »قراءة في تجربة لجان إحياء المجتمع المدني السوري«أكرم البني،  )8(
  .2015آذار/ مارس 10، المدنسارة عبد الحي، حازم نهار لـ "المدن": مسار هيئة التنسيق انحداري.. وال أحد يحتكر الثورة،  )9(
أيلول/ سبتمبر  16، الرأي العام المؤسسة السورية للدراسات وأبحاث، »المعارضة السورية بين بذور الحرية وطعوم االستبداد، دراسة نقدية بنيوية«جمال الشوفي،  )10(

2016.  
  .89)، ص 2003، (دمشق، دار عالء الدين للطباعة والنشر، 1ط، جاد الكريم الجباعي، قضايا النهضة )11(
  . sy.com-http://www.lccلجان التنسيق المحلية، الموقع الرسمي،  )12(
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 السلمي المدني للعمل األساسية واللبنة األول المفهوم ،2012 عام مائة نحو تنسيقياتها عدد بلغ التي المحلية التنسيق لجان مثّلت
 والعمل والتعاون التنسيق فكرة وترسيخ الشعبي، المد مستوى على التقدم من كثيًرا وحققت التضامنية، األهلية المنظمات صيغة في

   والحديث. والمنظم المؤسس بمفهومها مدنية ومنظمات هيئات تأليف دون من التطوعي، المنظم المدني

 الفساد خلت، لعقود عمله وطال والنظام، الحكومة عن المستقل النقابي العمل باكورة ظهرت المحلية، التنسيقيات موازاة وفي
 المهنية اإلمكانات أمام واسعًا طريقًا الثورة فتحت فقد الحاكمة، والسلطة البعث حزب لمصلحة والسياسي األمني والتجيير والهيمنة
 النقابات من كثير السياق هذا في تكّونت عدة. مجاالت في والحقوقية المدنية وثقافتها فكرها وفق واستقاللية، بحرية للعمل والنقابية
 األطباء اتحاد األحرار، سوريّة كتاب اتحاد األحرار، الصحافيين اتحاد منها: السورية الحياة قطاعات مختلف في الحرة، المدنية

 الحر الوطني التجمع األحرار، السوريين األكاديميين مجلس األحرار، سوريّة محامي اتحاد األحرار، سوريّة طالب اتحاد األحرار،
  والمستقلة. الحرة السورية والجمعيات النقابات من كثير وغيره الدولة، قطاعات من عملهم من للمفصولين

 حديثة، أم التكوين سابقة سواء السورية اإلنسانية الحقوقية المنظمات من كثير مع بينها فيما واالتحادات التنسيقيات هذه تعاونت
 ومجريات األرض واقع في العسكرية األطراف من أي من السورية المدنية الحال بحق والحقوقية اإلنسانية االنتهاكات توثيق في

 في الثورة دخول إلى وانطفائها، هذه الجنينية المدني العمل صيغة خبو في الرئيس السبب المحليين من كثير يعزو وهنا أحداثه.
 مجموعة تحديد يمكن لكن آخر، مكان في واسعة ومناقشة جدل محط هذا يكون وربما المطرد، وتناميه 2012 عام في المسلح الجانب

  الدراسة: إطار في والمتعلق السياق هذا في النقاط من

 المرتبطة و/أو المستقلة المدنية بصيغتيه المدني العمل فكرة واالتحادي التنسيقي بشقيها التضامنية األهلية المنظمات حملت -أ
 يستهدف مدني عمل جنين كانت فقد والقوانين، التوصيف ناجزة مدني عمل منظمات تكّون أن دون من سياسيًا، واالئتالف بالحكومة

   كلها. بأبعاده الشعبي والحراك الثورة

 في استمرت فقد عملها، وطرق أهدافها في طور بل واالتحادات، التنسيقيات هذه عمل يلغ لم عسكرية ثورة إلى التحول - ب
 لحقوق الدولية باالنتهاكات يتعلق فيما وأممية عالمية كبيرة استناد نقط تقاريرها ومثّلت الثورة، ألحداث والتوثيقي اإلعالمي النقل

 المتشددة أم المعارضة على منها المحسوب المسلحة التشكيالت أم العسكريون، وحلفاؤه النظام يرتكبها التي سواء ،)13( اإلنسان
 التنسيق لجان جريدة -عالحرية طلعنا جريدة ومحرري االنتهاكات توثيق مكتب أعضاء اختفاء وثقت التي تلك بمثل منها، والمتطرفة

   .)14(الشرقية الغوطة في المحلة،

 العسكري العمل رقعة وتوسع العسكرية، العمليات احتدام رغم المدني بعده على التضامنية الشعبية المنظمات من كثير حافظ - ج
 من كبيرة إعالمية عالمية لفتة كثير، وغيرها )15( نبل كفر الفتات شكلت فقد مرحليًا، وأهدافه المدني عمله صيغة في وغير الثوري،

   كافة. الثورة مناطق في العسكرية العمليات اشتداد غمرة في حتى وأهدافها، المدنية الثورة رؤية توضيح على قدرتها حيث

 العسكرية، العمليات أثناء في المدنيين حياة إنقاذ في المدني عملها في كبيًرا عالميَّا رصيًدا »البيضاء القبعات« منظمة حازت -هـ
 جائزة لنيل رشحت التي البيضاء القبعات إلى ثم السوري المدني الدفاع لجان إلى األولى المحلية التنسيقيات عن تطورت صيغة وهي
 بشكل المدني العمل محاولتها من الرغم وعلى .)17( أجمع العالم احترام حازت أنها إال الجائزة تحز لم أنها ومع ،)16( للسالم نوبل

 مثل مثلها المباشرة الروسية العسكرية للعمليات هدفا كانت أنها إلى المعقدة، وتداخالته العسكري الصراع تركيز أماكن في حيادي
 الصحة منظمة وثقته كما النظام، سيطرة خارج مناطق في واإلعالمية الحقوقية الرصد ومراكز والمشافي المدنية المنظمات بقية

  .)19( ،)18( وغيرها العالمية

 البقية وقع بينما مهجر، أو مقتول أو معتقل بين أفرادها وتشتت هجرت، أو معظمها األهلية المنظمات هذه فاعليات صفيت -و
 كثيًرا دفع ما العسكري، تطورها أمام للثورة والسلمي المدني المد النحسار واالمتداد الفاعلية حيث من ثوري عمل فراغ في منهم
   والتمكين. التمويل احتاج منظم مدني عمل نواة تكوين أو المسلح العسكري بالعمل االلتحاق إلى إما منها

                       
  https://www.amnesty.org/ar ، الموقع الرسمي،2016 /2015تقرير منظمة العفو الدولية السنوي لعام  )13(
  .2016تشرين الثاني/ نوفمبر  30أخبار المجتمع المدني السوري، صدى المجتمع المدني، -
  .http://www.un.org/arabicاألزمة السورية،  -مركز أنباء األمم المتحدة-
آذار/ مارس  UNHCR 15–المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  ،لمساعدة للبقاء على قيد الحياةإلى احاجة ي يون شخص داخل سورية فمل 12أكثر من -

2015.  
  .2016تموز/ يوليو  12مراسلون بال حدود: سوريّة األخطر في العالم على حياة الصحفيين، المصري اليوم، -
  .2014كانون األول/ ديسمبر  9، 50، ع: طلعنا عالحرية، »عام على الغياب«ليلى الصفدي،  )14(
  .2016كانون األول/ ديسمبر  20، 82، العدد طلعنا عالحريةورزان وناظم وسميرة ووائل مصيرهم مجهول، » ألف وثمانون يوًما«كمال شيخو،  -
  . 2011تشرين الثاني/ نوفمبر  11 العربية.نتتات الساخرة خالل التظاهرات، كفر نبل المحتلة المدينة األشهر سوريّة بالالف )15(
  .2016آب/ أغسطس  23، تقرير حلقة الواقع العربي نت-الجزيرةأصحاب القبعات البيضاء أمل المدنيين في سوريّة،  )16(
  .2016ألول/ أكتوبر تشرين ا 8، 24-فرانسمدنيون يقاومون الحرب في سوريّة، » القبعات البيضاء«متطوعو  )17(
  .2016تموز/ يوليو  25مستشفيات ميدانية في حلب، المدينة،  4النظام السوري يقصف  )18(
  .2016كانون األول/ ديسمبر  11، بلديحوادث اعتداء على مراكز مدنية في سورية خالل شهر)،  208أحمد عبد الحق، ( )19(
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 السياسية وأهدافها الثورة خط والتزمت المعارضة، العامة السياسية السورية التشكيالت في معظمها المنظمات هذه أسهمت -ز
 للمسألة السياسية الرؤية في وتباينات انقسامات من السورية المعارضة طال ما طالها أن إلى أدى ما التفاوضية، وحاالتها المدنية،

  األول. التضامني عملها وتشتيت األولى، المدنية حالتها من إخراجها النتيجة، وفي السورية،

 مقارنة المكتمل التأسيس مستوى على والقوانين األهداف ناجز غير مدني عمل نواة التضامنية األهلية المنظمات هذه كونت -ح
 لم )Semi-Civic( مدنية شبه حاالت بوصفها والمدنية الحقوقية وصيغته المدني الفكر تحمل هي العامة، المدني العمل بمنظمات

 فكرة حملت أنها يميزها ما وأهم والقانون، الدولة مستوى على استقراره مشروع تحقيق بعد ينجز لم مجتمع في الكلية صيغته تكتمل
 وفق وإعالًما، وممارسة فكًرا نفسها عن عبّرت أنها إال عملها، شروط خالل من وجودها منطقة عن تعبر كانت وإن المواطنة،
  إثني. أو أقلوي أو إسالمي مناطقي »بازار« دون من العامة سوريتها
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  والحديثة المستقلة السوري المدني المجتمع منظمات -5

 ففي .2011 عام بعد السورية الثورة إثر في تشكلت التي المستقلة المدنية والمنظمات المؤسسات تلك أهم يلي فيما ندرج
 التنسيق وبقي الثوري، العمل مرحلة في وسلمية مدنية بأهداف تدريجيًا المدني المجتمع منظمات من عدد تشكلت العام الموضوع

 السورية المدني العمل منظمات من كثيًرا طياتها في ضمت الكبيرة التحالفات هذه أوسع. مدنية تحالفات في دخلت أن إلى محدوًدا بينها
 مواقعها في وردت كما المتعاقبة وبياناتها وتقاريرها تأسيسها ونظم أهدافها توثيق على وسنأتي والتشاركية، التشبيك مفهومي تحت

  عنها. الصادرة اإللكترونية أو الورقية ومجالتها الرسمية

 سعى المنظمات هذه من وكل خارجه، في وأخرى السوري الداخل في تأسست منظمات إلى إجرائيا المنظمات هذه تقسيم يمكن
 »المؤامرة« مفهوم عن االبتعاد بغية ولكن أساًسا، سوريّة داخل في تشكلت التي الفتية المنظمات من عريضة قاعدة مع التشبيك إلى

 صفحاتها على عنها والمعلن المتشكلة بهويتها المنظمات هذه سندرج كهذا، تقسيم في المبيتة الخارج مع والتعامل السيئ، المخابراتي
  بذاتها. نفسها عن لتعبر الرسمية ومواقعها

  

 :Union of Syrian Civil Society Organizations السوري المدني المجتمع منظمات اتحاد -أ

 مجتمع نحو شعار تحت دمشق إلى تنتقل ريثما لها، أوليا مقًرا إسطنبول من متخذة وتركيا بلجيكيا في 12/1/2012 في تأسست
 في ويقبل السوري، والمواطن الوطن بشؤون تعنى مدني مجتمع منظمة (االتحاد تعريفها: مقدمة في جاء ،)20( أفضل سوري مدني

 بأي مرتبط وغير مستقل، حكومي، غير اتحاد وهو وخارجه، الوطن داخل السورية، المدني المجتمع منظمات مختلف عضويته
   .25العرقي) أو القومي أو الطائفي أو الديني االنتماء أساس على أعضائه بين يفرق وال سياسي، حزب

 الداخل في سورية محافظة 14 من محافظات 9 في تتوزع فيه عضًوا منظمة 117 يضم المنشورة تقاريره بحسب واالتحاد
 واعتماد والدراسات والبحوث والتدريب المدني الوعي بنشر ونشاطه أهدافه حدد وقد يحددها. لم عالمية مناطق 7 في وموجودة

 25 المانحة الدولية الجهات جانب من األعضاء المنظمات لمشروعات الدعم تقديم عبر المستدامة التنمية إلى اإلغاثة من االنتقال
 .)21( االتحاد اإللكترونية جريدته عبر اإلعالمي والنشر

   

                       
  .http://www.usycso.orgرسمي، اتحاد منظمات المجتمع المدني السوري، الموقع ال )20(
  . http://www.usycso.org/nodeالسوري -المدني-المجتمع-منظمات-اتحاد-مجلة )21(
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  :Mouvement de la société التعددي المجتمع حركة -ب

 بقدر صريحة، مدني مجتمع حركة أنها على الداخلي، نظامها وفي وال تأسيسها، ورقة في ال التعددي المجتمع حركة تفصح لم
 من متخذة ،2012 أكتوبر األّول/ تشرين في باريس في تأسست ديمقراطي، نهج ذات سياسية اجتماعية حركة كونها عن إعالنها

 االنتقالية المرحلة ومالمح العهد وثيقة مع واتفقت ،)22( اإلنسان لحقوق الدولية المبادئ وفق وذلك مشروًعا، حقًا النفس عن الدفاع حق
 إلسقاط استراتيجية ضرورة للثورة المسلح الخيار إعالنها من الرغم وعلى .2012 تموز في القاهرة مؤتمر عن المنبثقتين سوريّة في

 المجتمع (حركة الداخلي ونظامها التأسيسي بيانها في جاء كما .)23( السلمي -المدني للحراك دعمها تأسيسها بيان في جاء فقد النظام،
 واحترام والعدل الحرية مفهوم يخص فيما التفكير قواعد وتطوير الديمقراطي الوعي نشر هدفها سياسية اجتماعية حركة التعددي

 والسياسية، والفكرية والقومية الدينية انتماءاته وغنى السوري المجتمع تنوع حقيقة من المدني المجتمع حركة وتنطلق االختالف،
 البيان بالكامل الحركة وتتبنى االختالف، في وبحقه باآلخر تؤمن مجتمعية ثقافة إلى الوصول بهدف التنوع هذا استثمار وضرورة

 النزعات جميع نزع ضرورة وعلى الرجل، مع ومساواتها المرأة حقوق على الحركة أكدت .28 بتفاصيله) اإلنسان لحقوق العالمي
 خاللها من تنشر الكترونية جريدة للحركة السورية. والهوية الحريات وثقافة بالمواطنة والتمسك الطائفية والعائلية والعشائرية القبلية

  .)24( أتارغاتيس جريدة عبر ونشاطها تقاريرها

 

  :Syrian Civil Collation SCC (تماس) السوري المدني التحالف -ج

 منهم المئة في 43 من أكثر حضر مشارًكا، 67 و سوريّة، وخارج داخل من مدني عمل منظمة 50 من أكثر باجتماع تأسس
 في وجاء بيروت، في 2014 عام نيسان في وذلك ،)25( المشاركين من المئة في 42 الـ تجاوز نسائي وبحضور سوريّة, داخل من

 في السوري الشعب مصالح تحقق وجامعة فاعلة ورؤية اإلنسان حقوق مفهوم وتكريس المواطنة ثقافة لبناء (نسعى تأسيسه: أوراق
 الخالقة المبادرات وإبداع التشاركي العام والرأي القرارات صناعة في المدني المجتمع إشراك عبر االجتماعية والعدالة والحرية الحق

 ال مادامت السياسية أو العقائدية أو الفكرية الخالفات تفّرقنا ال االجتماعي. والتعدد ككل السوري للطيف التنوع على هويتنا تقوم.
 قادر سوري مدني مجتمع التحالف: ورسالة الوطن، بناء عماد هو فالفرد االجتماعي. العقد وأُسس السوري المواطن حقوق تمس
 وإنسانيًا حضاريًا متفاعل اجتماعي فضاء وتوليد والثقافية االجتماعية االقتصادية التنمية في المجتمع وحاجات بمطالب النهوض على

 والوصول الرشيد، الحكم سلطة وتطبيق القانون سلطة وتكريس المدني العمل وثقافة االجتماعية العدالة وتندرج ،)26( عالميًا) ومندمج
 مراكز على (لوبي) ضغط كتل وبناء األهلي والسلم السالم وبناء الوطنية المصالحة وتعد له، عامة أهدافًا للسوريين جامعة رؤية إلى

 .31 المعلنة ألهدافه للوصول آلياته أهم هي القوانين، واحترام التزاماتها تطبيق على التنفيذية السلطات وإلزام السياسي القرار صنع

 لقاءات في السياسية الوفود عن مستقلة بصورة السوري، السياسي الحل في المشاركة ضرورة التحالف أدبيات في جاء وقد
  والتشاركية. التشبيك مفهومي على يعمل لكنه السورية المدنية للمنظمات عامة مرجعية ليس التحالف وأن التفاوضية، جنيف

  

  :Syrian Feminist Lobby السوري النسوي اللوبي -د

 في السوريّات الناشطات من مجموعة يضم حزبيًا مستقل سياسي لوبي وهو بتركيا، إسطنبول في 15/7/2014 في تأسس وقد
 وحدد ،)27( السياسي القرار صنع عملية في للنساء وفاعلة متساوية مشاركة أجل من الضغط إلى اللوبي وهدف المرأة، حقوق مجال
 لمجتمع تسعى اإلنسانية، النساء وحقوق لإلنسان العالمية بالحقوق ملتزمة تعددية ديمقراطية مدنية دولة هي (سوريّة رؤيته في اللوبي

 بين الكاملة والمشاركة والمساواة االجتماعية العدالة مبادئ لتحقيق الدين، أو الطبقة أو الجنس أو العرق أساس على التمييز من خال
 في المعلنة وأهدافه للوبي السياسي الشكل من الرغم وعلى .)28( بالدهم) ومستقبل حياتهم في القرارات اتخاذ في والرجل المرأة

 هدف في المعلن المدنية المؤسسات دولة بناء على تعمل وممارستهن عضواته تصريحات أن إال السياسي، القرار صنع في المشاركة
 مع التشبيك خالل من وذلك السياسي دورها وتفعيل المرأة، مشاركة لدعم كلها السياسية القوى على ضغط أداة وهو اللوبي، تكوين

  .)29( ومحلية عالمية ومدنية سياسية وجهات منظمات

 

                       
  .2012تشرين األول/ أكتوبر  12العربية.نت، تأسيس حركة المجتمع التعددي السورية المعارضة في باريس،  )22(
  . http://mspsy.org/arحركة المجتمع التعددي، الموقع الرسمي،  )23(
)24( http://atargatismag.com .  
  .2014، أيّار/ مايو 8، عدد بناة المستقبلجورج ك. ميالة، (اإلعالن في بيروت عن استكمال تأسيس التحالف المدني السوري)،  )25(
  . http://civilsyria.netالتحالف المدني السوري تماس، الموقع الرسمي،  )26(
  .2014تموز/ يوليو  15، كلنا شركاءوليد غانم، (اللوبي النسوي السوري من أجل المشاركة السياسية)،  )27(
  . http://syrianfeministlobby.comاللوبي النسوي السوري، الموقع الرسمي،  )28(
  .2015كتوبر تشرين األول/ أ 15، ع: طلعنا عالحريةرامي العاشق، (اللوبي النسوي السوري ترف أم حاجة)،  )29(
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  المجتمع المدني السوري بين الرؤية والواقع  
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 :Syrian women's Network السورية المرأة شبكة -هـ

 غير ديمقراطية ومنظمات شخصيات (تضم بها التعريف وثيقة في كتب وقد السورية، النسائية المبادرات سياق في تشكلت
 االنتقالية، العدالة وتحقيق األهلي والسلم اإلنسان وحقوق الديمقراطية ترسيخ وعلى الجنسين بين المساواة على تعمل مستقلة حكومية

 ديمقراطية مدنية سوريّة نحو الديمقراطي التحول عملية في فاعلة قوة وتكوين المستقبل، سورية في القرار صنع في المرأة ومشاركة
 التامة المساواة على ينص عصري دستور على التوافق ضرورة على الشبكة تأسيس وثائق ونصت .)30( سيادة..) ذات موحدة حّرة

 لحقوق العالمي اإلعالن من الشبكة وتتخذ كلها، ضدها العنصري التمييز أشكال ومناهضة والسياسية، المدنية الحقوق في للنساء
 المرحلة في المرأة مشاركة ضمان على الرئيسية الشبكة وتعمل .35 السوري الدستور في تضمينه على تعمل أساسية مرجعية اإلنسان
 تعمل كما الوطنية، المصالحة لجان في النساء وإشراك ومدنيًا سياسيًا وتأهيلها المرأة تمكين على والعمل مستقلة، بصورة االنتقالية

  المشروعات. هذه وتبني النزاعات، وحل األهلي السلم لحماية مشروعات إطالق على

 

  السورية للمرأة االستشاري المجلس -و

 سيدات من مجموعة عضويته في وضم ،)31( 3 جنيف مباحثات في مستورا دي ستيفان الدولي المبعوث قدمه مجلس وهو
 وقد الدولة، بناء وتيار تماس من سيما وال والموالية، المعارضة السورية الهيئات من انتماءاته باختالف السوري المدني المجتمع
 لسان على نقدها في جاء التي السورية المرأة شبكة من خاصة عضواته، وانتقاء المجلس، هذا تأليف آلية تدين عدة بيانات صدرت
 بها يضطلع أن يجب وكان السورية، المرأة تجاه الكاملة مسؤولياته يتحمل لم المجلس (هذا االئتالف: رئيس نائب -المسالمة سميرة
 كل ومعالجة السياسي االنتقال لفكرة تمويه عملية من النظام يريده ما ينقل أن حاول الواضح ومن الدولي، الوسيط من قريب كونه

 فيه: جاء الذي السوري النسوي اللوبي بيان وأيًضا .)32( عليه) هي ما على السورية الحالة تستمر أن فقط لحساب االقتصادية القضايا
 وال كاملة، بصالحيات انتقالية حكم هيئة عبر ديمقراطي جذري انتقال دون يتم أن يمكن ال سورية في والمستدام العادل السالم (إن

 النضالي والحقوقي السياسي دورهن عن بعيًدا »سالم كصانعات« معلبة بمفاهيم أدوارهن وتنميط النساء النسويات/ دور تسطيح يمكن
 إال االستشاري، المجلس بها نادى التي السوري النظام عن العقوبات رفع بيانه في اللوبي ورفض ، )33( االستبداد) أشكال كل ضد
 شخصية رؤية عن إال يعبر وال البداية منذ له مخطط دور ذا الخش ندى عدته وقد .1جنيف إلى تستند انتقالية حكم هيئة تأليف بعد

 .)34( لممثالته

  

  مدنية بأدوات سياسية هيئات -ز

 تماًما، النظام سيطرة مواقع وفي سوريّة داخل السياسية الهيئات من كثيًرا المعارضة السورية الشخصيات من مجموعة شكلت
 تأهيلها في والمشاركة المدنية، المنظمات من عدد تأسيس على عملت أنها لوال والبحث، الدراسة موضوع خارج بداية يبدو وقد

 سياسية بأهداف ولكن الكالسيكية، الحزبية عن بعيدة بمسميات والحركات التيارات هذه نشطت وقد والمعنوي، المادي دعمها وتأمين
  الحصر): ال المثل سبيل (على أبرزها كان واضحة، علنية

  المدنية. سوريّة جذور منظمة أسس الذي )35( الدولة بناء تيار -

 ثم الكردستاني، الديموقراطي االتحاد حزب مع تحالف الذي )36(التنسيق هيئة عن المنشق حقوق) مواطنة (قيم قمح تيار -
  عنه. انشق

  المعارضة. الداخلية الديمقراطية الوطنية الجبهة أخيًرا ألّفت التي )37(الديموقراطي الوطني العمل هيئة -

  أيًضا. النظام سيطرة مناطق في والناشطة الدولة، بناء تيار عن )38( والمنشقة الوطني البناء حركة -

                       
  . http://swnsyria.org شبكة المرأة السورية، الموقع الرسمي، )30(

  .2016آذار/ مارس  24مجلس ديمستورا النسوي السوري، مركز الشرق العربي،  )31(
  .2016آذار/ مارس  27، ميكرو سوريّةسميرة المسالمة وشبكة المرأة السورية وآراء حول (االستشاري النسوي) لديمستورا،  )32(
  .2016آذار/ مارس  24بيان من اللوبي النسوي السوري بخصوص المجلس االستشاري النسائي لديمستورا، كلنا شركاء،  )33(
  .2016آذار/ مارس  27 ليفانت،ندى الخش لليفانت: دور النساء في مجلس ديمستورا كان مخطًطا له منذ البداية،  )34(
أنها دولة ديمقراطية مدنية محايدة تجاه أي أيديولوجيا أو عقيدة، أساسها عقد اجتماعي يصوغه السوريون بإرادتهم الحرة على مبدأ  رؤية التيار المستقبلية لسوريّة على )35(

سيًا ومدنيًا داخل سوريّة، علنية سيا المواطنة والمساواة بين المواطنين السوريين جميعًا بغض النظر عن جنسهم أو عرقهم أو دينهم أو طائفتهم أو ثقافتهم. عمل التيار بصورة
 وهناك كثير مما أشير حول جهات تمويله، خاصة بعد تصريحاتهم المواربة تجاه الثورة.

 PYD. فمن تحالف هيئة التنسيق لالنشقاق عنها والتحالف مع ال 3/3/2015، 2352إيلي حنا، (تأسيس تيار قمح: هيثم مناع يزرع خارج بيدر الهيئة)، األخبار، ع:  )36(
  ردي ومن ثم االنشقاق عنه، وهكذا في أوقات ومقومات ال تشي إّال بالبحث عن تحالف أكبر لتمرير سياستهم.الك

  منشقة عن هيئة التنسيق يترأسها محمود مرعي، وتعمل بالداخل السوري وفي منصات عدة. )37(
االنتقالية جميعها من دون تسميتها كذلك، وتروج لنظام ديمقراطي محلي من دون مرحلة  تفيد األوراق الصادرة عن الحركة بأنها تعمل وفق المفهومات المتعلقة بالمرحلة )38(

 انتقالية يشبه سوريّة المفيدة، عقدت لقاءات عدة مع منظمات عمل مدني خاصة بدمشق والسويداء وغيرها.
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 مشتركة مدنية -سياسية عمل حلقات التيارات هذه مثّلت وقد لكثرتها، تحصى ال تكاد وهناك هنا المنتشرة التيارات من وكثير
 والدولة »العلمانية« مسميات باتجاه تصاعدي خط وفق بالمدني، السياسي العمل فيها يتداخل بينية، منصات وفق عملها خالل من

  موسكو. منصة األستانة، منصة حميميم، منصة القاهرة، منصة دمشق، منصة المنصات: هذه أهم كان الروسية، البوابة من العلمانية

  

  أولية ومقاربات مقارنات -6

 هذه فيها تلتقي العامة النقط من مجموعة تحديد يمكن والتأسيس والحضور التمثيل ظروف حيث من العام المقارن اإلطار في
  يأتي: ما في عنها، المنشورة وتقاريرها بياناتها إلى بالعودة وذلك المنظمات،

 والمنظمات الفعاليات فهذه فقط، عنها المعلن بنصوصها أخذ إذا المنظمات، هذه بين التفريق باحث أي على يصعب يكاد -1
 األوروبي المدني المجتمع منظمات وهيكلية المدني العمل مفهومات من اتخذت المختلفة، المرجعية وأيديولوجياتها بانتماءاتها مجملها،
 الديمقراطية. ثورته نجاح تحقيق إلى يسعى مجتمع في للتطبيق جاهزة عامة شعارات والمكتملة الناجزة

  والمنظمات. التيارات هذه لمجموع الرئيس المستند هي المواطنة ومفهومات اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن -2

 غرضية، سياسية حاالً  يستبطن كان ما بقدر الصرف بالمعنى مدنيًا يكن لم الكبيرة، المدنية والكتل التجمعات هذه بناء إن -3
 البحث المدنية -فوق ما لقياداتها فكان الثلث، بنسبة االنتقالي الحكم نظام في مشاركتها تشجيع في واضحة بصورة وتجلت ظهرت

 المجلس في واضًحا ظهر ما وهذا الواقع، أرض على قواعدها إلى النظر دون من المتكّونة لجناتها في التبّوء مركز عن الدائم
 المدني المجتمع بوابة من للدخول وتماس، قمح مثل من ،3 جنيف انطالق قبيل تيارات وتكوين لديمستورا، النسائي االستشاري

  للمفاوضات.

 األهلية الحاالت مع والتشاركية التشبيك مبدأي على وعملت سوريّة، خارج لها مكاتب اتخذت معظمها المنظمات هذه -4
 والتطوعي، التضامني عملها بقدر كليا ناجزة مدنية حاالً  تمثّل لم التي تلك السوري الواقع في المدنية) (شبه المدنية تجاه النزاعة
  معًا. آن في منها والسري عنها المعلن والمنظمة، منها األهلية الشعبية اإلغاثة وهيئات التنسيقيات بطريق

 الدولي السياسي القرار صنع مراكز من القريب وجودها أساس على المؤسسات هذه في المدنية-فوق ما المنظومة عملت -5
 صلةَ  وعملت تفصيل، دون من معها التاريخية الثقافية أو المعيشية صالتها بحكم الكبرى الدولية والمنظمات الهيئات ومن واألممي،

 الممارس العنف بحكم العمل سبل بها تقطعت التي سوريّة في المتشكلة المدنية شبه والحركات العالمية، المنظمات هذه بين وصل
  بينها. المنظم المؤسساتي العمل عن وعجزها السورية، المعارضة مؤسسات فاعلية ولعدم واعتقالها، وتهجيرها عليها

 من قلة إالّ  مدنهم، من السوريين المواطنين بتهجير للتنديد واضحة إدانة بيانات أي عامة المنظمات هذه عن تصدر لم -6
 هذا في منها القريبة األممي القرار صنع مراكز على الفعلية الضغط أدوات من أيا تفعّل لم كما األلكترونية، جرائدها في المقاالت
 السورية المدنية شبه للحاالت ذاتها، المرجعية في هي األوربية، الدول في السوري الشباب ينفّذها التي المناصرة وحمالت الشأن،
  واتحاداته. ولجانه تنسيقياته في األولى

 إلى أضف ،)39( مستحقيها إلى التصل وإنها وإداري، مالي فساد على الضوء تسلط التي والتقارير البيانات من عدد ظهر -7
 المدنية التحالفات أكبر إحدى بوصفها ،»تماس« سيما وال التحالفات هذه في المفترض الجماعي العمل روح تخرق فردية هيمنة ذلك
 المدني المجتمع تمثيل (مقترح إحداها في جاء سوريّة، داخل المدني العمل منظمات من كثير انسحاب إلى أدت القريب، الوقت في
 مراًرا، الداخلي النظام بنود مخالفة تمّ  حين أشخاص، لمصلحة »تماس« استغالل مشكالت معها مجدًدا لتطفو مهما سببًا 3جنيف في

 المالية الشفافية عن الحديث دار آخر، موقع وفي .)40(الشريكة) المنظمات لعشرات رفض نقطة شكل ما وهو أشخاص تمرير بهدف
 القرارات على الشخصيات هيمنة ظل في له معنى ال صوريّ  تحالف داخل مؤسسات (تأسيس جنيف في والتمثيل الشخصي واالحتكار

   .)41( المتداول) عن وتكتيمها واإلدارية المالية

  

 الكبير الجغرافي وتوزعها عددها لكثرة السوري، المدني المجتمع منظمات بموضوع المتعلقة الرقمية الدراسات هي قليلة -8
 المنظمات هذه بعمل المتعلقة التفصيالت من كثيًرا حمل سوريّة ألجل مواطنون منظمة عملته الذي المسح لكن والخارج. الداخل بين

 إلى: بالعام يشير أن ويمكن ،)42( أدناه) الشكل في (كما

  المنظمات. لهذه الكبير العدد سوى بالعام المسح حول داللة ذات إحصائية معنوية أرقام وجود عدم -أ

                       
  .2015شباط/ فبراير  6، 2512، ع:األخبارخليل صويلح، (منظمات المجتمع المدني السوري: مغارة علي بابا)،  )39(
  .2016شباط/ فبراير  5، كلنا شركاءسيهاد يوسف، (منظمات مدنية تنسحب من تماس)،  )40(
  .2016شباط/ فبراير  14، إيالفبهية مارديني، (اتهامات تطال المجتمع المدني السوري)،  )41(
  منظمة مواطنون ألجل سوريّة، نتائج المرحلة األولى لمشروع مسح الحراك المدني السوري، مرجع سابق. )42(
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 الصحة قطاعات تكون تكاد المنظمات، عدد قائمة المدنية والمجموعات اإلعالم يتصدر فبينما القطاعات؛ بعض إهمال -ب
  جميعًا. أقلها اإلنسان وحقوق والتعليم

 وجودها وتندر المدني، الدفاع بقطاع العاملة المنظمات قائمة درعا بعدها ومن حلب تتصدر إذ توزيعها؛ في العدالة غياب -ج
  للقصف. المعرضة الثورة بمواقع المدنية لشبه الفعلي المدني العمل طبيعة إلى يشير ما المحافظات، باقي في

  عليها. داعش سيطرة إحكام إلى هذا ومرد المدني، العمل منظمات من والرقة الزور دير خلوّ  -د

 الحياد مبدأ على المنظمات هذه مجموع وعمل مثًال)، (السويداء النظام سيطرة مواقع في واإلغاثية المدنية المجموعات نشاط -هـ
 ترفيهية ثقافية نشاطات إلى مجمله عملها وتحول المطلبية، الشارع حركة عن االبتعاد بمعنى المدنية، شبه قواعدها في السياسي

  المتحدة. األمم صالح إلى وتحويلها معظمها، اإلغاثية األعمال توقف بعد عامة،

  

 رئيسًا عمًال  المختلفة القطاعات في العاملة المنظمات نسبة

  

  يأتي: فيما إيرادها يمكن المنظمات هذه بين اختالف نقط من مجموعة توجد المقابلة الجهة في

 باختالفاتها. المعارضة سيطرة أو النظام سيطرة مناطق في المنظمات هذه عمل صيغة بين واالفتراق التمايز .1

 في اإلسالمية بصيغتها المدنية للدولة وتنظيرها المدني، المجتمع منظمات التحاد التابعة المدنية المنظمات نجاح .2
 النظام. سيطرة مناطق في ندر ما إال لها مدنية حوامل لتكوين تسعَ  لم المعارضة، سيطرة مناطق

 على المدني البعد ذات الداخلية السياسية والهيئات التعددي، المجتمع وحركة تماس مثل من األخرى المنظمات قدرة .3
 المعارضة، سيطرة مناطق في نادًرا كان وجودها ولكنّ  منها، الكردية وخاصة بوضوح، األقليات وسط في العمل

 سياسيا. الدولة علمانية في أهدافها وتركزت

 إعالنها من الرغم على النظام، سيطرة مواقع داخل علنًا، عملت سوريّة، داخل المتشكلة المدنية -السياسية التيارات .4
  والتشرد. والقتل المعتقالت في حياتهم السوريون ثمنها ودفع إسقاطه، شعارات بمثل كبرى سياسية شعارات

 التيارات مع سياسيًا -أعاله إليها المشار من- خارجه أم السوري الداخل في المتكّونة سواء المدنية،- السياسية التيارات تحالفت
 نفسها وفرضت الشخوص، ذات من عدة بأسماء منصات لها وأسست سوريّة، »علمانية« خطة في روسيا مع المتحالفة السياسية

 السوري. السياسي الحل في شريًكا الروسية البوابة عبر

 في إليه أشرنا (ما وروسيا النظام قوات جانب من الساخنة الثورة أمكنة في معظمها والتعليمية الطبية المراكز استُهِدفت -
  سابق). مرجع من أكثر
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 واألقليات، الديموقراطية وحماية اإلرهاب، محاربة شعار تحت النظام جانب من سياسيًا الحياد بصيغة المدني العمل استُثِمر -
 ندر. ما إال محض ترفيه لحال األولى، مدنيتها من األقليات مناطق في الشباب وأخرج محتواه من المدني العمل ففرغ

  

  

  

  

  

 

  الهوية: وتنازع السورية المدنية التحقق، طور في تجربة -أ

  تاريخيًا: مدني لمجتمع التأسيس في والمعرفية الموضوعية والمعايير الشروط -

 المحكومة مدنية) قبل ما (عالقات األهلية العالقات بين تاريخيا الفارقة اللحظة هو والتشكل الهوية حيث من المدني المجتمع
 للطبيعة اإلنسان مفارقة كانت فإذا دينية. أم عشائرية أم ريفية أهلية بيئة كانت سواء االجتماعية، البيئة حيث من المتوارث باألصل
 األهلية أم السياسية كانت سواء القَْبلية، المكتملة المنظومات من وخروجه الفرد مفارقة كانت وتطوره، تشكله تاريخ في واسعة خطوة

 واإلنساني، الحرّ  انتمائه ممارسة يستطيع حيث وحريته، واستقالليته فرديته مصافّ  إلى وغيرها، واألسرية الدينية المنظومات فيها بما
 عالقة في والتمايزات التمفصالت من مجموعة عبر األنوار عصر في الليبرالي والفكر الديمقراطي التحول طبيعة ذلك في مرجعيته

 المواطنة موضوعة إلى االنتقال هو والتمايز والمفارقة .)43( بشارة عزمي يحدده كما والدولة المجتمع بين أي الجماعة في األفراد
 في وقاعدته البناء أساس هو الفرد حيث التاريخية، تشكلها وشروط الجماعات مألوف خارج الحرة والممارسات الحقوق وجملة

 واختالف تنوع من فيه بما لألمة العياني التجسيد هو بذلك المدني والمجتمع الليبرالية، والعدالة والمساواة الحرية فكرة ظل في المجتمع
   .)44( وتعارض

 أجله، من الشخصية النفعية والغرضية التوجه تحتمل ال ممارسات كونها حيث من والحداثية العصرية العالقات تعني هنا المدنية
 أيا الدولة، تكون خضم في تشكلت التي الطبيعية الجماعة عن آخر جانب من والنفصاله الجماعة، قبل الفرد لوجود امتداد بذلك فهي

 إلى المفهوم أرجع حيث المدني، المجتمع مفهوم تحديد في ابراهيم) الدين (سعد حدده الذي ذاته األمر وهو التكوين. هذا حلقات كانت
 لكنه المدنية المسألة في جدلهم (باختالف ،)45( لوك وجون روسو جاك وجان هوبز توماس عند االجتماعي والعقد األنوار عصر
 يختارون الذين األحرار المواطنين مجتمع إلى المفهوم يشير حيث المدني)، للمجتمع األوروبية المدنية الحال تطور سياق ضمن

 بين العام المجال تمأل التي الحرة التطوعية التنظيمات من مجموعة« وشروطه؛ ظله في يعيشون الذي الحكم شكل الحرة بإرادتهم
 بتحديد الباحثين عدد معه ليتفق ،)46( »والتراضي االحترام ومعايير بقيم ذلك في ملتزمة أفرادها مصالح لتحقيق والدولة؛ األسرة

 »الحكومة توسط أو تدخل دون العامة والمنافع الخبرات من التمكن لألفراد تتيح التي المؤسسات كل« بأنها المدنية المنظمات هوية
)47(.  

 الدولة مؤسسات بين معًا، آن في والمدنية السياسية العمليتين بين يلتبسان مفهومان المدني، المجتمع ومفهوم المدنية كانت هنا من
 منها المعارضة الرسمية السياسي، العمل مؤسسات خارج العمل الحرة بإرادتهم األفراد ارتضى حيث عنها، المستقلة والمؤسسات
 وممارسة السياسي الفعل أن األمر وحقيقة العام. والشأن الحقوق مسألة في العام والرأي القرار صنع في يشاركون لكنهم والسلطوية،

 ال Praxis (البراكسيس) العامة اإلنسانية الممارسة في عام شأن فالسياسة الحزبي، والعمل التسييس عن مختلف أمر السياسة
 خارجها المؤسساتية بعدها ومن الفردية المبادرات فكانت كاملةً، ووظائفه أركانه تغطي أن والحزبية السياسية المؤسسات تستطيع

 فتجربة المدني، العمل منظومة في والحريات والمواطنة المدنية الحقوق جملة إلى العام الرأي توجيه في والتفارق التمايز حلقة تمثّل
 في األوربية الثورات خضم في المناصرة حلقات بتكوين بدأت قد كانت الحديثة بصورتها اليوم الممارسة األوروبية المدني العمل
 إلى عنها، وكتاباتهم ولوك هوبز مثل من لها المفكرين كبار انتصار ثم ومن األهلي، الشعبي التضامني والعمل عشر، الثامن القرن

 اإلنسان حقوق باسم وجمعيات منظمات ذلك بعد تأسست ثم والمساواة، والعدالة الحرية في العام االجتماعي لعقده المجتمع وصل أن
 وغيرهم المثليين حقوق عن دفاًعا أُنشئت ومنظمات جمعيات إنّ  حتى العشرين، القرن أواسط في العام االنتخاب وحق المرأة وحقوق

  القريب. الوقت في

                       
  ).2012، (المركز العربي لألبحاث والدراسات، 6عزمي بشارة، المجتمع المدني، دراسة نقدية، ط )43(
  .27)، ص2011ات والنشر والتوزيع، جاد الكريم الجباعي، المجتمع المدني هوية االختالف، (د.م: النايا للدراس )44(
  ).1959جون لوك في الحكم المدني، ماجد فخري (مترجم)، (د.م: اللجنة الدولية لترجمة الروائع،  )45(
  .2001آذار/ مارس  31، 13894ع:  جريدة الحياة اللندنية،، »المثقفون العرب والتخريب الحالي لمصطلح المجتمع المدني«سعد الدين إبراهيم،  )46(
  .282)، ص1997ثناء فؤاد عبد هللا، آليات التغيير الديمقراطي في الوطن العربي، (د.م: مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ( )47(
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 بحثه نقاط أهم إحدى ستكون وربما المدنية، موضوع في العربي الفكر في اليوم عميق مفهومي خالف محط النقطة هذه تبدو
 الحقًا. عليه سنأتي التي السورية للثورة شعاًرا »المدنية« الدولة موضوعة طرحت التي النقطة ذات وهي القريب المستقبل في

 زوايا من ومنظماته المدني المجتمع مفهوم مقاربة إلى معظمها في تذهب الموضوع هذا في شتى المعاصرة العربية والدراسات
 ومرات للحضارات، القيمية والمثالية الفكر بوابة من أخرى ومرة الجماعة، تطور تاريخ ودراسة االجتماع علم بوابة من مرة متعددة،

 أم إسالمية أم ليبرالية أم كانت ماركسية أيديولوجية موضوعة وكل بالمدنية، السياسية العالقات فيها تلتبس سياسية بوابات من عدة
 ووسائله تكونه طرائق في وتفترق األوروبي النظري المفهوم في جميعها تلتقي والمدنية، المدني المجتمع في مفهومها لها قومية

 لم كونه حيث من المدني المجتمع مفهوم في )48( الجباعي الكريم جاد حّدده الذي المفهومي اللبس تحديد من الرغم فعلى وممارساته.
 وظيفية صورة في تنعكس وسلوكية معرفية هويةً  ذاته هو كما- المدني المجتمع مفهوم أن إال اإلجرائية، بوابته من فقط يعرف يزل

 بصفتها مبادرته نتيجة والحر الفاعل وجوده وبطريقة جانب، من أوالً  المتكّون القَْبلي الحيوي محيطه في الفرد عالقات خالل من حكًما
 دولة الحديثة، الدولة مؤسسات بناء في أخريات مع تتكامل عمل منظومة كّونوا ألفراد جمعية حالة بصفتها أو حرا ومواطنًا فرًدا

 حتى القانون ودولة الديمقراطي مشروعها تنجز لم كونها الراهنة منظوماتنا في التحقق بعيد زال ما المفهوم هذا -والمواطنة الحريات
 وآخرين بشارة وعزمي إبراهيم الدين سعد مثل من العرب والباحثين المفكرين من عدد بين عريض اتفاق مجال وهذا اليوم، هذا

  كثيرين. غيرهم

 الضرورة من أنه إال المدني، المجتمع موضوعة في النظري للفكر واسعة مساحة فرد إلى الدراسة هذه في نرمي ال وحيث
 وصوالً  األوروبية الدول في األول تكّونه بطور بدًءا العالمية، تمايزه وحلقات المدني المجتمع لمفهوم المعرفي اإلطار تحديد بمكان،

 ستبنى التي المقارنة إطار هي النظرية ومحدداته المدني للمجتمع المفهومي التحديد بعدها. وما الحداثة منظومة في الحالي وجوده إلى
 المخاض عمر من الحالية السنوات خالل تشكلت التي تلك وخاصة وشروطها، السورية المدني المجتمع منظمات عمل أهداف عليه

 نقابات من االستبدادية، وسلطته الحكم نظام ظل في رسميا وتأسست عملت التي تلك على الضوء إلقاء إلى إضافة وذلك، السوري،
 المدني محتواها وتفريغ السياسية، والسلطة العقائدي الحزب هيمنة البارزة سماتها أهم كانت حيث وخيرية، مدنية وجمعيات مهنية

  الحزبي. وتجييره

  اآلتية: النقاط في الدراسة هذه عليها تُبنى التي المدني المجتمع لمفهوم الموضوعية والمعايير المقارنة أطر تحديد هنا المفيد ومن

 قيميًا نموذًجا يكون حيث المجتمع، ضمن األول االجتماعي وجوده عن المتمايزة الحرة الفرد ممارسات مجموع المدنية 
  المجتمع. في والمقارنة والقياس لالنبساط وقابال ومتفرًدا مستقًال  واجتماعيًا

 والمجتمع. العام السياسي العمل ومتوسط بين واستقطاباتها، وتوجهها السياسية المؤسسات عن مستقل عمل المدني العمل  

 عن والدفاع لها واالنتصار العامة الحريات موضوعة على تعمل جمعية، عمل مؤسسات هي المدني، العمل منظمات 
 بصورة لتحقيقيها كافّة، السلطات على المجتمع في وفاعلة محلية ضغط قوى وتكّون بخاصٍة، والطفل والمرأة عاّمة، اإلنسان حقوق

   السياسية العملية عن ومستقلة محايدة،

 العمل لصيغة جذوره في يمتد الذي المدني العمل في التضامنية والصيغة الحرة اإلرادة وجود ضرورة من الرغم على 
  المجتمعي. للكل العام واإلنساني الحقوقي الحر تمايزه حقل في يعمل أنه إال عنه، المختلف األهلي

 بينه العالقة وتنظم المجتمع هذا استقالل تكفل التي الحقوق مجموعة يحدد قانوني عمل فضاء وجود المدني العمل يشترط 
 .)49( الدولة وبين

  

  المدني والمجتمع القانون ودولة السياسي االستقرار متالزمة -

 التظاهرات السورية والمدن الشوارع واجتاحت المجتمعي، الخوف جدار والكرامة الحرية ثورة أطاحت 2011 ربيع في
 غمرة في المعالم واضح ومساًرا تاريًخا بات ما وهذا السلطة، جانب من والقتل والرصاص باالعتقال وقوبلت السلمية، واالعتصامات

 تحقيق في ومطامحه السوري الشباب جيل أحالم بدايتها في الثورة حملت وثورته. المجتمع على النظام حرب من الستة األعوام
 فيها وتتحقق المظالم، منها وترفع القانون، أمام الجميع فيها يتساوى دولة في وأحالمه، معتقداته وممارسة رأيه، لحرية عام فضاء
 العصرية؛ والدولة الديمقراطية إلى التحول مسار في كبيًرا فتًحا والسياسية المثقفة السورية النخبة فيها رأت وكذلك، االجتماعية. العدالة

   مختلف. بتواتر بركبها وااللتحاق الثورة مع التناغم إلى فسارعت

 السوري المثقف تجربة خالصة ليكون السورية، النخبة رموز بعض عبر »المدنية« الدولة إلى االنتقال شعار ُطرح مبكًرا،
 حرية من المدنية مكتسبات في السوري الشباب طموحات لتالقي آخر جانب ومن جانب، من المعرفية وقراءاته الثقافية، والنخبوي

                       
  .2016تشرين األّول/ أكتوبر  24، شبكة جيرون اإلعالمية، »رافعة للوطنية السورية» منظمات المجتمع المدني«هل تشكل «جاد الكريم الجباعي،  )48(
 3السويدي باإلسكندرية،  هويدا عدلي، فعالية مؤسسات المجتمع المدني وتأثيره على بلورة سياسة إنفاق للخدمات االجتماعية، مركز دراسات الوحدة العربية والمعهد )49(

  .2005تشرين األّول/ أكتوبر
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 الدولة، مقدرات على األمنية األجهزة وتسلط العسكر دولة عن مختلفًا فارقًا بصفتها سياسية رؤية وفي ومساواة، وعدالة وديمقراطية
 فساد تبعات من لذاك وما الفرد، وديكتاتورية االستبداد سلطة لمصلحة وتجييرها والشبابية، المادية المجتمع إمكانات على وسطوتها

  الثورة. لقيام الرئيسة األسباب كانت واحتكار، وهيمنة

 يكون أن المفترض بالموصوف الصفة ربط في وخاصة كثيرة، ومناقشات عّدة العتراضات »المدنية الدولة« مفهوم خضع
 وتعني تعييناتها، جميع في األمة تجريدُ  فالدولة الوطنية، صفة سوى بعينها صفة تأخذ ال ومؤسساتها فالدولة األساس، في حياديًا

 وضعية بينهم العالقة تنظم وغيرهم، ومتدينين وسياسيين وأهليين مدنيين من ويتضمنه يحمله بما المجتمعي الكل دولة أنها بالضرورة
 التنظيم وجد منذ الدولة ُوجدت فقد المدنية، تكون على سابق الدولة تكوين إن آخر جانب وفي الحقوق. في الجميع ومساواة القانون

 سياق في وغيرهم) لوك هوبز، (روسو، عشر السابع القرن من االجتماعي العقد صيغة في لذلك الحقة المدنية أتت بينما البشري،
 الحرية من بدًءا التطور من بحلقات مّرت بل اليوم، الناجزة صيغتها في مباشرة تنشأ لم إنها كما المعلنة. والليبرالية البرجوازية الثورة

 إلغاء إلى وصوالً  المرأة، وحقوق اإلنسان حقوق إلى المتساوية، االنتخابات في المشاركة حقوق إلى االجتماعي، والعقد والعدالة،
   وغيرها. جنسيًا المثليين وحقوق والسود، البيض بين العنصري التمييز

 Non-Governmental Civilبـ والمعرفة المستقلة، المدنية المؤسسات تكّونت الصيرورة هذه سياق وفي
Organizations NGCO العامة، الحقوق موضوعة في عليها ضغط نقاط ومثّلت للدولية، الرسمية المؤسسات إطار خارج 

 فكالهما دورها، عن االستغناء يمكنها الدولة وال أبًدا، محلها تحلّ  أن يمكنها ال الدولة، لتكوين الحقة صفة المدنية الصفة بذلك لتكون
  والحقوق. المسؤوليات فيها تتكامل مدنية، ديمقراطية حياة دورة في لآلخر مكّمل

 وسرعة المسلمات، لهذه السورية النخبة من كثير وعي من الرغم على أنه السورية، الثورة تجربة وفي هنا، للنظر الالفت
 في سارعت قد المدنية،-فوق بما الموصوفة النخبة من شريحة هناك أن إال المواطنة، دولة إلى المدنية الدولة مفهوم عن تراجعها
 أو الحديثة السورية الدولة معالم وتتضح تتكّون أن قبل أعاله، والمطروحة الناجزة، المستقلة المدني العمل منظمات من عدد تأسيس

 المعرفية، األخطاء حمالة الحسنة والنوايا حسنة، نوايا يبدو قد الموضوع وراء وما سياسيًا. وصفها في نرغب كما الثالثة، الجمهورية
 أظهرت التكون، بداية في المعلنة غير السياسة واألهداف النزعات ظهور لكن السياسية، للهوية رافعةً  السورية المدنية تكون في

 يحيلنا ما محددة؛ صورة على للضوء إلقاء هو ما بقدر الجزافي للتعميم ليس وهذا كهذه، تشكيالت من الموجهة والغرضية النفعية
 عمل منظومة بأنه بداية، المعرف Object-Oriented Pragmatically oop نفعيًا الموجهة الغرضية مفهوم اشتقاق إلى
 وتتمتع لها، للوصول واألحداث الواقع عنق لي تستلزم ما، فرضية أو ما جهة لمصلحة األحداث ووقائع معطيات توجيه على تقوم

 للمشاركة سواء الحثيث، السعي خالل من النفعية هذه جليًا ظهرت و النفعي. مشروعها تمرير بغية لألحداث وصفية تبريرية بنزعة
 »العلمانية الدولة« مفهوم إحالل خالل من أو السوري، الحل في المدني الثلث إسهام في ضمانات من له وما ،3 جنيف مؤتمر في

 سريعة، سياسية تحالفات إلنشاء السياسيين الغرضيين من كثير سعى جانب فمن باطل، به أريد حق وكأنه ،»المدنية الدولة« محلّ 
 وسرعان عدة، مدنية بأذرع السوري الداخل في وجودها فكرة إلى تستند عدة، منصات خالل من والتنفيذ األداء في روسية بمرجعية

 اآلخر الجانب وفي مختلفة. وبمسميات ذاتها، الشخوص من أخرى متعددة تيارات تكوين عبر الصوري، وجودها حجم من تزيد ما
 تحت السورية والمدن المناطق من كثير ودخلت الروسية، العسكرية الحمالت عند السورية الثورة لمسار السياسية الحلول تعطلت

 المعارضة، السياسية وقواه المدنيين، شبه وشبابه األهلية، بتعيناته السوري الشارع جعل ما المذعنة، المصالحات أو التهجير بندي
  المدنية.-فوق ما المنظومات تلك جانب من المعلنة، العلمانية أو المدنية في والشك الريبة بعين ينظرون

 أو مضمون دون من ألنها ال واألخالق، الفكر مستويي على دينًا المعرفية األخطاء أكثر من هي الشكلية والكالمية الوصفية
 سياسية أهدافًا تضع ألنها بل ومنظماتها، السورية للمسألة المدني التعريف في كما ذلك، من كثيًرا مكوناتها في تحمل فقد ثقافية، هوية

 البشرية دفعت إنسانية، قيمة يحمل مفهوًما بوصفه- الكلي المفهوم تجعل آخر جانب ومن جانب، من للعلن تطرحه ما بخالف مبطنة،
 تأتي أن يمكن ال -الحديثة للدولة صفةً - فالعلمانية ومبتذًال؛ مسطًحا مفهوًما -ألجله أيًضا السورية والثورة التضحيات، من كثيًرا

 هي واهية بحجة وحواضنها الثورة مواقع تدّمر روسية، عسكرية عمليات ظل في تعمل التي السياسية التحالفات إنشاء بطريق
 والدين، الدولة بين الفصل في األولى المعرفية دائرتها من وحملتها المدنية، كما العلمانية تخرج للقتل النفعية التبريرية هذه اإلرهاب،

 الدولة مؤسسات خارج يمارس أن على ومعتقداتهم، وتراثهم البشر تاريخ من جزًءا تثبيته بقدر الدين اجتثاث أبًدا يعني ال الفصل وهذا
 عنف عن متغاضية اإلرهاب، إلى كلها السورية المسألة رد أيًضا يمكنها وال العام. االجتماعي والعقد الوضعية للقوانين الخاضعة

 صوريًا والديمقراطية العلمانية وحماية اإلرهاب، محاربة كلمات على اللعب اليوم حتى يحاول وهو وديكتاتوريته، وتسلطه النظام
  فحسب. وكالميًا

 يُماثلها ما ورأى المتحدة، الواليات في الجديدة الليبرالية على الضوء العروي سلط ،)50(»التاريخي والفكر العرب« كتابه في
 والتعالي النفسي التشخيص في الفرويدية الذاتية، ورؤاه الفرد بقدر كلها القضايا تشخصن التي الفوضوية أربع: نقاط في عربيًا،
 يدرج لم لكنه الواقع. رؤية في الطوباوية والسريالية محددة، معرفية هوية أو مضامين دون من الكالمية الصورية الشكلية الذاتي،

 الغرضية وبين المدنية أو العلمانية بين كبير خلط ثمة السورية، الثورة في نقده الذي الذاتية مربع مع المتصالحة التبريرية النفعية معها
 وليس وثورتهم، الناس مظالم حساب على المحض السياسية المصلحة مصافّ  إلى األولى عن وخروج انزالق فالثانية نفعيًا، الموجهة

                       
  .50)، ص1983تنوير للطباعة والنشر، عبد هللا العروي، العرب والفكر التاريخي، (د.م: المركز الثقافي العربي ودار ال )50(



 

    دراسات 222 

  المجتمع المدني السوري بين الرؤية والواقع  
    »مخاض تجربة وتكوين هوية«

 بقربها سواء القرار، صناعة في عملها وأدوات الممولة، المالية للسطوة الهيمنة ساحة إلى المدني العمل عن -فحسب- مريبًا خروًجا
 حقًا هذا ويبدو بتمويل! إال مستقلّ  مدنيّ  عمل يوجد ال قائل يقول وقد المانحة. الدول منظمات أم العالمي، القرار صناعة مراكز من
 جانب ومن بعد. يتحقق لم ما وهذا الناجزة، القوانين ظل في الحقوق لضمان السياسي، واالستقرار التمويل شفافية شرط اتضح ما إذا

 تساؤل محط جميعها والعلمانية المدنية األهداف جعال بها، المتسع والدمار القتل ومساحة الكبير بدمها ثورة حجم فإن األهم، وهو آخر
  الوطنية. ووحدته هويته في مغرض تفتيت إلى يقود ما المستباحة، السوري الشعب فئات من دائم ونبذ

 حالة الثورية التجارب مخاض في وهذه بالسوء، األمارة النفس إنها القول لنا يحق ربما العيب، هي المدنية وال العلمانية ليست
 ومن منها يحّدا أن أيًضا، السياسي العمل مع وبالتعاون المتضامن المدني للعمل يمكن تكّونها ظروف ابنة تبقى امتدت، مهما طارئة

  والشعبية. المدنية شبه وحواملها الثورة أمام الكبرى والتحديات المهمات من وهذا والتقدم، اإلنجاز سياق في النفعية غرضيتها

  

  العمل: وأفق التحديات -ب

  والتمكين التحقق ضرورات -

 الدراسة تتناول لن وحيث الشعب، يخوضها التي االستبداد معركة في الفاعلة وإسهاماته السوري، المثقف دور إنكار أبًدا يمكن ال
  فيها. المدني والمجتمع المدنية رمسا على الضوء تسليطها بقدر أخرى، على تجربة أو آخر على مثقف فضل

 وال الحالية، الثورات وواقع والغربية، العربية المجتمعات تطور بين الكبير الفرق من الرغم وعلى مقارنة، تاريخية تجارب في
 الميدان؛ في وممارسيه المدني المجتمع مفهوم منظري من كثير بين جوهريا اتفاقًا ثمة أن إال الفلسطينية، التجربة أو سوريّة في سيما
 ثقافة ترسيخ في مهمة ارتكاز نقط هي بل فحسب، األوروبية للتجربة نظرية محاكاة ليست وهذه الديمقراطي، التحول أولوية على

 بالتحول مدني لمجتمع النجاح شروط مفتاح) الجليل (عبد يحّدد وهنا المحققة. الدولة ظل في مؤسساته وبناء المدني، المجتمع
 الوساطة بأعمال للقيام مدني مجتمع مؤسسات بناء هو الديموقراطي التحول لتحقيق المسعى نجاح شروط (توفير أوالً  الديمقراطي

 التي الخطوة وهذه السلمي، الديمقراطي التحول سياق في المدني المجتمع يَُمّكن حيث ،)51(التقليدي) المجتمع محل تدريجيا والحلول
 جورج آلن فصل وقد سياسية، عملية إلى سريعًا تحولت عندما 2000 عام السورية المدني المجتمع إحياء لجان تجربة في تكتمل لم

 ومناقشة السوري، المدني المجتمع بمقدمات يتعلق بما الشهادات من كثير التجربة هذه حول )52(»حرية وال خبز ال سورية« كتابه في
 يحذر األخرى الجهة وفي الصدد. هذا في المدني المجتمع مؤسسات بناء وضرورة الديمقراطي، التحول أولية في حينها نخبتها

 مثًال  الفلسطينية التجربة من متخذًا فيها النخبة ودور المدني، المجتمع بمنظمات يتعلق فيما المانحة الدول دور من سيف) أبو (عاطف
 نقول (وحين العربية المنظومة في التكّون طور في زال ما المدني فالمجتمع وتهميشه، التكون حديثة المدني المجتمع تجربة إفشال في
  .)53( والسياسي) المجتمعي الحراك عمليات رحم في يتشكل الجنيني الطور في مازال أنه نقصد فإننا بعد يولد لم المدني المجتمع إن

 بمضموناته محدًدا نظريًا مفهوًما المدنية الفكرة تبنت التي السورية »النخبة« من مجموعة بوصفها المدنية،–فوق ما المنظومة
 شبابها واندفاع الثورة عنفوان من أفادت قد عملها، وطبيعة المؤسسات حيث من الناجزة، األوربية الحياة شكل من المستوحاة
 تشاركية مجموعات تكوين استطاعت وربما أصًال. تحقيقها إلى ترمي كانت سريعة سياسية مكاسب لتحقيق الحرة، المدنية وتوجهاتهم

 األوروبية، بالمجتمعات الوطيدة العالقات ذوي أم السورية المعارضة أوساط في سواء البارزين، األفراد من جملة بمرجعية عريضة
 بصيغته- السوري الشباب ألن بل الفكرة، يرفض ثورته بزخم المجتمع ألن ال شعبيًا. وتقّدمه المدني المجتمع فكرة نمو عاق ما وهذا
 الحاجات متناقضين: حدين بين السوري المجتمع وضع السياسي االستثمار لكن ذلك، في جميعها المقومات يمتلك كان -المدنية شبه

  الثورة. حساب على السياسية النفعية والحاجة الديمقراطي، التحول وإنجاز للثورة، الضرورية

 التي والحقوقية المدنية الخبرات ومن المدني، شبه السوري الشباب تجربة من االستفادة اإلمكان في أنه إال هذا من الرغم على
 من أكثر في ورد (كما معظمها كان وإن التدريبية، الدورات في أم ومنظماته، المتقدم العالم بدول المباشر احتكاكه في سواء اكتسبها،

 عمل منظمات إلى يتحولوا أن جميعهم للسوريين يمكن ال فحيث عليها. العاملين لمصلحة محض ونفعية وهمية أعاله) ورد تقرير
 تخصصية كوادر وجود تستلزم أن السوري، الحدث مجريات في السياسي التغيير مراحل في الضرورة من أنه إال بالعام، مدني

   أدائه. على والقدرة والشاق، المضني العمل ذلك مقومات المدنيين، شبه السوريون يمتلك المختلفة، الحياة مجاالت في ومهنية

 كانت وإن التاريخ، خارج فرض كال  بوصفه »اإلسالمية« أو »العلمانية« المنظومتين إحدى نفي على القائم الفرض
 معرفيًا، بينهما الخلط أبًدا يمكن فال السياسي، باستقطابهما السورية، الهوية تفتيت في سريعًا اليوم حتى تسهمان األيديولوجيتان

 الكل دون من مدنيتها تبنى أن يمكنها ال والثانية االرهاب، بحجة شعبه واجتثاث اجتثاثه ال الدولة، عن الدين فصل تعني فالعلمانية
 إلى يبدو ما لكن وعلمانيتها. بمدنيتها العامة، السورية الهويّة جذر هي والمواطنة المواطنة، هو عامة المجتمعي والكل المجتمعي،

 المدنية حواملها وتأليف إحداهما، لمصلحة نفعيًا الموجهة الغرضية حال في هو بينهما، والواضح المشترك القاسم أن هو اليوم

                       
  .2010، آذار/مارس 5، ع: مجلة المفكردور المجتمع المدني في التحول الديمقراطي في بلدان المغرب العربي)، «عبد الجليل مفتاح،  )51(
  .77)، ص2003آلن جورج، سورية..ال خبز..وال حرية، حصيف عبد الغني (مترجم)، (د.م،  )52(
  .77، ص 11)، ص2005المجتمع المدني والدولة: قراءة تأصيلية مع إحالة للواقع الفلسطيني، (د.م: دار الشروق، عاطف أبو سيف،  )53(
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 تتفهم سورية، وشبابية معرفية كوادر ثمة كليهما الجهتين في بينما السوري. التفتت هذا إلى تقود التي ذاتها النزعة هي والسياسية،
 هواجس دون من والمدنية السياسية الممارسة على القدرة فيها تتيح سياسية، انتقالية لمرحلة األقل على أوًال، الثورة تحقيق ضرورة

 األذرع وهيمنة واإلرهاب، العسكرة فكي بين وقعت أن بعد للجميع، وخبراتها السورية الطاقات ستبرز عندها ابتزاز، أو مخاوف أو
  السياسية. المالية

 الدولة تكون قبل مستقلة مدنية هوية بناء يمكن ال فحيث والتمكين، التحقق قيد هي بل ناجزة، هوية ليست السورية المدنية
 فمن فعليين، تمكين واختبار بتجربة كلها ستمر اليوم الطافية المدنية والصور نترقبه، اجتماعي عقد على والمبنيّ  أوًال، وتجسيدها

 نفعية حاالت من تبقى ما أما والتخصصية، التقنية بوابته من البناء هذا في سيسهم معًا، آن في والسلوكي المعرفي بتكوينه مدنيًا كان
  دراستها. تجب أخرى نقطة وهذه االنتفاعية، والسياسة السلطة بوابة فستعبر

  

  المستقبلية والضرورات االنتقالية العدالة -

 االجتماعية والشروخ والبدائل، الممكن والتنموي: االقتصادي والعجز الفوضى، وانتشار التعليم، وتأخر النفسية، اإلرهاصات 
 بدء في الواردة العالمية التقارير إليه تشير كثير، وغيرها الطائفية واالنغالقات والمواطنة، الممكن واالندماج الحرب، عن الناجمة

 تبعات منفردة المدني المجتمع منظمات تحميل يمكن فال القادمين. المدني والمجتمع للدولة العريضة التحدي جبهة هي الدراسة،
 على والسلوكي النفسي والتدريب التأهيل أهمها عدة، قطاعات في محوريا دوًرا تلعب أن لها يمكن إنما جميعها، الحالية الكوارث

 من العالم في النزاع دول من كثير في ُطبّق مهما موضوًعا االنتقالية العدالة هنا وتبرز جانب، من والظلم الحرب كوارث تجاوز
 دراسات وثمة النزاعات، وحل الضرر جبر مفهوم على للعمل مستقلة، قضائية هيئات تأليف على العمل يجري حيث آخر. جانب

 حرمون مركز وُكتيّب العهد، ووثيقة )54( الديموقراطي التحول خطة مثل من السياق، هذا في نفسها عن عبرت عدة ومؤلفات
 الصالحيات كاملة انتقالية حكم مرحلة وجود أرضية على بنيت وكلها وغيرها، )55( االنتقالية المرحلة حول المعاصرة للدراسات
 سورية مناطق في الحالي الوقت في والمزعومة المفروضة المصالحات تلك تكون ولن أوًال، إليها المشار جنيف قرارات بمرجعية

 تنهي التي السياسية االنتقالية المرحلة دور لتحجيم إال بها المدني المجتمع منظمات زج وما الهيئات، تلك تأليف قبل أبًدا مفيدة عدة
 بقوة المحققة »العلمانية« فرضيات على والمبنية األمد قصيرة السياسية الحلول إن كما معًا. آن في المسلح والنزاع االستبداد حالي

   البشرية. التجربة سياق في تخطيها وتم ونبذت، العالم، شعوب بها مرت تجارب هي العسكرية، والحمالت العسكر

 انتفاعهم ستلغي ألنها فعلية، حلول تحقيق إجهاض إلى منه المنتفعون يسعى الثورة، بحجم والحرب لالستبداد الكبير اإلرث إنّ 
 تخلى ما إذا ذلك السورية، المسألة في العالمية المعادلة في »القبان بيضة« يكون أن يمكن المفترض، المدني والمجتمع األساس، في
 التاريخي االرتباط محققًا العالمي الضغط ونقط مناطق إلى ووصل سياسيًا، حسابه على المتسلقة النفعية بالمنظومات ارتباطه عن

 عقده بناء وشروط المجتمعي الكل صيغة في والنفعية المعرفة وارتباط وتاريخها، البشرية مسار في نوعية قفزة بدوره يحقق الذي
 االنتقالية والعدالة المواطنة سياق في للحل، قابلة جميعها اليوم السوريون يعيشها التي والمآسي المشكالت عندئذ ستكون االجتماعي.

 وربما المنطقة تاريخ في فارقة لحظة ستمثّل أنها إال كبيرة، التضحيات كانت وإن القانون، وسواد االجتماعية للعدالة تؤسس التي
  نهاية. ال ما إلى الدراسة تستحق الحديث العصر تجارب أقوى من تجربة هي وقيميًا، وسلوكيًا معرفيًا العالم،

 مع االنتقالية، المرحلة إنجاز في باإلسراع المدنية-فوق ما العناصر من سياسيا االستفادة يمكن مفاده: للجدل قابل فرض ثمة
 اليوم، السياسية حلولها شروط المفرطة الروسية العسكرية القوة فرضت حيث أوًال، الدولة استرداد فرضية تحت بنفعيتها الجزم
 الدور، هذا المنظومات تلك تلعب بأن يفترض لوجودها، سياسية حوامل عن تبحث المفرطة فالقوة يطول، أو يقصر قادم لزمن وربّما
 بمدة المدنية شبه القطاعات تصعد بعدئذ وعسكريًا، أمنيًا لالستبداد عميقة جذور دون من االنتقالية المرحلة معادلة تتحقق أن شرط

 والفكرية المدنية الثورة من أخرى وموجة حلقة تمثّل حيث سوريّة، إلى والمهجرين وعودتها جراحها، ولمملة االستقرار، من قصيرة
 بتجربة الحالية وجودها وبمقومات التاريخية، بروحها المشرقة السورية الهوية إلى والعودة السياسية، النفعية من التخلص تستهدفان ،

 إلى تدّرج وربما المفاهيمي، منه أكثر السياسي التدقيق إلى تحتاج أخرى وبحوث دراسات محط الفرض هذا يبقى قرن. مأساة تمثل
  األيام. قابل في ذلك

 

  المنهجية واالستنتاجات النتائج -7

 في موجوًدا نموذجيا مدنيا فكًرا ثمة أن أوالهما فرضيتن، على بنيت أعاله، تاريخيًا الموصوفة ومنظماته المدني العمل أن يبدو
 تطور ظل في الشعبية، قاعدتها توسيع عن وبحثت المدني، المجتمع وهيئات منظمات أساسه على بنيت المجتمعي، الثقافي الحيز

                       
  .2013آب/ أغسطس  -بيت الخبرة السوري والمركز السوري للدراسات اإلسترتيجية  -خطة التحول الديموقراطي في سوريّة )54(
حزيران/  -مركز حرمون للدراسات المعاصرة، (المرحلة االنتقالية (اإلجابة عن أسئلة السيد ديميستورا وأسئلة أخرى) خيارات وحاجات -رؤية سياسية وقانونية سورية )55(

 ).2016 يونيو



 

    دراسات 224 

  المجتمع المدني السوري بين الرؤية والواقع  
    »مخاض تجربة وتكوين هوية«

 المدنية" "الدولة بناء سياق هو المدني العمل لمنظمات الوظيفي الدور سياق أن والثانية الثورة، سياق في وتناميها الحرية مقولة
  العلماني. بجذرها

 بتشتيت أسهما بالعكس، بل بعد، غرضهما يحققا لم الوظيفي والسياق المفهومي الفرض من كًال  أن إلى تشير الدراسة نتائج إن
 والمتبنية ، وقادتها المنظمات، هذه راية تحت- المنضوين مصلحة بين المجتمعي االستقطاب حدة وزيادة وتضامنها، المدنية الجهود

 مناطق قصفها استمرار مع شكليًا، الدولة »علمانية« في روسيا خلفه ومن السوري، النظام طروحات مع كلية وتتوافق علنًا، العَلمانية
 خضم في أدخله ما أمره، على المغلوب أو المهجر أو المحاصر سواء العريض، الثورة وشارع -اإلرهاب محاربة بحجة الثورة
 والدولة السوري، النسيج بتفتيت يهدد ما أصًال، والمدنية العلمانية رفض إلى النتيجة في قاد المنظمات، هذه مع وعريض بيّن خالف
  المنشودة. الثالثة
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  المفهومي الممكن في 

 فالحرية االنتماء، في حاد فارق مع مبدئيًا، السورية الثورة بها نادت التي الحرية ذاتها هي المدني الفكر في الموصوفة الحرية إن
 الدم، استباحة تشرع األرضية الفلسفية الصيغ في أم السماوية األديان شرائع في سواء يوًما، األخالق تكن ولم ،)56( األخالق مناط
 عبر وتجذيره الشكلي »العَلمانية« مفهوم لتعزيز المحموم وتسابقها ومنصاتها، لقاءاتها تعدد من المنظومات تلك بعض تفعله وما

 تجذرت ما إذا معرفيًا متجذرة تكون أن لها يمكن ذلك، إلى وما والحوكمة التمكين شعارات تحت التدريبية، والورشات الدورات
 ال وهذا ضوئها، في مصالحها لتحقق بعينها، سياسية دولية أجندة تتبع فال تامة، سياسية بحيادية المدني دورها ومارست أخالقيًا،

 الموصوف السوري، الشعب بقضايا التمسك إلى النزوع المبدأ حيث من يعني بل أبًدا، العلمانية مشروع عن تخليها مطلقًا يعني
 تناقًضا مثّلت وإالّ  المنظمات، لهذه أسس سوريا مدنيا فكًرا ثمة أن على المبنيّة األولى، ومسلماته ببدهياته المنظمات هذه فكر بحسب

 حلقة والمدنية تاريخيًا، العليا وقيمته التطوري، اإلنسان جدل هما والحرية فاألخالق المبدأ. حيث من للفكرة معرفيًا وإجهاًضا سلوكيًا،
 والمساواة الحرية في األولى أطره شكلت حيث األوروبية، األنوار عصر ثورة له وأسست رسخته الذي الحضاري تطوره حلقات من

  والعدالة.

  

  المدنية -وشبه المدنية–فوق ما بين الفصل ضرورات -

 فوق لألشعة العلمي الوصف حيث من ذاتها هي المدنية-فوق ما لمنظومة اإلعالمية والتصريحات السياسية الممارسات
 ذلك عن تعجز حيث الليلية، للرؤية استخدامها يمكن ال أنه إال المرئي الضوء طاقة من األعلى بطاقتها الموصوفة فتلك البنفسجية،

 للعين حارقة أنها إال بالضرورة موجتها وقصر المرئي، بالضوء مقارنة طاقتها شدة من الرغم فعلى العادي، للضوء المرئية الطيوف
 الموصوفة المدنية المعرفية المنظومة استخدمتها التي الكبرى والكليات بالعماء. تصيب للرؤية استخدامها فرض من فبدالً  للناظرة،

 المعلنة للعلمانية يمكن فال والتظليل، بالتعمية السوري المجتمع أصابت بحيث ونفعيًا سياسيًا وظفت عامة كليات هي المدنية-فوق بما
 العلمانية أن يعني ما المثال. سبيل على رؤوسهم على مدنهم تدمر ال حتى لحاهم، حلق األنقاض تحت الواقعين على تشترط أن هنا

 ومن يقتلون! أو مدنهم من سيهجرون أو قسريًا بها يقبلوا أن إال حامليه على وما السوري، الدم حرمة استباحت الطريقة بهذه والمدنية
 أساسها، على العلمانية ونبذ نفعيًا، الموجهة والغرضية العلمانية بين الخلط حدود عند الثورة تجربة تقف أن أيًضا الممكن غير

  فحسب. اإلسالمية بهويتها ثّم، من والتمسك،

 أن والمدني العلماني بجذريه المعرفي للجانب يمكن فال ثانية، ومؤسساتية أوًال، معرفية ضرورة وتلك هذه بن الفصل ضرورة
 يستلزم ما واليومية، العينية بمصالحه المجتمع إلى الوصول على قادرة عمل ناصية يمتلك لم ما الثوري، المجتمعي الحيز إلى يصل

  موضوعيّين: ومعيارين مهمين شرطين

 في جميعها بتعييناته الوطني الكل دائرة إلى األيديولوجي السياسي الجدل دائرة ومن النفعي، -المعرفي الخلط من الخروج .1
 للذات وإنكار تواضع أو معرفّي، تعالٍ  أو تكبر دون من األعلى الوطنية المصلحة على الكلي التوافق صيغة االجتماعي، العقد صيغة
 والممارسة. الهدف معيارية في تكاملهما بل أهميته، على ثوريّ 

 لم إن محليًا، األقل على منتفعيها تحييد على والعمل ومنزلقاتها، الثورة أخطاء لتجاوز وأسرعها السبل أقصر عن البحث .2
 بمشروع وربطه الشعبية، التضامنية روحه عبر بل وحسب، مفاهيمه عبر ال المدني العمل تجسير على والعمل دوليًا، ممكنًا ذلك يكن

 األجل. قصير السياسي لالستثمار قابلة متسرعة مسميات أو توصيفات دون من الحديثة الدولة

  

  المستخلصة النتائج -8

 التجارب كما السورية، التجربة في أنها إال نظريًا، وتأليفها السوري المدني المجتمع منظمات وجود أهمية من الرغم على .1
 ما سرعان أغلبها، في الثوري الواقع منظومة خارج نظريًا بهلوانية قفزة هي الدولة، وبناء االستقرار تحقيق وقبل عامة، الثورية

 اليوم. السياسية والبراغماتية النفعية األيادي إليها امتّدت مهما ومفهوماتها مسارها لتصحيح المتسارع بالواقع ستصطدم

 ومن المدنية ونفي ثانيًا، والنفعي أوًال، المعرفي لخطئها المدنية -فوق ما المنظومة في المدنية التجربة اختزال يمكن ال .2
 قانونيًا. النفعي الخطأ حجم وتقليص مفهوًما، المعرفي الخطأ تقويم يجب بل أساس، هذا على العلمانية بعدها

 مدنيًا فاعلة عضوية تشاركية عن البحث عليها بل بكاملها، المرحلة تبعات المدنية– شبه المنظومة تحميل يمكن ال .3
 جهة، من المدنية الحال بين الفصل بمقّومات والدفع المرحلية، لحاجاته االستجابة على والعمل السوري، الداخل لوحة مع واجتماعيًا

  أخرى. جهة من والسياسية والدينية العسكرية من وكلّ 

                       
  ).2010الفارابي،  –، (بيروت: التنوير 4كارل ماركس، بؤس الفلسفة، محمد مستجير مصطفى (مترجم)، ط  )56(



 

    دراسات 226 

  المجتمع المدني السوري بين الرؤية والواقع  
    »مخاض تجربة وتكوين هوية«

 هي الوصفية، الحالية صيغتها في معظمها الراهنة المدني العمل ومكتسبات التحقق، قيد حلًما تزل لم الديمقراطية التجربة .4
  المزعوم. لإلرهاب ومحاربتها ديمقراطيتها لزيف ترويًجا الحاكمة، المنظومة لمصلحة وآنيّ  راهن سياسي استثمار محض

 والحقوق المواطنة هوية السورية، الهوية خيارين؛ أحد أمام هم بل والعلمانية، اإلرهاب خياري أمام ليسوا السوريون .5
 ومدنيًا سياسيًا والعلمانية اإلرهاب بخياري الدفع وما والتفتيت. التقسيم أو الدينية، والشعائر الشخصية الحريات وممارسة المتساوية

  ذلك. من معها والمنتفعين حكمها ومنظومة السياسية السلطة يخدم الثاني، االتجاه في رئيس عامل إالّ 

 اتجاه في ونقلته الحدث، مجرى غيرت التي هي هذه، األولى الفعلية ثورته هو الحديث سوريّة تاريخ في األكبر المنجز .6
 الثورة، هذه واقع في والتنقيب البحث راهن، سياسي مكسب من المنتفعة غير المثقفة ونخبته مفكريه وعلى والعالمية، الكونية

 مشروع إطار في والتوقع للتحقق أمامها، جميعها اإلبداعية الفضاءات وتوفير الكامنة، قوتها ومكامن المحدثة، مفهوماتها واستخالص
  وإجرائيا. عمليًا للتنفيذ قابل متكامل، وطني

  

  الخاتمة:

 كل مناضًال  (ليس معظمهم: الحالية السورية المدنية المرحلة »علمانيّو«و »يساريّو« منه نهل الذي سارتر) بول (جان يقول
 المبدأ في أخالقيا مطلبًا النتيجة هذه وتبدو ،)57( أبًدا) االنفصال كان األولى، المرتبة في األنا جاءت فإذا مناضًال، يكون أن يريد من

 تحقيق في وحريتهم مواطنتهم عن الباحثين السوريين للمواطنين ضروري عمل ومشروع استهداف، نقطة أنها إال والمحصلة،
  وعليه: والمواطنة، الوطن دولة الحديثة، السورية والدولة الثالثة، جمهوريتهم مشروع

 المعرفي الخلط من والخروج الواقعي، وانبساطه المفهومي، للتحديد وتراكمي، ومضنٍ  شاق عمل هي فكرية، ضرورة ثمة -أ
  بينها. العالقة وشكل عملها، وآليات منها، كل مفهومات من والتحقق والمدني، السياسي بين

 تجربة عن وافتراقه ثقافيًا، الذهن في حاضًرا مطلقًا أنموذًجا المدنية بين للفرق الموضوعي والمعياري المنهجي التحديد -ب
 المجتمع حركة قصر يمكن فال الثورات، ظل في والتاريخية العينية الواقع مدلوالت في والبحث عدة، اتجاهات في للتكّون قابلة شعبية

  ومحددة. واضحة منهجية عمل آليات دون من ورديًا حلًما كان وإن بعينه، مفهوم قدر على التاريخية وتجربته

 سوى جماعية، أو فردية آنية مصلحيه أو منها سياسية نفعية دون من األخالقية العامة بالممارسة المدنية تجسير ضرورة -ج
  العام. الوطني المشروع

 والتهجير القتل، رفض أهمها: محددة نقط في السوري المحلي الرأي يستهدف عام عمل هو المطلوب المدني العمل إن -د
 من واإلعالء القسري، والتغييب والخطف االعتقال ومنها والخاصة، العامة الحريات على والتعدي الديموغرافي، والتغيير القسري

 كما فيرفضه المجتمع، على عبئًا المدني العمل بات وإال ممارسته، تجب يومي فعل هو بل نظريًا كالًما ليس وهذا المواطنة، شأن
 توقف فيها، قوية ضغط حلقات وتكون الدولية، ومنظماته العالمي، القرار صنع دوائر في أيًضا، عمل وهو عليه. القائمين يرفض

 فهي فيها، مباشرةً  تسهم لم إن منظومات، إلى تحولت وإال السورية، البنية في الديموغرافي والتغيير المدن، وتهجير القتل، منظومة
  المنظور. المدى في وتقسيمها سوريّة، تفتيت في اإلسهام النتيجة في األمر ومآل وتشرعنها، عنها النظر تغض

 دورها استعادة في الكبرى المسؤولية تقع وعليها الدولة، وبناء المدنية لبذرة األول المدني الحامل هي المدنية شبه المنظومة -هـ
 الدم في والمرائية المخاتلة المنظومات عمل آليات بتعريتها والكرامة، الحرية ثورة في المركزية وقضيتها والتاريخي، الثوري

 كلها المدنية-فوق ما المنظومات تلك تحجيم في المبادرة زمام وامتالك وتنسيقه، عملها، تنظيم منها يستلزم ما ونفعيًا، سياسيًا السوري
 دورها ممارسة في األعلى وواجبها األسمى، دورها المفترضة، المدنية المنظومة تستعيد حيث السياسي، عملها وتحديد وأمثالها،
 أن يجب ما وهو أوًال، ألجله الثورة قامت ما وهو والدولة، المجتمع في وتغوله السياسي، الشطط على الحد بإقامة األول الوظيفي
  تستعيده.

 وسياسيًا، ومدنيًا فكريًا نفسها، عن الدفاع حق تمتلك سورية هوية عن والتقصي البحث حلقات من حلقة أعاله البحثية الدراسة -و
 المفهومي التحديد محاولتها بقدر آخر، إقصاء أو سابق فكر مصادرة تدعي ال بذلك وهي الهوية، مستوى في وجوديًا وبالنتيجة
 بنهجها متمسكة المستباح، السوري للدم وتنتصر والحوار، الفكر حرية مصافّ  إلى يرتقي فكريا غرًضا الموضوعي النقد وممارسة

 خالل من أوالً  الدولة بناء في اإلسهام وتستهدف منها، نفعيتها عبر ال لها، فهمها عبر ومدنيتها وعلمانيتها، ذلك، في الديمقراطي
 القانون دولة في ومؤسساته لإلنسان بنائها وطريقة ونهجها، عملها، آليات تحديد بقدر صفاتها تحديد عن مبتعدة والنقد، الفكر حرية

  الزمن. من القريب في التحقق من قريبًا واقعًا كانت أن بعد اليوم حلًما باتت التي والمواطنة

 القمعية السلطة نفته الذي العظم، جالل صادق الفيلسوف المرحوم عنها عبر هكذا »تعلمنت أم تأسلمت سواء ثورة هي« -ز
 المدني حراكها في تستمر أن تستطع لم إن فحتى الحديث، العصر في وسوريا عربيًا المدني المجتمع مفكري أوائل من وهو األمنية،

                       
  .7)، ص1965ف، جورج طرابيشي (مترجم)، (بيروت: دار اآلداب، جان بول سارتر، قضايا الماركسية: مواق )57(
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 العودة في كثيًرا تتأخر لن والمدنية الفكرية حواملها أن إال النظام قبل من الالمتناهي القمع بسبب )58(العظم رأى كما مصر، في كما
 منتقديه، أعجب سواء اليوم القائم نقد إلى الذهاب جفافه، بكلّ  الناظر، الفكر فعلى القانون. ودولة الحرية في األول اشتغالها ساحة إلى
   يعجبهم. لم أم

 ،)59( العروي هللا عبد قال كما واألحداث التاريخ قراءة في أمينًا يكون أن عليه لكن الواقع، دفة تغيير المثقف يستطيع ال فربما
 ومكتسباته االستبداد، صراع في كثيرون وغيرهما رشد وابن غاليلو ثمنه ودفع نيكوس كوبر دشنه والذي الثوري، الكوني فالفكر
 وعلى عليها الكبيرة ومنعكساته المنطقة، به تمر الذي العسير المخاض من الرغم على ويتطور باٍق، فكرٌ  اآلنية، البراغماتية النفعية
 اعتقاله في إبراهيم الدين سعد بتجربة مرّ  ما بمثل وتهميًشا، ونفيًا اعتقاالً  العضوية، السورية النخبة ثمنه دفعت كما أجمع، العالم

   آنئذ. هولندا إلى وهربه إنكلترا في لوك لجون الشرطة مالحقة تجربة أو مصر، في مرتين

 تاريخية مسؤولية الحر والفكر المدنية لواء حملة على ويتوجب الروح، فينومونولوجيا في األلماني الروح عن يبحث هيغل كان
 التجربة خوض المدنية)- (شبه شبابها وروح أمة مصير إلى عضويا المنتمي والمثقف للمفكر وينبغي الثورة، روح استعادة في

 في واإلجرائية، المعرفية ومشكالتها أسئلتها عن واإلجابة معركتها، وكسب أخرى، جهة من والوجودية والحياتية جهة، من المعرفية
  والتوقع. التحقق قيد وتجربة عسيرة، ووالدة ثورة، مخاض ظلّ 
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