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مركز حرمون للدراسات المعاصرة

مركــز حرمـون 
للدراســات املعاصــرة

عنــى بإنتــاج الدراســات والبحــوث املتعلقــة باملنطقــة 
ُ
هــو مؤّسســة بحثيــة وثقافيــة مســتقلة، ال تســتهدف الربــح، وت

العربيــة، خصوًصــا الواقــع الســوري، وتهتــم بالتنميــة املجتمعيــة والفكريــة والثقافيــة واإلعالميــة، وتعزيــز أداء 
املجتمــع املدنــي، ونشــر الوعــي الديمقراطــي، وتعميــم قيــم الحــوار واحتــرام حقــوق اإلنســان.

يحــرص املركــز علــى عقــد لقــاءات حواريــة ومناقشــات فكريــة، حــول القضيــة الســورية ومــا يكتنفهــا مــن متغيــرات 
سياســية وإنســانية واجتماعيــة واقتصاديــة، وتمتــد هــذه اللقــاءات واملناقشــات، لتشــمل التأثيــرات اإلقليميــة 
والدوليــة، ومواقــف األطــراف الســورية املختلفــة منهــا، ســلطة ومعارضــة، مــع الرصــد الدائــم ألدوار الحلفــاء 
اإلقليمييــن والدولييــن للفرقــاء الســوريين، والتقييــم املســتمر لتطــور تلــك األدوار ودرجــة فاعليتهــا فــي املشــهد 

الســوري.
 للعمــل الجــّدي املثمــر علــى 

ً
يســعى املركــز ألن يكــون ميداًنــا لتالقــح األفــكار والحــوار والتخطيــط للبنــاء، وســاحة

الصعــد كافــة، البحثيــة والسياســية والفكريــة والثقافيــة؛ ويأمــل أن يبنــي عالقــة متقدمــة باملجتمــع الســوري، 

والعربــي عموًمــا، تقــوم علــى التأثيــر اإليجابــي فيــه والتأثــر بــه فــي آٍن مًعــا.

قسم الدراسات:
م هذا القسم الدراسات العلمية واملوضوعية التي تناقش القضايا السورية األساسية، وتعالج املشكالت  ُيقّدِ
الرئيســة، وتقتــرح الحلــول والبدائــل املناســبة، وهــو مســؤول عــن إنتــاج املــواد البحثّيــة العلميــة االجتماعيــة 
واالقتصاديــة والقانونيــة والثقافيــة والتربويــة، التــي تســتند إلــى جهــٍد بحثــّي أصيــل ورصيــن يتوافــق مــع أصــول 

العمــل البحثــّي العلمــي.
يحــرص قســم الدراســات علــى تقديــم قــراءات للواقــع الراهــن، ويضــع علــى جــدول أعمالــه إنتــاج دراســات مــن 
الفئات البحثية كافة، بهدف إعادة بناء املنظومة الفكرية والسياسية والقانونية والثقافية والتربوية في سورية 
املســتقبل، ويستكشــف التأثيــرات املتبادلــة بيــن السياســة واالقتصــاد والقانــون واملجتمــع والفكــر، ويبحــث فــي 

تأثيــرات الحــرب الســورية وســبل تجاوزهــا فــي املســتقبل فــي نظــام ديمقراطــي تعــددي تداولــي.
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رسالة شكر

أكتب هذه الكلمات، بعدما أنجزُت كتابة هذا البحث الذي استغرق أشهًرا من العمل، تخللتها مراحل 
متعددة، وقد تمت كتابة أجزاء البحث في بالد عدة، بسبب الظروف التي طرأت في أثناء اإلعداد والكتابة، 
وتغمرني السعادة التي وجدتها في العمل مع مرشدي وهادي طريقي في هذا البحث، الذي أخذ بيدي على طول 
عبد هللا تركماني، الذي كان لي خير عون ومدد، وتشهد بذلك أجزاء كثيرة من  الطريق، املشرف الدكتور 
هذا البحث، وله الشكر األوفى على ما زودني به من معلومات وخبرات أكاديمية قّيمة، كانت لي زاًدا ومصدر 

إلهام كبير. 

وكان ملركز حرمون للدراسات املعاصرة - إسطنبول، بإدارة األستاذ واألكاديمي سمير سعيفان، فضٌل 
إليها سير العمل، ومن  التي احتاج  إتمام هذا البحث، وذلك من خالل توفير كل الظروف املالئمة  في  كبير 
خالل املعلومات واملساهمات التي كان يقّدمها السيد املدير، شخصًيا، كلما دعت الحاجة، على الرغم من 

انشغاله والتزاماته الكثيرة. 

وللزمالء اآلخرين في املركز، الذين لم يضّنوا علّي باملساعدة والعطاء، جزيُل الشكر والعرفان، ملا قدموه 
وأسهموا به، وأخص املترجم محمد شمدين، واملدقق اللغوي حمدي املصطفى، والسيدة مصممة الغرافيك 
مروة العبد هللا، والشكر بالٌغ كلَّ من عملت معه وتعرفت إليه، في مركز »حرمون للدراسات املعاصرة« في 

إسطنبول - تركيا. 

ولجامعة »غوثنبرغ - السويد«، الشكر الجزيل على اإلشراف املتواصل على سير هذه الدراسة، وأخص 
»مفوضية االتحاد األوروبي« التي دعمت مشواري طوال نصف سنة، على الرغم من وقوع ارتباكات دولية في 
مختلف املجاالت، بسبب انتشار وباء ))COVID-19. لهذه املؤسسات جزيل الشكر والتقدير، على ما قدمته 

إلنجاز هذا العمل، وعلى املتابعة املتواصلة لضمان استمراره على قدم وساق.

طارق ناصيف 

باحث زائر في مركز حرمون للدراسات املعاصرة - إسطنبول

برنامج الحوكمة واإلدارة الدولية - قسم العلوم السياسية - جامعة غوثنبرغ - السويد 

June/ 2020/30 – السويد



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

4

: ملخص تنفيذي
ً

أول

ط البحث الضوء على كيفية إدارة الُحكم وآلياته في سورية، من منظور مفاهيم »الحكم الرشيد«. 
ّ
يسل

ويشمل الفترة الزمنية منذ وصول حزب البعث العربي االشتراكي إلى السلطة في الجمهورية العربية السورية 
ي ابنه بشار األسد ملقاليد الحكم والسلطة. 

ّ
عام 1963، ثم اعتالء حافظ األسد لسدة الحكم، ثم تول

هناك ثالث مدارس فكرية رئيسية، تشرح العوامل الكامنة وراء الصراعات الداخلية والحروب األهلية: 
السيا�سي.  النظام  مدرسة  والثالثة  االقتصادية؛  املدرسة  والثانية  االجتماعية؛  الثقافية  املدرسة  األولى 
عد االختالفات القومية 

ُ
تبحث املدرسة الثقافية الجتماعية في االختالفات الثقافية داخل البلدان، حيث ت

أما  فاشل؛  حكم  بنظام  ترافقت  إذا  سّيما  وال  األهلية،  للحرب  الرئيسية  الدوافع  من  والطبقية  والدينية 
املدرسة القتصادية فإنها تنظر إلى الحروب األهلية من منظور العوامل االقتصادية، حيث يرتبط متوسط   

الدخل املنخفض لألفراد في املجتمع، بإمكانية حدوث صراعات داخلية قد تؤدي إلى استعار حرب أهلية، 
وخصوًصا إذا ترافق هذا مع عدم وجود العدالة االقتصادية بين األفراد والجماعات؛ أما مدرسة النظام 
السيا�سي، فهي تركز على أن عدم احترام الديمقراطية وحقوق اإلنسان هي من موجبات نشوب الصراعات 

بين مكونات املجتمع الواحد.

 ينطلق هذا البحث من أن أًيا من هذه املدارس ال يكفي وحَده لشرح أسباب اندالع الثورة السورية وما 
رافقها الحًقا من صراعات وانقسامات وحرب أهلية، وأّن مزيًجا فكرًيا ورؤية شاملة من هذه املدارس الثالث 
السابقة يمكن أن يوفر فهًما أفضل لألسباب الحقيقية وراء ما شهدته سورية منذ عام 2011، وما تزال تعانيه 
إلى اليوم. وفي الواقع، نجد أن نهًجا كهذا يقودنا إلى مفهوم الحوكمة -وخصوًصا مفهوم الحكم الرشيد- ألنه 
يحتوي أيًضا على مزيج من العوامل التي شملتها املدارس الفكرية الثالث: االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
تبعها من  وما  السورية،  الثورة  أسباب  لفهم  أفضل   

ً
النظري فكرة اإلطار  لنا هذا  يوفر  والسياسية، حيث 

صراع مسلح وانعدام للسلم واألمن األهلي. 

السيا�سي  املشهد  شكلت  جديدة  مجموعة  صعدت  سورية،  تاريخ  من   1970 إلى   1963 من  الفترة  في 
الفئات  من  ينحدرون  الذين  الجيش  ضباط  من  رئي�سي  بشكل  املجموعة  هذه  وتكونت  الالحق،  السوري 
الريفية الفقيرة في مناطق األقليات. وقد وجدت هذه األقليات في حزب البعث العربي االشتراكي )ذي العقيدة 
 للحصول على السلطة، والقضاء على عقود سابقة من 

ً
العلمانية والتوجه العروبي والسلوك الثوري( وسيلة

املظلومية، وطريًقا للتخلص من حالة البقاء على الحياد التي شهدتها من قبل. ومن ثّم تشكلت بنية عسكرية 
األقليات  سلطة ضباط  وزادت  األساس.  السورية عماَدها  األقليات  املنحدرون من  القادة  كان  وسياسية، 
واتجهت نحو السيطرة شبه الكاملة -بداية من عام 1963- على الجيش والحياة السياسية التي أضعف فيها 
الدرزية  الطائفتين  إلى  املنتمين  في السلطة، وخصوًصا  باقي األقليات األخرى املشاركة  العلويون الحًقا دوَر 
ّم ترّبع العلويون على عرش الحكم والسلطة في البالد. ورافق مرحلة الصعود هذه عدٌد 

َ
واإلسماعيلية، ومن ث
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من االنقسامات الداخلية والصراعات على السلطة، أدت إلى تغييرات كبيرة في الحياة السياسية والعامة في 
البالد؛ إذ أصبحت الدولة هي تقريًبا مركز التحول االقتصادي، وزاد فيها أيًضا دوُر األجهزة األمنية واندفاعها 
نحو تقييد حياة املواطنين واملؤسسات، وإضعاف دور القانون والرقابة، وخلق حالة من عدم التوازن في 
سياسات التوظيف داخل مختلف املؤسسات والقطاعات، وحّل الصراع الديني - املناطقي محّل الصراع 
الطبقي التقليدي الذي عرفه املجتمع السوري سابًقا، إضافة إلى انتشار الفساد واملحسوبية في مختلف 
قطاعات الدولة ومرافقها. وقد ترافق كل هذا مع سياسات تأميم شاملة ومتسرعة وغير مدروسة، ملختلف 
القطاعات واملرافق اإلنتاجية في البالد، بالتوازي مع فرض قانون الطوارئ عام 1963 الذي استمر العمل 

به الحًقا مدة 48 عاًما قادمة.

ما بين عامي 1970 و2000، كان حافظ األسد يدير دفة الحكم، وقد استندت سياساته إلى استخدام 
تثبيت ركائز حكمه  بها األسد شخصًيا- من أجل  تمتع  التي  السياسية  الحنكة  إلى  -إضافة  القوة والبطش 
رت سياساته وتوجهاته في جميع مستويات الدولة تأثيًرا كبيًرا، إذ تمّيزت مرحلة حكمه 

ّ
وسيطرته. وبذلك، أث

بدمج سلطة النظام مع سلطة الدولة نفسها، وبات الفصل بين االثنتين شبه مستحيل. وقد خلق اهتمام 
التوترات  من  نوًعا  املقربين،  من  الخاصة  مجموعته  وداخل  يديه،  بين  السلطة  بتركيز  الشديد  حافظ 
واالضطرابات االجتماعية والسياسية واالقتصادية، عّمت كل مناحي الحياة ومؤسسات الحكم واإلدارة، في 
هذه املرحلة من تاريخ سورية. ومن الالفت للنظر أن األسد صاغ، في هذه املرحلة، العالقات بين مؤسسات 
جيشه  ورجاالت  األمنية  أجهزته  على  اعتمد  حيث  للدولة،  األوحد  القائد  وشخص  القوى  ومراكز  الحكم 
لحزب  الجماهيرية  القاعدة   

ً
مستغال الزبائنية،  والشبكات  األعمال  ورجال  العلوية  الطائفة  من  وعناصر 

البعث بين أفراد املجتمع، لتمكين حكمه وسيطرته. وجاء هذا على حساب إضعاف مفهوم الوطن واملواطنة 
الذي حّل مكانه العالقات النفعية، بين كل أطياف املجتمع، وخصوًصا تلك التي تشكلت بين رجال األعمال 
ا قوًيا باألجهزة األمنية التي كانت تمثل الحلقة الرئيسية عند حافظ 

ً
وشبكات املحسوبية، وارتبطت ارتباط

ر العالقة بين رجاالت 
ُّ

ظهر املراحل املتأخرة من فترة حكم األسد أنه سمح بتجذ
ُ
األسد للسيطرة والتحكم. وت

ها برجاالت الدولة واألجهزة األمنية بدرجة كبيرة وغير مسبوقة، حيث بدأ 
َ
األعمال وشبكات املحسوبية، وربط

يتحول جزء من رجاالت الدولة واألمن والجيش، إلى مجال األعمال واملقاوالت والتهريب وممارسات االقتصاد 
غير الرسمي، فازدادت منافع رجال األعمال وبعض رجاالت القطاع الخاص بشكل الفت، مع تراجع ملحوظ 
في دور حزب البعث، بوصفه قاعدة أيديولوجية استند إليها األسد في بداية حكمه، ثم ما لبث أن بدأ تهميشها 

وإهمالها كقوة عقائدية وفاعلة في املجتمع. 

في جمهورية  الحكم  أّول رئيس يرث  بذلك  2000، وكان  العام  في سورية منذ  السلطة  ورث بشار األسد 
ر ذلك التوريث في تاريخ الحكم في سورية، حيث استمر النظام في اتباع آليات الحكم السابقة 

ّ
عربية، وقد أث

بشار  حكم  فترة  في  سورية،  في  الحوكمة  واقع  دراسة  خالل  ومن  بعيد.  حد  إلى  األب،  نظام  عليها  ُبني  التي 
األسد، منذ عام 2000 حتى اليوم )سنة 2020(؛ نرى جلًيا أن هناك مجموعة من القوى واملتغيرات الداخلية 
التي لعبت دوًرا حاسًما في صياغة هذه املرحلة الحاسمة من تاريخ سورية املعاصر. ففي بدايات حكم بشار 
األسد، بدأ يخبو صوت حزب البعث العربي االشتراكي، وتتال�سى فاعليته، بينما تعاظمت العالقة بين األجهزة 
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أطلقها  التي  النيولبرالي  التحّول  عملية  مستغلة  الفت،  بشكل  واملحسوبية  األعمال  رجال  وشبكات  األمنية 
النظام برأسه الجديد. وبقي تأثير الطائفة العلوية حاضًرا، كما كان في السابق، وخصوًصا تأثير املقربين من 
ا ظهور 

ً
عائلة الحكم األسدي نفسها. وبعد الثورة الشعبية السورية 2011 ضد نظام األسد، أصبح مالحظ

القديمة، على خارطة نظام الحكم ومؤسساته؛ فكان ظهور ميليشيا  القوى  بقاء بعض  قوى جديدة، مع 
الشعبية،  االنتفاضة  لقمع  بقوة  إليها األسد  احتاج  يمثل ظاهرة جديدة،  الحرب  وأمراء  الوطني«  »الدفاع 
 في إحكام السيطرة على الحكم، بعد تراخي قبضته على سورية جغرافًيا. وزادت عالقات الربط والصلة، 

ً
آمال

بين رجال األعمال واملحسوبيات من جهة )بالرغم من تغّير الوجوه والشخوص من وقت آلخر( وبين األجهزة 
األمنية ورجاالتها من جهة أخرى، بهدف الحصول على أكبر قدر من املكاسب، في ظل فو�سى الحكم واإلدارة، 
مع شدة وطأة الحرب على األرض. وفي الوقت نفسه، ربطت األجهزة األمنية مصيرها بمصير النظام نفسه، 
انحسار  بعد  وخصوًصا  األسدي،  النظام  خلف  بقوة  التحصن  إلى  العلوية  الطائفة  الربط  ذلك  دفع  وقد 
الخيارات املصيرية عندها. وكما كانت الحال في السابق، ظّل نجُم الوطن ومفهومه غائبين في مخيلة كثير من 
املواطنين، بسبب اختزال الوطن كله بصورة الرئيس نفسه، بينما استطاع البعض اآلخر أن يفصل مفهوم 
الوطن تماًما عن صورة الرئيس، لكنه ما يزال يبحث عن صورة وطنه الحقيقية واملنشودة، بعد سنوات من 

الخراب والدمار.

ظِهر هذه الدراسة أّن منحى مؤشرات الحكم الرشيد ومعاييره قد اتسم -باملجمل- باالنحدار 
ُ
وبالنتيجة، ت

الشديد منذ سنة 1963، واستمر هذا االنحدار في زمن حافظ األسد، وابنه بشار األسد الحًقا. وقد عانت 
سورية -في هذه املراحل- حالة من املركزية الشديدة في الحكم والسيطرة على كل نواحي الحياة السياسية 
لكل  املركز  الدولة  وجعل  والشاملة،  العشوائي  التأميم  عمليات  ت 

َ
ل

ّ
مث حيث  واالجتماعية،  واالقتصادية 

األوحد  القائد  هو  االشتراكي  العربي  البعث  حزب  وجعل  الطوارئ،  قانون  وتطبيق  واجبة  إصالح  عملية 
للدولة واملجتمع، والعمل على توسعة قاعدته الجماهيرية بقوة، وإنشاء »الجبهة الوطنية التقدمية« بقيادة 
البعث، وإعطاء األجهزة األمنية صالحيات غير محدودة بغطاء قانوني لتكون مهيمنة على كل �سيء، وعمليات 
إبقاء  مع  الحاكمة،  األسدية  العائلة  بقيادة  الدولة  رأسمالية  ظهور  من  تبعها  وما  الحًقا،  الجديدة  اللبرلة 
ها مثلت عوامل متضافرة النحدار مؤشرات الحكم الرشيد، 

ّ
منظومة الفساد والسعي إلى اإلفساد املنظم، كل

وانعكست سلًبا على جميع مناحي الحياة. 

التي شهدتها  في مجموعة من األحداث  الرشيد،  الحكم  في تطبيق معايير  الفشل  وقد ظهرت إرهاصات 
1963، كانت املواجهات مع اإلخوان املسلمين، في أوائل ثمانينيات القرن املا�سي، أحد  سورية ما بعد عام 
تلك األحداث، ولم تتوقف اإلرهاصات عند عام 2011 بخروج التظاهرات السلمية ضد نظام الحكم والعائلة 
األسدية. وتخرج هذه الدراسة بمجموعة من التوصيات، على املدى اآلني والقريب واملتوسط والبعيد، يمكن 
هو  الوطن  يكون  حيث  المركزي،  نظام  إلى  مطلق  مركزي  حكم  نظام  من  خاللها،  من  سورية،  تتحول  أن 
املفهوم الذي يجمع جميع أبناء سورية تحت مظلته، وتكون هناك إصالحات تدريجية، بخطى ثابتة، نحو 

، ثم إعادة بناء الدولة واملجتمع كهدف أسا�سي وثابت. 
ً

املصالحة الوطنية أوال



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

7

الكلمات املفتاحية األساسية للبحث:

سورية، الحكم الرشيد، حزب البعث، حافظ األسد، بشار األسد، الصراعات واالضطرابات الداخلية، 
االستقرار والسلم األهلي، الثورة السورية، الحرب األهلية. 
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ثانًيا: مقدمة

مرت سورية بثالث مراحل تاريخية، في الستين سنة املاضية، منذ عام 1963 حتى الوقت الحالي، تمثلت 
األسد،  حافظ  حكم  إلى  السلطة  منه  وانتقلت  الحكم،  سدة  إلى  االشتراكي  العربي  البعث  حزب  بوصول 
وامتدت من سنة 1970 إلى سنة 2000، ثم مجيء بشار األسد االبن إلى سدة الحكم في الجمهورية العربية 
السورية. وعلى الرغم من مرور السنين وتوالي املراحل فإن هناك سمة ثابتة أساسية لم تتغير كثيًرا، وهي أن 
نظام الحكم كان يتجه نحو مزيد من املركزية والسلطة املطلقة وحالة من انحدار عام في مؤشرات ومعايير 
واالقتصادي  السيا�سي  الصعيد  على  السلبية  التراكمات  من  كبيرة  مجموعة  إلى  أدت  الرشيدة،  الحوكمة 
عام  في  الجماهيري  والحراك  الشعبية  االنتفاضة  لحصول  الداخلية  الخصبة  التربة  وهيأت  واالجتماعي، 
2011، ليس فقط ضد سلطة األسد االبن بل ضد منظومة الحكم بأكملها التي مرت باملراحل الثالث منذ 

سنة 1963. 

وتضع  األساسية،  السمات  وترسم  تحدد  أن  تحاول  التي  التعريفات  من  كثير  وجود  من  الرغم  وعلى 
املؤشرات املعيارية آلليات الحكم الرشيد لألنظمة السياسية، ولدراسة آليات الحكم الرشيد في سورية تم 
التزام تعريف ومعايير لجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واملحيط الهادئ )ESCAP( لتمثل 
 .)2020( هذا  يومنا  حتى   1963 عام  منذ  السورية  الحكم  منظومة  سير  أداء  كيفية  لفهم  الرئي�سي  املرجع 
ويعزى هذا االصطفاف إلى أن النهج الذي تتبعه لجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واملحيط 
الهادئ )ESCAP(  لفهم مبادئ الحكومة الرشيدة، يشمل مختلف جوانب الحياة السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية لبلد ما، بحيث يتم تجميع مجموعة من العوامل السياسية واالقتصادية واالجتماعية لقياس 
أداء الحكومات في ما يتعلق بالحوكمة الرشيدة؛ إذ تمثل املشاركة وسيادة القانون والشفافية واالستجابة 
والتوجه نحو توافق اآلراء واإلنصاف والشمول والفعالية والكفاءة واملساءلة، املؤشرات الرئيسية للحوكمة 
الرشيدة، وضمن هذا األطر، يتم إعطاء فكرة أفضل عن مستوى أداء الحكومات والدول ككل، من ناحية 
تشمل  التي  املؤشرات  من  أخرى  مجموعة  مع  تتوافق  املعايير  وهذه  وآلياته.  الرشيد  الحكم  نظام  تطبيق 
املناحي السياسية واالقتصادية واالجتماعية لدراسة وفهم حدوث الصراعات والنزاعات الداخلية في بلد ما. 
وكان التطابق في معايير الحكم الرشيد لدى اللجنة، مع أسباب اندالع الصراعات واالضطرابات الداخلية، 
هو اإلطار النظري الذي اعتمدت عليه هذه الدراسة لفهم واقع الحوكمة الرشيدة في سورية، وفهم كيف 
أدى االنحدار في هذه املؤشرات إلى خلق العوامل السياسية واالقتصادية واالجتماعية الالزمة لحدوث حالة 

عدم االستقرار والسلم التي عانتها سورية ما بعد عام 2011. 

التفاصيل  بعض  إلى  -أحياًنا-  تنحو  أنها  إال  الصرفة،  التاريخية  الدراسات  من  الدراسة  هذه  عّد 
ُ
ت وال 

اإلطار  هذا  وضمن  املاضية.  العقود  في  السورية  الدولة  في  الحكم  منظومة  لفهم  الصلة،  ذات  التاريخية 
النظري؛ يمكن الجزم بأن صعود حزب البعث العربي االشتراكي سّدة الحكم، وخصوًصا جناحه العسكري 
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الحًقا في نهايات الستينيات من القرن املا�سي، قد وضع اللبنة األساسية لنظام حكم شديد املركزية، عماده 
األساس هو الحزب القائد، وأدواته التأميم الشامل لكل مرافق الحياة االقتصادية، وفي أحيان كثيرة بأساليب 
غير مدروسة أو جدية. لكن تجذر مفهوم الدولة املركزية وسيطرتها على جميع مناحي الحياة، االقتصادية 
والسياسية واالجتماعية، بدأ يظهر جلًيا بعد استالم حافظ األسد للسلطة عام 1970، واستمر هذا النهج 
2000 وما بعد. ومع تطبيق قانون الطوارئ وتمدد وتغلغل األجهزة األمنية داخل الدولة واملجتمع  إلى عام 
السوري، وإعطائها صالحيات واسعة للسيطرة على جميع أنشطة املواطن السوري، وجّر أغلب األحزاب 
التقدمية«؛ انحدرت مؤشرات  الوطنية  السياسية لالنضواء تحت حكم األسد من خالل إحداث »الجبهة 
الحكم الرشيد وأثرت هذه اإلجراءات والسياسات املمنهجة في تدني املشاركة الجماهيرية في صياغة القرار 
وتنفيذه، وتراجع سيادة القانون على حساب انتشار املحسوبية والرشاوي وغياب وسائل اإلعالم الشفافة 
آثار هذه  واملسؤولة تجاه الوطن واملواطن، على حساب تكريس سلطة القائد األب »الخالد«، وقد ظهرت 
لعملية  والجماعات  األقليات  من  العديد  تعرض  بينما  السوري،  الشعب  عموم  على  واضحة  املمارسات 
كانت  والسلطوية،  املركزية  نحو  تتجه  الحكم  آليات  كانت  وبينما  والتحييد.  والتحكم  منهجية من اإلذالل 
وفاعلية  كفاءة  وعدم  وفساد  ورتابة  بيروقراطية  ظل  في  واالنحالل،  الترهل  نحو  تتجه  االقتصادية  الحياة 

املؤسسة االقتصادية ككل. 

الحكم بطريقٍة تمثل قمة  إلى سدة  التي شهدتها سورية، بوصول بشار األسد  الجديدة  غير أن املرحلة 
الفشل في نظام الحكم الرشيد، قد حملت -على ذلك- بعض اآلمال والوعود باإلصالح والتغيير. لكن النظام 
السلطوي الذي أصبح متجذًرا بشكل رهيب في سورية ما لبث أن ق�سى على كل هذه اآلمال والطموحات 
املطلقة  املركزية  سياسة  بعدها  النظام  وتابع  عمرها.  من  مبكرة  مرحلة  في  تزال  ما  وهي  ووأدها  الشعبية، 
بذلك  فزادت  نفسه؛  نحو  تكتله  من  وتزيد  أسا�سي،  بشكل  مصلحته  في  تصب  التي  والقيادة،  الحكم  في 
الفجوة بين النظام الحاكم وزبانيته وبين بقية الشعب السوري. فكانت سياسات اللبرلة الجديدة واالنفتاح 
االقتصادي عناوين براقة استخدمها نظام األسد االبن، إللهاء الناس وجعلهم معلقين بسراب ووهم التغيير 
الواجهة  إلى  األسد،  عائلة  أقارب  ومن  املنتفعين،  من  زمرة  برزت  بينما  االقتصادي،  خصوًصا  والتحول 
االقتصادية للبالد بكل صفاقة. وكان من الالفت أن النظام سعى إلى تفسير االنحدار في كثير من مؤشرات 
ودولية،  خارجية  عوامل  إلى  والفاعلية  واملحاسبة  والشفافية  القانون  وسيادة  كاملشاركة  الرشيد،  الحكم 
في حالة من شبه االنفصال عن الواقع، إن لم نقل إنها كانت أسلوًبا من أساليب النظام في إخفاء الحقائق 

 .
ً

وتزييفها أصال

وفي إطار هذا التراجع الحاد في ممارسات الحكم ومنظومته، حتى باملقارنة بالعديد من البلدان العربية 
بدأت  قد  والفاشية  الفاشلة  الحكم  ألساليب  واملتراكم  الدفين  والكره  املظلومية  عوامل  كانت  املحيطة؛ 
َل هذا الحراك -بشعاراته املتنوعة 

ّ
بالظهور للسطح، وأثمرت عن حراك شعبي واسع النطاق في عام 2011. مث

 من ذلك بالتعددية السياسية 
ً

وعلى طول مسيرته- الرفض الواضح ألساليب الحكم الفاشلة، ونادى بدال
بالعدالة  وطالب  املنظم،  واإلفساد  الفساد  ممارسات  ورفض  السوري،  الشعب  ووحدة  القانون  وسيادة 
االجتماعية واإلنصاف والحياة الكريمة، سواء في الجانب االقتصادي أو االجتماعي أو السيا�سي. وعلى الرغم 
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من تحويل هذه الثورة الشعبية السلمية إلى صراع مسلح على أيدي النظام نفسه، ليضمن استمرار بقائه 
التحول  نحو  الدافع  ستظل  يبدو-  -كما  التاريخية  التراكمية  وعواملها   2011 ثورة  دوافع  فإن  وسيطرته، 
الحقيقي إلى نظام حكم جديد، تتخلص فيه سورية من نظام الحكم األسدي املركزي املطلق، وتراعى فيه 

مبادئ الحكم الرشيد بشكل يخدم اإلنسان واملواطن تحت سقف الوطنية السورية الجامعة.   
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ا: أسباب الحروب األهلية ومعايير الحوكمة الرشيدة 
ً
ثالث

 إن مبدأ »التفسير املترابط »املستخدم في األدبيات الفكرية املعاصرة، لتفسير أسباب اندالع الحروب 
األهلية، يركز على الظروف الهيكلية التي تجعل البلدان أكثر عرضة لالنجرار في أتون الحروب األهلية؛ حيث 
إن هذه الظروف تركز بوضوح على عوامل املظلومية والجشع، كمتالزمتين جوهريتين. وفي طبيعة الحال، في 
ما يتعلق بسياسات الدولة واألنظمة الحاكمة، يركز عامل التظلم على سياسات الحكومة واإلستراتيجيات 
تبدأ  عندما  تنشأ  قد  التي  الفرص  ينتهزون  املتمردين  أن  حقيقة  وعلى  الحاكم،  النظام  عليها  يقوم  التي 
االضطرابات السياسية في بلد ما، لتحقيق أهدافهم الخاصة. وتلعب ممارسات النظام املتمثلة في القمع، 
 عن التفرقة القومية والطائفية، دوًرا حيوًيا في الدفع 

ً
والتمييز، والفقر، وعدم املساواة في الدخل، فضال

باتجاه اتخاذ إجراءات ردة فعل، وغالًبا ما تكون على شكل موجات »تمّرد« من جانب أولئك الذين تصبح 
ا وثيًقا بظروفهم املعيشية وحياتهم اليومية. من 

ً
املظلومية جزًءا ال يتجزأ من حياتهم، لكونها ترتبط ارتباط

ناحية أخرى، من املهم أيًضا اإلشارة إلى أن الطموحات وفرص الجماعات املتمردة في الحصول على مكاسب 
معينة يمثل دافًعا مهًما للحرب األهلية، ال سّيما إذا ما صاحب ذلك وجود بنية مؤسساتية ضعيفة للدولة، 
وقد ال تظهر أحياًنا هذه املطامع إال بعد اندالع الحرب األهلية، أو عند حدوث اضطرابات في بنية الدولة 
واملؤسسة الحاكمة. وفي حالة من الفو�سى، يصبح نهب املوارد الطبيعية أمًرا مهًما واستراتيجًيا في الصراع، 
أوار  في زيادة   مهًما آخر 

ً
الدولية عامال أو  الفاعلة اإلقليمية و/  الجهات  الخارجي من  الدعم  يلعب  في حين 

الحرب األهلية أو استمرارها. وفي بعض األحيان، قد يكون لتدخل الالعبين الخارجيين أثٌر في تقليل تداعيات 
الحرب األهلية أو دوٌر في إمكانية إيقافها، لكن العوامل الخارجية تبقى العًبا قوًيا في استدامة الصراعات 
الداخلية عادة. وفي الوقت نفسه، ُيعّد نوع النظام الحاكم أمًرا مهًما في تحديد نوع ومدى شدة التوتر أو 

الصراع الذي يترافق مع صعود الحرب األهلية)1(. 

تعريف الحرب األهلية: 

يشير تعريف »الحرب األهلية« إلى العنف املنّسق واملستدام، بين الحكومة من جهة، وجماعة متمردة أو 
منظمة أو أكثر من جهة أخرى، ويشترط هذا التعريف أن يترافق هذا العنف أيًضا مع سقوط ضحايا من 

جانب الحكومة)2(. 

وقد شهدت العقود القليلة املاضية من تاريخ البشرية زيادة في الحروب األهلية، على حساب النزاعات 
والحروب فيما بين الدول مباشرة. وفي الوقت ذاته تشير التقديرات إلى أن نحو 20 % من الدول املعاصرة في 

(1) 1 Hoeffler, Anke (2012) “في أسباب الحروب األهلية” Chapter One. Pages from: 1-11

(2)  Florea, A. (2017) نظريات بداية الحرب األهلية: الوعود والمثالب. Page 3.
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جميع أنحاء العالم قد شهدت ما ال يقل عن 10 سنوات من الحرب األهلية لكل منها، بمعدل وسطي )3(. وعادة 
ما تكون الحروب األهلية مدمرة، حيث تحصد األرواح وتدّمر الروابط التي كانت قائمة في نسيج املجتمعات، 
وتسبب تدميًرا في البنية التحتية واملادية، وكذلك لرأس املال البشري، وتؤدي إلى ارتكاب فظائع بشرية تتجلى 
عادة بأزمة الالجئين )4(. وفي إطار هذه األفكار واملالحظات، نشير إلى أن الحراك الشعبي السوري، املطالب 

بالحرية والكرامة، قد تحول إلى حرب أهلية تقترب من ذكراها السنوية التاسعة.

أهم نظرّيات أسباب الحروب األهلية

ولكن  األهلية،  الحروب  اندالع  وراء  الحقيقية  الجذور  أو  الرئيسية  األسباب  شرح  األكاديميون  حاول 
من  جانب  أي  حول  الرؤى  وتعدد  اختالف  نتيجة  وذلك  الظاهرة،  هذه  تفسير  في  كثيًرا  اختلفت  األبحاث 
 تركز البحوث التجريبية على طريقتين: األولى 

ً
الجوانب يجب النظر إليه لشرح أسباب الحروب األهلية. فمثال

املنهج »االرتباطي« الذي يتم فيه التركيز على خصائص الدولة نفسها التي تشهد حروًبا أهلية؛ والثاني املنهج 
»التفاو�سي«، حيث تعّد فيه الحرب األهلية نتيجة فشل التفاوض واملساومة بين الدولة ومطالب مجموعات 
محددة داخل تلك الدول ))(. ومن ناحية أخرى، يجادل آخرون بأن دراسة تاريخ الحروب األهلية منذ عام 
)194 وما بعده، ُيمكن أن تظهر ثالث مدارس فكرية رئيسية تشرح العوامل الكامنة وراء هذه الصراعات 
الداخلية: 1- املدرسة الثقافية االجتماعية؛ 2- املدرسة االقتصادية؛ 3- مدرسة النظام السيا�سي )6(. تبحث 
وفي  األهلية،  الحرب  بداية  لشرح  البلدان،  داخل  الثقافية  االختالفات  في  الجتماعية  الثقافية  املدرسة 
ظهر 

ُ
وت األهلية.  للحرب  الرئيسية  الدوافع  من  والطبقية  والدينية  القومية  االختالفات  عد 

ُ
ت املدرسة  هذه 

إلى  الثانية ترجع  العاملية  النزاعات بعد الحرب  7) % من  الدراسات، من هذا املنظور، أن جذور أكثر من 
الحروب األهلية العرقية. )7( وتعلل هذه املدرسة الفكرية الحرب األهلية بأنها نتيجة ميل املجموعات العرقية 
إلى التعبئة والترابط مًعا، من خالل تراثها املشترك وتقاليدها الثقافية وإيمانها وميزاتها. ومع أن هناك رأًيا 
 للحرب األهلية، فإن 

ً
يميل إلى القول إن التنوع العرقي الثري في بلٍد ما ال يجعل بالضرورة هذا البلد عرضة

الدراسات تظهر أيًضا أن التنوع العرقي، إذا كان مصحوًبا باإلقصاء و/أو التمييز، فإن البالد تصبح أكثر 
 إلى الحرب األهلية. في الواقع، كلما كان حجم وعدد املجموعة/ املجموعات العرقية أكبر؛ زاد احتمال 

ً
ميال

(3)  Nagdy, M and Roser, M, V. (2020) الحروب األهلية. Available at: https://ourworldindata.org/civil-wars 
(Accessed: 24 January 2020)

(4)  Nagdy, M and Roser, M, V. (2020) الحروب األهلية. Available at: https://ourworldindata.org/civil-wars 
(Accessed: 24 January 2020)

(5)  Florea, A. (2017) نظريات بداية الحرب األهلية: الوعود والمثالب. Page 4-9.

(6)  Klem, M, and G Frerks (2006). “كيف تساهم الحكومات المحلية في بناء السالم”. Journal of international poli-
tics International. Pages from: 48-70 
Karimi, Mahdi (2018) “سوء الحكم والحرب األهلية في سوريا” Journal of Middle East Studies. Pages: 53,54,55

(7)  Hoeffler, Anke (2012) “في أسباب الحروب األهلية” Chapter One pages from 2-9 

https://ourworldindata.org/civil-wars
https://ourworldindata.org/civil-wars
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أن يؤدي االستبعاد والتمييز إلى ظهور حالة من املظلومية بين هذه الفئات، قد تزيد بدورها فرص اندالع 
التركيز على  في  التي تنتهج هذا املنحى،  الحرب األهلية. وعلى سبيل املثال، أظهرت مجموعة من الدراسات 
العوامل الثقافية االجتماعية، أن البلدان التي تشكل فيها مجموعة عرقية واحدة كبيرة ما بين )4 % و90 
ا بنوع ممارسات نظام 

ً
% من السكان، أكثر اقتراًبا من خطر انتشار الحرب األهلية، ولكن ذلك يبقى مرتبط

الحكم نفسه إلى حد بعيد. وعلى ذلك؛ فإن ممارسات اإلقصاء والتمييز االجتماعي والسيا�سي التي تقوم بها 
الحكومة على أساس التعبئة القومية أو الطائفية، تمهد الطريق بشكل أسا�سي للحرب األهلية والصراعات 
الداخلية من قبل أطياف املجتمع.)8( ومع ذلك، من املهم أيًضا أن نذكر أن التنوع العرقي بحد ذاته، في أي 
بلد، ال يمكن أن يكون السبب الوحيد للحرب األهلية والصراعات. في الحقيقة، قد يكون التنوع العرقي سبًبا 
إلطالة أمد الصراع الداخلي، لكن ال يمكن الجزم بأن هذا العامل هو العامل الرئيس في بداية اندالع الحرب 
األهلية، مع أنه قد يظهر تدريجًيا ليصبح جلًيا في مراحل متقدمة من الصراع. وفي املقابل، تشير الدراسات 
إلى أن هناك بلداًنا ذات نسيج اجتماعي ثقافي غني، لكنها لم تشهد حرًبا أهلية في تاريخها الحديث )9(. ويعلل 
ذلك، مرة أخرى، بأن هذه الظاهرة، من ربط الحرب األهلية بالتنوع القومي والطائفي، في بلد ما، تستند 
أساًسا إلى ممارسات الحكومة أو األغلبية التي تحدد طبيعة هذا التنوع: أسيتحول إلى صراع وحرب أهلية أم 

إلى ميزة إثراء وإغناء وتقدم في ذلك البلد. 

أما املدرسة القتصادية، فهي تدرس الحروب األهلية على أساس العوامل االقتصادية. ومن هذه الرؤية، 
يرتبط متوسط   الدخل املنخفض لألفراد في املجتمع بإمكانية حدوث الحرب األهلية. يجادل كولير، في كتابه 
(، بأن الدخل االقتصادي املنخفض للفرد يزيد بشكل كبير من وقوع البلدان في ما 

ً
)املليار إنسان األقل دخال

أسماه »فخ الصراع الداخلي«. ويوضح أن البلدان املنخفضة الدخل معرضة أكثر بنسبة )1 مرة للسقوط 
في الصراع والعنف الداخلي، من البلدان املتقدمة ذات الدخل العالي على مستوى الفرد، كبلدان منظمة 
التعاون االقتصادي والتنمية)10(. وفي الوقت نفسه، تقّدم دراسات أخرى أدلة تجريبية على أن ارتفاع مقدار 
ثروة الفرد من املوارد يرتبط بإمكانية حدوث أعمال عنف وصراعات أقل، في دول كتلك.)11( في الحقيقة، 
يمكن الجزم بأن ضغط القضايا االقتصادية، خصوًصا في حالة عدم وجود العدالة االقتصادية، سوف 

(8)  Hoeffler, Anke (2012) “في أسباب الحروب األهلية” Chapter One page:3 
Sambanis, Nicholas and Håvard Hegre. 2006. تحليل الحساسية للنتائج التجريبية على بداية الحرب األهلية. Journal of 
Conflict Resolution 50 (4): 508-535 
Karimi, Mahdi (2018) “سوء الحكم والحرب األهلية في سورية” Journal of Middle East Studies. Pages from 51-52

(9)  Hoeffler, Anke (2012) “في أسباب الحرب األهلية” Chapter One. page:18-23 
Karimi,2018 ، Mahdi (2018) “سوء الحكم والحرب األهلية في سورية” Journal of Middle East Studies. Pages 53.

(10)  COLLIER, PAUL (2007): The Bottom Billion1. Oxford University Press, United Kingdom: pages 
8-26

(11)  Hoeffler, Anke (2012) “في أسباب الحروب األهلية” Chapter One page: 1. 
Basedau, Matthias and Jann Lay (2009) “Resource Curse or Rentier Peace? The Ambiguous Effects of 
Oil Wealth and Oil Dependence on Violent Conflict” Journal of Peace Research: pages from 750-775. 
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يؤدي حتًما إلى زيادة التظلمات من قبل األفراد والجماعات، وفي كثير من الحاالت إلى التنافس على املوارد 
واملكاسب االقتصادية داخل مختلف األطياف واملكونات في أي بلد. وفي الوقت نفسه، أشارت الدراسات 
»الكعكة  أجل  من  القتال  ألن  حدوثها؛  حال  في  األهلية،  الحرب  أمد  تزيد  االقتصادية  املوارد  ندرة  أن  إلى 
الصغيرة«، يصبح أكثر حدة وشدة، وعادة ما سيستغرق وقًتا أطول إليجاد حّل مناسب له)12(. عالوة على 
ذلك، تظهر أبحاث أخرى أن الدول ذات املؤسسات الضعيفة ونظام الحكم السيئ املقترن بالفقر تتعرض 
على نطاق واسع، لـ »فخ النزاع والعنف«، وبصيغة أخرى للحرب األهلية)13(.ومع ذلك، فإن هذا النهج، الذي 
الحرب  مآ�سي  حول  اإلجابات  جميع  إلعطاء  يكفي  ال  وتعليالتها،  االقتصادية  املدرسة  إلى  حصرًيا  يستند 
األهلية:  الحروب  ملسألة  واضًحا  تفسيًرا  االقتصادية  املدرسة  لنا  تقدم  ال  الحقيقة،  وفي  ما.  لبلٍد  األهلية 
كيف تحدث ومتى يمكن أن تحدث، حتى عندما تكون جميع الظروف االقتصادية السابقة الذكر متوفرة 

وحاسمة لنشوء الحرب األهلية )14(.

أما مدرسة النظام السيا�سي، فتركز على فكرة أن احترام الديمقراطية وحقوق اإلنسان هي أحد أفضل 
موجبات املناعة ضد الحرب األهلية والصراعات بين مكونات املجتمع. ويدعم باحثو هذا النهج هذه الحجة 
التي شملتها عملية  البالد  تلك  بين مكوناتها املجتمعية هي  أقّل ما  لديها صراعات  التي  البلدان  بحقيقة أن 
سياسية شاملة وعادلة لكل أطياف املجتمع وطبقاته. في تلك البلدان، تكون تكلفة النزاع أو تكلفة التمرد 
العدالة  قوانين  تضمنها  التي  السلمية  الديمقراطية  العملية  خالل  من  النزاع  بحل  باملقارنة  بكثير،  أعلى 
السياسية في ذلك البلد.))1( في الحقيقة، تبين األدلة التجريبية أن هناك عالقة عكسية بين وجود مؤسسات 
ديمقراطية قوية، وبين إمكانية حدوث حرب أهلية في أي دولة. فمن املرجح جّدا أن توفر العملية االنتخابية 
 حاسًما ُيغني عن استخدام العنف والوحشية، خاصة عندما تريد مجموعة/ مجموعات 

ً
الديمقراطية بديال

معينة من املجتمع التعبير عن مظاملها أو تحقيق أهداف سياسية معينة. وفي دولة الديمقراطية السياسية، 
تصبح قوة املؤسسات الديمقراطية ضمانة ألولئك الذين يريدون إجراء التغيير الذي يطمحون إليه دون 
 

ً
الحاجة إلى الجنوح إلى العنف لتحقيق ذلك. وفي املحصلة، نجد أن الديمقراطية تمثل في حقيقة األمر حال
جيًدا للحد من التوترات العرقية أو الدينية أو االجتماعية في أي مجتمع. ومع ذلك، من الصعب القول إن 
املمارسات الديمقراطية وحدها هي التي يمكن أن توفر السالم، دون النظر إلى العوامل األخرى، وخصوًصا 

االقتصادية والثقافية منها.           

(12)  Blattman, Christopher and Miguel, Edward (2010) “الحرب األهلية”. Journal of Economic Literature 
2010, 48:1, 3–57.

(13)  Hegre, H and Strand,H and Nygård , H and Gates ,S (2011) “مصيدة الصراع” Journal of the Study of Civil War. 
pages 1-14; Bodea, Cristina (2012) “Natural resources, weak states and civil war: can rents stabilize coup prone 
regimes?” Policy research working paper. Pages 1-25.

(14)  Jackson, Matthew and Morelli and Massimo (2009) “The Reasons for Wars – an Updated Survey”. 
Forthcoming in the Handbook on the Political Economy of War. pages from 2-26

(15)  Piccon, Ted (2017) “الديمقراطية والحرب األهلية” Policy brief. Pages from:3-6.
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 في الواقع، يرى بعض املفكرين أن أًيا من هذه املدارس ال يكفي في حد ذاته لشرح أسباب اندالع الحرب 
الحقيقية  لألسباب  أفضل  فهًما  يوفر  أن  يمكن  املدارس  لهذه  شاملة  ورؤية  فكرًيا  مزيًجا  ولكن  األهلية، 
والثقافية  االجتماعية  العوامل  من  املزيج  هذا  ملثل  ويمكن  ما)16(.  بلد  في  أهلية  حرب  اندالع  إمكانية  وراء 
واالقتصادية والسياسية أن يفسر ويشرح لنا األسباب األساسية للحرب األهلية. وفي الواقع، إن نهًجا كهذا 
يقودنا إلى التفكير في طبيعة مفهوم »الحوكمة«، ألنه يحتوي أيًضا في الحقيقة على مزيج العوامل املحتملة 
تشرح  التي  والسياسية(  الثقافية  واالجتماعية  )االقتصادية  سابًقا  املذكورة  الثالث  الفكرية  املدارس  من 
لنا أسباب حدوث الحروب األهلية في الدول، ومن هنا، يمكن ملفهوم »الحكم الرشيد« الذي يندرج تحت 
 أفضل لفهم بداية الحرب األهلية. ولهذا السبب، يركز القسم التالي من 

ً
مفهوم »الحوكمة« أن يوفر لنا فكرة

هذا البحث على فهم فكرة »الحوكمة« بشكل أفضل، ويجعل من السهل فهم كيف يمكن آلليات »الحكم 
الرشيد«  في تطبيق مفاهيم »الحكم  الفشل  للدولة، وكيف أن  بتعزيز السالم والتقدم  الرشيد« أن تقوم 

سيؤدي إلى انزالق املجتمع والدولة في صراعات داخلية وعنف محلي وحروب أهلية. 

الحوكمة:

تاريخًيا، ُيعّد مصطلح »الحوكمة« مصطلًحا قديًما نسبًيا، حيث اسُتخدم في اللغة الفرنسية تحت مسمى 
 من اإلشارة إلى عملية الحكم 

ً
)gouvernance( خالل القرن الرابع عشر، لإلشارة إلى املسؤولين امللكيين، بدال

أو اإلدارة والتوجيه نفسها.)17( ومع ذلك، أصبحت كلمة الحوكمة تستخدم في اآلونة األخيرة كمصطلح يهدف 
إلى فهم آليات عمل مؤسسات الدولة، وفهم العالقة بين هذه املؤسسات، وخصوًصا التي تشارك في عملية 
واملجتمع  االقتصاد  توجه  أن  للحوكمة  يمكن  كيف  معرفة  العملية  هذه  وتتضمن  الدولة.  وإدارة  الحكم 
والحياة السياسية في بلد ما، إلحداث التقدم واالرتقاء على املجاالت كافة)18(. يرى كجار أن »الحوكمة هي 
قدرة الحكومة على وضع وتنفيذ السياسة«، أو لنقل هي »قدرة الحكومة على توجيه املجتمع« )19(، ومع تطور 
وقد  أخيًرا،  ا 

ً
ومعروف سائًدا  وصار  الحوكمة«،  أشكال  من  جديد  »شكل  هناك  أصبح  والدول،  املجتمعات 

أطلق عليه اسم »الحوكمة الرشيدة«.

(16)  Karimi, Mahdi (2018) “سوء الحكم والحرب األهلية في سورية” Journal of Middle East Studies. Page 53; 
Florea, A. (2017) نظريات بداية الحرب األهلية: الوعود والمثالب. Page 2, 17,30,31; Djankov,Simon & Reynal ‐ 
Querol, Marta (2007) “أسباب الحروب األهلية” Journal of peace and conflict studies. Pages:1-19

(17)  Katsamunska(2016) ”مفهوم الحوكمة ونظريات الحوكمة العامة ” Article of public governance studies. Pages 
133. 

(18)  Katsamunska (2016) “مفهوم الحوكمة ونظريات الحوكمة العامة” Article of public governance studies. Pages 
134-135. 

(19)  Garner, Robert & Lawson, Stephanie& Ferdinad, Peter (2016): مدخل إلى السياسة. Printed in Italy by 
L.E.G.O.S.P.A. Pages from: 10-11
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 يرتبط مفهوم »الحوكمة الرشيدة« بالفكر التنموي للدول، وهو يتضمن مجموعة واسعة من القضايا، 
بين األفراد  العقد االجتماعي  النزاعات، ومفهوم  في املجتمع، وحّل  مثل قضايا حقوق اإلنسان، واالندماج 
والدولة والشفافية، وقضايا أخرى اقتصادية ومالية، مثل التمويل العام السليم والسياسة الضريبية وعدم 
الفساد وعدم إساءة استخدام السلطة العامة عند املسؤولين، وقضايا الشفافية وعمليات صنع القرار، 
تقديم  ومسائل  التحضر،  وقضايا  اللوبيات،  أنشطة  إلى  إضافة  الحاكمة،  النخب  لدى  السيا�سي  والتأثير 
الخدمات، وأخرى مثل حق األفراد في الوصول إلى املعلومات)20(. ويبّين هذا السياق أن الحوكمة الرشيدة 
قد دخلت إلى أغلب مناحي الحياة، وبين عالقات األفراد ببعضهم، وعالقتهم مع الدولة. ولذلك فقد شجعت 
تحديد مفاهيمها وأساسياتها، من  الدولية على  املنظمات  العديد من  الرشيدة  للحوكمة  املتزايدة  األهمية 

خالل مؤشرات محددة وواضحة، بالرغم من تعددها. 

، يركز البنك الدولي على فهم ودراسة املؤسسات االقتصادية وإدارة القطاع العام. وفي هذا اإلطار، 
ً

 فمثال
تمثل الشفافية واملساءلة واإلصالحات التنظيمية وكفاءة القطاع العام وإدارته مقياًسا مهًما لقياس قدرة 
الحكومات على األداء الجيد)21(. ومن ناحية أخرى، تشدد منظمة األمم املتحدة على قضايا أخرى، لم يشدد 
بأفكار  أسا�سي  املتحدة بشكل  األمم  وتهتم  الرشيدة.  للحوكمة  السيا�سي  الجانب  مثل  الدولي،  البنك  عليها 
قضايا  مثل  والواجبات،  الحقوق  على  القائمة  املسائل  على  تركز  وكذلك  القانون،  وسيادة  الديمقراطية 
والتعددية  االنتخابية،  والنزاهة  العامة،  الشؤون  ومشاركة  القضائي،  واالستقالل  القانون،  أمام  العدالة 
معايير  األوروبي  االتحاد  يتبنى  مختلف،  وبشكل  اإلعالم)22(.  وسائل  واستقالل  التعبير  وحرية  السياسية، 
التعاون«  لعمليات  ا محدًدا 

ً
باعتبارها »هدف الرشيدة  الحوكمة  إلى  ينظر  الرشيدة، حيث  للحوكمة  معينة 

)23(. وفي االتحاد األوروبي خاصة، واملنظمات العاملية عموًما، يعّد االنفتاح واملشاركة واملساءلة والفعالية 

واالتساق أو االنسجام من األمور املهمة إلى أبعد حد، من أجل قيام السلطات املحلية بـ »إدارة املوارد وتعزيز 
مناخ مواٍت للمبادرات االقتصادية واالجتماعية، وتحديد كيفية تخصيص املوارد« )24(. 

 
ً

أكثر شموال نهج آخر  الرشيدة؛ يظهر  الحوكمة  املتعددة ملفهوم  التعريفات واملحددات  وفي ضوء هذه 

(20)  Vymětal, Peter (2008) “What is Good Governance about? The roots and the key elements of the concept” 
Journal of good governance. Pages:12-14 

(21)  Börzel, Tanja & Pamuk, Yasemin & Stahn, Andreas (2008) “الحوكمة الرشيدة في االتحاد األوروبي” Berlin 
Working Paper on European Integration No. 7. Pages from: 5-15

(22)  Karimi, Mahdi (2018) “سوء الحكم والحرب األهلية في سورية” Journal of Middle East Studies. Pages from 
55-56; UN System Task Team on the Post -2015 UN Development Agenda (2012) “الحوكمة والتنمية” The-
matic paper. Pages from: 3-10.

(23)  Börzel, Tanja & Pamuk, Yasemin & Stahn, Andreas (2008) “الحوكمة الرشيدة في االتحاد األوروبي” Berlin 
Working Paper on European Integration No. 7. Page 16.

(24)  Karimi, Mahdi (2018) “سورية في  األهلية  والحرب  الحكم   Journal of Middle East Studies. Pages ”سوء 
55,56; European Commission (2003) “تقرير من لجنة الحوكمة األوروبية” Pages from 1-3.
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تتبعه لجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واملحيط الهادئ )ESCAP( لفهم مبادئ الحكومة 
واالجتماعية،  واالقتصادية  السياسية  العوامل  من  مجموعة  تجميع  يتم   ،ESCAP إلى  بالنسبة  الرشيدة. 
لقياس أداء الحكومات في كل ما يتعلق بالحوكمة الرشيدة. في هذا املنهج، تمثل املشاركة وسيادة القانون 
واملساءلة،  والكفاءة  والفعالية  والشمول  واإلنصاف  اآلراء  توافق  نحو  والتوجه  واالستجابة  والشفافية 
ESCAP، مثل املساءلة والكفاءة  ))2( ترتبط املقاييس الحيوية عند  املؤشراِت الرئيسية للحوكمة الرشيدة. 
بما  الديمقراطية،  واملبادئ  واملشاركة  اإلنسان  حقوق  واحترام  اإلدارية  باملهام  القانون  ودور  والشفافية 
يتناسب مع األدوار السياسية للنظام الحاكم واألفراد على حد سواء. وتجمع لجنة األمم املتحدة االقتصادية 
واالجتماعية آلسيا واملحيط الهادئ بين هذه العوامل مًعا، من أجل إعطاء فكرة أفضل عن مستوى أداء 

الحكومات والدول ككل )26(.

تخلق  تحدث،  عندما  األهلية،  الحروب  أن  إلى  اإلشارة  تجدر  ومفاهيم؛  أفكار  من  ذكرنا  ما  سياق  وفي 
 

ً
الرشيدة. فمثال الحوكمة  ملفهوم  االعتبار، عند معالجتنا  بعين  أخذها  بد من  تحديات ومعايير جديدة ال 

الفاعلة  والجهات  واملصالحة  العودة  وديناميكيات  البناء  وإعادة  واألمن  املساعدات  بأن  يجادل دريسكول 
الخارجية يجب أن تؤخذ في االعتبار، عند معالجة قضايا الحوكمة في بلد مثل سورية، على سبيل املثال)27(. 
القصور  أوجه  أن  تبّين  سابًقا  ذكرناها  التي  األهلية  الحرب  نظريات  إن  القول  يمكن  ذلك  إلى  وإضافة 
ل دوافع مهمة لنشوب الحرب األهلية في أي بلد. وهنا 

ّ
االقتصادية والسياسية واالجتماعية في أي بلد تشك

تبرز أهمية الحوكمة الرشيدة وأهمية دراسة العوامل االقتصادية والسياسية واالجتماعية لقياس حسن 
أداء الحكومات ومن ثم معرفة القصور والخلل الذي يؤدي إلى التحوالت السلبية في حياة الدول. وفي هذا 
في  السيئة«  »الحوكمة  تداعيات  بين  العالقة  عن  للكشف  الرشيدة،  الحوكمة  معايير  سنفحص  البحث، 
في املعايير السبعة  الغاية ستبحث هذه الدراسة  حالة سورية، وبداية الحرب األهلية األخيرة. ولبلوغ هذه 
للجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واملحيط الهادئ ESCAP، بشأن الحوكمة الرشيدة. وهذه املعايير هي: 
املشاركة؛ سيادة القانون؛ الشفافية؛ االستجابة واملساءلة؛ توافق اآلراء؛ اإلنصاف والشمولية؛ الفعالية 

والكفاءة. 

وتهدف الدراسة إلى إظهار مدى سوء الحوكمة في سورية، منذ ظهور حزب البعث، وامتداد هذا وتكريسه 
في فترة سيطرة كل من حافظ وبشار األسد على الحكم في سورية، وكيف أدت ممارسات الحوكمة السيئة إلى 

(25)  UNSCAP (2009) “ما هي الحوكمة الرشيدة?” Working paper. Pages from:1-3. Available from: https://
www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf

(26)  - Karimi, Mahdi (2018) “سوء الحكم والحرب األهلية في سورية” Journal of Middle East Studies. Pages 
55,56; Satpathy, Biswajit & Muniapan, Balakrishnan & Dass, Mohan (2013) “UNESCAP’s characteris-
tics of good governance form the philosophy of Bhagvada-Gita and its contemporary relevance in the 
Indian context” Journal of Indian Culture and Business Management, Vol. 7, No. 2. Pages: 192-208

(27)  Driscoll, Dylan (2017) “الحوكمة في سورية” Journal of global governance and public administration. 
Pages from: 1-4 

https://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf
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اندالع الحرب األهلية في سورية بعد عام 2011. وبعبارة أخرى، كيف كان الفشل في ممارسات حزب البعث، 
تعانيه  في تنفيذ سياسات الحوكمة الرشيدة في سورية، سبًبا أساسًيا ملا  خاصة في ظل سلطة آل األسد، 

سورية اليوم من حروب ودمار.
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اقع السوري املعاصر رابًعا: تجليات الحوكمة الرشيدة في الو

)1( – املرحلة األولى من حكم حزب البعث )1963 – 1970(

الواقع،  وفي  عسكري.  بانقالب  دمشق  في  السلطة  على  البعث  حزب  استولى   ،1963 مارس  آذار/   8 في 
لم يكن هذا االنقالب وليد اللحظة حينذاك، بل كان نتيجة سنوات خلت من التوترات السياسية شملها 
في ترك سورية دولة ضعيفة  الذي ساهم  1961 وهو األمر  في عام  الوحدة مع مصر  انسحاب سورية من 
وهشة)28(. وفي تلك الظروف، ظهرت قوة صاعدة تتكون بشكل رئي�سي من ضباط الجيش الذين ينحدرون 
من الفئات الريفية الفقيرة في مناطق األقليات. وقد كان هناك عوامل أساسية فتحت الباب أمام األقليات 
 كان التأثير طويل املدى للسياسات الفرنسية 

ً
للنهوض ومللء الفراغ الحاصل قبيل فترة انقالب 1963. فمثال

إلى الصراعات بين  التقسيمية -قبل االستقالل- بين مختلف أطياف وجماعات املجتمع السوري، إضافة 
املؤسسات  إلى  االنضمام  عن  السنية  الشريحة  وإحجام  البالد  بها  تزخر  التي  املتعددة  والطوائف  األعراق 
البالد،  في  الهرمي  السلطة  م 

ّ
سل األقليات  صعود  في  الحاسمة  العوامل  من  الجديدة،  السورية  العسكرية 

خالل ستينيات القرن املنصرم)29(. وقد وجدت هذه األقليات في حزب البعث العربي االشتراكي، ذي العقيدة 
 للحصول على السلطة، والقضاء على عقود سابقة من 

ً
العلمانية والتوجه العروبي والسلوك الثوري، وسيلة

املظلومية، والبقاء على الحياد )30(.  

ونتيجة لتلك الظروف والعوامل، بحلول عام 1963، كان أكثر من ثلث أعضاء اللجنة العسكرية البعثية 

(28)   Sorby, Karol R. 2009. “1963 -1961 فترة االنفصال في سورية.” Asian and African Studies 18(2): 145–168. but 
changed his mind when all resistance to the coup rapidly faded. It was a time for his many enemies both in the 
Middle East and elsewhere to triumph. Western governments were delighted, but equally the leaders of Iraq, Jor-
dan and Saudi Arabia did nothing to conceal their pleasure. However, pan-Arab emotion was a powerful factor in 
a further coup in Iraq on 8 February 1963. Syria’s fragile government could not long resist the joint pressure from 
Cairo and Baghdad. Exactly one month after the Iraqi revolt, a military coup in Damascus swept aside all the men 
who had been in power since the break-up of the UAR.”,”author”:[{“dropping-particle”:””,”family”:”Sorby”,”-
given”:”Karol R.”,”non-dropping-particle”:””,”parse-names”:false,”suffix”:””}],”container-title”:”Asian and 
African Studies”,”id”:”ITEM-1”,”issue”:”2”,”issued”:{“date-parts”:[[“2009”]]},”page”:”145-168”,”title”:”The 
separatist period in syria, 1961 - 1963”,”type”:”article-journal”,”volume”:”18”},”uris”:[“http://www.mendeley.
com/documents/?uuid=13931805-e373-4c89-b844-09c4f5288362”]}],”mendeley”:{“formattedCitation”:”(Sorby 
2009

(29)  -Fildis, Ayse (2012) “جذور التنافس العلوي السني في سوريا” Journal of Middle East studies. Pp148-155

(30)  Nema, Majdi(2016) التاريخ السياسي لسوريا عصر البعث وجذوره ” “ Journal of political studies.pp 4-8  
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السرية من األقلية العلوية.)31( وقد ترافق ذلك مع ارتفاع نسبة األقليات بشكل عام، والعلويين بشكل خاص، 
الضباط  بين  من  العلويين  تمثيل  كان   «  

ً
فمثال كالجيش،  والعسكري  السيا�سي  الشأن  ذات  القطاعات  في 

)32(. وقد كان السبب الرئيس لتلك الظاهرة هو أن القادة العسكريين  90 باملئة«  إلى  ا يصل 
ً
املعينين حديث

كانوا على  الذين  الصف  الضباط وضباط  العديد من  استدعوا   1963 انقالب  في  الذين شاركوا  البعثيين 
القادة  مواقع  )أي  مواقعهم  تعزيز  بغية  املناطقية،  أو  القبلية  أو  العائلية  العالقات  خالل  من  بهم،  صلة 
ا( ومنذ ذلك الحين، تشكلت بنية عسكرية وسياسية، كان هؤالء القادة 

ً
العسكريين املرتقين للسلطة حديث

املنحدرون من األقليات السورية عمادها األساس. وبهذا السياق، وبهذه الرؤية التاريخية، يتأتى القول إن 
 الظروف التي 

ً
الوجود القوي لألقليات في املؤسسات السورية املهمة -خاصة في الجيش- بدأ االزدياد مستغال

سبقت ورافقت انقالب عام )33(1963.

وفي ما يخص األغلبية السنية في البالد، يشير بطاطو إلى أن السّنة كانوا محتجزين في سلك الضباط، 
ولم ُينظر إليهم على أنهم مهمين كمجموعة سنية، مقابل مجموعة علوية )أو مقابل تكتل أقليات( بل تم 
النظر واالستفادة منهم بشكل منهي، كأفراد منفصلين، بعيًدا عن املضمون السيا�سي الذي كان السّنة من 
املمكن أن يشكلوه مقابل املفهوم السيا�سي لألقليات )34(. وبذلك؛ كانت زيادة سلطة الضباط من األقليات 
نتيجة طبيعية  في سورية،  السياسية  1963- على الجيش والحياة  -بداية من عام  الكاملة  والسيطرة شبه 
بالسلطة،  السياسة لم تقف عند حد استئثار األقليات  وتراكمية لسياسات مدروسة سابًقا، ولكن هذه 
ص فيها العلويون دور باقي 

ّ
بل تبعتها مجموعة صراعات بينية خالل األعوام الالحقة )بين 1966 و1968( قل

األقليات األخرى املشاركة في السلطة، خصوًصا من الطائفتين الدرزية واإلسماعيلية، ليتربع العلويون على 
عرش الحكم ويصبحوا »سادة سورية«))3(. 

االقتصاد،  في  الدولة  دور  مثل  كبيرة،  تغييرات  السلطة  على  والصراع  الداخلية  االنقسامات  أحدثت 
ودور األجهزة األمنية وتكبيلها حياة املواطنين واملؤسسات، وإضعاف دور القانون والرقابة، وعدم التوازن 
 

ً
بدال املناطقي«،   - »الديني  الصراع  والقطاعات، وظهور  املؤسسات  التوظيف داخل مختلف  في سياسات 

من الصراع الطبقي التقليدي الذي عرفه املجتمع السوري سابًقا، إضافة إلى انتشار الفساد واملحسوبية 
في مختلف قطاعات الدولة ومرافقها. وقد ترافق كل هذا مع سياسات تأميم شاملة، كانت متسرعة وغير 
 1963 بالتوازي مع فرض قانون الطوارئ عام  البالد،  في  مدروسة، ملختلف القطاعات واملرافق اإلنتاجية 

الذي استمر العمل به الحًقا مدة 48 عاًما قادمة.

(31)  Fildis, Ayse (2012) “Roots of Alawite-Sunni Rivalry in Syria” Journal of Middle East studies. Pp148-155

(32)  Van Dam, الصراع على السلطة في سوريا, London: I. B. Tauris, 1996: pages32

(33)  Sorby, Karol R. 2009. “1963 -1961 فترة االنفصال في سورية.” Asian and African Studies 18(2): 145–68

(34)  Batatu, Hanna (2014) “فالحو سوريا“  A translation version by the Arab Center for Research and Policy Studies.
pp343

(35)  Fildis, Ayse (2012) “جذور التنافس العلوي السني في سوريا” Journal of Middle East studies. Pp152-155
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واستناًدا إلى تعريف الحكم الرشيد للجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واملحيط الهادئ؛ 
يبحث القسم التالي في أداء الدولة السورية من حيث املعايير السبعة للحكم الرشيد )املشار إليها آنًفا( بعد 
التخصصات  متعددة  املبادئ  أن هذه  إلى  أيًضا  اإلشارة  املهم  السبعينيات. ومن  أوائل  1963 حتى  انقالب 
ومتداخلة فيما بينها، بحيث يصبح أحياًنا من الصعب فصل آثار كل منها بشكل مستقل عن اآلخر)36(. ومن 
أجل تحقيق أهداف هذا البحث، سيتم التعامل مع كل من مبادئ الحوكمة الرشيدة التي نصت عليها لجنة 
األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واملحيط الهادئ )ESCAPE( بشكل منفصل، وستتم مناقشة 

كل معيار منها في إطاره الخاص.

1- املشاركة 

ا 
ً
يعّد مبدأ املشاركة من السمات األساسية في الدول الديمقراطية، وبه يتم ضمان أّن للمواطنين حقوق

في تشكيل سياسات بالدهم، واملساهمة في الحكم. ويمكن أن يظهر هذا من خالل الحق في تكوين الجمعيات 
يحدد  التي  والتوجهات،  واملعتقدات  واألفكار  اآلراء  جملة  عن  والتعبير  املدني  املجتمع  مؤسسات  وتكوين 
املواطنون من خاللها أولويات وسياسات الحياة العامة وتوجهات دولهم في مختلف املجاالت. وهذا يعني أن 
حقوق املواطن -على املستويات كافة- تصبح الضمانة الفردية التي من املفترض أن تدعمها الدولة وتحترمها، 

وهذا يجعل املشاركة في الحكم الديمقراطي ذات جدوى )37(.

بعد االستيالء على السلطة، في آذار/ مارس 1963، فرض حزب البعث حالة الطوارئ متذرًعا بأن سورية 
تقع تحت تهديد مستمر من قوى داخلية وخارجية. وقد أّدت حالة الطوارئ -من دون شك- إلى تعليق وتعطيل 
عدد ال ُيح�سى من األحكام والقرارات التي كان من شأنها حماية النظام القانوني في سورية)38(. وإّن اضطراب 
في  السيئة  البعث  نّيات  حول  الحقيقة  ى 

ّ
غط قد  الناشئة  الحاكمة  للنخب  القوية  والدعاية  الحقبة  هذه 

الطوارئ  االنتظار، وبذلك سببت حالة  إلى رف  املواطنة  السورية، وإحالة حقوق  املجتمع والدولة  خطف 
ا كبيًرا في بنية العقد االجتماعي، بين املواطن السوري ونظام الحكم)39(. ونتيجة لذلك، كانت األعوام 

ً
شرخ

تكوين  حرية  من  والحد  التعبير،  حرية  تآكل  إلى  أفضت  جسيمة،  بانتهاكات  تتميز   1963 انقالب  تلت  التي 
الجمعيات األهلية واملحلية، ووقف أي شكل من أشكال التجمع والتظاهر، وتراجع حق األفراد في الحصول 

(36)  UNDP (2020) “Governance Principles, Institutional Capacity and Quality” Journal of governance 
policy. Pp 271-285

(37)  -Swedish International Development Cooperation Agency (2002) “Participation in Democratic 
Governance” Report conducted to SIDA. Pp 4

(38)  - Kelly, Sanja (2010) “Country Ratings-Syria” This report is a chapter in Women’s Rights in the Middle East 
and North Africa: Progress Amid Resistance, ed. Sanja Kelly and Julia Breslin (New York, NY: Freedom House; 
Lanham, MD: Rowman & Littlefi eld, 2010), available in paperback, as a CD-ROM, and online at http://www.
freedomhouse.org: 1–28.

(39)  - مركز حرمون للدراسات المعاصرة »مؤشرات غياب التنمية السياسية في سورية (1963 – 2011)« 2020
 https//:bit.ly382/BJC4 

https://bit.ly/382BJC4
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على محاكمة عادلة أمام محاكم الدولة، وتقلصت حقوق امللكية وحقوق التنقل، وزادت نسبة االعتقال 
واالحتجاز التعسفيين، وانُتهكت العديد من حقوق اإلنسان التي ُيفترض أنها محمّية بموجب العهد الدولي 
الخاص بالحقوق املدنية والسياسية والدستور السوري املعتمد قبل 1963 )40(. وقد منحت حالة الطوارئ 
السلطات الحق في اعتقال املواطنين واحتجازهم، بمعزل عن العالم الخارجي مدًدا طويلة، من دون اتهامات، 
خصوًصا عند انتقاد الحكومة، أو حضور اجتماع ملجموعة محظورة، أو حتى الرتباطها بشخص ُيعتقد أنه 
عضو في مجموعة محظورة. ونتيجة لذلك، أصبح أعضاء مجموعات حقوق اإلنسان والجمعيات املدنية 
ا ملثل هذه االعتقاالت واملمارسات. وجعلت حالة التوترات السياسية املتزايدة والتنافس السيا�سي على 

ً
هدف

السلطة في البالد النظاَم وحزب البعث مرتابين بشدة من أي جماعة ذات توجهات سياسية مغايرة للنخبة 
البعثية الحاكمة، وجعلت معاَرضة الحكومة وسياسات حزب البعث ُجرًما يعاِقب عليه القانون. وإضافة إلى 
االعتداء املباشر على الحقوق األساسية للمواطن السوري، الذي تسببت فيه السلطات املمنوحة واملفتوحة 
للحكومة في ظل قانون الطوارئ، كانت هناك أيًضا انتهاكات كبيرة لحقوق اإلنسان، من خالل االستفادة من 
حالة الطوارئ التي أدت إلى زيادة وتضخم صالحيات بعض أجهزة الدولة. فعلى سبيل املثال، نرى أن العدد 
أوامر  على  للحصول  شرط  أي  وجود  وعدم  مستقلة،  إدارة   17 إلى  وصلت  التي  األمن،  إدارات  من  املتزايد 
اعتقال قضائية، قد زاد نسبة االعتقاالت التعسفية التي تمت بمظلة قانونية، بموجب قوانين الطوارئ. وقد 
أدى هذا األمر إلى انتهاكات شديدة، خصوًصا مع انتشار مسؤولين أمنيين فاسدين، وإلى تحويل البالد إلى 
جدران من الصمت، مع غياب تام لحرية التعبير أو املشاركة الحقيقة في إدارة الدولة واملجتمع )41(. وترافق 
كل هذا بتجميد العمل بالدستور السوري وقانون العقوبات السوري نتيجة إلعالن حالة الطوارئ. وعالوة 
على ذلك، كانت قوانين الطوارئ السورية، بموجب املرسوم التشريعي رقم 14 لعام 1969، تزيل فعلًيا أي 
ضوابط على قوات األمن أو أي وسيلة يستخدمونها ملحاسبة املعتِقلين على أفعالهم)42(. ويرى البعض أن 
ن النظام من تركيز سلطته، من خالل السيطرة الكاملة 

ّ
احتالل إسرائيل ملرتفعات الجوالن عام 1967 مك

وقانون  الصحافة  كقانون  السياسية،  األنشطة  ممارسة  وتقييد حرية  السياسية،  الدولة  على مؤسسات 
الجمعيات األهلية واملدنية، وأدى ذلك إلى تدمير مستوى املشاركة السياسية الفعلية لألفراد والجماعات 

(40)  Mendel, Toby (1998) “SILENCE WALLS OF Media and Censorship in Syria” Journal of Political 
Studies. Pp:1-8. Macaulay, Michael (2005) “Syria: The Need to Reform Monitoring of States of Emer-
gency” Journal of International Human Rights. Pp:11-13

(41)  Mendel, Toby (1998) “SILENCE WALLS OF Media and Censorship in Syria” Journal of Political 
Studies. Pp:4-15.

(42)  Macaulay, Michael (2005) “Syria: The Need to Reform Monitoring of States of Emergency” Jour-
nal of International Human Rights. Pp:11-13P Freedom House (2011) “UPR Stakeholder Submission – 
Syria” Report. Pp:1 -10.; Smuin, Benjamin (2011) “ ROOTS OF DOMINATION: POLITICAL INSTI-
TUTIONS AND SOCIAL STRUCTURES IN SYRIA FROM THE FRENCH MANDATE TO HAFIZ 
AL-ASAD” A thesis submitted to the faculty of The University of Utah in partial fulfillment of the 
requirements for the degree of Master of Arts in
Middle Middle East Studies – History Department.Pp:76
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في إدارة البالد)43(.

2- سيادة القانون

والعادلة  الناظمة  القوانين  بموجب  الحكم،  آليات  تنظيم  تعني  الرشيد  الحكم  في  القانون  سيادة  إن 
القضائية جزًءا ال يتجزأ من أصول  املراعية لحقوق اإلنسان. وبهذا يكون تحقيق الشرعية واالستقاللية 
هذا الحكم. وبهذا املعنى، يجب أن يكون القانون فوق الجميع بالتساوي من دون انحياز إلى أي طرف من 
اًما أم مسؤولين أم مواطنين، وال �سيء يسمو على القانون. وفي الفكر السيا�سي 

ّ
األطراف، سواء أكانوا حك

التمثيل  مثل  القضائية،  غير  املؤسسات  ليشمل  أوسع  معنى  القانون  سيادة  تأخذ  ساكسوني،  األنجلو 
السيا�سي وفصل السلطات عن بعضها، إضافة إلى تعزيز مبدأ املساءلة)44( .

من  شديدة،  لرقابة  وأنشطتها  املعارضة  أحزاب  خضعت  البعث؛  حزب  النقالب  نتيجة   ،1963 عام  في 
الطوارئ واملحاكم  التي كانت محمية بغطاء حالة  قبل أذرع الحزب والدولة األمنية، وبدأت هذه األجهزة، 
ا في الدولة، تنفيذ مهامها، مع القليل من القيود وضعف املساءلة والرقابة. وفي الوقت 

ً
األمنية املشكلة حديث

للجيش  املتصاعد  الدور  أعاق  وقد  الخلف،  من  السلطة  تدير  السرية  العسكرية«  »اللجنة  كانت  نفسه، 
تقّدم املؤسسات املدنية، واستولى في بعض األحيان على دور هذه املؤسسات))4(. وخالل بضع سنوات من 
الذي  البعث  حزب  صالحيات  وزيادة  األمنية  األجهزة  هيمنة  حساب  على  القانون،  دور  تضاءل  االنقالب، 

سيطر بشكل شبه كامل على املؤسسات الحكومية. 

(43)  Ghanem and others, Muna (2010) “Women and the People’s Assembly In The Syrian Arab Repub-
lic” A research conducted in cooperation with UNIFEM & SCFA.: page 6 

(44)  Lane, JE. (2010) “Good Governance: The Two Meanings Of―Rule of Law” International Journal of Poli-
tics and Good Governance: 1–22.

(45)  S. E. House (1976) “Restructuring the Security Services” Report by Freedom House. Pp: 157-158
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الرسمية  الحكومية  واملؤسسات  البعث،  حزب  ومؤسسة  األمنية،  )األجهزة  السلطة  ثالثي  واستمر 
املتبقية( في التماهي وتحول األدوار -خصوًصا لناحية األجهزة األمنية الحًقا- حتى بداية السبعينيات، عندما 
تولى حافظ األسعد السلطة بالكامل، حيث وضع سورية -بكل ما فيها- في قبضته الراسخة، وجعلها في تحت 

مصلحته الخاصة)46(. )انظر الشكل 1( 

S. E. House )1976((. Pp: 158(

إضافة إلى ذلك، قام النظام الجديد بعد عام 1963 بمركزة سلطات الدولة الرئيسية الثالث، أي السلطة 
التشريعية ممثله بمجلس الشعب، والسلطة القضائية، والسلطة التنفيذية. وأدت هذه املركزية والجمع 
اإلعالم  وسائل  محاربة  تّمت  لذلك  ونتيجة  تقريًبا،  املعارضة  أنواع  جميع  تقييد  إلى  الثالث  السلطات  بين 
البعثي من تركيز  النظام  القانون في هذا اإلجراء. وقد زاد  في البالد، ملنع االنتقاد الخاص بتجاوز  املستقلة 
السلطة، وخصوًصا ما ظهر في نهاية الستينيات من استيالء حافظ األسد وثلة قليلة من النخبة العسكرية 
على مقاليد السلطات، متجاوزين كل الحدود الناظمة لسيادة القانون في البالد. وبذلك سيطرت إرادة األسد 
الشخصية على السلطات الثالث وما يتبع لها من مؤسسات، وأصبح تنفيذ ذلك يعتمد على شبكات املصالح 
االجتماعية واالقتصادية والعسكرية القائمة على الوالء الشخ�سي للرئيس بذاته، أكثر مما تكون ملؤسسات 
 لحماية سيادة القانون، وخصوًصا عند الحاجة إليه، كما كان 

ً
الدولة الرئيسية الثالث التي ُصممت أصال

 1973 عام  دستور  تغيير  عند  عياًنا  وظهرت  الحًقا،  الجديدة  املركزية  مفاهيم  وتبلورت  سورية.  في  الوضع 
الذي نص على أن البعث هو »الحزب القائد للدولة واملجتمع«، وخلَق صلة ال يمكن فصلها أو حتى تمييزها 

(46)  Smuin, Benjamin (2011) “ ROOTS OF DOMINATION: POLITICAL INSTITUTIONS AND SO-
CIAL STRUCTURES IN SYRIA FROM THE FRENCH MANDATE TO HAFIZ AL-ASAD” A thesis 
submitted to the faculty of The University of Utah in partial fulfillment of the requirements for the de-
gree of Master of Arts in
Middle East Studies – History Department.Pp:81
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بين مؤسسات الدولة بحد ذاتها ومؤسسة الحزب الحاكم نفسه)47(. ومن األمثلة الصارخة على فشل الحكم 
 عمل تشكيل محكمة أمن الدولة العليا )SSSC( التي 

ُ
الرشيد، وانتهاك سيادة القانون بعد عام 1963، آلية

1968 بموجب تفويض من حالة الطوارئ. حيث ُصّمَمت املحكمة بحيث تكون ُمعفاة  تم إنشاؤها في عام 
من قواعد اإلجراءات الجنائية السورية، وكذلك الحال في ما يخص إعفاء سجنائها من هذه القواعد. وفي 
مصممة  أنها  خصوًصا  واضًحا،  أمًرا  العليا  الدولة  أمن  محكمة  في  القانون  سيادة  انتهاكات  كانت  الواقع، 
استئناف  للمعتقلين  يحق  ال  حيث  واإلسالميين،  األكراد  والناشطين  السياسيين  املنشقين  مع  لتتعامل 
14 ))(، من امليثاق الدولي  ا للمادة 

ً
ا صارخ

ً
القرارات الصادرة عن املحكمة أو الطعن بها. ويمثل هذا انتهاك

الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، وسورية دولة طرف في هذا امليثاق. ووفًقا للمرسوم الخاص بمحكمة 
الدفاع  محامو  ُيمنح  ال  العامين،  للمحامين  مفتوحة  ليست  املحاكمات  أن  جانب  إلى  العليا،  الدولة  أمن 
الدولة  أمن  تتخذها محكمة  التي  األحكام  وإن  الشهود،  استدعاء  أو  دفاًعا عن موكليهم  املرافعة  في  الحق 
ا لسيادة 

ً
نهائية بعد تصديق رئيس الدولة عليها، ويعد ذلك تركيًزا ملزيد من السلطات وانتهاك العليا تصبح 

القانون)48(. يوضح االستطراد السابق حول آلية عمل محكمة أمن الدولة العليا أن النظام القضائي ليس 
، وأنه -كمعظم البيروقراطيات الحكومية األخرى- ال يمثل سوى توجهات وأوامر اإلرادة التنفيذية 

ً
مستقال

ة املتنفذة في الدولة. وباملنهج السابق، يكون من الجدير بالذكر 
ّ
املركزية في الدولة، متمثلة بحزب البعث والثل

أن وزير العدل هو نفسه ممثل مباشر للرئيس في مجلس القضاء األعلى، بحسب القانون السوري املصاغ 
ينص  ذلك،  على  وعالوة  السلطة.  تديرها  تنفيذية  وزارة  القضائية  السلطة  يجعل  وهذا  االنقالب)49(.  بعد 
بأوامر فردية  أو نقلهم  )40( على أن القضاة ليس لديهم حصانة، ويمكن فصلهم  التشريعي رقم  املرسوم 
في أي وقت كان. وهذا يعني عدم الحاجة من صاحب القرار إلى مبرر واحد لشرح سبب العزل، وفي الوقت 
نفسه ال يمكن استئناف قرار كهذا)0)(. ونتيجة الرتفاع منسوب ظاهرة الوالءات للحزب والقيادة من قبل 
القيادة  نفذتها  قانونية  انتهاكات  من  كهذي  أجواء  في  ووظائفهم،  مناصبهم  على  للمحافظة  الدولة  موظفي 
العليا للدولة، فقد انتشرت ظاهرة أخرى مهمة، وظهرت بوضوح بعد سيطرة البعث على الدولة، وهي العدد 
الهائل من القضاة الذين هم أعضاء أو قريبون من حزب البعث، وقد ركم ذلك حالة االنتهاكات القانونية، 
على حساب املصالح الشخصية والفئوية واملنافع الضيقة)1)(. وبالتالي أصبح مثلث السلطة )املكون ابتداء 

(47)  ZIADEH, RADWAN (2011) “COUNTRIES AT THE CROSSROADS – SYRIA” Journal of Mid-
dle East Studies.PP:1-4

(48)  HRW (2009) “Far from Justice Syria’s Supreme State Security Court” Report. PP:3 
ZIADEH, RADWAN (2011) “COUNTRIES AT THE CROSSROADS – SYRIA” Journal of Middle 
East Studies.Pp:10-11

(49)  Ekman, Mikael (2017) “ILAC Rule of Law Assessment Report: Syria” Pp:22-25

(50)  International Bar Association’s Human Rights Institute (2011) “Human Rights Lawyers and Defenders in 
Syria: A Watershed for the Rule of Law” Pp.27-39

(51)  Leenders, Reinoud (2010) “Authoritarianism and the judiciary in Syria: regime resilience and implications 
for judicial reform assistance” Academic journal of political science: 5

https://www.researchgate.net/profile/Reinoud_Leenders?_sg%5B0%5D=lLJMZVLnDqU0Olq-D6i_zfZDQZRwsvyl_4L33DXzJ9nufoa-vMM3Q2j45PlUsXtpNV1uQCo.Lo8TgYJ74VcUdY4Oc6tOxhx4Sig34sa_mduQqY6DX5K1f0KENriIWfnlEGDOcUaf1B2b-wAgrFoxIwepCwDFOQ&_sg%5B1%5D=E_i6vTw7T1c5TT8CxaMHcEryTVHfkjGjIEf2ywtdidco7UkXgtDqdtNQ8ivAKKfAQsvPa4c.-lf9kj7S-hDKHLNrn0be_gBeaxuIODXqns0RbK5URP8nAzhjnMKxqtE-9NuNG5pC0LRT45TLe9fd7sbYcPiwCQ
https://www.researchgate.net/profile/Reinoud_Leenders?_sg%5B0%5D=lLJMZVLnDqU0Olq-D6i_zfZDQZRwsvyl_4L33DXzJ9nufoa-vMM3Q2j45PlUsXtpNV1uQCo.Lo8TgYJ74VcUdY4Oc6tOxhx4Sig34sa_mduQqY6DX5K1f0KENriIWfnlEGDOcUaf1B2b-wAgrFoxIwepCwDFOQ&_sg%5B1%5D=E_i6vTw7T1c5TT8CxaMHcEryTVHfkjGjIEf2ywtdidco7UkXgtDqdtNQ8ivAKKfAQsvPa4c.-lf9kj7S-hDKHLNrn0be_gBeaxuIODXqns0RbK5URP8nAzhjnMKxqtE-9NuNG5pC0LRT45TLe9fd7sbYcPiwCQ
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في  يتحكم  ا( 
ً
ثالث األخرى  الحكومة  ومؤسسات  ثانًيا،  األمنية  األجهزة  ثم  األولى،  بالدرجة  البعث  حزب  من 

القانون  سيادة  حساب  على  والفساد،  الرشاوى  انتشار  إلى  ذلك  وأدى  والتعويضات،  القضائي  التوظيف 
والعدالة. وفي جو من غياب الحصانة القضائية، وعدم وجود صالحيات تنفيذية قوية للقضاة، ثبت أن 
 من تطبيق العدالة أو سيادة القانون)2)(. 

ً
السلطة القضائية ستحمي املصالح التنفيذية في املقام األول، بدال

عام  منذ  السياسيين  والناشطين  املعارضين  ضد  جريت 
ُ
أ التي  الجائرة  املحاكمات  أعداد  مع  وباملقارنة 

1963، يتبّين أن حاالت محاكمة ضّباط الدولة أو أعضاء حزب البعث، بتهمة ارتكاب مخالفات أو إساءة 
استخدام السلطة، كانت نادرة جًدا، وتلك القضايا التي ُعرضت أمام املحكمة تمت في الغالب في ظروف 
استثنائية، لم يعد فيها املّدعى عليه موضع ترحيب من قبل النخبة الحاكمة. وعلى ذلك؛ يمكن الجزم بأنه 
منذ العام 1963 لم ُيحاكم أي عضو من أجهزة األمن السورية املتعددة واملتضخمة، أمام محكمة سورية، 

بغرض إحالل العدالة وتنفيذ إرادة وسيادة القانون)3)(. 

3- الشفافية

الشفافية هي عنصر حاسم في الحكم الرشيد، إذ يشير مصطلح الشفافية إلى تدفق املعلومات املوثوقة 
الشفافية،  تطبيق  خالل  ومن  وصدقية.  بسهولة  الجمهور،  إلى  الوزارات-  -مثل  الحكومية  املؤسسات  من 
يعرف املواطنون القرارات التي اتخذها املسؤولون، وال سيما القادة، مع تمكين املواطنين من أن يعرفوا كيف 
تمت االستجابة لهذه القرارات ودرجة تنفيذها، وما هي النتائج التي أحدثتها هذه القرارات، ومن هو املسؤول 
عن تلك القرارات)4)(. وفي هذا السياق، حددت البحوث األكاديمية مجموعة متنوعة من املؤشرات، لقياس 
كيفية ترسيخ الشفافية في منظومة الحكم الرشيد لدولة ما، منها املؤسسات القوية، القيادة والفعالية؛ 
واإلعالم املستقل؛ ونوعية اإلجراءات القانونية املتخذة في كل بلد؛ وطبيعة وعدد املنظمات غير الحكومية 
الفعالة؛ ووجود برملان فعال، مع إتاحة تعليم أفضل بحقوق املواطنة؛ والقوى العاملة النشطة، واملعارضة 
بلد  إليها  التي وصل  الفعالة، حيث تعّد كل هذه األمور مؤشرات ومقاييس عن مدى الشفافية  السياسية 

ما)))(. 

(52)  ZIADEH, RADWAN (2011) “COUNTRIES AT THE CROSSROADS – SYRIA” Journal of Mid-
dle East Studies.Pp:10-11

(53)  ZIADEH, RADWAN (2011) “COUNTRIES AT THE CROSSROADS – SYRIA” Journal of Mid-
dle East Studies.Pp:10-11
 HRW (2011) “ Human Rights Lawyers and Defenders in Syria: A Watershed for the Rule of Law” Re-
port of the International Bar Association’s Human Rights Institute (IBAHRI).Pp: 27-41 

(54)  Hamid, Kabir (2008) “Promoting Good Public Governance and Transparency” Paper Presented at 
a Two-Day Sensitization Workshop for the Commemoration of the International Day Against Corrup-
tion 4-10.

(55)  Mills, Linnea (2017) “Parliamentary transparency and accountability” Report of Helpdesk commissioned 
by the UK Department for International Development.Pp:1-15; Ali, Khondoker (2008) “NGO Governance: Ac-
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وفي هذا اإلطار، يمكن القول إن زيادة سعة وحجم حزب البعث كانت استراتيجية مهمة للغاية، تبناها 
الحزب خالل ستينيات القرن املا�سي. فقد قرر الحزب وقادته العسكريون زيادة حجم عضويته، وكانت هذه 
الزيادة ضرورية لتزويد الحزب بمزيد من النفوذ والسلطة. وضمن هذا اإلجراء، زادت العضوية من 35.000 
الحزب  1984. وقد فرض ذلك فتح مزيد من مكاتب  في عام  أكثر من 540.000  إلى   ،1968 في عام  عضو 
والشباب  الفالحين  من   

ً
خاصة السوريين،  بين  تعييًنا  األقل  األعضاء  جذب  بهدف  البالد،  أنحاء  جميع  في 

ُيكَره معظم السوريين، ومن ضمنهم  البعث، حيث أصبح  السياسة عقيدة حزب  والنساء. وأصبحت هذه 
البعث)6)(، وبالقيام بذلك،  يندرجوا تحت عضوية حزب  الحكوميون، على أن  املدارس واملسؤولون  طالب 
في البالد في فترة الستينيات،  التغيرات السريعة في األحداث االجتماعية واالقتصادية والسياسية  وبسبب 
وبسبب سيطرة حزب البعث على معظم القطاعات السورية، خاصة بعد حركة التأميم عام 1963؛ ركزت 
سياسة البعث على تعيين أعضائها املخلصين مللء الفراغ في السلطة ولقيادة املؤسسات السورية املختلفة 
بعد عام 1963. وقد اعتمدت هذه السياسة على الوالء للحزب، دون مراعاة الكفاءة والخبرة. وهكذا، وفي 
غضون سنوات قليلة، وبعد انقالب عام 1963، شغل أعضاء اللجنة املركزية لحزب البعث مناصب رفيعة 
املستوى في إدارة الدولة، والسلك الدبلوما�سي، والنقابات العمالية، وغيرها من رابطات الطبقة العاملة، 
مثل اتحاد الصحفيين واتحاد النقابات العمالية واتحاد الطلبة السوريين، وكذلك في الجيش واألمن، إضافة 
األول  الوالء  إذ أصبح  الدولة.  في مؤسسات  الفساد  الوضع مستوى  املخابرات)7)(. وقد رفع هذا  إلى أجهزة 
لحزب البعث، وانتفت الخبرة واملهنية والكفاءة عن عقيدة املؤسسات السورية، وتّم القضاء على القيادة 
الفعالة للمنظمات واملؤسسات السورية إلى أمد طويل، وأثر هذا في تقّدم التنمية في العديد من القطاعات 
السورية)8)(. وفي الوقت نفسه، كانت »سياسة الحزب الواحد« الذي يقود »اإلصالحات« مدمرة للغاية، بما 
 السياسية الفعالة من املشاركة 

َ
يخص مسألة الشفافية، إذ يمنع حكم الحزب األحادي القطبية املعارضة

الحزب  السياسية على حساب صعود قوة وسلطة  الحرية  إلى  افتقرت سورية  وتصحيح األخطاء. وبذلك؛ 
األوحد مسنودة بقبضة أمنية شديدة على أركان الدولة. وقد اسُتخِدَمت هذه القبضة األمنية منذ انقالب 
عام 1963، لتتبع وقمع أي معارضة سياسية محتملة للنظام الحاكم النا�سئ عن الحزب الواحد، ونتيجة 

countability and Transparency Issues” Analysis paper. Pp:1-27; Hamid, Kabir (2008) “Promoting Good Public 
Governance and Transparency” Paper Presented at a Two-Day Sensitization Workshop for the Commemoration of 
the International Day Against Corruption 6-13; Chiyamwaka, Baldwin (2007) “THE ROLE OF THE MEDIA IN 
FOSTERING GOOD GOVERNANCE, TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY”. Pp:1-7

(56)  Smuin, Benjamin (2011) “ ROOTS OF DOMINATION: POLITICAL INSTITUTIONS AND SO-
CIAL STRUCTURES IN SYRIA FROM THE FRENCH MANDATE TO HAFIZ AL-ASAD” A thesis 
submitted to the faculty of The University of Utah in partial fulfillment of the requirements for the de-
gree of Master of Arts in
Middle East Studies – History Department.Pp:80-83

(57)  Belhaj, Souhail (2012) “The decline of Syrian Baath Party” Analysis article. Available from: 
https://carnegieendowment.org/2012/12/05/decline-of-syria-s-baath-party-pub-50258 

(58)  Waldner, David (1999) “بناء الدولة والتنمية المتأخرة” London press. Page: 12-13

https://carnegieendowment.org/2012/12/05/decline-of-syria-s-baath-party-pub-50258
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لهذا الوضع، كانت حرية التعبير وإنشاء الجمعيات املحلية واألهلية، وتكوين مجلس شعب فّعال، وتهميش 
دور املنظمات غير الحكومية، كلها أعراض السياسة الجديدة املتفّردة لحزب البعث)9)(.

ومن ناحية أخرى، ترتبط قوة الصحافة الحرة ومساحة حرية التعبير دائًما بمدى سالمة الحكم الرشيد 
ألي دولة. وبالنظر إلى الحالة السورية، يمكن القول إنه بعد استيالء حزب البعث على السلطة عام 1963 
واملطبوعات،  الصحف  تراخيص  ق 

ّ
عل الذي   )4( رقم  العسكري  األمر  إصدار  تم  الطوارئ،  حالة  وإعالن 

وأغلقت بموجبه دور النشر العاملة والفاعلة، إضافة إلى إغالق املطابع ومصادرة الصحف واملجالت. وبدأت 
الحزب وقيادات  واملوجه لخدمة مصالح  املسيس  الحكومي  اإلعالم  بظهور وسائل  اتسمت  مرحلة جديدة 
اإلعالم  ووسائل  الصحافة  جعل  إلى  تستند  البعث،  حزب  بقيادة  جديدة  مرحلة  مالمح  وصيغت  النخبة. 
الدولة)60(. وبات  للشفافية والحوكمة والرقابة على مؤسسات  أداة   من أن تكون 

ً
الحاكم بدال للحزب   

ً
أداة

ا مدى االرتفاع الحاد في مستوى الرقابة والسيطرة على وسائل اإلعالم، سواء ما بقي منها في عداد غير 
ً
مالحظ

الحكومي أو حتى داخل وسائل اإلعالم الحكومي نفسه، وفي شباط/ فبراير 1969، أقال النظام رؤساء تحرير 
 منهم مؤيدين مخلصين له)61(. 

ً
الصحف الحكومية والحزبية، وعّين بدال

وليس بعيًدا عن مجال الصحافة، تم تقييد املنظمات غير الحكومية إلى حد كبير، والسيطرة عليها بشكل 
جذري. وذلك من خالل اقتصار املناصب القيادية في هذه املنظمات على أعضاء البعث ومسؤولي النظام. 
ومشتبه  فيها،  مرغوب  غير  العاّمة،  املدنية  املنظمات  ومنها  الحكومية،  غير  املنظمات  كانت  عام،  وبشكل 
ضّد  الجمهور  تعبئة  خالل  من  تهديًدا  تمثل  أن  يمكن  ألنها  األمنية؛  وأجهزته  الجديد  النظام  قبل  من  بها 
رضت كثيٌر من القيود على إنشاء مثل هذه املنظمات، في حين 

ُ
النظام االستبدادي. وللحد من انتشارها، ف

أبقت الشرطة والسلطات السرية أعينها مفتوحة على أنشطة جميع املنظمات املحلية، وكذلك على العدد 
القليل واملحدود من املنظمات الدولية غير الحكومية التي ُسمَح لها بالعمل داخل البالد، ولكن تحت الرقابة 

الصارمة.

أطر  ضمن  الشفافية،  تحقيق  في  الفشل  قصة  السوري  للدستور  البعث  نظام  معاملة  طريقة  تحاكي 

(59)  Darwish, Housam (2015) “ Deciphering Syrian’s power dynamics and protracted conflict” Avail-
able form: https://www.ide.go.jp/library/Japanese/Publish/Download/Seisaku/pdf/201307_mide_12.
pdf 

(60)  -المركز السوري لإلعالم وحرية التعبير SCM  (2020) ”الصحافة في سوريا“.
 Available from: https://bit.ly/2ZJWEWZ 

(61)  Smuin, Benjamin (2011) “ ROOTS OF DOMINATION: POLITICAL INSTITUTIONS AND SO-
CIAL STRUCTURES IN SYRIA FROM THE FRENCH MANDATE TO HAFIZ AL-ASAD” A thesis 
submitted to the faculty of The University of Utah in partial fulfillment of the requirements for the de-
gree of Master of Arts in
Middle Middle East Studies – History Department.Pp:76; 
ZIADEH, RADWAN (2011) “COUNTRIES AT THE CROSSROADS – SYRIA” Journal of Middle 
East Studies.Pp:4 

https://www.ide.go.jp/library/Japanese/Publish/Download/Seisaku/pdf/201307_mide_12.pdf
https://www.ide.go.jp/library/Japanese/Publish/Download/Seisaku/pdf/201307_mide_12.pdf
https://bit.ly/2ZJWEWZ
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وألقى  آنذاك،  به  املعمول  السوري  الدستور   
ً
بداية  1963 عام  انقالب  ل 

ّ
عط فقد  للدولة.  الرشيد  الحكم 

القبض على الرئيس ناظم القد�سي ورئيس الوزراء خالد العظم. وصاحب ذلك فرض حالة الطوارئ الذي 
أدى إلى شلل املمارسات البرملانية الديمقراطية. وأدى الجمود السيا�سي والصراع على السلطة إلى اعتماد ثم 
استبدال ثالثة دساتير مؤقتة في حقبة البعث في الستينيات، واستمر التعطيل الفعلي لدور هذه الدساتير 
1973، عندما أصدر حافظ األسد املادة رقم )8( التي بموجها أصبح حزب البعث قائًدا للدولة  حتى عام 
الحياة  في  الشفافية  يضمن  مهم  دور  أي  السوري  الدستور  يلعب  ألن  إمكانية  أّي  بذلك  ونّحى  واملجتمع، 

السورية)62(.

4- الستجابة واملساءلة

بجميع  القرار  ومّتخذي  ام 
ّ
والحك املسؤولين  جميع  يكون  أن  إلى  الحاجة  تبرز  الرشيد،  الحكم  بمنظور   

أنواعه، في الدولة أو القطاع الخاص أو مؤسسات املجتمع املدني، خاضعين ملبدأ املحاسبة أمام الرأي العام 
ومؤسساته دون استثناء. وبذلك تحقق الحوكمة استجابة أفضل ومساءلة للدولة وقياداتها ومؤسساتها. 
التحرك  إلى  ويؤدي  واملواطنين،  الدولة  بين  االجتماعي  العقد  جودة  وتحسين  التنمية  زيادة  إلى  يقود  وهذا 
العريضة.  الشعبية  القاعدة  وحتى  للدولة  األعلى  املستوى  من  والعامة  التعاونية  الحوكمة  من  مزيد  نحو 
 إلى مستوى القرار والتنفيذ. وكلما 

ً
وهذا ينطوي على التكامل بين مختلف مستويات اإلدارة والحكم، وصوال

 تحديات 
ً

زادت نسبة االستجابة واملساءلة؛ ارتفع سقف معايير الحوكمة في حلقة دائرية متواصلة، مشكال
إضافية ومحفًزا على الوصول للقيم املعيارية للحكم الرشيد)63(.

وال يمكن لهذه املعايير السابقة أن تتم من دون ضمان تمكين املواطنين من املشاركة في عمليات املساءلة 
املحلية  واإلدارية  املناطقية  املستويات  كل  على  والنزيهة  الحرة  االنتخابات  إنجاز  خالل  من  واالستجابة، 
الناظمة  باقي املؤسسات األخرى  في  أو  الشعب  في مجلس  والوطنية والرئاسية، وجلسات االستماع، سواًء 
األهداف  هذه  تتحقق  ولن  العامة.  للقضايا  االجتماعية  والتعبئة  االستشارات،  جلسات  وإقامة  للحكم، 
بمجملها دون السماح للمساءلة املباشرة، من قبل املواطنين عند تقديم الدولة خدماتها املنوطة بها ملواطنيها. 
تدل  )التي  السياسية  املدني وتنوع األحزاب  املجتمع  إلى مؤسسات، مثل منظمات  الحاجة  وبالتالي؛ تصبح 
، إضافة إلى الدور الحاسم الذي 

ً
 وملحة

ً
 ماسة

ً
على آراء املواطنين وقبولهم أو رفضهم لصناع القرار( حاجة

املحلي  املستويين  للمظالم على  أمناء  والكفؤة، وتعيين  املوثوقة  البرملانات  وإقامة  النزيهة  االنتخابات  تلعبه 
والوطني)64(. وينبغي القول أيًضا إنه ال يمكن تطبيق املساءلة بدون الشفافية وسيادة القانون، حيث تضمن 

(62)  Syrian Expert House (2018) “Drafting a Modern Constitution for Syria” Available from: http://syrianexper-
thouse.org/reports/chapters/english/Chapter4.pdf 

(63)  UN (2015) “2015 World Public Sector Report on Responsive and Accountable Public Governance”. Avail-
able from: https://www.un.org/development/desa/publications/2015-world-public-sector-report.html

(64)  The Governance and Social Development Resource Centre-GSDRC (2020) “ Accountability and responsive-
ness of the state and society” Available from: https://gsdrc.org/topic-guides/voice-empowerment-and-accountabil-

http://syrianexperthouse.org/reports/chapters/english/Chapter4.pdf
http://syrianexperthouse.org/reports/chapters/english/Chapter4.pdf
https://www.un.org/development/desa/publications/2015-world-public-sector-report.html
https://gsdrc.org/topic-guides/voice-empowerment-and-accountability/supplements/accountability-and-responsiveness-of-the-state-and-society/
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هذه العناصر للمواطنين الوصول الحّر واآلمن إلى املعلومات الدقيقة عن مختلف أركان ومستويات الحكم، 
وتحقق إمكانية إنفاذ املساءلة العادلة))6(. 

وفي سورية ما بعد 1963، يمكن القول إن حزب البعث كان ناجًحا في تعبئة آالف السوريين في جميع أنحاء 
البالد، سواء في الريف أو في املدن، إال أن هذه التعبئة كانت تهدف بالدرجة األساس إلى تمكين نظام الحزب 
القيادي والسلطوي من السيطرة على أكبر وأوسع شريحة ممكنة من السوريين؛ بهدف إقامة حكم »مناطقي 
بتلك  السياسة  تلك  إنفاذ  ونتيجة  الحقة)66(.  مراحل  في  واضحة  تجلياته  ظهرت  هرمي«،  سلطوي  وبشكل 
الطريقة، ُمّزق العقد االجتماعي بين النخب الحاكمة واملواطنين السوريين ملصلحة نظام حكم دكتاتوري، 
أسفر عن ممارسات حكم رديئة على كل الصعد واملستويات. وقد قضت استراتيجية التعبئة الحزبية هذه 
على املساءلة واالستجابة للممارسات الحكومية، حيث أصبحت العالقات والروابط مع الحزب الحاكم أكثر 
أهمية، عند معظم املسؤولين -وال سيما الحكوميين- من مراقبة ومساءلة مفاصل الدولة ومؤسساتها عن 

إنجازاتها وخدماتها التي من املفترض أن تقدمها لعموم الشعب. 

عدائي  جو  في  الحكومية،  غير  املنظمات  وكذلك  الديمقراطية،  املؤسسات  اختنقت  ذلك،  على  عالوة 
الحاكم.  البعث  انتقاد لسياسات وقرارات حزب  بأي  أيًضا، على قاعدة عدم السماح  بينها  داخلي، وفي ما 
وهكذا تم تغييب الوعي الوطني داخل وبين املؤسسات السورية املختلفة، على أساس تماهي مفهوم الحزب 
األوحد مع مفهوم الدولة نفسه. فعلى سبيل املثال، لم تلَق سياسات الحزب وقراراته في زيادة اإلنفاق على 
الجيش السوري، على حساب القطاعات االقتصادية املهمة األخرى للبلد، أي مساءلة وطنية أو اعتراض 
ُيعتد به، بالرغم من األثر السلبي الكبير الذي خلفته هذه التوجهات على خطط التنمية في البالد)67(. وفي 
الواقع -تبًعا لنظام الحكم املطلق الذي انتهجه حزب البعث- لم يكن ُيسَمح للبرملان أو منظمات املجتمع 
املدني بانتقاد هذه السياسات أو الشك فيها، وخصوًصا أن حزب البعث عمل على إنهاك وتهزيل األحزاب 
السياسية السورية األخرى املوجودة أو إلحاقها به وجعلها مستقلة بشكل صوري قدر املستطاع. ومن ناحية 
أخرى، كانت هناك زيادة في السياسات العسكرية الراديكالية للحزب خاصة بعد عام 1966، حيث تمخضت 
مجموعة من الصراعات البعثية الداخلية عن إزاحة التيار املدني وإحالل التيار العسكري مكانه في قيادة 
نت القيادة الجديدة من منع 

ّ
الحزب، وهذا التحول من القيادة املدنية للحزب إلى العسكرية أفرز حالة مك

السلطات تدفق املعلومات املهمة وذات القيمة بين املواطنين، أو بين األجهزة واملؤسسات الحكومية، بذريعة 

ity/supplements/accountability-and-responsiveness-of-the-state-and-society/

(65)  Karimi,Mahdi (2018) “ Poor governance and Civil War in Syria” Journal of Middle East Studies. 
Pp:55-60

(66)  Hinnebusch, Raymond A. 1982. “الدولة في مجتمع مجزأ البعث: تكوين  -Raymond A. Hin :(s) سوريا تحت 
nebusch Source : Arab Studies Quarterly , Vol. 4 , No. 3 (Summer 1982), Pp. 177-199 Published by : 
Pluto Journals Stable URL : Http://Www.Jstor.Org/Stable/.” 4(3): 177–199

(67)  E. Kanovsky (2016) “اآلثار االقتصادية لحرب األيام الستة: األردن وسوريا، الجزء الثاني” Vol. 22, No. 3 pp. 278-296.

https://gsdrc.org/topic-guides/voice-empowerment-and-accountability/supplements/accountability-and-responsiveness-of-the-state-and-society/
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في  أن سورية في حالة توتر داخلي وخارجي، وأنها في حالة حرب مع إسرائيل، وأن سورية تمثل دولة مهمة 
وَسم  تالية،  لحقب  مهمة  مرتكزات  األخيرة  األفكار  هذه  شكلت  وقد  إسرائيل)68(.  ضد  الفلسطينيين  دعم 
النظام فيها الدولة السورية بأنها دولة »مقاومة ومواجهة«، مانًعا بذلك املواطنين السوريين من حقوقهم في 
ا لنفسه )ولقيادات حزبه بشكل أسا�سي 

ً
الحصول على أدنى مقومات الحكم الرشيد للدول املتحضرة، وتارك

في مرحلة الستينيات( أن يحدد هو بنفسه مفاهيم »املساءلة واملحاسبة«، وإلى أي مدى يمكن تطبيقها، 
كانت تجري تلك العملية وفًقا ملصالح الحزب  طّبق، وبذلك 

ُ
وعلى أي من األفراد أو املؤسسات يمكن أن ت

والنخبة الحاكمة. 

السنوات  خالل  البعث،  لحزب  االقتصادية  السياسات  فشل  بأن  الجزم  يمكن  نفسه،  السياق  وفي 
التي تلت عام 1963، لم يتمخض عنه أي نوع من أنواع املحاسبة، سواء أكانت جماهيرية أو مؤسساتية، 
 دفع حزب البعث العربي االشتراكي، بعد استالمه زمام 

ً
بخصوص طريقة إدارة الحزب لشؤون البالد. فمثال

الحكم، بطبقة البرجوازيين السوريين بعيًدا عن عجلة االقتصاد، من خالل سياسات التأميم الشامل التي 
في املدن،  الهجرة والتمركز  إلى  أجراها خالل الستينيات. وكذلك دفع الحزب بطبقات الفالحين والريفيين 
وأدى ذلك إلى إفقار الريف السوري وخلخلة االقتصاد الزراعي، على حساب اكتظاظ املدن السورية الكبيرة، 
وتمركز القوة االقتصادية فيها، خصوًصا دمشق وحلب، وجعلهما القاعدتين األساسيتين الوحيدتين تقريًبا 
به،  القطر  بربط كل محافظات  الحزب  أن سياسة  إلى  إضافة   .1963 عام  بعد  البالد  اقتصاد  في تشكيل 
الطولى على  اليد  البعث صاحبة  الحزبية واألمنية، جعلت سلطة حزب  الفروع  من خالل تشكيل قيادات 
ّحي بذلك أي دور مهم للمؤسسات السورية املوزعة 

ُ
جميع مفاصل املحافظات، وبشكل أفقي وتسلسلي، ون

واَجه بأي نوع من أنواع املساءلة ألداء الحكومات 
ُ
على املحافظات. ولم تكن جميع إجراءات حزب البعث ت

املتعاقبة، تحت ظل الحزب املطلق، وبذلك -مع الوقت- أصبح اختفاء مفاهيم الرقابة واملحاسبة واملساءلة، 
واستجابة مؤسسات الحكم والدولة لطموح الجماهير، محض وهم وخيال.

افق التوجهات )اإلجماع( 5- تو

ختلفة للمواطنين،  ى التوسط بين املطالب واآلراء واآلمال امل ي إل يرتبط توافق التوجهات بالسع
للسياق  جاد  ال الفهم  ى  تدل عل القرارات بطريقة  اتخاذ  الدولة  ى  املشارب. ويجب عل من مختلف 
ى اتفاقات  ن جميع املواطنين من التوصل إل

ّ
ى نحو ُيمك ي للمجتمع، عل ي واالجتماع ي والثقاف التاريخ

جتمعهم وبلدهم)69(-)70(.  حة العليا مل ي تخدم املصل تدعم القرارات الت

(68)  Galvani, John (1974) “البعث -MERIP Reports. No. 25 (Feb. 1974), pp. 3-16 (14 pages). Pub ”سورية وحزب 
lished by: Middle East Research and Information Project, Inc. (MERIP)

(69)  Vyas-Doorgapersad,Shaikha (2017) “PROGRESSION FROM IDEAL STATE TO GOOD GOV-
ERNANCE: AN INTRODUCTORY OVERVIEW” Reseearch of Public Management and Governance. 
Pp:7-8.

(70)  Dailiati and Hernimawati and Sudaryanto (2018) “Principles of Good Governance in the Depart-

https://www-jstor-org.ezproxy.ub.gu.se/publisher/merip
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إن عملية سحق حزب البعث لطبقات مجتمعية سورية معينة، كما حدث مع البرجوازية الغنية، وزعماء 
التي كانت في مرحلة  العائالت السورية العريقة  تاريخًيا، وتهميش كثير من  القبائل املعروفة  ووجهاء بعض 
في  والسياسية  االجتماعية  الحياة  عن  بعيًدا  التال�سي  على  وإجبارها  السوري  املجتمع  في   

ً
محورية سابقة 

الستينيات )مع أن هذه الطبقات وجدت الحًقا طريقة لربط املنافع واالمتيازات املتبادلة مع نظام حافظ، 
أطياف  بعض  مع  التعامل  في  حادة  منهجية  اتخذ  البعث  حزب  أن  على  يدّل  هذا  كل   ))71(  1970 عام  بعد 

املجتمع السوري، أنتجت عدم إدراج مثالي ملختلف املجموعات السورية في الحكم.

والنخبة  الحزب  رغبة  عدم  على  آخر   
ً

مثاال السورية  الكردية  لألقلّية  البعث  حزب  معاملة  كانت  وقد 
تهديًدا  الكردية  األقلية  البعث  نظام  عّد  حيث  املجتمعي.  والتوافق  باإلجماع  الحكم  في  الجديدة  الحاكمة 
عمالء  بأنهم  -أحياًنا-  اتهمهم  وقد  املجتمع،  مكونات  من  أساسًيا  مكوًنا  عدهم  من   

ً
بدال السورية،  للدولة 

للقوى الغربية، أو بأنهم يهدفون إلى االستقالل عن الدولة السورية. وعلى إثر هذه املفاهيم التي طرحها حزب 
البعث ورّوج لها في املجتمع السوري، اعُتبر العديد من األكراد السوريين قانونًيا، وبشكل عشوائي، بحكم 
»األجانب«، بينما تم تصنيف آخرين على أنهم »مكتومين«، أي غير مسجلين في الدوائر السورية الرسمية، 
وبذلك لم يحصلوا على قيود مدنية، وصار هؤالء األكراد غير املسجلين موجودين على أرض الواقع، لكنهم 
بعها نظام البعث أن العديد 

ّ
محرومون من أدنى حقوق املواطنة. وكان من نتائج سياسة التمييز هذه التي ات

الحياة  في  املشاركة  أو  امللكية  أو  التعليم  أو  وظائف  على  الحصول  من  يتمكنوا  لم  السوريين  األكراد  من 
السياسية أو حتى الزواج رسمًيا!)72(. إن سياسات القمع واإلكراه وسّن القوانين التي تستهدف مكّونات معينة 
في  البعث  حزب  رغبة  عدم  على  واضح  دليل  لهي  القومية،  أو  الدين  أو  العرق  أساس  على  السوريين،  من 
مشاركة جميع مكونات الشعب في الحكم، بل إن نظام البعث حارب أّي توجه يضع الشعب السوري تحت 
الهرمية املصطفاة تسعى حتًما  القيادة  الواحد ذي  مظلة جامعة واحدة؛ حيث إن عقلية الحزب الحاكم 
 من السعي لرأب الصدع بين بنيان املجتمع الواحد، وبذلك؛ يتسنى للحزب البقاء 

ً
إلحداث االنشقاقات، بدال

واالستمرار على بقايا أنقاض مجتمٍع كان يوًما ما يمثل فسيفساء غنية بالتعدد والتوجهات. 

 

ment of Population and Civil Records Pekanbaru” Presentation paper.Pp: 1-4 
 

(71)  Hinnebusch, Raymond A. 1982. “الدولة في مجتمع مجزأ البعث: تكوين  -Raymond A. Hin :(s) سوريا تحت 
nebusch Source : Arab Studies Quarterly , Vol. 4 , No. 3 (Summer 1982), Pp. 177-199 Published by : 
Pluto Journals Stable URL : Http://Www.Jstor.Org/Stable/.” 4(3): 177–199

(72) Arash Reisinezhad (2019) “شاه إيران واألكراد العراقيون والشيعة اللبنانيون” Journal of Middle east studies. Available 
from: https://www.researchgate.net/publication/330043632_The_Shah_of_Iran_the_Iraqi_Kurds_and_the_Leba-
nese_Shia

https://www.researchgate.net/publication/330043632_The_Shah_of_Iran_the_Iraqi_Kurds_and_the_Lebanese_Shia
https://www.researchgate.net/publication/330043632_The_Shah_of_Iran_the_Iraqi_Kurds_and_the_Lebanese_Shia
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6- اإلنصاف والشمولية

أوضحت لجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واملحيط الهادئ )UNESCAP( أن رفاهية 
يشعرون  وال  منه،   

ً
عادال نصيًبا  لديهم  بأن  يشعرون  أفراده  جميع  أن  من  »التأكد  على  تعتمد  مجتمع  أي 

بأنهم مستبعدون من التيار الرئي�سي للمجتمع«، و«هذا يشمل وَيلَزم جميع الفئات، وعلى وجه الخصوص 
الرفاهية«)73(. ويشمل مفهوم  الحفاظ على هذا  أو  األكثر عرضة منهم للخطر، من أجل تحسين رفاهيتهم 
الخارجة عن  الظروف  وإْن بوجود  التي يختارونها  الحياة  ملتابعة  الفرصة  لديهم  أن األفراد  أيًضا  اإلنصاف 
سيطرتهم ذاتًيا، إذ يأتي دور الدولة لتذليل الصعاب الخارجة عن إرادة األفراد، لتسهيل تحقيق املواطنين 
ألهدافهم. ومن هنا يظهر جلًيا أن مفهوم اإلنصاف والشمولية ينطوي على مبدأ تكافؤ الفرص. ولهذا تصبح 
مسائل عدم املساواة في الدخل وفرص العمل مقياًسا مهًما جًدا من مقاييس الحكم الرشيد. وهذا يشمل 
أيًضا دراسة معايير العدالة للفقر، ودراسة دور اإلنصاف في تحديد قدرة األفراد والجماعات على الفاعلية، 
التأثير على فرص الجيل  اآلن أو في املستقبل. فمعايير العدالة والفقر واإلنصاف الحالية لها دور كبير في 
القادم. وبالتالي؛ تصبح هذه املعايير الحالية راصًدا مهًما ملآالت ومستوى الحكم الرشيد املستقبلي في بلٍد ما. 
ومن املعلوم أن الجهود الرامية إلى تحقيق تكافؤ الفرص لن تستطيع تحقيق املساواة العادلة بين األفراد 

والجماعات إال بضمان وصول جميع األصوات إلى الساحة السياسية)74(. 

بعد عام 1966، أصبحت معظم النخب القيادية ضمن قوائم حزب البعث، وال سيما طوائف األقليات 
في سورية. وقد كان هذا الهيكل املتشكل للبعث مهًما جًدا في تشكيل مزايا التحكم في السلطة في البالد، طوال 
عقود قادمة. وفًقا لهذا الهيكل، تم دفع قطاعات مهمة من املجتمع السوري بعيًدا عن املشاركة االقتصادية 
 

ً
والتأثير السيا�سي))7(، إضافة إلى زيادة في الهجرة من الريف إلى الحضر. وخلقت هجرة الفالحين عبًئا ثقيال

على املدن، وأفرغت الريف من القوة العاملة املنتجة. وقد أدت هذه العملية طويلة األمد، التي استمرت حتى 
في عهد حافظ األسد، إلى نشوء توترات مركزية في املجتمع السوري، نتيجة التركيز على املدن وخواء الريف. 
رك الريف دون خطط إنمائية جادة، وعلى الرغم 

ُ
حيث تركزت الوظائف والفرص في املدن الكبرى، بينما ت

ا مهًما له، فإن 
ً
من أن أيديولوجية البعث تقوم على إصالحات اجتماعية، وتّدِعي أن تنمية الريف تمثل هدف

البعث، من خالل سياسات التأميم املرتجلة واملتسرعة دون دراسة حقيقية، أنتج، إضافة إلى ترييف املدن، 

(73)  UNESCAP (2020) “What is Good Governnacve?” Analysis paper.Pp:1-3.Availabe from: https://
www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf
 

(74)  UN (2009) “Creating an Inclusive Society: Practical Strategies to Promote Social Integration”. 
Analysis paper. Available from. https://www.un.org/esa/socdev/egms/docs/2009/Ghana/inclusive-soci-
ety.pdf 

(75)  Goldsmith, Leon (2015) Cycle of fear-Syrian Alawites in War and peace. First published in United 
Kingdom. Lonodn.2015. by C. Hurtsand Co.Ltd. p83-85

https://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf
https://www.un.org/esa/socdev/egms/docs/2009/Ghana/inclusive-society.pdf
https://www.un.org/esa/socdev/egms/docs/2009/Ghana/inclusive-society.pdf
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وضًعا كارثًيا على العديد من أطياف البلد )76(. الجدول التالي يبين التغييرات التي حصلت على البنية الطبقية 
الطبقة الصناعية والتجارية،  انخفاض  باألرقام  1970. ويبين  إلى عام   1960 للمجتمع السوري، منذ عام 

وُيظهر تراجًعا حاًدا في نسبة طبقة الريف البورجوازية مترافًقا مع هبوط في عمالة الريف.

الجدول 1: التركيب الطبقي في سورية منذ 1960 حتى 1970 )77(

في   49 نحو  يمثلن  السكان، حيث  -وهن عنصٌر مهم من  السوريات  النساء  تم تجريد  إلى ذلك،  إضافة 
حابت  فقد  األمر،  واقع  وفي  واالجتماعية.  االقتصادية  وكذلك  السياسية  حقوقهن  من  السكان-  من  املئة 
سياسات البعث الرجال على النساء، وهذا يرجع إلى حقيقة أن هيكل البعث يهيمن عليه الرجال، وهو نظام 
»أبوي« تسلطي ونظام هرمي الهيكلية. وتم تحييد مشاركة املرأة في الحياة السياسية، حالها حال أي مكون 
 كان أو امرأة. وتم تعليق العديد 

ً
آخر في املجتمع. حيث لم يفرق قانون الطوارئ بين أي مكون سوري، رجال

من األحكام من النظام القانوني التي تضمن فعالية املرأة في املجتمع -خصوًصا السياسية- وتم تقييد حرية 
ومن   .)78(  1963 انقالب  في  السلطة  على  السيطرة  بعد  بشدة  النسوية  الجمعيات  تكوين  وإعاقة  التعبير، 
سخرية القدر، أن يجتمع تاريخ الثامن من آذار من كل عام، كعيد عالمي للمرأة، وهو التاريخ الذي يحتفل 

فيه النظام في سورية بوصول حزب البعث واستالمه لزمام السلطة!

(77)  Longuenesse, Elisabeth. 1979. “The Class Nature of the State in Syria: Contribution to An Analy-
sis.” MERIP Reports 77(77): 4

(78)  Freedom House (2009) “ Country’s report- Syria” Available from: https://freedomhouse.org/sites/
default/files/inline_images/Syria.pdf
René, Spitz (2014) “State-Civil Society Relations in Syria- EU good governance assistance in an authoritarian 
state”. Journal in Good Governance. Pp:92-120. Available form: https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/han-
dle/1887/28916/03.pdf?sequence=7

https://freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/Syria.pdf
https://freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/Syria.pdf
https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/28916/03.pdf?sequence=7
https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/28916/03.pdf?sequence=7
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7- الفعالية والكفاءة 

يركز مفهوم الحكم الرشيد عموًما على تحقيق مؤسسات الدولة، من خالل عملياتها املختلفة، لنتائج 
مفيدة تلبي احتياجات املواطنين. وتتضمن هذه العملية االستفادة املثلى من املوارد البشرية والتكنولوجية 
واملالية والطبيعية والبيئية املتوفرة للدولة. وبالتالي؛ تصبح الكفاءة والفاعلية في إدارة املؤسسات العامة 
تعزيز  إلى  دائًما  ع 

ّ
والتطل واالزدهار  التقّدم  تحقيق  استمرارية  تضمن  التي  هي  املدني  املجتمع  ومؤسسات 

مفهوم التنمية والتنمية املستدامة، وهي التي تعمل على االلتزام بتوظيف املوارد الوطنية بالصورة السليمة 
والواضحة لكل أفراد املجتمع. ويشمل هذا املفهوم أيًضا األساليب التي يعّبر بها املواطنون والجماعات عن 
األهداف  هذه  ولتحقيق  بالتزاماتهم.  بها  يوفون  التي  والطريقة  القانونية  حقوقهم  ويمارسون  مصالحهم، 
العام على املساءلة والتدقيق، وكذلك على العالقة بين سياسة اتخاذ  ز القطاع 

ّ
واملضامين، يجب أن يرك

واملجموعات  ككل  املجتمع  تضطر  الحكم  مشاكل  معالجة  أن  أيًضا  يعني  وهذا  التنفيذ.  وسياسة  القرار 
التطوعية في املجتمع -إلى جانب الحكومة- إلى لعب دور أقوى وأكثر فاعلية)79(.

توقيتها  وأن  النطاق،  وواسعة  ما  نوًعا  عشوائية  كانت  البعث  تأميم  حركة  بأن  اليوم  جدل  يوجد  ال 
وحجمها تأثرا من ناحية -إلى حد كبير- باالعتبارات السياسية التي كانت سائدة حينذاك، وأيًضا باالعتبارات 
االقتصادية املرتبطة بالصراع بين حزب البعث وبعض القوى االقتصادية القديمة البرجوازية. ومن ناحية 
أخرى، تأثرت موجات التأميم أيًضا بالخالفات الداخلية، وسعي البعث لدعم العناصر الراديكالية بشكل 
عام، ومن ضمنها داخل النقابات املختلفة)80(. وبمجرد أن استولى حزب البعث على السلطة؛ ألغيت غالبية 
السياسات االقتصادية التي كانت تتبع للسنوات السابقة، وجيء بسياسات جديدة تكون »الدولة« فيها محور 
أي إصالحات اقتصادية. وقد أّدى ذلك إلى تمزيق االقتصاد السوري الحديث الذي شهد انطالقة جيدة، في 
مرحلة ما بعد االستقالل)81(. يشرح هينيبوش في كتابه )ثورة من األعلى( أن سياسات البعثيين االقتصادية 
كانت مبنية على إصالح األرا�سي وتأميم معظم القطاعات االقتصادية في البالد. وقد كانت هذه السياسات 
كارثية على الشريحة املهمة السابقة من البرجوازية السورية التي كانت تقود القطاعات االقتصادية. ومن 
ناحية أخرى، حّسنت -نوًعا ما- سياسات التأميم لحزب البعث أيًضا الظروف املعيشية ألولئك الذين عملوا 

(79)  Kefela, Ghirmai (2011) “ Good governance enhance the efficiency and effectiveness public spending 
-Sub Saharan countries” Journal of good governance. Avialabe from: https://www.researchgate.net/publica-
tion/268331225_Good_governance_enhance_the_efficiency_and_effectiveness_public_spending_-Sub_Saha-
ran_countries; Bundschuh, Rieseneder (2008) “GOOD GOVERNANCE: CHARACTERISTICS, METHODS 
AND THE AUSTRIAN EXAMPLES” Analysis paper. Pp:27-50. Available from: file:///C:/Users/Tareq/Down-
loads/91-184-1-SM%20(1).pdf 

(80)  Perthes, Volker (1996). The Political Economy of Syria under Assad. London I.B. Tauris. Pages 56-180.

(81)  Naseer and others, Rabie(2013) “Socioeconomic roots and the impact of the Syrian crisis” Report by the 
Syrian Center for Policy Research.pP.18-24 Available from: http://www.fao.org/docs/eims/upload/310686/Syrian-
CentrePolicyResearch%20SocioEconomicRootsAndImpactOfSyrianCrisisJan2013.pdf; Perthes, Volker (1996). 
The Political Economy of Syria under Assad. London I.B. Tauris. Pages 56-180.

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/82087664_Ghirmai_T_Kefela
https://www.researchgate.net/publication/268331225_Good_governance_enhance_the_efficiency_and_effectiveness_public_spending_-Sub_Saharan_countries
https://www.researchgate.net/publication/268331225_Good_governance_enhance_the_efficiency_and_effectiveness_public_spending_-Sub_Saharan_countries
https://www.researchgate.net/publication/268331225_Good_governance_enhance_the_efficiency_and_effectiveness_public_spending_-Sub_Saharan_countries
file:///C:\Users\Tareq\Downloads\91-184-1-SM%20(1).pdf
file:///C:\Users\Tareq\Downloads\91-184-1-SM%20(1).pdf
http://www.fao.org/docs/eims/upload/310686/SyrianCentrePolicyResearch%20SocioEconomicRootsAndImpactOfSyrianCrisisJan2013.pdf
http://www.fao.org/docs/eims/upload/310686/SyrianCentrePolicyResearch%20SocioEconomicRootsAndImpactOfSyrianCrisisJan2013.pdf
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تها 
ّ
في األرض، لتضمن والءهم للنظام)82(. وإن املفاضلة بين القطاعات االقتصادية -بالطريقة التي أدار دف

حزب البعث- حيث يزدهر البعض على حساب البعض اآلخر بناء على والئهم للنخبة الحاكمة، ال يمكن أن 
د أو تحقق تقدًما اقتصادًيا كبيًرا على املستوى الوطني وعلى املدى البعيد. بل إن ذلك في الواقع يزيد من 

ّ
تول

االنقسامات بين القطاعات االقتصادية املختلفة، ويؤدي إلى اختالل التوازن في االقتصاد الوطني. ومن املهم 
أن نذكر أن سياسات البعث ملواجهة التحديات الوطنية كانت -في أغلب األحيان- الهروب نحو رفع مستوى 
 منذ نيسان/ أبريل 1964، هددت حالة التذّمر داخل املدن 

ً
تأميم القطاعات االقتصادية السورية. فمثال

الرئيسية في البالد، واملقاطعات االقتصادية، واملصالح السياسية املتضاربة للنخبة الحاكمة، النظاَم البعثي 
1964 إلى تموز/ يوليو )196- بتأميم جميع القطاعات  باإلفالس، واستجاب البعثيون -من نيسان/ أبريل 
اإلنتاجية الرئيسية في البالد، بغية االستيالء على جميع أصولها الخاصة؛ ومن بين هذه القطاعات املهمة 
لالقتصاد السوري كانت مصانع النسيج والصناعات االستخراجية والتجارة الخارجية املتمثلة حينذاك في 

السلع االستراتيجية، مثل الزيوت املعدنية والقطن والحبوب واألدوية والسيارات)83(. 

وعلى الرغم مّما تحمله كلمة التأميم من معاٍن إيجابية، فإن سياسات التأميم التي قام بها حزب البعث 
لم تكن تدعو إلى التفاؤل، حيث تسببت في جلب عديمي الكفاءة إلى إدارة القطاعات، وفي معظم الحاالت، 
جِبروا على 

ُ
كان أصحاب القطاعات املؤممة أيًضا من مديري املصانع واملديرين الفنيين والتنفيذيين الذين أ

املغادرة مع املوظفين املؤهلين، أو فّضلوها. ونتيجة لذلك، انخفض اإلنتاج بين الشركات املؤممة في الغالب، 
بشكل ملحوظ. وبما أن الدولة لم تتمكن -في معظم الحاالت- من ملء هذه الوظائف الشاغرة بأشخاص 
املحترفين  املوظفين  من   

ً
بدال البعث،  لحزب  موالين  بعاملين  الشاغرة  الوظائف  هذه  مألت  فقد  مؤهلين، 

وأقل  أكثر  تجارّية  منها-  تبقى  ما  -أو  السورية  البرجوازية  طبقة  أصبحت   ،196( عام  وبعد  واملتخصصين. 
التاليين  العقدين  في  البعث. واقتصرت الصناعة الخاصة  في فترة ما قبل وصول  صناعّية مما كانت عليه 
في الغالب على الصناعات الحرفية والصناعات الصغيرة. فعلى سبيل املثال، انخفض إجمالي االستثمارات 
لت أكثر من 40 في املئة من إجمالي استثمارات البالد في عام 1963، إلى أقّل من 30 في املئة 

ّ
الخاصة، التي شك

(82)  Hinnebusch, Hanna (2016). Syria- Revolution from Above. Internet Archive HTML5 Uploader 1.6.3. Ocr. 
ABBYY FineReader 11.0. Pp.44-61

(83) Perthes, Volker (1996). The Political Economy of Syria under Assad. London I.B. Tauris. Pages 56-180.
 Trentin, massimiliano (2009) “Modernization as State Building: The Two Germanies in Syria, 1963–
1972”. Journal of Middle East studies.Pp:492-499. Available from: https://academic.oup.com/dh/arti-
cle-abstract/33/3/487/375359?redirectedFrom=fulltext 
Smuin, Benjamin (2011) “ ROOTS OF DOMINATION: POLITICAL INSTITUTIONS AND SOCIAL 
STRUCTURES IN SYRIA FROM THE FRENCH MANDATE TO HAFIZ AL-ASAD” A thesis sub-
mitted to the faculty of The University of Utah in partial fulfillment of the requirements for the degree 
of Master of Arts in
Middle Middle East Studies – History Department.Pp:70-73

https://academic.oup.com/dh/article-abstract/33/3/487/375359?redirectedFrom=fulltext
https://academic.oup.com/dh/article-abstract/33/3/487/375359?redirectedFrom=fulltext
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بين 1963-1970.)84( وكان لسياسات التأميم الراديكالية املتتالية تأثير سلبي على االقتصاد بين عامي 1966 
و1970، حيث أّدت اإلجراءات الصارمة إلى إبطاء نشاط القطاع الصناعي الخاص وإعاقة االستثمار بشكل 
ملحوظ ))8(. وأح�سى تعداد عام 1970 ما مجموعه 163.000 »مؤسسة اقتصادية خاصة«، منها 31.000 
40 % من هذه  أكثر من  أن  بالذكر  الجدير  الخدمات. ومن  تندرج تحت قطاع  والباقي  التصنيع،  في  فقط 
املؤسسات )عددها 163 ألف مؤسسة( كانت متمركزة في دمشق وحلب، وظل باقي البالد دون نمو اقتصادي 
حقيقي)86(. وقد شهد إجمالي الصادرات السورية نمًوا قوًيا قبل عام 1963، وخسارة كبيرة بعد انقالب عام 
الخسائر  أيًضا مشهًدا مشابًها من  الحقيقي  املحلي اإلجمالي  الناتج  نمو  املنوال نفسه، شهد  1963، وعلى 

الكبيرة )انظر الشكلين 2و 3()87(.

)CEIC 2020( الشكل 2: نمو الصادرات السورية اإلجمالية

(87)  CEIC (2020). The Montana Census and Economic Information Center. Indicators. Syria. Avialave from main 
website: https://www.ceicdata.com/datapage/en/country/syria

https://www.ceicdata.com/datapage/en/country/syria
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)CEIC 2020( الشكل 3: نمو الناتج املحلي اإلجمالي السوري

وبسبب الدور االستبدادي للدولة وسياسات حزب البعث للسيطرة على القطاعات االقتصادية العامة 
والخاصة؛ نمت القطاعات اإلدارية بسرعة كبيرة، وأصبحت تحصل على راتب أعلى من املرتبات املعتمدة في 
َرض أنه عماد االقتصاد وقاطرة التطور والنمو للدول، وبما أن سياسة الرواتب 

َ
القطاع اإلنتاجي الذي ُيفت

عدم  من  روح  برزت  املؤّهل،  غير  والعامل  املؤّهل  العامل  بين  ا 
ً
وفرق اهتماًما  تولي  تكن  لم  البعث  حزب  في 

املسؤولية لدى موظفي مختلف قطاعات الدولة، وأدت هذه السياسة -مع غيرها من السياسات الفاشلة 
للعمل  ال  العمل  ومديري  واملسؤولين  للحزب  والوالء  املحاباة  وسياسات  االقتصادية،  القطاعات  إدارة  في 
نفسه- إلى هجرة العمالة املاهرة، بعيًدا عن األماكن التي يفترض أن يكونوا فيها في األصل)88(. ونتيجة لكل 
هذه التغيرات، في البنية والعقيدة االقتصادية السورية؛ كانت فاعلية وكفاءة النشاط االقتصادي السوري 
سّجل تصّدعات في البنية االقتصادية السابقة التي جرى عليها بناء الدولة السورية 

ُ
تتراجع يوًما بعد يوم، وت

في سابق العهد، مؤذنة بفشل مشاريع التنمية وُمهّددة املواطن السوري بنمو اقتصادي ضعيف. 

(88) Longuenesse, Elisabeth. 1979. “The Class Nature of the State in Syria: Contribution to An Analysis.” MERIP 
Reports 77(77): 5-6
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)2( - مرحلة حافظ األسد )1970 – 2000(

ترك انقالب حافظ األسد واعتالؤه سدة الحكم منذ عام 1970 تأثيًرا قوًيا ال يمكن تجاهله على مصير 
سورية ومستقبلها. فقد استندت سياساته إلى استخدام القوة بشكل الفت -إضافة إلى الحنكة السياسية- من 
أجل تثبيت ركائز حكمه وسيطرته. وقد أثرت سياساته وتوجهاته على جميع مستويات الدولة، بشكل الفت 
للعيان)89(. عالوة على ذلك، تميزت فترة حكم حافظ األسد، على نطاق واسع، بدمج وتماهي سلطة النظام مع 
سلطة الدولة نفسها، بحيث أصبح من الصعب الفصل بين االثنتين)90(. وإن اهتمام حافظ الشديد بتركيز 
السلطة بين يديه، وداخل مجموعته الخاصة من املقربين والعلويين، خلق نوًعا من التوترات واالضطرابات 
املرحلة  هذه  في  واإلدارة،  الحكم  ومؤسسات  الحياة  مناحي  عّمت  واالقتصادية،  والسياسية  االجتماعية 
الحكم  بين مؤسسات  العالقات  الفترة نظام  في هذه  للنظر أن األسد صاغ  الالفت  تاريخ سورية. ومن  من 
ومراكز القوى وشخص القائد األوحد للدولة؛ إذ إن األسد قد وزع مراكز القوى بين أربعة أطراف: األجهزة 
البعث، مستفيًدا  الزبائنية؛ حزب  العلوية؛ رجاالت األعمال والشبكات  الطائفة  الجيش؛  األمنية ورجاالت 
املجتمع، على حساب  الجامع ألطياف  الدولة والوطن، بوصفه  بينما خبا مفهوم  الجماهيرية.  من قاعدته 
تنمية العالقات النفعية بين كل من رجال األعمال وشبكات املحسوبية وربطها مع األجهزة األمنية التي كانت 
تمثل الحلقة الرئيسية عند حافظ األسد للسيطرة والتحكم. غير أن املراحل املتأخرة من فترة حكم األسد 
تظهر أنه سمح لتجذر العالقة بين رجاالت األعمال وشبكات املحسوبية، وربطها مع رجاالت الدولة واألجهزة 
مجال  إلى  والجيش  واألمن  الدولة  رجاالت  من  جزء  يتحول  بدأ  حيث  وغير مسبوقة،  كبيرة  بدرجة  األمنية 
األعمال واملقاوالت والتهريب وممارسات االقتصاد غير الرسمي، فزادت منافع رجال األعمال وبعض رجاالت 
القطاع الخاص بشكل الفت، مع تراجع ملحوظ في دور حزب البعث، كقاعدة أيديولوجية استند إليها األسد 
في بداية حكمه، ثم ما لبث أن بدأ تهميشها وإهمالها كقوة عقائدية وفاعلة في املجتمع. يبين الشكل )1( و)2( 
ملخًصا لهاتين املرحلتين بشكل موجز ومقتضب. وفي الجزء التالي، من هذا البحث، سيستمر التركيز على 
معايير الحكم الرشيد التي حددتها اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واملحيط الهادئ، إللقاء الضوء 
بشكل معمق ومفصل وقدر اإلمكان على الطريقة التي حكم بها حافظ األسد البالد، منذ توليه سدة الحكم 

في العام 1970 حتى نهاية حكمه التي انتهت بوفاته عام 2000.

(89)  Becker, Carmen.91–65 :(2)13 “.2006(. ”استراتيجيات توطيد السلطة في سوريا في عهد بشار األسد: تحديث السيطرة عليها(.

زيادة، رضوان. »بلدان في مفترق الطرق« 2011: سورية، ص 1-5  (90)
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شكل رقم )1( العالقة بين مراكز القوى عند بداية حكم األسد

شكل رقم )2( العالقة بين مراكز القوى في نهاية حكم األسد

1- املشاركة

ليس هناك شك في أن سيطرة حزب البعث على الحياة السياسية في سورية قد ازدادت -ولو بدرجات 
تأثير  زيادة  أن  غير  الرئاسة،  مقاليد  واستالمه  الحكم،  سدة  إلى  األسد  حافظ  صعود  خالل  من  متفاوتة- 
اآلليات  إحدى  الحقيقة  في  كانت  السبعينيات،  بداية  في  وخصوًصا  سورية،  في  الحياة  مناحي  على  الحزب 
التي اعتمدها األسد لتعزيز قبضته كرئيس للجمهورية العربية السورية، وكأمين عام لحزب البعث العربي 
االشتراكي، وكقائد أعلى للجيش والقوات املسلحة بين عامي 1971-2000، وما كان يتسنى لألسد هذا اإلمساك 
بين السوريين؛ فقد كانت زيادة  البعث  القوة؛ لوال استخدامه -مع أشياء أخرى- شعبية  الشديد بمقاليد 
 مهًما في تمدد نفوذ حزب البعث، بين 

ً
الطاقة االستيعابية للحزب، من خالل زيادة عدد املنتسبين إليه، عامال

أفراد الشعب وخصوًصا الفالحين وأبناء الطبقة الوسطى. ففي أوائل عام 1963، كان هناك نحو 400 عضو 
مدني فقط لحزب البعث العربي االشتراكي )91(، وارتفع العدد إلى أكثر من 370.107 أعضاء )عامل ونصير( 
في دولٍة ال يتجاوز مجموع سكانها  1992. وهذا  في عام  1979، وإلى أكثر من مليون )عامل ونصير(  في عام 
12 مليون نسمة في عام 1992 )92(. ولم يتوقف النظام عند هذه املرحلة من شعبية البعث، بل عمل على 
تأسيس الجبهة الوطنية التقدمية )NPF( كتحالف مهم لألسد، بقيادة حزب البعث الحاكم، في عام 1972، 
لفرض السيطرة والتحكم وتقييد املشاركة البرملانية والحزبية. وتم تشكيل »الجبهة الوطنية القومية«، بناء 
على أوامر مباشرة من حافظ األسد، تحت غطاء يدعو إلى توفير املشاركة السياسية والتعددية الحزبية، 

(91)  األتاسي، نشوان. تطور المجتمع السورية 2011-1831، دار أطلس للنشر والترجمة. لبنان. الطبعة األولى (2015). ص 243

(92)  BATATU, Hanna (1999) “Syria’s Peasantry, the Descendants of Its Lesser Rural Notables, and Their Poli-
tics” Princeton University Press. P 207-2020

https://www-jstor-org.ezproxy.ub.gu.se/publisher/princetonup
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إلى جانب حزب البعث الحاكم، كي ال تبدو الحكومات السورية ومجالس الشعب خالية من مشاركات حزبية 
كانت  الحقيقة  فإن  والغطاء،  الصورة  هذه  لفرض  املسعى  هذا  من  وبالرغم  عقائدية.  أو  أيديولوجية  أو 
النظام الحاكم يسعى لفرض السيطرة وإمساك زمام الحكم بقوة، وقد جعل دستور الجبهة الوطنية  أن 
التقدمية ينص على أن حزب البعث يسيطر على 0) % زائد واحد، من األصوات في لجنته التنفيذية. ونتيجة 
البرملان، ومنحت  1981 جميع املرشحين »املستقلين« من  انتخابات  ت 

َ
ألغ أن  لم يكن من املستغرب  لهذا 

باملقابل ما نسبته 100 في املئة من املقاعد لحزب البعث وحلفائه في الجبهة الوطنية التقدمية)93(. وفي الوقت 
نفسه، ينص ميثاق الجبهة على أن النشاط السيا�سي، باستثناء نشاط البعث فقط، محظور في اثنين من 
أهم قطاعات املجتمع السوري، وهما القوات املسلحة واملؤسسات التعليمية، ونص امليثاق على تجريم أي 
الجديد ملنع سبل  النظام  في إشارة واضحة وصريحة على سعي  الجامعات خصوًصا،  في  أنشطة سياسية 
املشاركة في الحياة السياسية، أًيا كانت.)94( وإضافة إلى ذلك، كان يتم اختيار أعضاء الجبهة بعناية فائقة، 
لضمان أن والءهم األوحد هو لحافظ األسد نفسه. ونتيجة لهذه املمارسات واإلقصاءات؛ ُحرمت العديد 
من الجهات الفاعلة الوطنية واملستقلة من املشاركة في عملية صنع القرار، وتم عملًيا منع أي منظمة أو 
، على 

ً
للمرأة، مثال العام  في فترة حكم حافظ األسد. فاالتحاد  في سورية،  بأريحية  العمل  اتحاد نشط من 

ل« النساء الالتي يشكلن 
ّ
الرغم من كونه املنظمة الوحيدة املعترف بها حكومًيا في سورية، وهي منظمة »تمث

أكثر من 49 % من السكان، لم يكن يحظى بأي ممثل في هذه الجبهة الوطنية التقدمية، وقد ُحرم -كسائر 
شرائح املجتمع األخرى- من أي حق في املشاركة في قيادة الدولة أو املجتمع))9(.

في الحقيقة، أصبح من املسلمات أن املشاركة الشعبية مهمة جًدا، لتعزيز الحكم الرشيد ألي بلد، إذ 
 مهًما في خلق معارضة سياسية نشطة وأحزاب تنافسية فاعلة. وهذا يتيح نوًعا من الحراك 

ً
إنها تمثل عامال

التناوب  هذا  مثل  وإن  األحزاب،  وهبوط  صعود  بموجبه  يتم  البلد،  داخل  السياسية  األجواء  في  الفاعل 
والتنافس ُيعد مؤشًرا مهًما من مؤشرات الديمقراطية ألي بلد. وهذا يعني أن »االنتخابات يجب أن تشتمل 
افتقرت »سوريا األسد«  للديمقراطية«)96(. وقد  أدوات  بمثابة  لتكون  على أحزاب معارضة ذات مصداقية 
 من ذلك، تحّول حزب البعث العربي االشتراكي، بموجب املادة الثامنة من الدستور التي 

ً
لهذه املعايير، وبدال

أقّرت عام 1973، إلى حزب استبدادي بشكل رهيب. وقد أعلن النظام حينذاك أن »البعث هو القائد األوحد 
للدولة واملجتمع السوري«. وقد قلب هذا رأًسا على عقب أبسط قواعد املمارسات السياسية والديمقراطية؛ 

(93)  Lund, Aron. 2011. “أشباح في حماة” Positively aware : the monthly journal of the Test Positive Aware Network 
23(4): 10–12.

.https//:bit مركز حرمون للدراسات المعاصرة »مؤشرات غياب التنمية السياسية في سورية (1963 – 2011)« 16 آذار/ مارس 2020  (94)
ly382/BJC4 ; Jouejati, Murhaf. (2006). “The Strategic Culture of Irredentist.” (October): 1–21.

(95)  Ghanem, S and Abboud Mrs, S and Al Hallaq, S and Zakzak, S. 2010. “المرأة ومجلس الشعب في الجمهورية العربية 
.SCFA Research Outline”: 1–47 و UNIFEM السورية بحث تم إجراؤه بالتعاون مع

(96)  Weghorst, Keith R, and Staffan I Lindberg. 2010. “الحكومة جودة  لتحسين  مؤسسة  الفعالة:  المعارضة   ”.* استراتيجيات 
(November).

https://bit.ly/382BJC4
https://bit.ly/382BJC4
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إذ من البديهي أن يكون واجب أي حزب سيا�سي داخل الدولة هو املشاركة في بناء الدولة وتعزيز سيادتها 
ومؤسساتها، ال أن يسيطر عليها ويسلب مؤسساتها وأركانها من أي قدرة على الحراك والتفاعل، كما فعل 
حافظ األسد باستخدامه حزب البعث أداة لتنفيذ مراميه في التسلط والتحكم املطلق، فكانت نتيجة هذا 

أن تم خنق جميع مظاهر الحياة السياسية في سورية، واستمرت تلك الحال طوال عقود الحقة.

الضبط  آليات  من  كنوع  الشعبية،  املنظمات  من  مجموعة  البعث  حزب  ل 
ّ
شك الخناق،  ولتشديد 

أكثر عمًقا  السوري  للمجتمع  البعث  قيادة حزب  وأصبحت  السوري.  املجتمع  داخل  والتغلغل  والسيطرة 
واتساًعا، وذلك من خالل ربط املواطنين، بمختلف مشاربهم، باملنظمات الشعبية التي يشرف عليها حزب 
البعث ويقوم بصياغة سياستها مباشرة. وهي االتحاد العام لنقابات العمال، االتحاد العام للفالحين، االتحاد 
املهنية  واملنظمات  البعث،  طالئع  منظمة  الطلبة،  اتحاد  املعلمين،  نقابة  الشبيبة،  اتحاد  النسائي،  العام 
األخرى.)97( وقد لعبت هذه املنظمات دوًرا كبيًرا في السيطرة على الحركة االجتماعية والسياسية للبالد، بما 
السيطرة بشكل كبير من خالل  إذ تعززت هذه  الحاكم، وعلى رأسه حافظ األسد،  النظام  يخدم مصالح 
إشراف القوى األمنية على هذه النقابات واملنظمات، لرصد ومراقبة مختلف جوانب حياة املواطن السوري. 
وتم تعزيز وإحكام هذا الربط بين النظام من جهة، والنقابات من جهة أخرى، بعد حدوث بعض اإلرهاصات 
املعارضة التي قامت بها النقابات املهنية، ضد ممارسات النظام في أوائل ثمانينيات القرن املا�سي، التي برزت 
على أعقاب الصراع بين حافظ األسد وبين حركة اإلخوان املسلمين؛ حيث قرع ذلك األمر ناقوس الخطر 
لدى أركان النظام، ودعاها لتعزيز املراقبة األمنية على املواطنين، من خالل استخدام النقابات واالتحادات 
كأدوات فاعلة لتحقيق هذه الغاية)98(. وكنتيجة لديناميكية الضبط والسيطرة التي أنتهجها حافظ األسد؛ 
 من كونه سفيًرا ومندوًبا ملطالب 

ً
 للسلطة بين الفالحين، بدال

ً
- اتحاد الفالحين السوريين ممثال

ً
أصبح -مثال

أداة  باملجمل  السورية  واملنظمات  النقابات  أصبحت  وباملثل،  الدولة.  لدى  الفالحين  وشكاوى  وطموحات 
سَتخَدم لكسر صفوف الشعب واإلمساك به بصرامة، ولم تعد تمثل أدوات من أجل 

ُ
مهمة في يد حافظ، ت

التقدم والتنمية، وبالتالي كان مميًزا أن يسمح النظام بتشكيل العدد الكبير من هذه املنظمات، ليس خدمة 
من  املزيد  لضمان  ولكن  واالجتماعية،  واالقتصادية  السياسية  الحياة  وإدارة  الحكم  في  املشاركة  ملبادئ 

الرقابة والسيطرة على السوريين)99(. 

وأما من حيث االلتزام األيديولوجي لحزب البعث نفسه، فإن سياسة حافظ األسد كانت فضفاضة جًدا، 
م تحركات األسد. وأصبح هدف النظام 

ُ
وكانت البراغماتية واملصالح، ال األيديولوجية الخالصة، هي ما َيحك

من   
ً

بدال األسد  حافظ  بشخص  ومؤسسات،  وجماعات  أفراًدا  السوريين،  من  ممكن  قدر  أكبر  يربط  أن 

(97)  Ghanem, S and Abboud Mrs, S and Al Hallaq, S and Zakzak, S. 2010. “السورية بحث تم إجراؤه بالتعاون 
.SCFA Research Outline”: 1–47 و UNIFEM مع

  مركز حرمون للدراسات المعاصرة »مؤشرات غياب التنمية السياسية في سورية (1963 – 2011)« 16 آذار/ مارس 2020 (98)
https//:bit.ly382/BJC4

 تركماني، عبد هللا. 2020 »مقابلة مع الدكتور عبد هللا تركماني- باحث سياسي واستراتيجي سوري«، إسطنبول (99)

https://bit.ly/382BJC4
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ربطهم بأيديولوجية البعث. ولم ُيعر النظام -في الواقع- الخلفيات األيديولوجية لألفراد اهتماًما كبيًرا، بقدر 
ما اهتم بإخالصهم لشخص الرئيس نفسه. والدليل على هذا أنه أصبح من الطبيعي العثور على أعضاء من 
داخل حزب البعث نفسه ذوي ميول أيديولوجية مختلفة، كاالتجاهات اليسارية واليمينية واإلسالمية)100(. 
 جديدة من النزعات وامليول داخل املجتمع السوري؛ إذ 

ً
وقد أنتج الوالء لألسد، ال للدولة نفسها، أشكاال

الدولة  أن  خاصة  والجماعات،  األفراد  بين  الدولة  قبل  ما  مرحلة  إلى  باالنتماء  الشعور  زيادة  إلى  هذا  أدى 
نفسها لم تعد املظلة القوية ملنع تشتت الهوية الوطنية، ولم تعد يعنيها مسألة الوطنية بحد ذاتها، بل الوالء 
للقائد فوق كل والء. وبالتالي أخذت الروابط القبلية والطائفية واملحلية بالظهور، ولم يعد مفهوم الوطنية 
أخرى  روابط  البحث عن  كان  ما  بقدر  والجماعات،  لألفراد  الشاغل  الشغل  الدولة هو  بناء  في  واملشاركة 

بديلة تحّل محل ما بدأ يضمر ويزول)101(.

إضافة إلى ذلك، منذ وصول حافظ إلى السلطة، ظهرت مرحلة جديدة من ممارسات اإلكراه واملالحقة 
بحلول  ذروته  إلى  هذا  ووصل  السيا�سي.  املجال  أفق  على  التضييق  وبالطبع  الجسدية،  والتصفية  األمنية 
الثمانينيات، عندما أظهرت حركة اإلخوان املسلمين معارضتها العلنية لسياسات حافظ األسد التي سعت 
-برأيهم على األقل- إلى حرمان املكّون السّني من املناصب العليا والفاعلة في الدولة، واحتكار ذلك على حافظ 
األسد والعلويين واملقربين منه)102(. وكان لتدخل األسد السيا�سي والعسكري في لبنان ضد مصالح املجموعات 
اللبنانية السنية، وتقييد حركة الفصائل الفلسطينية املسلحة املوجودة في لبنان ضد إسرائيل، دوٌر كبير في 
تأزم املشهد السيا�سي السوري وزيادة حاالت االحتقان املتبادل بين األسد ومعارضيه على حد سواء )103(. وقد 
أدى هذا االحتقان السيا�سي الحًقا إلى مجزرة حماة التي نفذها جيش النظام، بقيادة الجنرال رفعت األسد. 
وأنهت هذه املجزرة فعلًيا أي فرصة لإلصالح السيا�سي في البالد، وانتهى بها أي شكل من أشكال املعارضة 

داخل البالد، وتحولت »سوريا األسد« إلى جمهورية قمع وتصحر سيا�سي شديد)104(.

(100)  Hinnebusch, Raymond A. 1982. “مجتمع مجزأ في  الدولة  تكوين  البعث:  تحت   Raymond A. Hinnebusch :(s) سوريا 
Source : Arab Studies Quarterly , Vol. 4 , No. 3 (Summer 1982), Pp. 177-199 Published by : Pluto Journals Stable 
URL : Http://Www.Jstor.Org/Stable/.” 4(3): 177–199; Khaddour, Khader. 2013. “نظام األسد يملك للدولة السورية.” Mid-
dle East Security Report 8 (March): 11; KHADDOUR, KHEDER. 2015. “Assad’s Officer Ghetto: Why the Syrian 
Amry Remains Loyal.” P:1-10

(101) مركز حرمون للدراسات المعاصرة »مؤشرات غياب التنمية السياسية في سورية (1963 – 2011)« 16 آذار/ مارس 2020
 https//:bit.ly382/BJC4

(102)  Wikas, Seth. (2007). “Battling the Lion of Damascus Syria ’ s Domestic Opposition and the Asad Regime.” 
p.1-29.

(103)  مرعي محمد (2013): 50 عاًما من التنمية الضائعة في ظل حكومات حزب البعث وعائلة األسد في سوريا (الوزارات السورية وحدود 
ممارسة السلطة)، الطبعة األولى، حقوق الطبع والنشر محفوظة لقيادة الثورة السورية. الصفحات: 101-225

(104)  Wikas, Seth. (2007). “Battling the Lion of Damascus Syria ’ s Domestic Opposition and the Asad 
Regime.” p.1-29.

https://bit.ly/382BJC4
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2- سيادة القانون

ُيعّرف الدستور السوري سورية رسمًيا بأنها »جمهورية برملانية«. ومع ذلك، فإن املادة 3)1 من الدستور 
السوري الذي وافق عليه حافظ األسد في عام 1973 تشترط أن »تبقى جميع القوانين واللوائح الصادرة قبل 
إعالن هذا الدستور سارية املفعول، حتى تعديل آخر«))10(. وهذا يعني االستمرار في تنفيذ املرسوم العسكري 
البالد.  في  العرفية  األحكام  وقانون  الطوارئ  حالة  تفعيل  يقر  الذي   ،1963 مارس  آذار/   8 بتاريخ   ،2 رقم 
وأعطت هذه القوانين حافظ األسد صالحيات واسعة، خصوًصا إذا ما استذكرنا الحضور الصارم والعنيف 
للقوى األمنية في تلك الحقبة، إذ أعطى األسد سيطرة كاملة على سورية، بدأت بانقالب »أبيض« عام 1970 
 ُيرثى لها من حيث الحقوق السياسية واملدنية 

ً
واستمرت عقوًدا مديدة مقبلة. وقد خلق هذا الوضع حالة

ديمومة  ونتيجة  القانون)106(.  سيادة  وفعالية  جودة  في  حاد  تراجع  إلى  وأدى  السوري،  املؤس�سي  واإلطار 
ملصلحته  السوري  والدستور  الطوارئ  حالة  بتكييف  األسد  حافظ  قام  منها،  وتمكنه  السلطة  في  سنواته 
الخاصة، بما يناسب رغباته وطموحاته الخاصة. وفي هذا اإلطار، ُيَعدُّ النظام االنتخابي أحد األمثلة على هذا 
االمتثال الكامل لقانون الدولة في إمرة الحاكم املطلق. حيث إن النظام قد شكل النظام االنتخابي ليصبح 
مراكز  أنشطة  يراقبون  املدنيين  النظام  موظفي  أن  املعلوم  من  أصبح  إذ  القضائية،  للرقابة  خاضع  غير 
يعقد  أن  العادة  حكم  من  أصبح  وبذلك  نهايتها،  إلى  بدايتها  من  االقتراع  عملية  على  ويسيطرون  االقتراع، 
النظام استفتاءات رئاسية وانتخابات برملانية على مستوى القطر، ويضمن نتائج انتخابية تناسب رجاالت 
ذكر. وأصبحت النتيجة املميزة لهذه االنتخابات هي أن 

ُ
النظام من دون أن تكون هناك محاسبات قانونية ت

حزب البعث يرشح الرئيس )الذي كان دائًما حافظ األسد( وتتم املوافقة عليه جماهيرًيا عن طريق استفتاء 
واسع، ويستمر الحكم مدة سبع سنوات أخرى، وهذا في حلقة من التراتبية املفرغة من أي مسؤولية قانونية 
تثبيت  الحلقة املفرغة واملوافقة عليها خمس مرات متتالية، تخدم  أو خارجًيا. وقد تم تدوير هذه  داخلًيا 
الرئاسة  على  حقيقية  منافسة  الخمس  الرئاسية  الدورات  هذه  من  أي  تشهد  ولم  »لألبد«.  كرئيس  األسد 
السلطة  تداول  القانون على مستوى  أبسط قواعد سيادة  تم تحييد   من ذلك، 

ً
ضد حافظ األسد، وبدال

الرئاسية، وفاز حافظ مراًرا وتكراًرا بمنصب الرئاسة وبنسبة عالية من األصوات، وصلت إلى أكثر من 99 % 
في بعض الدورات االنتخابية)107(. 

يتم تحديد  إذ  البرملان؛  اختيار أعضاء  في  بقوة  التحكم  إلى  البرملان، فقد عمد حافظ  أما على مستوى 
انتخابات البرملان باألغلبية الرسمية، وتحتفظ الجبهة الوطنية التقدمية بثلثي مقاعد البرملان )عددها 0)2 
مقعًدا(، ويمثل حزب البعث القوة الضاربة في الجبهة الوطنية التقدمية التي أصبحت املمثل الوحيد لجميع 

(105)  Syria - Constitution (1973) “Syrian Constitution Adopted on: 13 March 1973”. Available from: https://
www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/91436/106031/F-931434246/constitution2.pdf

(106)  )STORK, JOE. (2009). “FREEDOM OF ASSOCIATION IN THE EURO-MEDITERRANEAN REGION.” 
P.57-65 

(107)  زيادة، رضوان (2011) »بلدان في مفترق الطرق« 2011: سورية، ص 3

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/91436/106031/F-931434246/constitution2.pdf
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/91436/106031/F-931434246/constitution2.pdf
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األحزاب السياسية في البالد. وعلى الرغم من أن البرملان يحوي عدًدا من املرشحين املستقلين، فإن هؤالء 
املستقلين يتم فحصهم من قبل الحزب واألمن للتحقق من انتمائهم ووالئهم، ومن أن توجههم يتماهى مع 
إرادة الحزب والنظام بشكل كامل، ثم ُيسمح لهم بالترشح كمستقلين للمقاعد املتبقية واملخصصة لألعضاء 
حبط الشارع، وينعكس ذلك على 

ُ
املستقلين. وفي الحقيقة كانت هذه املمارسات الفجة من انتهاك القوانين ت

النسبة الحقيقية إلقبال الناخبين على االنتخابات واالستفتاءات التي حولت النظام االنتخابي في سورية إلى 
عملية فارغة ال معنى لها)108(. 

عالوة على ذلك، تحول البرملان السوري منذ 1970 إلى »ختم مطاطي«، من حيث آليات عمله، في أيدي 
الحكومات والسلطة لتنفيذ أوامر وإرادة حافظ األسد؛ حيث أصبح غير قادر على سن التشريعات، وأم�سى 
عاجًزا عن تأكيد الثقة أو سحبها من الحكومة. وعلى النحو املبين في املادة 71 من دستور 1973، فإن سلطة 
البرملان محدودة للغاية في املوافقة على القوانين التي اقترحتها الحكومة، وفي الحالة التي يكون فيها ألعضاء 
البرملان الحق في حجب الثقة عن الحكومة، يجب على الرئيس نفسه املوافقة عليها قبل أن يصبح حجب 
الثقة ساري املفعول)109(. وخالل العقود املاضية، أثبت البرملان السوري عجزه التام عن العمل، إذ لم يتم 
 طوال كل هذه السنين رفض أي مشروع قانون، ولم يمارس البرملان أدوار رقابية أو إشرافية على أي من 

ّ
قط

الحكومات املتعاقبة، حتى صارت السلطة التنفيذية تتحرك من دون وجود أي ضابط أو توازنات تكبح من 
نفوذ النظام أو تحّد من صالحياته)110(.

وللسجون في سورية، قصة طويلة تشهد على ممارسات شتى من انتهاك سيادة القانون وتحييده. حيث 
ُمنحت إدارة السجون الحق في إدارة السجون، وُوضعت مصلحة السجون ككل تحت سلطة وزارة الداخلية، 
1970، وبذلك أصبحت السجون عملًيا، وباملجمل، تحت سيطرة  في عام  السلطة  إلى  منذ وصول حافظ 
وتشغيل ضباط قوى األمن واألجهزة امللحقة بها. ولحاجة حافظ إليها، فقد تم إنشاء أكثر من 9 سجون رسمية 
في املحافظات، إضافة إلى عشرات السجون املوجودة في مقار األجهزة األمنية وغيرها من أماكن االحتجاز 
السرية.)111( وإضافة إلى ذلك، افتقر نظام املحاكم السورية إلى أي من مؤشرات العدل واإلنصاف في تطبيق 
القانون، بالرغم من أن القانون السوري يعتبر املتهمين أو املعتقلين أبرياء من الناحية القانونية حتى تثبت 
 في املحاكم السورية منذ عام 1970 )112(. وإضافة 

ً
إدانتهم، ولكن في املمارسة العملية لم يكن هذا ُيطّبق أصال

(108)  الفتال، ربى؛ أسامة منجد. 2012. »النظام االنتخابي في مستقبل سوريا«. بحوث سياسة الفترة االنتقالية: 34-1; زيادة، رضوان (2011) 
»بلدان في مفترق الطرق« 2011: سورية، ص 3

(109)  Syria - Constitution (1973) “Syrian Constitution Adopted on: 13 March 1973”. Available from: https://
www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/91436/106031/F-931434246/constitution2.pdf

زيادة، رضوان (2011) »بلدان في مفترق الطرق« 2011: سورية، ص 3  (110)

(111)  Amnesty (2016) “Torture, disease and death in Syria’s prisons”.Available from: https://www.amnesty.org/
download/Documents/MDE2445082016ARABIC.PDF

(112)  Human Rights Committee of Amnesty International (2001) “Syrian Arab Republic Briefing to the Human 

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/91436/106031/F-931434246/constitution2.pdf
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/91436/106031/F-931434246/constitution2.pdf
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE2445082016ARABIC.PDF
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE2445082016ARABIC.PDF
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إلى ذلك ينص القانون على منح املتهمين في املحاكم املدنية والجنائية الحق في التمثيل القانوني، وقانونًيا 
يجب أن يتم تعيين محام ملن ال يستطيع تحّمل تكاليف املرافعات، ولكن التطبيق العملي لهذه الحقوق غير 
لة منهجًيا. ففي كثير من الحاالت، يكون للمحامين قليٌل من االتصال 

ّ
حاصل، وأصبحت هذه القوانين معط

-إن لم يكن معدوًما باألساس- مع موكليهم، وعادة ال ُيسمح لهم بتقديم مرافعات القضايا كاملة مع الشهادة 
واألدلة. وال تسمح محكمة األمن العليا السورية بالحقوق اإلجرائية أبًدا، ويسمح للمتهمين أو محاميهم -إن 
- بالحضور عند تقديم أدلة االدعاء فقط، وال ُيسمح للمتهمين عادة بااللتقاء بمحاميهم -إن 

ً
حدث هذا أصال

- قبل املحاكمة)113(. والواقع أن إضعاف دور القانون في سورية، وخاصة في 
ً

ُسِمح لهم بتوكيل محامين أصال
النظام القضائي، أصبح واضًحا منذ أن جعل حافظ األسد نفسه »رئيًسا ملجلس القضاء األعلى«، وجعل 
أصبح  إذ  نفسه؛  العدل  وزير  صالحيات  تفوق  بصالحيات  القضاء،  الستقالل  األوحد  الضامن  نفسه  من 
حافظ األسد يرأس اجتماعات مجلس القضاء األعلى، وال يحق للمجلس أن ينعقد بدونه)114(. وباألخذ بعين 
االعتبار وجود البالد تحت رحمة قانون الطوارئ، تجاوزت سلطات حافظ األسد العديد من أشكال الحماية 
القانونية التي يوفرها الدستور ألي جهة قضائية أو قانونية، وأصبح الجميع يقبع تحت رحمة سلطات األسد 
ن هذا التضخم األسد من إرسال آالف السجناء إلى املحاكم دون محاكمة، وكانت التهم 

ّ
املتضخمة ))11(. مك

السياسية »اإلساءة إلى هيبة الدولة وإضعاف الشعور الوطني« حاضرة دائًما، التهام أي شخص يجرؤ على 
مواجهة إرادة الرئيس، بينما تتولى قوات األمن زمام املبادرة في مراقبة وقمع املواطنين، لتعزيز صورة األسد 

كدكتاتور لنظام استبدادي يبتعد حتى عن أبسط مبادئ احترام وسيادة القانون)116(. 

في أحد التحليالت، يرى غليون أن التراجع الحاد في العائدات من االقتصاد، وخاصة النفط واملعادن، 
التقاليد  وسيادة  التقليدي  الريعي  االقتصاد  صعود  إلى  أدى  املا�سي،  القرن  تسعينيات  منتصف  خالل 
إلى إحياء القبلية والطائفية، على حساب سيادة  واألعراف ما قبل الوطنية والعالقات الزبائنية التي أدت 
القانون وسيادة الدولة بين أفراد املجتمع وبين املواطن ومؤسسات الدولة)117(. وقد تم دعم هذا التحول في 

Rights Committee 71st session - March 2001” Available from: https://www.refworld.org/pdfid/3c29def50.pdf; 
HRW (November 2009) “Denial of existence- Repression of the political and cultural rights of the Kurds in Syria” 
Available in Arabic from: https://www.hrw.org/ar/report/2009/11/26/256004 

(113)  زيادة، رضوان (2011) »بلدان في مفترق الطرق« 2011: سورية، ص 11-15

(114)  مبادرة اإلصالح العربي (2018) »استقالل القضاء السوري بين دستور 1950 ودستور 2012« بقلم القاضي عامر البكري. متاح من:
 http://www.syrianlegalforum.net/publications/view/64

(115)  Hinnebusch, Raymond A. (1982) “Syria Under the Ba’th: State Formation in a Fragmented Soci-
ety” Vol. 4, No. 3 (Summer 1982), pp. 177-199 

(116)  الجندي، غياث. (2014). »الحكم المحلي داخل سوريا«. الحكم المحلي داخل سوريا: ص 15-10؛ سالتر، ميرفت (2018) ورقة بحثية عن 
»المجتمع المدني السوري«. ص5-34

(117)  غليون، برهان (2006) »األسدية في السياسة« بحث سياسي. متاح من:
 http//:www.ahewar.org/debat/show.art.asp?t&0=aid66418= 

https://www.refworld.org/pdfid/3c29def50.pdf
https://www.hrw.org/ar/report/2009/11/26/256004
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?t=0&aid=66418


مركز حرمون للدراسات المعاصرة

47

العالقات من خالل خضوع املجتمع السوري لسيطرة األجهزة األمنية، وبدعم من قانون الطوارئ املستمر 
في السريان. وهكذا أصبح هذا الثنائي )أجهزة األمن وقانون الطوارئ( يعزز حالة إخضاع السوريين لحكم 
النظر  يجب  ذلك،  ومع  القانون)118(.  سيادة  مع  تتما�سى  أن  املمكن  من  سياسات  أي  يتجاهل  استبدادي 
 ال يمكن 

ً
بحذر إلى بعض حاالت »التسامح« التي قام بها النظام تجاه السوريين، في بعض املنعطفات. فمثال

الخامسة  الذكرى  بمناسبة  رئا�سي  1200 سجين سيا�سي، بموجب عفو  نحو  النظام عن  إفراج  إن  القول 
أو  القانون  ملبادئ وسيادة  احتراًما  تم  )119()199 قد  في عام  للبالد  الرئيس حافظ األسد  والعشرين لحكم 
، إلى جانب سحب قيادة 

ً
تطبيًقا ملقرراته، على الرغم من أن عملية إطالق السجناء السياسيين قد تمت فعال

قوات األمن من داخل املدن السورية الكبرى، وتوقف االعتقاالت واالحتجاز التعسفي. ولكن الحقيقة أن 
هذه اإلجراءات كانت -إذا حدثت- تتم فقط كمحاولة من النظام، المتصاص الهزات الناتجة عن الوضع 
االقتصادي املتردي، أو مسايرة للتغيرات السياسية في املنطقة وكذلك في السياسة الدولية، خصوًصا بعد 
انهيار االتحاد السوفياتي، إضافة إلى محاولة استمالة الجانب العربي من جديد، بعد تراجع الدعم العربي 
النظام  اإلجراءات من  إن هذه  أبًدا  القول  يمكن  إسرائيل، وال  مع   1973 بعد حرب  املمنوح سابًقا لألسد 

الدكتاتوري كانت تتم رغبة في سيادة حكم القانون)120(. 

3- الشفافية

يتمحور مفهوم »الشفافية« باألساس حول الشراكة بين املسؤولين واملواطنين، وبموجب هذه الشراكة، 
الدولة  مؤسسات  وسير  عمل  آلية  عن  املعلومات  كل  توفير  مستوياتها-  -بكل  السلطة  تضمن  أن  يفترض 
صحافة  توفير  يجب  العملية،  هذه  ولضمان  إليها.  احتاج  ما  إذا  للمواطن،  وأمين  صادق  بشكل  والحكم، 
تغطية سلوك  في  فاعلة  رقابية  أداة  ليكون  النشط،  املدني  املجتمع  وتنافسية ومسؤولة، وتعزيز دور  حرة 
وعمل مؤسسات الدولة والحكم. وبذلك يكون وجود الصحافة الحرة واملجتمع املدني النشط مهًما في ضمان 
للتدقيق واالستفسار، حيث تضمن الحكومة  التي تتخذها السلطة مفتوحة  أن تكون القواعد والقرارات 
الشفافة أن يكون القرار واضًحا، وتشرح ما يتم القيام به من إجراءات ومشاريع وقرارات، وتبّين كيف يتم 
اتخاذ مختلف أنواع اإلجراءات والقرارات، وملاذا، ومن يشارك في اتخاذها وتنفيذها، وما هي املعايير التي يتم 

(118)  غليون، برهان (2006) »األسدية في السياسة« بحث سياسي. متاح من:
 http//:www.ahewar.org/debat/show.art.asp?t&0=aid66418 ؛=

 مركز حرمون للدراسات المعاصرة »مؤشرات غياب التنمية السياسية في سورية (1963 – 2011)« 16 آذار/ مارس 2020
 https//:bit.ly382/BJC4

(119)  HRW (April 1996). “SYRIA’S TADMOR PRISON DISSENT STILL HOSTAGE TO A LEGACY OF 
TERROR”. Available from: https://www.hrw.org/reports//pdfs/s/syria/syria964.pdf

(120)  مرعي محمد (2013): 50 عاًما من التنمية الضائعة في ظل حكومات حزب البعث وعائلة األسد في سوريا (الوزارات السورية وحدود 
ممارسة السلطة)، الطبعة األولى، حقوق الطبع والنشر محفوظة لقيادة الثورة السورية. الصفحات: 111-109؛ غليون، برهان (2006) »األسدية في 

السياسة« بحث سياسي. متاح من: 
http//:www.ahewar.org/debat/show.art.asp?t&0=aid66418= 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?t=0&aid=66418
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?t=0&aid=66418
https://bit.ly/382BJC4
https://www.hrw.org/reports/pdfs/s/syria/syria964.pdf
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?t=0&aid=66418
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اتخاذ القرارات بناء عليها.)121( 

ا وثيًقا 
ً
وبمطابقة هذا التعريف مع الواقع السوري؛ يمكننا القول إن اسم حافظ األسد يرتبط ارتباط

سورية  الجبهة  هذه  شملت  فقد  وللعلم  والتصدي«.  الصمود  »جبهة  بـ  ُيعرف  بما  العرب،  املواطنين  عند 
مفاوضات  في  والدخول  إلسرائيل،  السادات  أنور  محمد  املصري  الرئيس  زيارة  على  رًدا  والجزائر،  وليبيا 
هذا  فإن  الهّمة،  وُبعد  بالكرامة  يوحي  ومدلولها  الجبهة  هذه  اسم  أن  ومع  الصهيوني.)122(  الكيان  مع  سالم 
الشعار ارتبط داخلًيا، عند املواطنين السوريين، بقصور برامج التنمية املحددة بوضوح من قبل الحكومات 
السورية املتعاقبة، إذ تم عملًيا تجميد كثير من املشاريع التنموية التي كان من شأنها أن ترفع من سوية حياة 
املواطن السوري، بذريعة أن البالد تقف في »الصف األول في مشروع املواجهة مع إسرائيل«، ولذلك لم تبذل 
السلطات والحكومات السورية أي جهد يذكر لتعزيز شفافيتها من ناحية تأخر مشاريع التنمية، سوى أنها 
كانت تكتفي بتفسير كل ذلك على أساس املواجهة والتحديات الخارجية؛ فكانت املعلومات والتفاصيل عن 
كثير من املشاريع والخطط محجوبة بشكل شبه كامل عن املواطنين، وال يكاد املواطن السوري يعرف أي 
�سيء عن خطط الدولة في ما يخص مشاريعها التي تؤثر على واقع ومستقبل املواطن، سواء ما يؤثر بشكل 

مباشر أو غير مباشر )123(.

وإضافة إلى ذلك، كان األسد يسعى -في أثناء حكمه- إلى أن يجعل سورية دولة حزب البعث الشعبوي؛ 
بهدف بسط سلطته املطلقة على البالد. وكانت خطوة حافظ األسد في أن جعل حزب البعث القائد األوحد 
السورية  واملؤسسات  الحكومات  لشفافية  الدستور، مدمرة  8 من  رقم  املادة  واملجتمع، من خالل  للدولة 
وآللية صنع القرار في الدولة السورية. وتبع هذا اإلجراء املادة رقم 3) من دستور عام 1973، حيث أصبح 
بموجبها حزب البعث والجبهة الوطنية التقدمية املمثلين الشرعيين الوحيدين للعمال والفالحين في البرملان 
السوري، إذ تنص املادة )3)( من الدستور على أن نصف أعضاء »مجلس الشعب« يجب أن يكونوا من فئة 
العمال والفالحين، وعلى أرض الواقع سمحت هذه املادة بإعداد القوائم االنتخابية للمرشحين الناجحين 
- أحد أدوات الرقابة على 

ً
سلًفا في انتخابات مجلس الشعب، وبذلك تحول مجلس الشعب من كونه -أصوال

سير عمل الحكومات وضمان الشفافية بين أركان السلطة التنفيذية إلى إحدى األدوات األخرى بيد النظام في 
ًما به أن هذه املؤسسة التشريعية الرئيسية 

ّ
إقصاء الشفافية ومجاراة النظام الحاكم ال غير.)124(وأصبح مسل

(121)  Johnston, Michael. 2016. “Good Governance: Rule of Law, Transparency, and Accountability.” Research-
gate (April). p3.

(122)  Al Jazeera (April 2020). “Hafiz Al Assad”. Available from: https://www.aljazeera.net/specialfiles/pag-
es/573a9af2-2634-4943-b47f-e9cee38a3330

(123)   Büchs, Annette (2009) “The Resilience of Authoritarian Rule in Syria under Hafez and Bashar Al-Asad”. 
Journal in Political Studies. Available from: https://www.researchgate.net/publication/46450741_The_Resilience_
of_Authoritarian_Rule_in_Syria_under_Hafez_and_Bashar_Al-Asad

(124)  مرعي محمد (2013): 50 عاًما من التنمية الضائعة في ظل حكومات حزب البعث وعائلة األسد في سوريا (الوزارات السورية وحدود 
ممارسة السلطة)، الطبعة األولى، حقوق الطبع والنشر محفوظة لقيادة الثورة السورية. الصفحات: 107

https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/573a9af2-2634-4943-b47f-e9cee38a3330
https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/573a9af2-2634-4943-b47f-e9cee38a3330
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2029112832_Annette_Buechs?_sg%5B0%5D=P_Jz4fp62xXHOfyNVYGpZ4KnkcaovS5XQGOceTesuMkJr2YIMjlAO6FeCrWVTn364HPaQLc.C5590oQsGBSCeV4IDL_vfPf0P5E9pNEukXxmgqIGfPv5n9UmjBAClV0gvk-Be5-t6QFe4x4Hq0pPdyoEAj0HyQ&_sg%5B1%5D=n9AkSEEZ7NPdSPvE8GdcMdedwFHMM6yzJbiQeZbrK4UjczLZSvd4il80HAOVU2pNWpARqhI.Z3JW_5sJ2E5z3Bb0i9c38_X4ZakrpCzlWVPcMjjzK9K7r5eKtDqeKMKmhmQiVgW8WI8EOmmb4MeVU0PL74uEDA
https://www.researchgate.net/publication/46450741_The_Resilience_of_Authoritarian_Rule_in_Syria_under_Hafez_and_Bashar_Al-Asad
https://www.researchgate.net/publication/46450741_The_Resilience_of_Authoritarian_Rule_in_Syria_under_Hafez_and_Bashar_Al-Asad
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واملهمة في البالد، افتقرت منذ العام 1970 إلى أي نوع من الشفافية، سواء في آلية انتخاب أعضائها أو في 
ممارسة واجباتها، وأدى ذلك في النهاية إلى تفريغ البرملان السوري من أي دور يسهم في تطوير الحياة السياسية 
 من ذلك، امتأل البرملان باملوالين واملخلصين واملحابين واملتملقين للنظام 

ً
واالجتماعية واالقتصادية، وبدال

الحاكم و«القائد الخالد«.

تقريًبا،  الدولة  الفساد على جميع مستويات  َدت قدًرا كبيًرا من 
ّ
ول القانون«  إن ممارسات »تحييد دور 

خاصة أن ممارسات كبح آليات عمل القانون كانت تقوم بها السلطة العليا للحكم نفُسها، أو على األقل 
تحت مراقبتها ورغبتها، في أحسن األحوال. وبالتالي أصبح »الفساد واإلفساد« أداة مهمة للحكم والسيطرة 
من قبل نظام حافظ األسد. وفي هذا اإلطار، يرى الدكتور مرعي مرعي أن حزب البعث والجيش واألجهزة 
1970؛ إذ أصبحت هذه املؤسسات متخمة  األمنية أصبحوا الركائز األساسية للفساد في سورية منذ عام 
بالعلويين، وتم إقصاء الطوائف األخرى من هذه املؤسسات، وخاصة عندما يتعلق األمر باملناصب العليا 
فيها، وقد كان لهذه العملية من الحشو من جانب، واإلقصاء من جانب آخر، الدور الرئيس في بروز ظاهرة 
املؤسسات  هذه  في  املتشكلة  الجديدة  والعائلية  والقبلية  الطائفية  العالقات  إن  حيث  واإلفساد؛  الفساد 
أصبحت تنعكس على باقي قطاعات الدولة واملجتمع السوري ككل، وكّونت مستًوى جديًدا وغير مسبوق 
مستويات  جميع  على  العامة،  األموال  واختالس  السلطة  استخدام  وإساءة  والبيروقراطية،  الرشوة  من 
الدولة تقريًبا))12(. ومع بداية الثمانينيات -في ظل حكم األسد- أصبحت الرغبة في املنفعة املالية واالمتيازات 
في  الحالة من غياب الشفافية  النخب والكوادر السورية. ونتيجة لهذه  بين  السياسية هي املذهب الجديد 
مناحي اإلدارة والحكم؛ برزت ثالث عائالت، بصفتها النخبة الجديدة من رجال األعمال السوريين، وتمثلت 
بعائالت األسد، وشاليش، ومخلوف، إضافة إلى نحو عشر عائالت سورية أخرى، تشكل الصف الثاني من 
عائالت رجال األعمال الصاعدة)126(. ومن الالفت أن صعود هذه الطبقة الجديدة من رجال األعمال ترافق 
مع زيادة في اإلنفاق الحكومي على قطاعات األمن والجيش التي يسيطر فيها العلويون على معظم املناصب 
30 % من  )198، على سبيل املثال، استحوذت نفقات وزارة الدفاع على نحو  الرئيسية واملهمة. ففي عام 
جميع نفقات الحكومة املركزية. وفي عام 1986، كان نصيب اإلنفاق على وزارة الدفاع أكثر من )) في املئة، 
من إجمالي اإلنفاق الحكومي من ميزانية سورية لعام 1987. ونتيجة لهذا اإلنفاق الهائل، مع تغييب أي نوع 
الحقيقية؛ رزحت سورية تحت  املراقبة على طرق وآليات وأوجه وأهداف هذا اإلنفاق وجدواه  من أدوات 
وطأة ديون ثقيلة، تبعتها أزمة اقتصادية حادة ضربت مناحي البالد. إال أن األسد كان يجد دوًما في إسرائيل 
ضالته، إذ عزا إليها كل مشاكله مدعًيا أنها تمثل تهديًدا حاسًما للبالد، وفي ظل هذا التغييب ألي معلومة 
دقيقة وحقيقية من النظام، عن آليات سير مؤسسات الدولة؛ تمكن نظام األسد من ربط النخبة العسكرية 

(125)  مرعي محمد (2013): 50 عاًما من التنمية الضائعة في ظل حكومات حزب البعث وعائلة األسد في سوريا (الوزارات السورية وحدود 
ممارسة السلطة)، الطبعة األولى، حقوق الطبع والنشر محفوظة لقيادة الثورة السورية. الصفحات: 109;

 The Syrian Economic Forum (2020) “Corruption in Syria Causes, Effects, and Anti-Corruption Strategies”. Avail-
able from: https://www.syrianef.org/assets/estimate_position/english/Corruption-in-Syria.pdf

(126)  The Middle East Forum (2010) “Sponsored Corruption and Neglected Reform in Syria” Available from : 
https://www.meforum.org/2760/syria-corruption-reform

https://www.syrianef.org/assets/estimate_position/english/Corruption-in-Syria.pdf
https://www.meforum.org/2760/syria-corruption-reform


مركز حرمون للدراسات المعاصرة

50

واألمنية  العسكرية  النخبة  تقديم  على  تقوم  وتبادلية  نفعية  عالقة  نسج  خالل  من  به،  السورية  واألمنية 
خدمات مهمة وقيمة للنظام، للحفاظ على األمن الداخلي والخارجي وضمان بقاء وصيرورة ومستقبل نظام 
الحكم، ليبقى األسد على رأسه. وفي املقابل، يزود األسد األجهزة األمنية ورجاالت الجيش بميزات وصالحيات 
طائلة وبموارد كبيرة، في ظل تغييب شديد ألي أرقام حقيقية ومعلومات وافية للمواطنين عّما يتم بين األسد 
وأجهزته األمنية ورجاالت جيشه. وفي حالة من الفساد ضمن هذه املصفوفات، كان بديهًيا أنه كلما زادت 
ميزانية هذه األجهزة، زادت مداخيل أولئك املتحكمين والفاسدين فيها. ونذكر هنا أن 21.8 في املئة من الناتج 
الرغم من  الجيش السوري)127(، على  إلى ميزانية  )198 وحده، قد ذهب  في عام  السوري،  املحلي اإلجمالي 
عدم وجود إنجازات حقيقية وفاعلة ملؤسسة الجيش على الصعيد الوطني، وبشكل عام كان هذا اإلنفاق 
الضخم يذهب في طرق غير شرعية، في إطار استفادة رجاالت الجيش والنظام من املوارد املقدمة، وفي جو 

من الفساد العام للمؤسسة ككل.

 وألن الفساد، عندما يبدأ ويجد البيئة الداعمة له، يستشري ويتجاوز كل الحدود؛ فمن الجدير بالذكر 
 من 

ً
أن مسار الجيش السوري واألجهزة األمنية قد تحّول وانزاح بالكامل عن مهمته التي ُوجد ألجلها. فبدال

مواجهة إسرائيل الحقيقية وحفظ األمن والسلم الداخلي؛ تحولت هذه املؤسسات -مع األسف- إلى أشكال 
لبنان  في  املخدرات  وتجارة  زراعة  رعاية  إلى  نفسه  السوري  القطر  حدود  فيها  تجاوزت  الفساد  من  جديدة 
وتسويقه خارجًيا. إذ تتهم العديد من التقارير املسؤولين السوريين باملسؤولية عن تسويق األفيون لشبكات 
التجارة الدولية، وأن تجارة األفيون وحدها أدخلت للمسؤولين السوريين أكثر من مليار دوالر في عام 1986. 
وبسبب السيطرة السورية على أجزاء كبيرة من لبنان، بعد التدخل السوري خالل الحرب األهلية اللبنانية، 
قّدر 

ُ
زاد إنتاج األفيون خمسة أضعاف في املناطق الخاضعة للقوات السورية في لبنان، وأصبحت األرباح ت

بمئات املاليين من الدوالرات، مقسمة بين املزارعين واملنتجين واملسوقين والقوات العسكرية السورية. وقد 
املركزية« دولة سورية -من خالل عدد كبير من  املخابرات  إلى أن تصف »وكالة  املمارسات  أدت مثل هذه 
ضباط الجيش وكبار املسؤولين السوريين- بأنها مركز رئي�سي لتجارة وتهريب املخدرات إلى االتحاد األوروبي 

والواليات املتحدة)128(.

بشكل  تصميمها  تم  التي  املحاكم  على  حتى  األمنية  لألجهزة  املتزايدة  الضغوط  برزت  ذلك،  إلى  وإضافة 
أسا�سي ملكافحة الفساد، من خالل محاوالتها الجوفاء ملكافحة الفساد، إذ أثبتت دراسة خاصة أن إجراءات 
ل )8 % استجابة في قراراتها، على 

ّ
محاكم الفساد كانت ترزح تحت ضغوط األجهزة األمنية ورغباتها، مما شك

حين أن 7.3 % من الضغوط على هذه املحاكم املختصة كان انصياًعا لتطبيق القانون القضائي املختص. هذا 

(127)  Global Security (2020) “Syria - Military Spending”. Available from: https://www.globalsecurity.org/mili-
tary/world/syria/budget.htm

(128)  مرعي محمد (2013): 50 عاًما من التنمية الضائعة في ظل حكومات حزب البعث وعائلة األسد في سوريا (الوزارات السورية وحدود 
ممارسة السلطة)، الطبعة األولى، حقوق الطبع والنشر محفوظة لقيادة الثورة السورية. الصفحات: 160;

 CIA (2012) “Heroin Trafficking- The Syrian Connection”. Available from: https://www.cia.gov/library/reading-
room/docs/CIA-RDP86T00586R000200160004-8.pdf

https://www.globalsecurity.org/military/world/syria/budget.htm
https://www.globalsecurity.org/military/world/syria/budget.htm
https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP86T00586R000200160004-8.pdf
https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP86T00586R000200160004-8.pdf
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في حين أصبحت األجهزة األمنية نفسها املؤسسة األكثر فساًدا في البالد، ومن دون أي رقابة على عملها)129(. 
وفي الحقيقة، يعزى جزء كبير من هذه الخروقات والتجاوزات في املمارسات غير القانونية للجهاز العسكري 
واألمني   إلى غياب وسائل اإلعالم الحرة في البالد التي لو وجدت لشكلت عوامل رقابة وكشف ومحاسبة وكبح 

تجاوزات هذه املؤسسات.

عّد حرية التعبير ركيزة أساسية للحكم على نطاق أوسع، كما تعّد حًقا مشروًعا للمواطن في بلده، ألنها 
ُ
ت

إيجابًيا  املساهمة  التنمية، ومن  بشأن  العامة  القرارات  وتنفيذ  املواطنين من مراقبة  أكبر عدد من  ن 
ّ

تمك
إنما يمثالن مفهومين  فيها. ويمكن الجزم بأن »حرية الصحافة والحكم الرشيد ليسا مفهومين متضادين. 
عد 

ُ
ت وبذلك؛  بلد«.  أي  في  والبشرية  االقتصادية  التنمية  تعزيز  أجل  من  البعض  بعضهما  يدعم  متكاملين 

ملفهوم  قوًيا  وتجسيًدا  الرشيد،  الحكم  لتحقيق  حيوًيا  أمًرا  واملستقلة  واملتنوعة  الحرة  اإلعالم  وسائل 
الشفافية، وال يمكن أن يتم ذلك إال عندما يكون الصحفيون أحراًرا في مراقبة سياسات وممارسات الدولة 

والتحقيق فيها وانتقادها)130(.

املعلومات  دور  أهمية  إلى   ،1970 عام  بحلول  السلطة  إلى  وصوله  منذ  األسد،  انتبه  املنطلق،  هذا  من 
واألخبار، كسالح يستخدم للتأثير والسيطرة على املجتمع السوري ككل. ولهذا الغرض، تم تأسيس معهد 
النظام  بمسؤولي  الصحافة  معهد  امتأل  ما  وسرعان  اإلعالم.  وزارة  إشراف  تحت   1970 عام  الصحافة 
واملنتسبين إليه، ودّرَب املشاركين بشكل أسا�سي على الدعاية املتحيزة للنظام. ومع أن املعهد كان ُينظر إليه 
تاريخ سورية لتدريب الصحفيين املحترفين، فإن مخرجات العمل اإلخباري  في  أنه أول مؤسسة  أيًضا على 
والصحفي السوري االحترافي كان موجًها ومقيًدا من قبل السلطة بشكل مطلق. وسرعان ما لعبت وسائل 
اإلعالم السورية دوًرا رئيسًيا في توسيع تحالفات حافظ األسد، وعززت سلطته من خالل فرض الدعاية التي 
أظهرها، كمصلح سيا�سي، ورئيس يخضع لحكم القانون ويعمل بجد لتحسين فعالية املؤسسات القائمة)131(.

في  بحرية وعالنية  آرائه  التعبير عن  في  الحق  »لكل مواطن  أن  38 على  املادة   -  1973 نص دستور عام 
الكلمات والكتابة، ومن خالل جميع وسائل التعبير األخرى. كما يحق له املشاركة واإلشراف والنقد البناء 
بطريقة تحافظ على سالمة الهيكل املحلي والقومي وتعزز النظام االشتراكي. وتضمن الدولة حرية الصحافة 

(129)  The Syrian Economic Forum (2020) “Corruption in Syria Causes, Effects, and Anti-Corruption Strategies”. 
Available from: https://www.syrianef.org/assets/estimate_position/english/Corruption-in-Syria.pdf

(130)  UNESCO (2014) “Free Media Contribute to Good Governance, Empowerment and Eradicating Pover-
ty”. Available from: http://www.unesco.org/new/en/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/inter-
national-days/world-press-freedom-day/2014-themes/free-media-contribute-to-good-governance-empower-
ment-and-eradicating-poverty/ 

(131)  Atassi,Basma (2015) “ Syria’s Missing Narratives “ Reuters Institute Fellowship Paper University 
of Oxford p1-8 

https://www.syrianef.org/assets/estimate_position/english/Corruption-in-Syria.pdf
http://www.unesco.org/new/en/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/world-press-freedom-day/2014-themes/free-media-contribute-to-good-governance-empowerment-and-eradicating-poverty/
http://www.unesco.org/new/en/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/world-press-freedom-day/2014-themes/free-media-contribute-to-good-governance-empowerment-and-eradicating-poverty/
http://www.unesco.org/new/en/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/world-press-freedom-day/2014-themes/free-media-contribute-to-good-governance-empowerment-and-eradicating-poverty/
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والطباعة والنشر وفًقا للقانون«)132(. وعلى الرغم من أن الدستور نفسه يشجع على حرية التعبير واملشاركة، 
رفض وزير اإلعالم رفًضا قاطًعا أي صحافة ال تمتثل للمادة 3، من لوائح الوزارة التي تنص على أن »مهمة 
داخل  العربي  القومي  التوجه  وتأكيد  العام،  الرأي  لتوعية  اإلعالمية  األدوات  جميع  استخدام  هي  الوزارة 
الدولة، وتقوية العالقات مع الدول العربية والصديقة باتباع مبادئ حزب البعث وسياسة الدولة«. وضمن 
هذه املحددات، لم ُيسمح إال لعدد محدود من املنشورات ألحزاب سياسية معينة أن تكون ناشطة، حيث 
د من أن املنشورات والدوريات املسموح 

ّ
يضمن هذا أال تمثل أي منها تهديًدا لنظام األسد. وبحيث يتم التأك

 من صدورها 
ً

بدال مناشير  بشكل  يصدر  أغلبها  وكان  القراء،  كبير من  إلى عدد  األمر-  واقع  -في  تصل  بها ال 
كصحف معَتبرة )133(. ويظهر هذا بوضوح أن النيات الحقيقية للنظام هي تقييد حرية التعبير والصحافة، 
مع أن الدستور ينص على عكس ذلك. ونتيجة لهذا، في غضون بضع سنوات من حكم حافظ األسد، أصبح 
من الواضح أن معظم الشعارات الرنانة التي تبجح بها النظام ومؤسساته الرسمية كانت عبارة عن مبادئ 

نظرية، سقطت عند أول اختبار حقيقي لها، وتحولت بمجملها إلى غبار منثور.

حتى عام )197، كانت الجريدتان الرئيسيتان في البالد هما )الثورة( و)البعث(. وتم في العام نفسه إنشاء 
صحيفة )تشرين(، وكان مسموًحا لها -إلى حّدٍ ما- بأن تكون النافذة الوحيدة )لبعض الوقت فقط( للشيوعيين 
والليبراليين، للتعبير عن أنفسهم، بعيًدا عن نظام الصحافة واملنشورات الذي تسيطر عليه الدولة بالكامل. 
ولكن السلطات اخترعت الحًقا آليات جديدة لإلشراف والقمع على أي أصوات ليبرالية وعادلة حقيقية في 
صحيفة تشرين، وبذلك انضمت هذه الصحيفة الثالثة إلى حال شقيقتيها السابقتين. وإضافة إلى هذا، تم 
حظر العديد من الصحف الدولية واإلقليمية في سورية، بحيث أصبح من الواضح أن الدولة وحزب البعث 
هم فقط املسموح لهم بإدارة معظم وسائل اإلعالم في سورية، وأن األفراد املنتسبين إلى النظام أو املقربين 
منه هم فقط من يستطيعون أن يمتلكوا ترخيًصا ألي منشورات خاصة يمكن السماح بها)134(. ومن الجدير 
الوسائل  ناحية، تخاطب هذه  كانت تحمل رسالتين مختلفتين. فمن  الحكومية  أن وسائل اإلعالم  بالذكر 
اإلعالمية مواطني الدول العربية األخرى، بحيث ضمنت إظهار أن املواطن السوري برئيسه ونظامه يمثل 
أحالم املاليين من املواطنين العرب بالوحدة القومية والعروبة، بينما تم إرسال رسالة داخلية إلى املواطنين 
النظام  وسياسات  أهداف  تنفيذ  كيفية  عن  والدقيقة  العريضة  الخطوط  بصرامة  لهم  تحدد  السوريين 
الداخلية، وضمان االلتزام بها بشدة، متجاهلة أي حق في حرية التعبير أو املعارضة للمواطن السوري، مهما 
كان))13(. في هذا املزاج من القمع الحاد للحريات، وقع العديد من الصحفيين في ورطة حقيقية، بين الحفاظ 

(132)  Syria - Constitution (1973) “Syrian Constitution Adopted on: 13 March 1973”. Available from: https://
www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/91436/106031/F-931434246/constitution2.pdf

(133)  الكواكبي، سالم (2010) »اإلعالم الخاص في سوريا« ورقة عمل: من 11-1. متاح 
:http://www.bibalex.org/search4dev/files/351189/183552.pdf

(134)  IWPR (2013) “Syria Media Map”. Available from: https://iwpr.net/sites/default/files/download/publication/
iwpr_syria_media_map.pdf

(135)  الكواكبي، سالم (2010) »اإلعالم الخاص في سوريا« ورقة عمل: من 11-1. متاح من:

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/91436/106031/F-931434246/constitution2.pdf
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/91436/106031/F-931434246/constitution2.pdf
http://www.bibalex.org/search4dev/files/351189/183552.pdf
https://iwpr.net/sites/default/files/download/publication/iwpr_syria_media_map.pdf
https://iwpr.net/sites/default/files/download/publication/iwpr_syria_media_map.pdf
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مبادئه  الحفاظ على  في  يفكر  مبادئهم وقيمهم. حتى من  التخلي عن  وبين  على وظائفهم ومصدر عيشهم، 
الصحفية كان يالقي ويالت األجهزة األمنية وممارساتها. وعلى الرغم من أن حافظ األسد كان يشدد على أن 
»حرية الصحافة جزء من حرية األمة والشعب«، كان من الواضح أن ممارسات النظام ليست هي نفسها 
صل كثير منهم من العمل، 

ُ
رضت عقوبات قاسية على العديد من الصحفيين وبتهم واهية، وف

ُ
كلماته؛ حيث ف

حين شكلوا أدنى خروج عن توجهات النظام في التقييد والسيطرة على الحريات العامة والصحافة خاصة، 
إضافة إلى ممارسة العنف الجسدي واملالحقات األمنية على من ال يلتزم بما سبق)136(. وفي املجمل؛ ليس من 
املبالغة أن نقول إن »التصحر السيا�سي« الذي ميز حقبة حافظ األسد في سورية تمّيز أيًضا بسمة أخرى 

من التصحر اإلعالمي)137(. 

4- الستجابة واملساءلة

ا في بناء منظومة الحكم الرشيد، لكونها تعكس ثقة الجمهور في  تعّد االستجابة واملساءلة ركيزة مهمة جدًّ
األداء الحكومي بشكل خاص)138(. وتتضمن املساءلة التزام صاحب املسؤولية بتوفير املساءلة، واإلبالغ عن 
جميع اإلجراءات التي هي من ضمن مسؤوليته وصالحياته. وبهذا املعنى، يصبح جميع الضباط واملوظفين 
الحكوميين )الرسميين وغير الرسميين( مسؤولين أمام الشعب واملنظمات والهيئات املعنية بأمور املساءلة.

الثاني/  تشرين  في  دموي«،  »غير  عسكري  انقالب  في  الحكم  مقاليد  على  السيطرة  األسد  حافظ  تولى 
نوفمبر 1970. ومع ذلك، فقد كانت نتائج هذا االنقالب دموية على الشعب السوري في العقود التالية. فقد 
بدأ حافظ عهده بالتركيز على االستحواذ على السلطة، وإعادة هيكلة قيادة حزب البعث، وتأسيس برملان 
بل  الشعب  ملصلحة  يوجد  لم  أنه  إلى  تشير  وصالحياته  ممارساته  كانت  الشعب«  »مجلس  أسماه  »وطني« 
ملصلحة األسد الخاصة، وكان هناك، في كثير من األحيان، تجاوز على معايير املساءلة األساسية، على كل 
الصعد وفي كل املؤسسات )139(. وقد تمت حماية مجمل »اإلصالحات« التي قام بها حافظ األسد على نطاق 

 http://www.bibalex.org/search4dev/files/351189/183552.pdf

(136)  )AMNESTY (1983) “Report from Amnesty International to the Government of the Syrian Arab Repub-
lic” Available from: https://www.amnesty.org/download/Documents/200000/mde240041983en.pdf; سالم  الكواكبي، 
.http://www.bibalex.org/search4dev/files/351189/183552 :(2010) »اإلعالم الخاص في سوريا« ورقة عمل: من 11-1. متاح من
pdf;  RSF (2014) “SYRIAN REFUGEE JOURNALISTS LEAVING. TO TELL THE TALE” Available from: 
https://rsf.org/sites/default/files/syrian_refugee_journalists.pdf

(137)  بدوية، ناهد (2011) »سوريا والتصحر السياسي«، متاح باللغة العربية من:
 http//:www.ahewar.org/debat/s.asp?aid261386=

(138)  Khotami (2017) “The Concept of Accountability in Good Governance” Advances in Social Sci-
ence, Education and Humanities Research (ASSEHR), volume 163.

(139)  Ghanem, S and Abboud Mrs, S and Al Hallaq, S and Zakzak, S. (2010). “Women and the People ’ s As-
sembly In The Syrian Arab Republic A Research Conducted in Cooperation with UNIFEM & SCFA Research 
Outline”: 1–47; Mikael Ekman (2017) “ILAC Rule of Law Assessment Report: Syria 2017”Available from: http://

http://www.bibalex.org/search4dev/files/351189/183552.pdf
https://www.amnesty.org/download/Documents/200000/mde240041983en.pdf
http://www.bibalex.org/search4dev/files/351189/183552.pdf
http://www.bibalex.org/search4dev/files/351189/183552.pdf
https://rsf.org/sites/default/files/syrian_refugee_journalists.pdf
http://www.ahewar.org/debat/s.asp?aid=261386
http://www.ilacnet.org/wp-content/uploads/2017/04/Syria2017.pdf
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واسع، من قبل الدستور الجديد الذي ُسن في عام 1973. وللوهلة األولى، يبدو أنه قام نظرًيا بإصالحات، 
ووضع قوانين جديدة، وأسس ملؤسسات محترمة، مظهًرا أن حكمه يدار ويتم من خالل العمل املؤسساتي، 
ولكن الحقيقة غير ذلك، حيث إن مجمل إصالحات األسد كانت تصب في إعطائه سلطات واسعة جعلته 
-من الناحية القانونية- فوق أي مساءلة ممكنة على اإلطالق. إذ أعطى نفسه -من خالل املؤسسات التي قام 
بإصالحها- حق نقض القوانين أو إلغائها، وحّل البرملان، وسّن القوانين التشريعية دون الرجوع للبرملان، أو في 
حال عدم انعقاده، واتخاذ اإلجراءات والقوانين الالزمة بمفرده، لحماية مصالح األمة أو األمن القومي، إذا 
رأى ذلك)140(. وكذلك منحت كثير من االمتيازات والصالحيات الواسعة ألجهزة األسد األمنية، وحزب البعث، 
وشبكات العالقات والنفوذ، وكانت النتيجة أن اختفت املساءلة على جميع املستويات تقريًبا؛ إذ إن القانون 
نفسه أصبح يحمي كثيًرا من املخالفين واملتجاوزين. ويكفي النظر إلى نتيجة واحدة رئيسية فقط من هذه 
املخالفات القانونية، التي أصبحت تؤثر في مستقبل سورية، إلى األبد؛ حيث كانت خالفة بشار األسد ألبيه 
في عام 2000 عملية سلسة تم إنجازها في غضون )1 دقيقة من التغييرات الدستورية، تحت سقف البرملان 
املنعقد حينها. وقد أدى غياب االستجابة واملساءلة من مؤسسات الدولة، حتى على املستوى الفردي والعام، 
إلى عدم وجود أي اعتراض ذا شأن على تغييرات دستورية كهذي، يوّرث فيها الحكم من األب إلى االبن في دولة 
رئاسية جمهورية)141(. ومن ناحية أخرى، جعل حافظ األسد عملية مقاضاة املسؤولين، في أجهزته األمنية، 
يستبعد   ،)1969(  (49 رقم  األسد  حافظ  استالم  قبيل  التشريعي،  املرسوم  إن  القانون.  على   

ً
مستحيلة

اإلجراءات القانونية ضد أي من مسؤولي أجهزة األمن في الدولة، عن الجرائم املرتكبة أثناء أداء الخدمة. 
إضافة إلى ذلك، يجب أن يوافق الجيش والقوات املسلحة على أي مالحقة للشرطة والجمارك وضباط األمن. 
هذه الحصانة تحمي أعضاء السلطة من املساءلة عن أي نوع من انتهاكات حقوق اإلنسان)142(. ويرى غليون 
أن حافظ األسد جعل سورية »رأس الحربة« للصراع العربي اإلسرائيلي، وقد مكن هذا النوع من السياسة 
الدولة، وتحويل  أتباعه على موارد  يد  بإطالق  يتعلق  فيما  الداخلية  في سياساته  الحدود  األسد من عبور 

سورية إلى دولة استبدادية،

www.ilacnet.org/wp-content/uploads/2017/04/Syria2017.pdf

(140)  )Mikael Ekman (2017) “ILAC Rule of Law Assessment Report: Syria 2017”Available from: http://www.il-
acnet.org/wp-content/uploads/2017/04/Syria2017.pdf; Series, Aldelphi (2013) The decay of the Syrian state. Chap-
ter one. Volume 53, 2013. Available from:https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19445571.2013.805605?-
journalCode=tadl20

(141)  Carnegie (2014) “The Syrian Constitution: Assad’s Magic Wand” available from: https://carnegie-mec.org/
diwan/55541?xml:lang=en; International Crisis Group (2004) “SYRIA UNDER BASHAR (II): DOMESTIC POL-
ICY CHALLENGES 11 February 2004 “ Available from:https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/
documents/dv/icg%20report%2011-02-2004/icg%20report%2011-02-2004en.pdf

(142)  ZIADEH1, RADWAN. 2011. “2011.” COUNTRIES AT THE CROSSROADS 2011: SYRIA.p12

http://www.ilacnet.org/wp-content/uploads/2017/04/Syria2017.pdf
http://www.ilacnet.org/wp-content/uploads/2017/04/Syria2017.pdf
http://www.ilacnet.org/wp-content/uploads/2017/04/Syria2017.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19445571.2013.805605?journalCode=tadl20
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19445571.2013.805605?journalCode=tadl20
https://carnegie-mec.org/diwan/55541?xml:lang=en
https://carnegie-mec.org/diwan/55541?xml:lang=en
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dv/icg%20report%2011-02-2004/icg%20report%2011-02-2004en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dv/icg%20report%2011-02-2004/icg%20report%2011-02-2004en.pdf
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حيث يتربع األسد على القمة ويليه كبار جنراالته وألويته ورجاالت حزب البعث والدولة ورجال األعمال 
وشبكات العمالء)143(. وقد يفسر هذا أيًضا كيف نفذ حافظ األسد مذابح حماة من دون أي نوع من أنواع 
تلك  في  الخاصة  والدولية  اإلقليمية  األسد  توازنات  خالل  من  دولًيا،  حتى  أو  إقليمًيا  أو  داخلًيا  املساءلة، 
الفترة.)144(  ومن ناحية أخرى، ُيرى أيًضا أن غياب املساءلة كان، إلى حّدٍ ما، نتيجة تحول السلطة من حزب 
البعث إلى الجيش السوري واألجهزة األمنية، منذ عام 1970؛ إذ تسبب هذا التحول في تراجع األيديولوجيات 
 منها صعدت األيديولوجيات الطائفية 

ً
املدنية )التي يمكن أن ترتبط بها مبادئ االستجابة واملساءلة( وبدال

والشمولية واالستبدادية. وسرعان ما نتج عن ذلك حالة من السلطوية مقترنة بالفساد، نادًرا ما رافقها أي 
نوع من املساءلة، وأصبحت الرشوة ضرورة من ضروريات إنفاذ بيروقراطية حافظ األسد الجديدة))14(. وبما 
أن حرية الصحافة أصبحت قصة من املا�سي في سورية، فإن دورها الرقابي على اإلجراءات الحكومية قد 
ثني دائًما على القائد، وتسلط الضوء على جميع اإلجراءات والسلوكيات 

ُ
اختفى، بحلول وسائل إعالم جديدة ت

الحكومية بشكل إيجابي)146(. ونتيجة لهذا الواقع، مرت املشاريع الحكومية دون أي فحص أو رقابة إعالمية 
ف بناء »قصر الشعب« في عام 1990 أكثر 

ّ
حقيقية. فعلى سبيل املثال، ومن بين كثير من األمور األخرى، كل

من مليار دوالر أميركي، بينما كانت تعاني البنية التحتية والصناعية السورية آثار االستثمار املالي غير الكافي، 
»يلبغا«  مجمع  ل 

ّ
يمث أخرى،  ناحية  ومن  واإلنتاجية.  الكفاءة  وانعدام  املنتظمة،  غير  الصيانة  إلى  إضافة 

املشاريع  إنجاز  أي مساءلة آلليات  الفساد وغياب  بين حاالت كثيرة عن حالة  مثال واحد فقط من  )وهو 
الحكومة وفشلها وفسادها، من خالل  املساءلة وعدم استجابة   على غياب 

ً
املتعاقبة( دليال الحكومات  في 

هدر املال العام)147(. وقد صمتت وسائل اإلعالم السورية عن هذه التجاوزات وقضايا الهدر والفساد وعدم 
املسؤولية، بل بررتها في كثير من األحيان في برامجها ومنتدياتها وصحفها، أظهرت باملقابل عظمة إنجازات 

الزعيم األسد ومشاريعه وقدراته في قيادة البلد، ولو كان هذا يتم على بقايا اقتصاد دولة محطم)148(.

(143)  غليون، برهان (2006) »األسدية في السياسة« بحث سياسي. متاح من:
 http//:www.ahewar.org/debat/show.art.asp?t&0=aid66418=

(144)  سورية والمجتمع الدولي.. طبيعة األزمة ومكوناتها: الدكتور عبد هللا تركماني...الرأي
 https//:www.voltairenet.org/article137491.html؛ 
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 https//:bit.ly382/BJC4

(145)  الجندي، غياث. 2014. »الحكم المحلي داخل سوريا«. الحكم المحلي داخل سوريا: ص 10-15.

(146)  الحسين (2019) ”مملكة الصمت. حرية التعبير في سوريا بين القانون والواقع »متوفر باللغة العربية من:
 https://geiroon.net/archives/153879

(147)  عنب بلدي، مجمع يلبغا حكاية أربعين عاًما من الفساد واإلهمال:
 https//:www.enabbaladi.net/archives104235/

(148)  BBC(2018) “ A Dangerous Dynasty: House of Assad” Documentary series. Available from: https://www.
bbc.co.uk/programmes/p06nc9mt; Mari, Muhammad (2013): 50 Years of lost development Under the govern-
ments of the Baath Party and the Assad family in Syria (Syrian ministries and the limits of the exercise of power. 
First edition. Copyright reserved for the leadership of the Syrian revolution. Pages:101-225
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1977 و1980 و1987 استهدفت أي �سيء آخر  في  التي ظهرت  الفساد  ومع ذلك، فإن حمالت مكافحة 
املتدهورة،  الظروف  من  الشعبي  السخط  الستيعاب  الحمالت  هذه  ُصممت  فقد  الفساد؛  مكافحة  سوى 
وإلقاء اللوم على الوزراء واملسؤولين، ووضع الرئيس ومجموعته فوق كل الشكوك؛ وقد سعت هذه الحمالت 
الشؤون  على  واألمن  الجيش  هيمنة  تثبيت  وإلى  ُوجدوا-  ما  -إذا  فيهم  املرغوب  وغير  الخصوم  تطهير  إلى 
املحلية؛ وتسليط الضوء على دور عائلة األسد في مكافحة الفساد، وكسب الدعم الشعبي ملمارسات امليراث 
القادمة.)149( وبعد ثالثة عقود من حكمه، أصبح من الواضح أن معظم محاوالت األسد ملكافحة الفساد ال 
تستند إلى املساءلة واالستجابة، ولكنها تهدف دائًما إلى تركيز املزيد من السلطة في يديه ولعائلته، وإقصاء أي 

كان إذا شعر األسد انه قد يكون عائًقا أمامه وأمام نظامه في سبيل الحكم املطلق.

على  وُيشكل  األسد؛  حكم  ظل  في  معنى  ذات  غير  عملية  االستجابة  أصبحت  املساءلة،  غياب  ظل  وفي 
الباحث كثيًرا معرفة وقياس مدى االستجابة الحقيقية ملؤسسات الدولة لطموح املواطنين واحتياجاتهم، 
مهما كان نوعها وحجمها، فجميع االنتخابات التي أجريت في سورية منذ عام 1970 وعلى جميع املستويات 
 من 

ً
بدال استجابة خاضعة إلرادة حافظ األسد ونظامه بشكل مباشر،  والرئاسية( هي  والبرملانية  )املحلية 

بال  واملؤسساتية  والسياسية  الحكومية  االستجابة  جعل  وهذا  وطموحاتهم،  الناس  تفضيالت  تمثل  كونها 
للديمقراطية هي  الرئيسية  إذ يقول إن »إحدى السمات   )Dahl( معنى على اإلطالق. على عكس ما يصف 
استجابة الحكومة املستمرة لتفضيالت الشعب« )0)1(؛ فإن السمة العامة في سورية هي أن تستجيب الحكومة 

بمؤسساتها املختلفة إلى أوامر األجهزة األمنية وشبكات النظام الخاصة ورجاالته، ال إلى أوامر املواطن.

أن  بين 
َ

نَتخ
ُ
امل ِلين 

َّ
مث

ُ
امل على  املستحيل  من  أصبح  بطريقة  وشكله  البالد  نظام  األسد  حافظ  صاغ  لقد 

يتصرفوا استجابة الحتياجات ناخبيهم؛ ألن االنتخابات نفسها لم تعد تقوم على التنافس بحرية أو وطنية، 
ى رئيس البالد حقَّ اختيار أعضاء الحكومة مباشرة 

َ
كدافع أسا�سي للترشح واملنافسة، وإضافة إلى ذلك ُيعط

للمجالس  »املنتخبون«  األعضاء  يتبع  لم  حال  وفي  فقط.  للنظام  الدقيقة  األوامر  تنفيذ  بهم  يناط  الذين 
املحلية والبرملان و«املعينون« في الحكومة أوامَر السلطة الحاكمة؛ يتم تنحيتهم، وغالًبا عن طريق إجبارهم 
على االستقالة أو فصلهم أو اعتقالهم بتهم الفساد أو ما شابه)1)1(. بل إن حافظ األسد، من خالل إجراء 
على  التنافس  خالل  من  واإلقليمي،  والقبلي  الطائفي  الصراع  لظهور  كّرس  مستوياتها،  بجميع  االنتخابات 
نحو  تدفع  التي   

َ
الشرارة األصوات  على  التنافس  من  وجعل  الوطن.  لخدمة  املنافسة  عدا  آخر  �سيء  أي 

استراتيجيات تقسيم املجتمع أفقًيا. وقد أصبح هذا جلًيا كسياسة شبه واضحة املعالم، بعد صعود الحركة 
اإلسالمية في سورية بين عامي 1976 و1982، واعتماد األسد على الشحن الطائفي في االنتخابات املحلية، في 

(149)  مرعي محمد (2013): 50 عاًما من التنمية الضائعة في ظل حكومات حزب البعث وعائلة األسد في سوريا (الوزارات السورية وحدود 
ممارسة السلطة، الطبعة األولى، حقوق الطبع والنشر محفوظة لقيادة الثورة السورية. الصفحات: 101-225

(150)  Dahl, R. A. (1971). Polyarchy, participation and opposition. New Haven, CT: Yale University Press. P 1-10

(151)  مرعي محمد (2013): 50 عاًما من التنمية الضائعة في ظل حكومات حزب البعث وعائلة األسد في سوريا (الوزارات السورية 
وحدود ممارسة السلطة، الطبعة األولى، حقوق الطبع والنشر محفوظة لقيادة الثورة السورية. الصفحات: 101-225
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مواجهة حركة التمرد، ويظهر هذا أيًضا في سياسة حافظ في مواجهة التأثير الكردي في شمال وشمال شرق 
سورية، عن طريق تغيير التركيبة السكانية الديموغرافية للمناطق الكردية. حيث عمد إلى استمالة العشائر 
التمثيل  1982، تضاعف  في االنتخابات، ومنها مجلس الشعب، لتنفيذ سياساته ضد األكراد، فبعد عام 
10 %، وبدأت العشائرية تظهر في وزارة الداخلية، ووزارة الزراعة،  7 % إلى  القبلي في البرملان السوري من 

وفروع معينة من األجهزة األمنية)2)1(.

افق التوجهات »اإلجماع« 5- تو

نظر  ووجهات  احتياجات  مختلف  بين  التقريب  إلى  »اإلجماع«  أو  التوجهات«  »توافق  مصطلح  يهدف 
والثقافي  التاريخي  للسياق  يمثل رغبة جادة ومتفهمة  املواطنين من مختلف مشاربهم، وبنهج موّحد  وآمال 

واالجتماعي ملختلف مكونات املجتمع في بلد ما)3)1(.

للتوصل  املجتمع،  في  املختلفة  املكونات  بين  التوفيق  من  جيد  مستوى  إتمام  الرشيد  الحكم  يستلزم 
أن  إلى  اإلشارة  ينبغي  املنطلق،  هذا  ومن  ككل.  املجتمع  مصلحة  يخدم  األفراد  مجمل  بين  قوي  توافق  إلى 
سورية تعّد بلًدا ذا »كيان عرقي وديني هش«)4)1(. ويوضح الجدول أدناه التركيبة العرقية الواسعة للسكان 
التركمان  )مثل  العرقية  واألقليات  والدروز  والعلويون  واملسيحيون  السنة  العرب  يمثل  حيث  السوريين، 
واألكراد( شريحة مهمة من السكان السوريين، بنسب متفاوتة. ويرى Karimi أن حافظ األسد أعاد إحياء 
التحالفات العرقية والدينية بين األقليات السورية، ملواجهة الهيمنة السنية. هذا التحالف -حتى عندما كان 
ن األسد من فرض سيطرته، ليس على سورية فحسب، بل على لبنان أيًضا، هذا 

ّ
ا في بعض مراحله- مك

ً
هش

البلد املجاور الذي تعكس مكوناته الطائفية على نطاق واسع صورة التركيب االثني والعرقي في سورية، مثل 
السنة والعلويين واملسيحيين والدروز.

في الواقع، كان حافظ األسد يخ�سى أن يفقد سيطرته على سورية من قبل أي قوى صاعدة محلية أو 
لبنانية من أن تصبح قوية أو ذات شأن، وأراد لنفسه  إلى منع أي فئة أو شخصية  إقليمية. ولذلك طمح 
أن يكون القوة املهيمنة واملمسكة بتالبيب األمور في الساحة السياسية، في الشرق األوسط ككل. وبطريقة 
التفكير هذه، أراد أن يكون املتحكم الرئيس ليس في سورية فقط بل في السياسة اللبنانية أيًضا)))1(، وبذلك، 

(152)  Dukhan, Haian (2015) “Tribes and Tribalism in the Syrian Uprising” Journal of political Studies.p.6-10. 
Available from: https://core.ac.uk/download/pdf/30319586.pdf

(153)  Adesola, S.A (2012) “Entrenching Democracy and Good Governance: The Role of ICT” Mediterranean 
Journal of Social Sciences Vol 3 (15) December 2012. Available from: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/down-
load?doi=10.1.1.651.4881&rep=rep1&type=pdf

(154)  Karimi, Mehdi(2018) “Poor Governance and Civil War in Syria” Turkish Journal of Middle Eastern Stud-
ies. Available from: https://www.researchgate.net/publication/326090343_Poor_Governance_and_Civil_War_in_
Syria

(155)  تركماني، عبد هللا. »مقابلة مع الدكتور عبد هللا تركماني باحث استراتيجي وسياسي سوري« إسطنبول، أيار/ مايو 2020.
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الجانبين  على  واالثنية،  العرقية  الجماعات  بين  مستقبلي  تحالف  إمكانية  أي  من  محتمل  تهديد  أي  يمنع 
هذه  من  أي  بين  للحدود،  عابر  تحالف  أي  إن  إذ  الفلسطينية(،  الجماعات  )وكذلك  والسوري،  اللبناني 
إلى  وإضافة  وأهميته.)6)1(  وسطوته  األسد  حافظ  قوة  حساب  على  يكون  أن  يمكن  والجماعات،  الطوائف 
ذلك، رأى األسد أن لبنان هو الخاصرة الرخوة لسورية في صراعها مع الكيان الصهيوني، حيث يمكن أن 
سياسات  فكانت  )7)1(؛  سورية  في  الحكم  لنظام  خطيًرا  تهديًدا  عليه-  األسد  سيطرة  دون  -من  لبنان  يمثل 
وهي  والسيطرة،  السيادة  بقاء  أجل  من  والجماعات،  الطوائف  بين  التفريق  في  تعمل  األسد  واستراتيجية 
آليات فاعلة استخدمها األسد سابًقا بين الطوائف السورية، والحًقا بين املكونات اللبنانية، وأثمرت نجاًحا 

كبيًرا لألسد في البقاء والتمكن، داخلًيا وإقليمًيا )8)1(.

الجدول 1: التركيبة العرقية في سورية حتى 2012 )9)1(.

ومن ناحية أخرى، ينّص املبدأ األول للدستور السوري لعام 1973 على أن سورية »دولة جمهورية عربية«، 
ويتجاهل الدستور نفسه، في أساسياته األولى، أي مكون غير عربي يعيش في سورية، بينما يبلغ عدد اللغات 

(156)  Stout, Theodore (2001) “THE SYRIAN INTERVENTION IN LEBANON 1975-76: A FAILURE OF 
STRATEGY” master thesis of MASTER OF MILITARY STUDIES:1-41; Naor,Dan(2017) “Divide and Conquer: 
The Consolidation of Hafiz al-Assad’s Policy toward Lebanon – The Early Stages” Middle Eastern Studies (p 1-4)

(157)  Stout, Theodore (2001) “THE SYRIAN INTERVENTION IN LEBANON 1975-76: A FAILURE 
OF STRATEGY” master thesis of MASTER OF MILITARY STUDIES:1-41

(158)  Soffer, Arnon (2020) “Lebanon: Where Demography Is the Core of Politics and Life” Source: Middle East-
ern Studies, Vol. 22, No. 2. Apr. 1986, pp. 197-205 

(159)  Izady, Michael 2020: “ the Atlas of the Islamic World and Vicinity” New York, Columbia University, Gulf 
2000 Project: 2006-present: Also available from: https://gulf2000.columbia.edu/maps.shtml

https://gulf2000.columbia.edu/maps.shtml
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يتحدثون  السوريين  األكراد  السكان  من   %  89 أن  بالرغم  هذا  ويأتي  لغة،   17 سورية  في  املدرجة  الفردية 
بين  أذربيجان(  )لهجة جنوب  والتركية  اللغة األرمنية  الوقت نفسه تستخدم  )الكرمانجي( وفي  العربية  غير 
األقليات األرمنية والتركمانية السورية)160(. ومع ذلك، تشير املادة الرابعة من دستور عام 1973 إلى أن اللغة 
ستبعد اللغات األخرى التي يتحدث بها السوريون. ومن الجدير 

ُ
العربية هي اللغة الرسمية للدولة، وبذلك ت

باملالحظة أيًضا أن اليمين الدستورية في املادة السابعة تنص على أنه يجب على الرئيس أن يكافح من أجل 
تحقيق أهداف األمة في الوحدة العربية والحرية واالشتراكية)161(. وتمثل هذه املبادئ أهداف حزب البعث 
العربي االشتراكي السوري بعينها، وهو ما يعني مبدئًيا مصادرة أي توجهات سياسية أو أيديولوجية لرؤساء 
املستقبل، ويكرس أكثر من حكم األسد الذي يتولى هو بنفسه منصب القيادة العليا لحزب البعث العربي 

االشتراكي في سورية.

من جانب آخر، يرى مرعي أيًضا أن حافظ األسد فرض ثقافة جديدة على املجتمع السوري ككل، تمثلت 
العالقة  الثقافة  هذه  إذ عززت  السوريين؛  بين  امتدادها  في  شاملة  ولكنها  بطبيعتها،  حصرية  ثقافة  بكونها 
وربطت بين كل من الجيش واألمن، حزب البعث واألحزاب التابعة له، األقليات الطائفية والطائفة العلوية 
الحاكمة. وقد تم تعزيز هذه الثقافة أكثر من خالل ربط الجيش واألجهزة األمنية بالطائفة العلوية، وجعلهم 
أجهزة  األخرى؛  واألقليات  العلوية  )الطائفة  أي  الثالثي  هذا  تمكن  عراهم.  فصل  يصعب  بشكل  مترابطين 
األمن والجيش؛ وكوادر حزب البعث( من السيطرة على مفاصل الحكومات على جميع املستويات، والتحكم 
في الفرص والترقيات املهنية ملوظفي الدولة داخل الوزارات واملؤسسات. وإسباغ امتيازات ملجموعات وأفراد 
مؤسسة  إلى  سورية  تحولت  وبذلك؛  السوري،  للشعب  األخرى  املكونات  حساب  على  املجتمع،  من  معينة 

خاصة لعائلة األسد، وأصبح الواجب الرئي�سي للسوريين هو خدمة هذه املؤسسة واستمراريتها)162(.

عالوة على ذلك، عمل النظام بجد على تغيير الخريطة الديموغرافية لعاصمة دمشق، بمجرد سيطرته 
على السلطة؛ إذ اعتبر حافظ األسد أن دمشق يجب أن تكون تحت السيطرة الكاملة واإلشراف من قبل 
فقط  علوي   300 هناك  كان  حين  ففي  دمشق.  في  العلويين  من  كثير  توطين  إلى  وسعى  العلوية،  األقلية 
من  أكثر  إلى  العدد  هذا  ارتفع   ،1947 عام  العاصمة(  منطقة  في   500.000 نحو  )من  دمشق  في  يعيشون 
500.000 )من نحو ) ماليين في منطقة العاصمة( بحلول عام 2010، وأصبح ربع املجتمع العلوي في سورية 
متمركًزا في العاصمة دمشق. ونتيجة لذلك، استقر العلويون في حي »املالكي« و«املزة 86« و«جديدة عرطوز« 
مدينة  أي  في  تركزهم  يفوق  املناطق  هذه  من  كثير  في  وأعدادهم  تركزهم  وأصبح  و«صحنايا«،  و«جرمانا« 
سورية أخرى، بخالف مناطقهم األم. وفي الوقت نفسه، دفع شعور األسد بانعدام األمن إلى تبني استراتيجية 

(160)  Heritage for peace (2020). Demographics of Syria. Available from:http://www.heritageforpeace.org/syr-
ia-country-information/geography/

(161)  Syria - Constitution (1973) “Syrian Constitution Adopted on: 13 March 1973”. Available from: https://
www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/91436/106031/F-931434246/constitution2.pdf

(162)  Ghalioun, Burhan (2009) “ Assadism in Politics” Available in Arabic from: http://www.ahewar.org/debat/
show.art.asp?aid=66418&r=0

http://www.heritageforpeace.org/syria-country-information/geography/
http://www.heritageforpeace.org/syria-country-information/geography/
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/91436/106031/F-931434246/constitution2.pdf
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بالنمو واالقتراب من  جديدة، خاصة بعد أحداث حماة، حيث سمح لألحياء العلوية والدرزية واملسيحية 
إلى  األسد  وهدف  بلبنان،  سورية  تربط  التي  وتلك  البالد،  ببقية  دمشق  تربط  التي  االستراتيجية  املحاور 
التي  الشاسعة  في ضاحية جرمانا  أيًضا  السياسة  إعاقة وجود »الهالل السني« حول دمشق. وتجلت هذه 
تأسست منذ الثمانينيات، وكذلك شق طريق مطار دمشق الدولي، الذي يناسب خطة النظام االستراتيجي 
لفصل الضواحي السنية للمدينة، أي بين الغوطة الشرقية والغربية)163(. خلقت هذه السياسات بمجملها 
ما يمكن تسميته »ترييف« املدن، مثل الحالة في دمشق وحماة وحمص، وخاصة بعد أحداث الثمانينيات. 
وقد ساهمت هذه االستراتيجية في إعادة العالقات القبلية بين املواطنين، وزادت من أنشطة التجارة غير 
القانونية، ورفعت من حدة التوتر بين مجموعات كبيرة وواسعة من قطاعات الشعب السوري التي وجدت 
نفسها فجأة بجوار بعضها البعض، وتقاتل من أجل املوارد والخدمات نفسها مصحوبة بغياب سياسات 

الدولة الفاعلة)164(.

6- اإلنصاف والشمولية 

من  نصيبهم  يتقاسمون  بأنهم  يشعرون  أفراده  جميع  أن  حقيقة  على  كثيًرا  مجتمع  أي  رفاهية  تعتمد 
مجتمعهم بعدالة، وال يشعرون باإلقصاء من قبل أي تيار آخر في املجتمع. وهذا يستلزم أن يكون لدى جميع 

 لتوفير رفاهيتها والحفاظ عليها.))16(
ٌ
مجموعات وفئات املجتمع، خاصة األكثر ضعًفا فيه، فرصة

ان األكراد السوريين يمثلون أكبر أقلية عرقية في البالد، ولكنهم في الوقت نفسه تعرضوا ملعاملة سيئة 
للغاية، وخاصة مع صعود حزب البعث، واستالم األسد ملقاليد الحكم في سورية، حيث كّرست سياسات 
، بموجب املرسوم الجمهوري التشريعي 

ً
البعث واألسد الظلَم تجاه األكراد السوريين بشكل غير مسبوق. فمثال

1962، أصبح أكثر من 300.000 كردي سوري عديمي الجنسية. ومع  23 آب/ أغسطس  رقم )93( املؤرخ 
 املعيشية لألكراد عديمي الجنسية سوًءا، من خالل 

َ
ذلك، زاَد صعوُد حافظ األسد لسدة الحكم الظروف

إحالل سياسات إقصائية متنوعة مثل: إنكار الحق في تأكيد الزواج والوالدات في سجالت الدولة؛ عدم منح 
الحق في امتالك جواز سفر، ويتسبب ذلك في فرض قيود على السفر والتنقل؛ الحرمان من التعليم والحق 
في العمل مع اإلدارات واملؤسسات الحكومية؛ االستبعاد من الحق في االستفادة من القروض املمنوحة من 
البنوك، وتجريد هذه الشريحة من السوريين من حقوقها املدنية املنصوص عليها في الدستور، حتى الحق 

(163)  Balanche, Fabris (2016) “Damascus Control Emboldens Assad Nationally” A policy analysis paper:Avail-
able from: https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/damascus-control-emboldens-assad-nation-
ally; The Washington Institute(2016) “Damascus Control Emboldens Assad Nationally” Available from: https://
www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/damascus-control-emboldens-assad-nationally

(164) 76 The Future for research and studies (2019) “Why has the phenomenon of “urbanization” in-
creased in the Arab region?” Available from: https://bit.ly/2ZeZFho 

(165)  Adesola, S.A (2012) “Entrenching Democracy and Good Governance: The Role of ICT” Mediterranean 
Journal of Social Sciences Vol 3 (15) December 2012. Available from: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/down-
load?doi=10.1.1.651.4881&rep=rep1&type=pdf

https://www.washingtoninstitute.org/experts/view/fabrice-balanche
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في الترشيح والتصويت)166(. وإضافة إلى ذلك، وملوازنة التواجد الكردي في شمال سورية، قام حافظ األسد، 
بـ  يمكن تسميته  ما  بذلك  وبلداتهم، منشًئا  األكراد من قراهم  بإجالء كثير من  الفرات،  ببناء سد  متذرًعا 
140 ألف مزارع  النتيجة إخراج نحو  التركية. وكانت  »الهالل العربي« في شمال سورية، على طول الحدود 
كردي مع أسرهم من قراهم، واستبدالهم بمزارعين من بدو الفرات، وبخاصة من قبيلة »بوشعبان«)167(، وفي 
الوقت نفسه، تبنى نظام األسد حملة تعريب واسعة النطاق، ألسماء القرى واملدن التي كانت تعرف تقليدًيا 
املدارس  غرار  على  الخاصة،  مدارسهم  إنشاء  من  السوريين  األكراد  األسد  حافظ  منع  كما   .)168( بالكردية 
املسيحية لألرمن والسريان والكلدانيين التي سمح بها األسد، وسرعان ما تم تجريم استخدام اللغة الكردية 
في أي من مؤسسات الدولة، مثل وسائل اإلعالم والجيش وغيرها. كما تم حظر املنشورات الكردية بمختلف 
)169(. وأصبح من  أنواعها، وتم حظر استخدام اللغة الكردية حتى في إدارة األعمال وإنجاز التجارة البينية 

الواضح أن استراتيجية األسد ال تتبنى املساواة والشمولية لجميع أطياف الشعب السوري.

سياسًيا، لم يسمح حافظ األسد لألكراد بدخول البرملان، طوال عشرين سنة من بداية حكمه، ولكن 
لضرورات املرحلة اإلقليمية والدولية، سمح األسد الحًقا لستة أكراد فقط، وحصرًيا من منتسبي الحزب 
الوطنية  »الجبهة  مظلة  تحت  هذا  يبقى  ولكن   ،1990 عام  السوري  البرملان  بدخول  السوري،  الشيوعي 
»التعددية  من  دعاية  تحت  نفسه،  العام  في  عضًوا   13 إلى  البرملان  في  األكراد  عدد  ارتفع  ثم  التقدمية«، 
السياسية«. وفي الجوهر، تحّولت »املشكلة الكردية« من قضية داخلية تسببت في عملية إرباك نوًعا ما، 

لنظام الحكم الدكتاتوري األسدي، إلى قضية تعامل بها األسد خارج حدود بالده)170(.

ومع ذلك، كانت استراتيجية حافظ هي الحفاظ على خيط، ولو كان رفيًعا، مع جميع األطراف والجماعات 
 تم تعيين شخصيات كردية معروفة بين األكراد، مثل البوطي 

ً
واملكونات الناظمة للمجتمع السوري. فمثال

وكفتارو، في مناصب دينية رفيعة في سورية، وضمن لهم هذه املناصب حتى وفاتهم، غير أن هذه املناصب 
في حقيقة األمر ال تمنح أصحابها أي سلطة دون الرجوع إلى سلطة األسد نفسه؛ حيث إنه يبقي نفسه دائًما 

املربط األوحد لكل السلطات التي يوزعها على رجاالته. 

(166)  Al Jisr (2016) “The second part (the Kurds in the rule of the Baath and Hafiz al-Assad. The strug-
gle of identity and existence”. Available from: https://bit.ly/3828GPb 

(167)  Dukhan, Haian (2015) “Tribes and Tribalism in the Syrian Uprising” Journal of political Studies. https://
core.ac.uk/download/pdf/30319586.pdf

(168)  HRW (1996): “SYRIA THE SILENCED KURDS” Available from: https://www.hrw.org/sites/default/files/
reports/SYRIA96.pdf

(169)  Walter, Lauren (2019) “Kurdistan’s Language “Problem””. Journal in minority studies. Available form:  
https://academics.depaul.edu/honors/curriculum/archives/Documents/2018%20Senior%20Theses/Walter,%20
Kurdistan’s%20Language%20Problem.pdf

(170)  Al Jisr (2016) “The second part (the Kurds in the rule of the Baath and Hafiz al-Assad. The strug-
gle of identity and existence”. Available from: https://bit.ly/3828GPb 
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وهذا  النواحي،  من  كثير  في  ذاتها،  العلوية  األقلية  معاملة  أيًضا  األسد  نظام  أساء  أخرى،  ناحية  من 
إلى  النظر  إلى حّدٍ ما، خاصة عند  يبدو هذا غير واقعي  الباحثين. وقد  الغرابة لبعض  نوًعا من  قد يشكل 
في   .2011 بعد عام  النظام األسدي  وراء  تقريًبا  ثقله  بكل  العلوي  الطابور  إلى اصطفاف  املستقبل ورؤيتنا 
الواقع، كان حافظ األسد حريًصا -وقد نجح في هذا إلى حد بعيد- على استخدام حركة »اإلخوان املسلمين« 
خالل  فمن  باملجمل.  السورية  العلوية  للطائفة  ولكن  لشخصه  ليس  كتهديد   ،1982-1977 بين  واألحداث 
ا  ن من تعبئة غالبية العلويين ملصلحته الخاصة في حربه ضد مناهضيه، جارًّ

ّ
الدعاية الدقيقة واملوجهة، تمك

ن األسد من 
ّ

وراءه الطائفة العلوية ككل في صراع مع املكونات السورية األخرى، وال سيما السنّية، وبذلك تمك
تعزيز قبضته على أفراد طائفته فارًضا عليهم توجهاته ومشاريعه)171(. في الواقع، ينتقد بعض العلويين فكرة 
أن النظام طائفي في طبيعته، ويجادلون بأن حالة الفقر والظروف الخدمية السيئة لقراهم، واالفتقار إلى 
مشاريع التنمية الوطنية في ريف العلويين لهي من البراهين على أن األسد لم يكترث يوًما ما ملصالح الطائفة 
وإنشاء حكم  السيطرة على سورية  في  إرادته  لتنفيذ  اهتمامه بحشد صفوفها خلفه،  بقدر  ذاتها،  العلوية 
وبتمحيص   ،)172( أمد وجودهم«  وإطالة  أرباحهم  »لتعظيم  األولى،  بالدرجة  دكتاتوري مطلق يخدم أسرته 
العلوية من  الوجوه  لنا أن هذه األهداف ال يمكن أن تتحقق دون استخدام بعض  سياسة األسد؛ يظهر 
املخلصين واملستفيدين من نظام األسد، من خالل منحهم مناصب رئيسية في النظام. وقد استمرت هذه 
االستراتيجية بنجاح حتى إن بقية السوريين بدؤوا يتصورون أن نظام حكم األسد طائفيٌّ محض، متغافلين 
عن حقيقة أن هذا النظام نفسه، في جوهره مبني بشكل أسا�سي على مجموعة من الوالءات املتقاطعة، بين 
جميع فئات وشرائح املجتمع السوري، مع االخذ بحقيقة وجود امتيازات خاصة لبعض األعضاء العلويين في 
القوات العسكرية واألمنية خصوًصا)173(. وإمعاًنا بربط مصير النظام ومصير العلويين؛ قام األسد بتفكيك 
البنية الدينية للطائفة العلوية، وطمس أسماء علمائها، ومنع انتقال الزعامة الروحية من القادة الدينين، 
سواء بالوراثة أو االستالم؛ ومنع كذلك العلويين من الحصول على بيت استشاري يوجه املجتمع العلوي، 
م ال بد من تفتيت الجانب الحضاري 

َ
ألنه أدرك مبكًرا خطورة الطائفة العلوية عليه كمجتمع حضاري، ومن ث

لهذا املجتمع، حتى يتمكن من السيطرة عليه بسهولة أكثر، ولذلك شجع األسد على االنقسام القبلي داخل 
عمليات  واعتمد  الطائفة،  داخل  الضيقة  القبلية  الوالءات  بظهور  سمح  حيث  نفسها،  العلوية  الطائفة 
التهميش، وإحالل حالة من الجهل، وعمد حتى إلى اغتيال بعض املعارضين العلويين، كما حصل للشاعر 
واملثقف العلوي »بدوي الجبل«، بعد انتقادات شديدة منه لنظام حافظ األسد عام 1981. وقد أدت هذه 
املمارسات من قبل النظام إلى تهميش دور املعارضة السياسية والفكرية والدينية داخل الطائفة العلوية، 

(171)  تركماني، عبد هللا. »مقابلة مع الدكتور عبد هللا تركماني، باحث استراتيجي وسياسي سوري« إسطنبول. أيار/ مايو 2020.

(172)  Worren, Torstein Schiøtz (2007): “Fear and Resistance The Construction of Alawi Identity in Syria”. Master 
thesis in human geography. P.87. Available from: https://core.ac.uk/download/pdf/30837191.pdf 

(173)  Philips, Christopher (2015) “Sectarianism and conflict in Syria”. Journal of political study. Available from: 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01436597.2015.1015788?scroll=top&needAccess=true&journal-
Code=ctwq20; Goldsmith, Leon (2015) Cycle of fear-Syrian Alawites in War and peace. First published in United 
Kingdom. Lonodn.2015. by C. Hurtsand Co.Ltd. p83-85  

https://core.ac.uk/download/pdf/30837191.pdf
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وكانت النتيجة أن املستفيدين من العلويين والذين اختارهم األسد بدقة، أصبحوا هم املرجع الوحيد وعماد 
الطائفة العلوية، على جميع مستوياتها)174(.

7- الفعالية والكفاءة

يؤكد د. نبيل مرزوق )اقتصادي وباحث سوري بارز( أن سياسة حافظ األسد تهدف إلى »التوازن عند الحد 
األدنى«، بين اإلنفاق الحكومي والتنمية والحريات. هذا إضافة إلى حقيقة أن حافظ تبنى سياسات »تثبيت 
الهيكلية«، حيث سيطر النظام بشكل كامل على األجور وسياسات االستثمار. ولم تكن هذه اإلجراءات تهدف 
يد األسد))17(. عالوة على ذلك،  في  السلطة  الحفاظ على  إلى  بل  الحقيقية،  االقتصادية  التنمية  متابعة  إلى 
تأثر االقتصاد السوري كثيًرا بعوامل عدة بين عامي 1970 و2000، منها: تخلي حافظ األسد عن االشتراكية 
واتباع نهج رأسمالي جديد، وتدفق املساعدات املالية من دول الخليج بعد حرب أكتوبر وتراجعها بعد انحياز 
األسد إلى إيران إبان الحرب العراقية اإليرانية؛ إضافة إلى أثر املواجهات مع اإلخوان املسلمين على معدالت 
كانت  وقد  املاضية.  سنة  األربعين  في  مختلفة،  مراحل  في  السوري  النفط  عائدات  نسب  وتغير  االستثمار؛ 
أو  الفساد  ملكافحة  فاعلة  أو  أي سياسة نشطة  والبيروقراطية، مع عدم وجود  للفساد  املتزايدة  التكاليف 
حقبة  نهاية  حتى   1970 عام  منذ  السوري  االقتصاد  تشكيل  في  ساهمت  أهمية  ذات  أمور  كلها  املساءلة، 
ظهر البيانات أن املتوسط   السنوي لنمو الناتج املحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة في 

ُ
األسد)176(. وبهذا املعنى، ت

سورية خالل الفترة 1980-)198 كان بمعدل )1.79 %(، وتحول إلى نمو سلبي يقدر بـ )-2.82 %( بين 1986-
1990، و)3.76 %( بين 1991-)199، ثم انخفض إلى )2.08 %( بين 1996- 2000 )177(.

في الواقع، إن تركيز األسد على االستقرار السيا�سي على املستوى الداخلي، وتركيزه على تحويل سورية 
إلى جبهة رئيسية في الصراع العربي اإلسرائيلي على املستوى الخارجي، قد أعاقا أي تنمية اقتصادية حقيقية 
في البالد)178(. ولسبر عملية التنمية االقتصادية في سورية، سنقوم باملجمل هنا بمراقبة تحّول وآلية عمل 

(174)  Hurani, Rshid (2018) “The Alawite Community in Syria: Latent Rebellion and Silent Bleeding”. Strategic 
studies. Available in Arabic from: https://bit.ly/2BEK4je 

(175)  مرزوق، نبيل (مقابلة أيار/ مايو 2020) »مقابلة مع الباحث االقتصادي السوري د. نبيل مرزوق« أجريت في مايو 2020. بيروت. لبنان.

(176)  Perthes, Volker (1996). The Political Economy of Syria under Assad. London I.B. Tauris. Pages 56-180.; 
Marzouk, Nabil (Interview May 2020) “An interview with Syrian economic researcher DR Nabil Marzouk” Con-
ducted on May 2020. Beirut. Lebanon.; Seifan, Samir (2020) “Political economy under military rule-The Syrian 
case between 1963 – 2010” Unpublished paper sent by Dr. Seifan to the author. Pages:9-20  

(177)  Marzouk, Nabil (2020) “The recession in the Syrian economy-Its causes and ways to overcome it” A re-
search paper. Available from: http://www.mafhoum.com/syr/articles_02/marzoq/marzoq.htm

(178)  Lund, Aron (2011) “THE GHOSTS OF HAMA -The bitter legacy of Syria’s failed 1979-1982 Revolution” 
Journal of political Studies. P 4-44. Available from: http://silc.se/wp-content/uploads/2011/06/The-Ghosts-of-Ha-
ma-by-Aron-Lund1.pdf; Marzouk, Nabil (Interview May 2020) “An interview with Syrian economic researcher 
DR Nabil Marzouk” Conducted on May 2020. Beirut. Lebanon.

https://bit.ly/2BEK4je
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القطاع الخاص السوري الذي يمثل ويعكس مؤشًرا مهًما إلظهار كفاءة قطاعات الدولة وفعاليتها، خاصة 
ا مع قطاعات الدولة، ويفترض زيادة الكفاءة االقتصادية ككل، من 

ً
أن القطاع الخاص عادة ما يكون متشابك

- مشاركة قطاع األعمال الخاص في عملية التحول والتنمية االقتصادية 
ً

خالل عوامل عدة، من بينها -مثال
للدول)179(. وفي هذا اإلطار، يالحظ أن حافظ األسد قد طرح شعار »التعددية االقتصادية«، وفتح االقتصاد 
نسبًيا للقطاع الخاص، ومع أن هذه العملية كانت بطيئة نوًعا ما في بعض املراحل، فإنها كانت تسير بوتيرة 
شبه ثابتة. ويمكن القول إن األسد كان حذًرا في عملية التحول هذه؛ إذ لم يرغب في إثارة قاعدته الشعبية 
ما  نوًعا  األسد  سمح  ذلك،  ومع  وعميقة.  مفاجئة  اقتصادية  إصالحات  خالل  من  والفالحين،  العمال  من 
والتجارة  الصناعي  االستثمار  في  نسبًيا  أكبر  دوًرا  وأعطاه  الخاص،  القطاع  في  االقتصادي«  »االنفتاح  بـ 
الخارجية. وصاحب ذلك أيًضا سياسة لإلعفاء الضريبي للقطاع الخاص، وارتبط هذا بزيادة في إنفاق الدولة 
ن هذا االنفتاح النسبي القطاَع الخاص من 

ّ
وزيادة في نسبة موجودات النقد األجنبي في بنوك الدولة. وقد مك

ل 
ّ
النمو مع القطاع العام، فحيثما نشط القطاع العام نشط القطاع الخاص بالتوافق والتزامن معه، ومث

القطاع الخاص-عموًما- رديًفا جانبًيا ملشاريع القطاع العام، إبان فترة حكم األسد)180(.

واسعة  ألجزاء  مربًحا   
ً

عامال أصبحت  السبعينيات  بداية  في  بدأت  التي  االقتصادي  النمو  عملية  ولكن 
من القطاع الخاص السوري الصاعد، من خالل زيادة مستوى الفساد، وخاصة مع غياب أي من مقومات 
املساءلة واملحاسبة. وقد خلق هذا الوضع طبقة رأسمالية جديدة فاسدة جًدا، وفي الوقت نفسه ارتبطت 
هذه الطبقة الرأسمالية بشدة وبعمق بنظام حافظ األسد. ففي دولة األسد، كان على نخب رجال األعمال 
والتجار السوريين بناُء شبكات مع األجهزة األمنية لضمان سير أعمالهم واستمرار تدفق مواردهم ومداخيلهم. 
م به أنه كلما ارتفعت 

ّ
وقد مكنت هذه العالقات رجال األعمال من التمتع بامتيازات فريدة، وأصبح من املسل

مكانة هؤالء الرجال عند السلطة الحاكمة وقويت شراكاتهم معها؛ زادت فرصهم االقتصادية الخاصة في 
الالفت  الوقت، وأصبح من  بمرور  فأكثر  أكثر  الفساد واملحسوبية  وبالتالي تصاعد  والنماء)181(.  االستثمار 
ظهور طبقة جديدة من رجال األعمال واملستثمرين واملقاولين )من داخل األجهزة األمنية والجيش واملسؤولين 
السياسيين هذه املرة( الذين أصبحوا جميًعا مهتمين بزيادة ثرواتهم، مستغلين مناصبهم ومواقعهم في قيادات 
مفاصل الدولة والحكومة، وأصبح شائًعا قيام هؤالء بمراكمة ثروات طائلة في ظل وجود بيئة من الفساد 
واملحسوبيات والزبائنية التي أصبحت سمة نظام األسد في هذا الجانب)182(. وترى الوكالة السويدية للتعاون 

(179)  Sida (2002). “Good Governance” The website of the Swedish International Development Cooperation 
Agency. DIVISION FOR DEMOCRATIC GOVERNANCE. Working paper. Available from: https://www.sida.se/
contentassets/51f962f6acf0489f90fab393d807bd6d/good-governance_762.pdf

(180)  مرزوق، نبيل. »مقابلة مع الباحث االقتصادي السوري د. نبيل مرزوق« أجريت في أيار/ مايو 2020. بيروت. لبنان؛ سعيفان، 
سمير. خلفية الثورة - الدراسات السورية: سياسات توزيع الدخل ودورها في االنفجار االجتماعي في سوريا. المركز العربي لألبحاث 

ودراسات السياسات ص: 95-146

(181)  BATATU 1999: “Syria’s Peasantry, the Descendants of Its Lesser Rural Notables, and Their Politics” Princ-
eton University Press. P 2015

(182)  مرزوق، نبيل. »مقابلة مع الباحث االقتصادي السوري د. نبيل مرزوق«، أجريت في أيار/ مايو 2020. بيروت. لبنان.

https://www.sida.se/contentassets/51f962f6acf0489f90fab393d807bd6d/good-governance_762.pdf
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اإلنمائي الدولي )سيدا( أن هذا النوع من الفساد يمثل في الحقيقة حالة من »االستيالء على الدولة«؛ إذ إن 
سماح الدولة للجهات الفاعلة والنخب الخاصة التي تملك الشركات املالية والصناعية واملقاوالت وغيرها، 
ا قوًيا داخل الدولة 

ً
بالتأثير على التشريعات واللوائح الناظمة لعملية التنمية االقتصادية، واكتسابها نفوذ

وعلى القطاعات الوطنية، سيؤدي حتًما إلى انحراف الدور الحقيقي للقطاع الخاص في املساهمة بعملية 
التنمية الوطنية، وبطريقة تساهم فيها في تعمق الفساد بهدف اكتساب ليس فقط حصة األسد في السوق 
ولكن أيًضا للسيطرة على أجزاء مهمة من ممتلكات الدولة نفسها )183(. ومن خالل هذا التحليل؛ أصبح من 
النفوذ من املستفيدين اقتصادًيا  الناشئة الجديدة من القطاع الخاص ورجاالت  املالحظ هنا أن الطبقة 
في سورية، أصبحت تتألف إلى حد كبير من الجيل الثاني، أي من أبناء الجنراالت ورجاالت األمن واملسؤولين 
السياسيين. فعلى سبيل املثال، سرعان ما أصبح أبناء عبد الحليم خدام، ومحمد مخلوف، وأبناء مصطفى 
طالس، وأبناء شفيق فياض، وغيرهم، شخصيات تجارية واقتصادية تمثل رقًما صعًبا ال يمكن تجاوزه عند 

دراسة بنية االقتصاد السوري في حقبة حافظ األسد)184(.

على أي حال، تميز النصف الثاني من السبعينيات بنمو االقتصاد الوطني الذي جلب فوائد وعائدات 
كبيًرا   

ً
دخال ذلك  وجلب  الحكومية،  الوظائف  وتوسعت  املال،  رأس  نما  إذ  املجتمعية.  الطبقات  لجميع 

للمجموعات الشعبية. وأدى اإلنفاق الحكومي الضخم على الطرق واملدارس والصحة في الريف إلى تحسين 
سبل عيش العديد من السوريين، وخاصة أولئك الذين يعيشون في الريف. وقد زادت هذه اإلصالحات من 
مساهمة القطاع الخاص في اإلنتاج، حيث نمت نسبة مشاركته في اإلنتاج من 30 % في 1970، إلى 37 % في 
1980 ))18(. ومع ذلك، يرى بطاطو أن سياسة حافظ األسد، في منح القطاع الخاص مساحة أكبر ليصبح 
ا في االقتصاد السوري، خضعت بشكل أسا�سي لنّيات وأهداف سياسية خاصة لحافظ األسد، ولم 

ً
نشط

تكن في حقيقتها تهدف إلى التنمية االقتصادية للبلد. فعلى سبيل املثال، منح التجار، وال سّيما الدمشقيين، 
امتيازات خاصة في التصدير واالستيراد، وذلك في سبيل كسبهم إلى جانبه خالل املواجهات بين األسد وبين 
حركة اإلخوان املسلمين، في السبعينيات والثمانينيات من القرن املا�سي. ونتيجة لسياسة األسد هذه؛ زادت 
واردات السلع االستهالكية بشكل حاد من 1.72 مليار ليرة في عام )197، إلى 4،17 مليار ليرة في عام 1980 
اإلدارة،  الفساد وسوء  ثقيلة من   

ً
يعاني أشكاال السوري  كان االقتصاد  السبعينيات،  أواخر  )186(. وبحلول 

وزيادة النفقات العسكرية، وتراجع الدعم املالي اإلقليمي من دول الخليج العربي. وقد أدى ذلك إلى نقص 

(183)  Sida (2002). “Good Governance” The website of the Swedish International Development Cooperation 
Agency. DIVISION FOR DEMOCRATIC GOVERNANCE. Working paper. Available from: https://www.sida.se/
contentassets/51f962f6acf0489f90fab393d807bd6d/good-governance_762.pdf

(184)  مرزوق، نبيل. »مقابلة مع الباحث االقتصادي السوري د. نبيل مرزوق« أجريت في أيار/ مايو 2020. بيروت. لبنان.

(185)  سعيفان، سمير. خلفية الثورة - الدراسات السورية: سياسات توزيع الدخل ودورها في االنفجار االجتماعي في سوريا. المركز 
العربي لألبحاث ودراسات السياسات ص: 95-146

(186)  BATATU 1999: “Syria’s Peasantry, the Descendants of Its Lesser Rural Notables, and Their Politics” Princ-
eton University Press. P 208-2010
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 مادًيا وبخاصة لسكان الطبقة 
ً

في السلع وزيادة في التضخم الذي خلق بدوره مشقات اقتصادية جمة وثقال
املتوسطة السورية)187(.

 في الثمانينيات. إذ أصبح االقتصاد السوري يتسم بأزمة اقتصادية 
ً

لم يكن الوضع االقتصادي أفضل حاال
أدت إلى انخفاض اإلنفاق الحكومي، وارتفاع مستويات التضخم، وارتفاع األسعار، وتدهور سعر صرف الليرة 
مقابل الدوالر. فعلى سبيل املثال، انخفضت قيمة الليرة من 3.9 في عام 1979، إلى نحو )4 في عام 1989 لكل 
دوالر، وهذا يعكس زيادة كبيرة في تكلفة املعيشة. وفي ظل هذه الظروف، ازدادت نسبة البطالة، وانكمشت 
الصعب كان مترافًقا مع  الوضع االقتصادي  أن هذا  الفقيرة، غير  الطبقة  الوسطى لصالح  الطبقة  نسبة 
خط آخر يعاكسه تماًما في االتجاه. فعلى عكس هذا الوضع املتدني اقتصادًيا لدى عموم املواطنين، توّسع 
القطاع الخاص الرأسمالي في أدواره بشكل كبير، وكان العديد من رجال األعمال السوريين وأصحاب القطاع 
الخاص قد أصبحوا متشابكين مع الجيل األول والثاني، من املسؤولين العسكريين واألمنيين والسياسيين. 
وتشير األرقام إلى أن القطاع الخاص احتل نحو 70 % من القوى العاملة السورية بحلول نهاية الثمانينيات. 
ومع ذلك، تجدر اإلشارة إلى أن القطاع الخاص تركز بشكل كبير في قطاعات محددة ال تشارك في التنمية 
الحقيقية. أي التجارة الداخلية والخارجية، ووكاالت الشركات واملقاوالت، والعقارات، ومواد البناء، وليس 
من املستغرب أيًضا أن ينشط القطاع الخاص ورجاالت األعمال الجدد في تهريب السلع، والسوق السوداء 
للعمالت، وأنشطة الريع الطفيلية األخرى. وبسبب سياسة الصالحيات الواسعة، وغّض الدولة الطرف عن 
انتهاكات هؤالء املتنفذين؛ كانت العواقب وخيمة، إذ إن القطاع الخاص أصبح يسيطر على نحو 30 % من 
الواردات، و40 % من الصادرات السورية، بحلول نهاية الثمانينيات، في دولة أصبح الفساد اإلداري واملالي 
 كثيرة توجهت نحو التعددية االقتصادية، وأعطت القطاع الخاص 

ً
سمة رئيسية فيها )188(. صحيح أن دوال

الرئيسية هنا هو  الفوارق  في نهوض كثير من االقتصاديات، إال أن أحد   
ً

دوًرا كبيًرا، وقد ساهم هذا فعال
أن يتم إعطاء هذا الدور لرجال األعمال واملتنفذين وذوي العالقات املتشابكة مع رجال السلطات وأبنائهم 
الخاص،  القطاع  انحراف دور  إلى  إذ يؤدي ذلك حتًما  اقتصادي فاسد،  في ظل نظام  أيًضا، وكله  بالذات 
إلى ِمعول هدم وخراب ألي مشاريع تنموية  للبلد  وتحوله من مساهم ورافد في عملية التنمية االقتصادية 
حقيقية من املمكن أن تقوم. ويشرح بطاطو ذلك االقتصاد غير الرسمي والتهريب الذي أصبح وصمة عار 
)198 قوله:  في هذه الحقبة السورية؛ إذ نقل عن مسؤول سوري في ندوة نظمتها صحيفة تشرين في عام 
»أعتقد أن إدارة الجمارك لديها بيانات تشير إلى وجود نحو 0) ألف مهّرب«. وأضاف: »من خالل عمليات 
التهريب؛ أصبح يوجد في سورية رّبما ما ال يقل عن عشرة آالف مليونير جديد«. ونّص تقرير غير منشور، 
1987 عدٌد من الخبراء االقتصاديين، على أنه »ال يوجد« أي تقديرات لحجم االقتصاد غير  أعّده في عام 

(187)  Lund, Aron (2011) “THE GHOSTS OF HAMA -The bitter legacy of Syria’s failed 1979-1982 Revolution” 
Journal of political Studies. P 4-44. Available from: http://silc.se/wp-content/uploads/2011/06/The-Ghosts-of-Ha-
ma-by-Aron-Lund1.pdf

(188) سعيفان، سمير. خلفية الثورة - الدراسات السورية: سياسات توزيع الدخل ودورها في االنفجار االجتماعي في سوريا. المركز 
العربي لألبحاث ودراسات السياسات ص:95-146
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الرسمي، ولكن يعتقد أنه يتجاوز -وربما بنسبة كبيرة- 30 في املئة من الناتج املحلي اإلجمالي« )189(.

في النصف األول من التسعينيات، كان توجه الدولة ينصب نحو توسيع دور القطاع الرأسمالي الخاص 
أكثر. والواقع أن إصدار »قانون تشجيع االستثمار« رقم 10 لعام 1991 كان معلًما بارًزا هنا، إذ شهد النصف 
ا 

ً
ا محموًما للقطاع الخاص، سرعان ما تحول إلى ركود في النصف الثاني مرتبط

ً
األول من التسعينيات نشاط

وثيًقا  ا 
ً
ارتباط بأكمله  السوري  االقتصاد  يرتبط  أي مدى  إلى  األسد، ويظهر هذا  لحافظ  الصحية  بالحالة 

بشخص واحد أي األسد نفسه، ويظهر هذا كيف أصبح هو الشخص األوحد واملتفرد الذي بيديه تصب كل 
الصالحيات وتنطلق منهما جميع الخطط واملشاريع، وأنه هو فقط الذي يتخذ جميع القرارات االستراتيجية 
وفي جميع املجاالت. وسرعان ما ضرب الركود االقتصادي البالد؛ وأصبح التضخم منخفًضا حتى إنه كان 
أيًضا  سلبًيا  االقتصادي  النمو  معدل  وأصبح  التسعينيات؛  من  الثاني  النصف  سنوات  بعض  في  سلبًيا 
العقد، وزادت  النمو خالل هذا  في  )190(. واملثير للدهشة أن القطاع الخاص استمر  1998 و1999  في عام 
ترتبط  نهايته. ومرة أخرى،  في   % 60 إلى نحو  التسعينيات  بداية  في   % 4( الوطني من  الناتج  في  مساهمته 
ا وثيًقا بالفساد والتهريب واملحسوبية والبيروقراطية الحكومية. وعلى 

ً
طبيعة القطاع الخاص السوري ارتباط

أي حال، لم تكن جهود الحكومة ملكافحة الفساد جادة، إذ كانت مصممة بشكل أسا�سي ألسباب دعائية 
)191( وفي هذا الصدد، يشرح بطاطو أن الحكومة بينما كانت  وترويجية للنظام وقائد الدولة بشكل خاص. 
تتخذ إجراءات صارمة من وقت آلخر على املهربين الصغار، كانت غالًبا ما تميل )باستثناء حاالت قليلة( إلى 
وفي  وتركهم دون عقاب.  الكبار  املتنفذون  بها  يقوم  التي  املخالفة  االقتصادية  األنشطة  الطرف عن  غض 
هذا اإلطار، يذكر بطاطو حادثة طريفة: عندما أثار مندوب في مؤتمر البعث العام عام )198 مسألة حظر 
وإيقاف التهريب مع لبنان والتصدي له؛ وقفت سيدة بعثية وتساءلت بشجاعة: كيف يمكن منع التهريب في 
الوقت الذي ينعم بسببه كلُّ الحاضرين؟! فضحك الرئيس األسد الذي كان حاضًرا هذا االجتماع )192(، وال 
تدل هذه القصة الطريفة على عفوية وصدق تلك السيدة، فحسب، بل تدل على حالة الفساد املستشري 
في البلد، من الهرم إلى القاعدة، بينما أدى طرح إجراءات حقيقية صادقة لقمع الفساد وتنمية االقتصادي 
العواقب وخيمة على كفاءة  الحاكم!! ومن هنا؛ كانت  في مؤتمر عام لحزبه  إلى استجرار ضحكات األسد، 

(189)  BATATU 1999: “Syria’s Peasantry, the Descendants of Its Lesser Rural Notables, and Their Pol-
itics” Princeton University Press. P 212-213

(190)  سعيفان سمير 2009: »اإلصالح االقتصادي في سوريا“ ورقة بحثية أعدها المؤلف خالل مؤتمر العالقات السورية اللبنانية - دمشق. من 
18-14 نيسان/ أبريل 2009؛ سعيفان سمير (2013). خلفية الثورة - الدراسات السورية: سياسات توزيع الدخل ودورها في االنفجار االجتماعي في 
سوريا. المركز العربي للبحوث ودراسات السياسات ص؛ مرزوق، نبيل »مقابلة مع الباحث االقتصادي السوري د. نبيل مرزوق« أجريت في أيار/ 

مايو 2020. بيروت. لبنان.

(191)  سعيفان سمير (2013). خلفية الثورة - الدراسات السورية: سياسات توزيع الدخل ودورها في االنفجار االجتماعي في سوريا. 
المركز العربي لألبحاث ودراسات السياسات ص: 95-146

(192)  BATATU, Hanna (1999) “Syria’s Peasantry, the Descendants of Its Lesser Rural Notables, and Their Poli-
tics” Princeton University Press. P 214

https://www-jstor-org.ezproxy.ub.gu.se/publisher/princetonup
https://www-jstor-org.ezproxy.ub.gu.se/publisher/princetonup


مركز حرمون للدراسات المعاصرة

68

وفاعلية القطاعات االقتصادية جميعها في معالجة القصور املتراكم الذي كان يتم برعاية مؤسسة الحكم 
معاناة  البالد، وزادت  في  االقتصادية  التنمية  انعكس سلًبا على عملية  الحاالت، وقد  كثير من  في  نفسها، 
معظم املواطنين وشقاؤهم، على حساب ثراء طبقة معينة ومحددة، استفادت في جميع الحاالت التي مر بها 
االقتصاد الوطني، سواء في حال االنتعاش أو حال االنتكاس، وكانت لهم هم أيًضا اليد الطولى، من خالل 
فسادهم وممارساتهم، في تأزيم حالة التراجع االقتصادي في البلد، وضعف أداء املؤسسات، وغياب أي نوع 

من فاعلية وكفاءة هذه املؤسسات.

)3( – مرحلة حكم بشار األسد )2000 – 2020(

كبيًرا  تأثيًرا  في جمهورية عربية،  السلطة  يرث  رئيس  كأول  في سورية،  السلطة  بشار األسد  وراثة  فت 
ّ
خل

على تاريخ ونوعية وآليات الحكم في سورية)193(. وقد تكرس هذا النمط من الحكم بشكل أعمق، من خالل 
استمرار النظام نفسه في حكم سورية باألساليب نفسها التي ُبني عليها نظام أبيه، إلى حد بعيد، مع بعض 
العالمي ككل، ولم تكن  للنظام  التغيرات الجيوسياسية  التجميلية، وخصوًصا ما حدث بسبب  التغييرات 
بحد ذاتها نتيجة إلى تغيير الدائرة الداخلية والخاصة للنظام أو طبيعة نظام الحكم نفسه. وعلى الرغم من 
أن سّنة التغيير هي فرضية تاريخية حتمية تنطبق على النظم والشعوب؛ فإن نظام الحكم عاند وجابه هذه 
السّنة الحتمية، ولم يغّير جوهر آليات حكمه وطبيعتها، مع أنه ُمنح كثيًرا من الفرص منذ عام 2000 حتى 
بعد انطالق الثورة السورية في 2011. ولعل هذا يرجع إلى النوعية واألسس الخاصة والديناميكيات التي بني 
عليها هذا النظام، والتي ال تتحمل أي نوع من الليونة أو التغيير الحقيقي ملا تشكله من خطر جسيم على 
السوري، وما  النظام والشعب  بين  الذي حدث  الكبير  التأزم  كان  للنظام، ومن هنا؛  الكلي  الهيكلي  البناء 
رافقه من تصعيد في العنف من النظام تجاه السوريين بعد عام 2011 نتيجة حتمية لواقع مرير من الحكم 
النظام نفسه ألي نوع  في سورية.)194( وقد أدت مقاومة  في أق�سى حدودها  الهرمية  والسلطة والدكتاتورية 
م�سي سورية دولة محكومة بدون وجود نظام حوكمي موحد أو متزن))19(، ولم يعد هناك 

ُ
من التغيير إلى أن ت

والنظم  الحوكمة  تحكمها مستويات مختلفة من  يوجد مساحات  ما  بقدر  للحكم  مساحات غير خاضعة 
اإلدارية، من ِقبل مجموعات وأطراف مختلفة )196(.

 ،)2020 2000 حتى اليوم )سنة  ومن خالل دراسة واقع الحوكمة، في فترة حكم بشار األسد منذ عام 

(193)  Warren and Noueihed,Alex and Nouihid (2012). معركة الربيع العربي: الثورة، الثورة المضادة، وصنع عصر جديد. Pub-
lished by: Yale University Press. P219

(194)  Hinnebusch, Raymond (2012) “سوريا: من »السلطوية« إلى الثورة؟”. P112. 

(195)  Khalaf,Rana (2015) “الحكم بدون حكومة في سوريا: المجتمع المدني وبناء الدولة أثناء النزاع” Journal of political Science: 
PP. 37-70. Available from: https://core.ac.uk/download/pdf/30319536.pdf

(196)  O’Driscoll,Dylan (2017) “الحكم في سورية، تقرير عن الحوكمة في سورية. P1-8

https://www-jstor-org.ezproxy.ub.gu.se/publisher/yale
https://core.ac.uk/download/pdf/30319536.pdf
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نرى جلًيا أن هناك مجموعة من القوى التي لعبت دوًرا حاسًما في صياغة مرحلتي الحكم وطبيعة العالقة 
بينهما: الشكل )A( و)B(. ففي بدايات حكم بشار، بدأ يخبو صوت وفاعلية حزب البعث العربي االشتراكي، 
بينما تعاظمت العالقة بين األجهزة األمنية وشبكات رجال األعمال واملحسوبية بشكل الفت، مستغلة عملية 
التحول النيولبرالي التي أطلقها النظام. وبقي تأثير الطائفة العلوية حاضًرا، كما كان في السابق، وخصوًصا 
املقربين إلى عائلة الحكم األسدي. وفي فترات الحقة من حكم األسد، بعد سنوات من الثورة الشعبية في سنة 
2011، أصبح هناك ظهور قوى جديدة وبقاء بعض القوى القديمة على خارطة نظام الحكم ومؤسساته؛ 
لقمع  بقوة،  األسد  إليها  احتاج  جديدة  ظاهرة  يمثل  الحرب  وأمراء  الوطني  الدفاع  ميليشيا  ظهور  فكان 
وقت  من  الوجوه  تغّير  -مع  واملحسوبيات  األعمال  رجال  بين  والصلة  الربط  عالقات  وزادت  االحتجاجات. 
آلخر- وبين األجهزة األمنية وبالعكس، إلحداث أكبر قدر من املكاسب في ظل فو�سى الحكم واإلدارة وسيطرة 
فترات قاسية من الحرب على األرض. وربطت األجهزة األمنية مصيرها بمصير النظام نفسه ككل، ودفع ذلك 
إلى التحصن بقوة خلف النظام األسدي، النحسار خياراتها املصيرية. بينما خبا -كما في السابق-  الطائفة 
نجم الوطن ومفهومه، في عقول السوريين، وتماهت صورة الوطن لدى كثير من املواطنين مع صورة الدولة 

ومع صورة الرئيس نفسه، وما يزال بعضهم يبحث عن صورة دولته املنشودة بين دمار الحروب. 

)A( العالقة بين مراكز القوى بداية حكم بشار األسد

)B( العالقة بين مراكز القوى في مراحل الحقة من حكم بشار األسد

1- املشاركة

بعد 30 سنة من حكم حافظ األسد، ورث االبن بشار نظاًما دكتاتورًيا صارًما وقوًيا. وفي خطوة مفاجئة 
وسريعة، قام البرملان السوري بتعديل الدستور السوري باإلجماع بين أعضائه، لخفض الحد األدنى لسن 
الرئيس من أربعين سنة إلى 34 سنة، لتمكين بشار من أن يكون قائد حزب البعث العربي االشتراكي، وأن يصبح 
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الرئيس الجديد للدولة السورية، وبذلك أصبح بشار أول رئيس عربي يخلف والده في دولة جمهورية)197(. في 
حقيقة األمر، كانت الحاجة إلى »التفكير اإلبداعي« و«الشفافية« و«الديمقراطية« من املواضيع الرئيسية 
التي طرحها األسد االبن، في خطابه االفتتاحي في 17 تموز/ يوليو 2000. وقد بعث طرُح هذه املواضيع وفتُح 
ملفات مغلقة منذ عقود، في خطاب القسم األول، األمَل في إحداث تغييرات طال انتظارها، تشمل جميع 
أثبتت أن غالبية هذه املواضيع  جوانب الحياة السورية. غير أن السنوات الالحقة على حكم األسد االبن 
)باروت(  يعتقد  -مثلما  نفترض  أن  املنطقي  من  وليس  كاذبة،  بمجملها  كانت  بالتغيير  والوعود  واألفكار 
وآخرون- أن بشار األسد كانت لديه النية والعزم على التغيير السيا�سي، ولكنه لم يتمكن من اإليفاء بالوعود 
والقيام بالتنفيذ، زعًما بأن قوة ومكانة »الحرس القديم« منعته من اإليفاء واإلنجاز )198(؛ حيث إن الواقع 
يدل على أن بشار األسد قد حظي بُفرص كبيرة  ألحداث التغييرات الديمقراطية املنشودة في سورية، خاصة 
من عام 2006، وعلى األقل حتى بداية الثورة السورية عام 2011. إذ زال في هذه الفترة تأثير ما كان يعتقد 
أنه ضغوط وتوجهات الحرس القديم للنظام، وأصبح لبشار األسد -بالنسبة إلى كثيرين- السلطة العليا على 
الدولة واملجتمع باملجمل، كما كانت حال والده، مع اختالف في بعض التفاصيل. وبهذا؛ يثبت أن حديث 
األسد االبن عن اإلصالح كان مجرد فرصة الكتساب الشعبية والشرعية، وربما لتخدير املجتمع واملواطن، 
حتى يتمكن هو من استثمار الوقت واإلمساك بتالبيب السلطة املطلقة، وبناء على ذلك؛ يمكن القول إن 
 .)199( بشار لم يقصد ترجمة وعوده للشعب إلى تغييرات حقيقية في بنية النظام، أو في آلية الحكم نفسها 
الديمقراطية كحق شرعي للسوريين على سلطات بالدهم؛  إلى  النظام الجديد  وفي حقيقة األمر، لم ينظر 
نيابة عن  )يتكلم األسد هنا  »الديمقراطية هي واجبنا  إن  للسوريين  االبن  في قول األسد  ويتضح هذا جلًيا 
الشعب السوري( تجاه اآلخرين )يقصد تجاه السلطة( قبل أن تكون حًقا لنا«)200( . وقد مثلت هذه العقلية 
واقع الحياة السياسية في سورية مدة 20 سنة قادمة، ويمكن الجزم بأن استخدام النظام لشعارات التحول 
إلى مرحلة جديدة من حكم سورية،  العبور  النظام من  تمكين  في مناسبات مختلفة، غايته  الديمقراطي، 
خصوًصا تحت ضغط املتغيرات اإلقليمية والدولية والجيوسياسية التي أصبحت تحيط بسورية منذ مطلع 

عام 2000.

(197)  Lesch, David (2005) أسد دمشق الجديد: بشار األسد وسوريا الحديثة: Yale University Press. 

(198)  باروت، محمد. »العقد األخير في التاريخ السوري: جدلية الجمود واإلصالح« المركز العربي للبحوث ودراسات السياسات. الطبعة األولى، 
الدوحة - بيروت: 2012. ص; 28-26؛ عجي، آلبير: كيف يقيم السوريون سنتين من حكم بشار األسد؟ ميدل إيست أونالين، 17 تموز/ يوليو 2002:
 https//:bit.ly3/g6BOHK 

(199)  HRW (July 2010) “the lost decade” Available from: https://www.hrw.org/report/2010/07/16/wasted-de-
cade/human-rights-syria-during-bashar-al-asads-first-ten-years-power

(200)  President Bashar al-Assad: inaugural address (2000). Available from: https://al-bab.com/documents-sec-
tion/president-bashar-al-assad-inaugural-address 

https://bit.ly/3g6BOHK
https://www.hrw.org/report/2010/07/16/wasted-decade/human-rights-syria-during-bashar-al-asads-first-ten-years-power
https://www.hrw.org/report/2010/07/16/wasted-decade/human-rights-syria-during-bashar-al-asads-first-ten-years-power
https://al-bab.com/documents-section/president-bashar-al-assad-inaugural-address
https://al-bab.com/documents-section/president-bashar-al-assad-inaugural-address
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األقل- الختبار  -على  في محاولة  رئيسية  ديمقراطية  مبادرات  2000؛ ظهرت ثالث  وبعد عام  ومع ذلك، 
التربة الجديدة للنظام، واغتنام لحظة التغيير، إلدخال إصالحات على الحياة السياسية في سورية)201(. بدأ 
)200، وإعالن  2000، وتبعه بعد ذلك عدد قليل من املبادرات، مثل إعالن دمشق عام  ربيع دمشق عام 
بيروت-دمشق عام 2006. وقد دعت مجمل هذه التحركات -من بين أمور أخرى- إلى إنهاء حالة الطوارئ في 
سورية، وإلى إقامة قانون انتخابات ديمقراطية جديد؛ وإعادة تقييم دور الجبهة التقدمية الوطنية؛ واحترام 
سيادة واستقالل سورية ولبنان، والحق في تشكيل األحزاب السياسية والتنظيم املدني)202(. وبعد وقت قصير 
من إطالقها، رفضت السلطات هذه الدعوات، وتمت محاصرتها واستنزاف قواها وعناصرها، ومنعها من 
االستمرار مدة طويلة. وكانت النتيجة أن العديد من رجاالت هذه التيارات ومن رجاالت املعارضة تعرضوا 
ّر إلى مغادرة البالد)203(. ولكن 

ّ
رسل إلى السجون، ومنهم من اضط

ُ
لالضطهاد من قبل قوات األمن، ومنهم من أ

التغيير  بانعدام  اليأس  من  حالة  سيادة  مع  السيا�سي،  الحراك  هذا  على  للسلطة  القاسية  األفعال  ردود 
السيا�سي في البالد، أدت إلى زيادة سقف املطالب السياسية بالتغيير، وأصبحت مطلًبا جماهيرًيا واضًحا بعد 
االنتفاضة السورية عام 2011. ومن الدعوات إلى االنتقال السيا�سي التدريجي والسلمي، واملطالبة باملمارسات 
الديمقراطية، واملساواة بين جميع املواطنين؛ تحولت املطالبات إلى االنتقال السيا�سي الشامل حتى املنصب 

الرئا�سي نفسه، وتعديل الدستور، وإجراء انتخابات حرة وديمقراطية تحت إشراف األمم املتحدة)204(.

ما  وخاصة   ،2012 لعام  السوري  الدستور  في  الالحقة  التجميلية  التغييرات  فإن  ذلك،  إلى  وإضافة 
التغيير  املستجيب ملطالب  بمظهر  وللظهور  الواقع،  لتزييف  في محاولة  جريت 

ُ
أ  ،8 رقم  املادة  بإزالة  يتعلق 

نحو الديمقراطية والعدالة. وصحيح أن الدستور الجديد ال ينص على أن حزب البعث هو القائد للدولة 
املادة  أن  الواضح  من  بات  لكن  خلت،  عقود  طوال   2012 عام  قبل  الحال  كانت  كما  السوري،  واملجتمع 
املخابرات  لوكاالت  ورئيًسا  املسلحة،  والقوات  للجيش  قائًدا  األسد  بشار  تنّصب  نفسه  الدستور  من   10(
2012 تحت »مكتب األمن القومي لحزب  األربع الرئيسية والرسمية في البالد، التي عملت رسمًيا حتى عام 
البعث«، ومن هنا فإن التغيير الدستوري الجديد أزال البعث رسمًيا من منصبه، وحّد من سلطاته، ولو 
الرسمية منها، على حساب زيادة سلطة الرئيس وسيطرته على جميع نواحي املجتمع والدولة، وهذا يعني أن 
هذا الدستور سعى إلى تمكين النظام من الحصول على أدوات أكثر استبدادية ودكتاتورية مما سبق، طامًعا 

 Wikas,Seth (2007) “Syria’s Domestic(201)  تركماني، عبد هللا. مقابلة أجراها الباحث مع د. عبد هللا تركماني - إسطنبول (2020)؛
Opposition and the Asad Regime” A journal of political studies. P1-34

(202)  Wikas,Seth (2007) “Syria’s Domestic Opposition and the Asad Regime” A journal of political 
studies. P1-34

(203)  Lund, Aron (2012). “DIVIDED THEY STAND- An Overview of Syria’s Political Opposition Factions” 
Published by the Foundation for European Progressive Studies in cooperation with Olof Palme International Cen-
ter: 2-83

(204)  Carnegie, March (2012) “The Damascus Declaration” Available from: https://carnegie-mec.org/diwan
/48514?lang=en; نصر الحريري يعرض مطالب المعارضة السورية لـ«حلفائها الغربيين« من لندن، العربي الجديد، 16 كانون الثاني/ يناير 
 :2018https://bit.ly/2YJ70qs 

https://carnegie-mec.org/diwan/48514?lang=en
https://carnegie-mec.org/diwan/48514?lang=en
https://bit.ly/2YJ70qs


مركز حرمون للدراسات المعاصرة

72

في أن في يدير دفة الحكم في البالد، رغم مخاض من مطالب التغيير الشعبي الواسعة))20(.

وإضافة إلى ذلك، ولضمان استمرار بشار في منصبه، كفل دستور عام 2012 من خالل املادة )84( أن 
املرشح للرئاسة يجب »أن يكون متمتًعا بحقوقه املدنية والسياسية، وغير محكوم بجرم شائن، ولو ُرد إليه 
ثبت إقامته في سورية مدة عشر سنوات متواصلة، عند ترشيحه)206(. 

ُ
اعتباره«. ويلتزم املرشح بتقديم وثائق ت

هذه  من  أكثر  أو  واحد  عليهم  ينطبق  ال  تقريًبا،  السابقين،  السياسيين  السجناء  جميع  أن  املفارقات  ومن 
أو  و/  القومي«  الشعور  »إضعاف  بتهم  والنظام،  السلطات  قبل  من  مسبًقا  إدانتهم  تمت  حيث  الشروط، 
»نشر معلومات كاذبة أو مبالغ فيها«، أو بتهم العمالة للخارج)207(. ونتيجة لذلك، غادر معظم السياسيين 
السوريين البارزين والفاعلين منهم البالد، وخصوًصا من ق�سى سنوات في السجن، ومنهم من ُدفع إلى املنفى. 
وكانت هذه السمة العاملة لسلوك النظام األسدي مع الناشطين السياسيين وطالبي التغيير، في مرحلة ما 

قبل وما بعد سنة 2011.)208( 

توضح مؤشرات املعهد السويدي الدولي لقياس الديمقراطية V-DEM(( كيف واصلت الحياة واملمارسات 
الديمقراطية في سورية االختناق منذ عام 2000. ويتضح هذا في مقارنة تقريبية بين سورية وتونس، حيث 
كالهما جمهورية عربية ُحكمت من قبل األنظمة االستبدادية، وكالهما شهد انتفاضات شعبية عام 2011. 
وفي الحقيقة، فقد عّد األسد نفسه أن تونس مثال لدولة عربية ساعية للتحول الديمقراطي، ويجب املقارنة 
أكثر  كثيًرا  لنا  مفيدة  كانت  تونس  »تجربة  أن  على  وشدد  بها.  تمر  التي  والتحوالت  تجربتها  من  واالستفادة 
من تجربة مصر؛ إذ كان لدينا رؤية نموذجية للتطوير في تونس، وكنا نحاول أن نرسل خبراء كي نستفيد 
من التجربة، وعندما اندلعت الثورة رأينا أن األسباب لها عالقة بتوزيع الثروة والتوزيع، ليس توزيع الثروة 
بمعنى الفساد فقط وإنما التوزيع بين الداخل والوسط، وهذه النقطة نحن في سورية تالفيناها، واآلن نؤكد 

(205)  The Carter Center (2016) “Syria’s Transition Governance & Constitutional Options Under U.N. Security 
Council Resolution 2254”. Working Paper; Pp1-30. Available form:.https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/
peace/conflict_resolution/syria-conflict/Principles-and-constitutional-provisions-May-8-2016.pdf ;
 Carnegei, December (2012) “The Syrian Constitution - 1973-2012”. An assessment paper. Available from: https://
carnegie-mec.org/diwan/50255?lang=en

(206)  The Syrian constitution of (2012). Available in Arabic from: https://www.constituteproject.org/
constitution/Syria_2012.pdf?lang=ar;

(207) FARES,Qais(2014) “The Syrian Constitution: Assad’s Magic Wand” a research paper published 
by Carnegie Middle East Center. Available from: https://carnegie-mec.org/diwan/55541?xml:lang=en ; 
Wikas,Seth (2007) “Syria’s Domestic Opposition and the Asad Regime” A journal of political studies. 
P1-34

(208)  FARES,Qais (2014) “The Syrian Constitution: Assad’s Magic Wand” a research paper published by Car-
negie Middle East Center. Available from: https://carnegie-mec.org/diwan/55541?xml:lang=en; Aljazeera (2016) 
“ Most prominent figures of the Syrian opposition” Avialabe from Aljazeera website on: https://bit.ly/3gexaHT 

https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/peace/conflict_resolution/syria-conflict/Principles-and-constitutional-provisions-May-8-2016.pdf
https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/peace/conflict_resolution/syria-conflict/Principles-and-constitutional-provisions-May-8-2016.pdf
https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/peace/conflict_resolution/syria-conflict/Principles-and-constitutional-provisions-May-8-2016.pdf
file:///C:\Users\Tareq\Desktop\INternship-%20Istnabul\Bashar%202000-2011\Carnegei,%20December%20(2012
https://carnegie-mec.org/diwan/50255?lang=en
https://carnegie-mec.org/diwan/50255?lang=en
https://www.constituteproject.org/constitution/Syria_2012.pdf?lang=ar
https://www.constituteproject.org/constitution/Syria_2012.pdf?lang=ar
https://carnegie-mec.org/diwan/55541?xml:lang=en
https://carnegie-mec.org/diwan/55541?xml:lang=en
https://bit.ly/3gexaHT
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عليها أكثر بالقول هو التوزيع العادل للتنمية في سورية«.)209( في عام 2012، حين تم التصديق على الدستور 
الجديد، بلغ مؤشر وجود »الحواجز أمام األحزاب« 1.69 نقطة )3.91 نقطة في تونس، من العام نفسه(، 
وكان مؤشر »االنتخابات النزيهة« في سورية هو 0.04 )0.8 في تونس من العام نفسه(،و مؤشر »االنتخابات 
الحرة والعادلة« كان 0.23 )3.21 في تونس من العام نفسه(، وكان مؤشر »الديمقراطية التشاركية« 0.05 
في تونس من  املناطق« 0.12 )1.89  الحزبي عبر  »التنافس  العام نفسه(، وكان مؤشر  في تونس من   0.41(
في  أكثر  العام نفسه(. وللتعمق  في تونس من  الحزبية« 1.25 )3.17  العام نفسه(، وكان مؤشر »املنظمات 
.)210())V-DEM دالالت هذه املؤشرات، يمكن الرجوع إلى بيانات املعهد السويدي الدولي لقياس الديمقراطية

V-DEM )2020(. مؤشرات الديمقراطية في سورية وتونس

سيادة القانون - 2

ُينظر إلى الدساتير على نطاق واسع على أنها املستودع الكامن والضامن األسا�سي لسيادة القانون على 
ا هيكلًيا واضًحا ملدى فعالية القانون ودوره في 

ً
املستوى الوطني في أي دولة، ويوفر الدستور -عموما- مخطط

الدفاع عن مؤسسات الدولة وتمكينها من تطبيق وتنفيذ مبدأ سيادة القانون)211(.

1973 الذي أعده وخبره جيًدا حافظ األسد،  في سورية، حتى يومنا هذا، تم تبّني وتطبيق دستور عام 
ل ترسانة ضخمة وسلسلة طويلة من التشريعات التي تهدف بشكل عميق إلى تعزيز سلطة الرئيس، 

ّ
والذي مث

ويتم من خاللها انتهاك أبسط مبادئ سيادة القانون، واملادتان )101( و)113( في دستور عام 1973 تشهدان 
بوضوح على ما سبق. فمن دون أي قيود أو تفسيرات واضحة ودون موافقة البرملان؛ تمنح هذه املواد الرئيَس 
الحقَّ في إعالن حالة الطوارئ، بمجرد أن يشعر بأي »تهديد محتمل ضد الدولة أو مؤسساتها«، مع العلم 
أن الرئيس نفسه منذ عقود قد اختزل الدولة ومؤسساتها بشخصه هو فقط)212(. ومع ذلك، لم يكن دستور 
أن  -مجدًدا-  التي تضمن  الرئيس  يتعلق بسلطة  ما  القانون، وخاصة  انتهاك سيادة  في  2012 مختلًفا  عام 
أدوات السلطة والسيطرة هي عنوان الحكم في سورية؛ إذ تنص املادة )10 من دستور 2012 على أن »رئيس 

(209)  Bashar’s speech before the parliament (2011). Available presidential speech in Arabic on YouTube: https://
www.youtube.com/watch?v=S89q-tVZp0o

(210)  V-DEM Institute. Available from: https://www.v-dem.net/en/

(211)  Cordenillo and Sample, Raul and Kristen (2014) “Rule of Law and Constitution Building” A working paper 
by the International Institute for Democracy and Electoral Assistance: 1-5

(212)  Jirjis, Nail (2018) “The security sector in the Syrian constitutional system” Assessment paper. Available in 
Arabic from: https://bit.ly/2NDwmjh 

https://www.youtube.com/watch?v=S89q-tVZp0o
https://www.youtube.com/watch?v=S89q-tVZp0o
https://www.v-dem.net/en/
https://bit.ly/2NDwmjh
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الجمهورية هو القائد األعلى للجيش والقوات املسلحة، ويصدر جميع القرارات واألوامر الالزمة ملمارسة هذه 
السلطة، وله التفويض في بعضها«. وتنص املادة )114( على أن الرئيس يمتلك صالحيات غير محددة املاهية 
والطبيعة، وغير موضحة حالة انتهاء الحالة الخاصة التي تمنح الرئيس بموجبها سلطات استثنائية من غير 
الدستورية،  مهامها  مباشرة  عن  الدولة  مؤسسات  يعوق  أمٌر  حدث  »إذا  ناظمة،  مؤسسة  أي  إلى  الرجوع 

لرئيس الجمهورية أن يتخذ اإلجراءات السريعة التي تقتضيها هذه الظروف«. )213(

 ديمقراطًيا رئيسًيا، ألي جهد 
ً
ومن املتفق عليه -على نطاق واسع- أن الفصل بين السلطات يمثل مبدأ

من جهود تنفيذ وإحالل مبادئ القانون، وبحيث يمثل دستور أي دولة امليثاق االجتماعي الضامن لعدالة 
العالقة بين الحاكم واملحكومين في ذلك البلد)214(. وفي إطار هذا املفهوم، نرى أن الدستور السوري يسعى 
خالل  من  ولكن  والتنفيذية،  والقضائية  التشريعية  الثالث:  السلطات  بين  الفصل  إلى  األقل-  على  -نظرًيا 
يمنح  وبالتالي  نفسه؛  الرئيس  رأسها  على  يتربع  هرمية،  بقمة  املنفصلة  السلطات  هذه  بين  الكامل  الربط 
للقانون  وفًقا  خدماتهم  إنهاء  وفي  والعسكريين،  املدنيين  املسؤولين  تعيين  في  الحق  الرئيس   2012 دستور 
)املادة 106(، كما ينص على أن الرئيس -فقط- يبرم املعاهدات واالتفاقيات الدولية )املادة 107(، كما يمنح 
الدستور الرئيس حقا خاًصا في استصدار العفو، حتى دون الرجوع للجهات القانونية واملختصة، بحسب 
املسألة والحال )املادة 108( وللرئيس الحق في حل مجلس الشعب -مع أنه يمثل ولو نظرًيا إرادة الجماهير 
في الحكم وسلطة املواطن على أجهزة الدولة )املادة 111(، وللرئيس سلطة إعداد مشاريع القوانين، وبالتالي 
أو  رفض  إمكانية  إلى  تشير  وال  املشاريع،  هذه  إقرار  سلطة  الشعب  وملجلس  بيده  التشريع  سلطة  تتوضع 
تعديل أو مناقشة هذه املشاريع مع الرئاسة، ألن واجب املجلس هو اإلقرار فقط )املواد 112-113(، كما 
منح الدستور األسد منصب رأس مجلس القضاء األعلى، ضارًبا بأبسط مفاهيم العدالة القانونية التي تقر 
بأن القضاء جهة مستقلة ومحمية من أي تدخالت )املادة 133())21(. وفوق ذلك، تضمن املادة )117( من 
 عن األفعال التي يقوم بها في ممارسة واجباته، إال في حالة 

ً
الدستور نفسه أن رئيس الجمهورية ليس مسؤوال

»الخيانة العظمى«، وفي هذه الحالة، يجب اتهامه بقرار من الشعب عن طريق تصويت عام وبأغلبية ثلثي 
أعضاء املجلس في جلسة سرية خاصة، بناًء على اقتراح ثلث أعضاء البرملان على األقل، ومحاكمته تعقد 
أمام املحكمة الدستورية العليا. وربما تبدو هذه املادة واقعية ومنصفة في بنودها إال أن املتمعن في الدستور 
يرى أن رئيس الجمهورية لم يغب عنه إمكانية حدوث مثل هذا االتهام له، وخصوًصا في حالة حدوث تغييرات 
سياسية مستقبلية؛ فجاءت املادة )141( واملادة ))14( اللتان تضمنان والء جميع قضاة املحكمة الدستورية 

(213)  The Syrian constitution of (2012). Available in Arabic from: https://www.constituteproject.org/constitution/
Syria_2012.pdf?lang=ar

(214)  Cordenillo and Sample, Raul and Kristen (2014) “Rule of Law and Constitution Building” A 
working paper by the International Institute for Democracy and Electoral Assistance: 1-5

(215) The Syrian constitution of (2012). Available in Arabic from: https://www.constituteproject.org/constitution/
Syria_2012.pdf?lang=ar;

https://www.constituteproject.org/constitution/Syria_2012.pdf?lang=ar
https://www.constituteproject.org/constitution/Syria_2012.pdf?lang=ar
https://www.constituteproject.org/constitution/Syria_2012.pdf?lang=ar
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العليا ورئيسها خصوًصا، وال بد لهم من أداء القَسم أمام الرئيس قبل مباشرة مهامهم.)216(

وإضافة إلى ذلك، ووفًقا ملنظمة »بيت الحرية«، وهي منظمة غير حكومية وغير ربحية، ومقرها الواليات 
ا وتدافع عن الديمقراطية والحرية السياسية وحقوق اإلنسان، فإن سيادة القانون 

ً
املتحدة، وتجري أبحاث

في سورية عانت مشكالت خطيرة تصّدرها تدخل الحكومة في القضاء املدني، والسلطة املمنوحة للضباط 
العسكريين ملحاكمة املدنيين، في كل من »املحاكم العسكرية« و«املحاكم امليدانية« التي تفتقر إلى ضمانات 
اإلجراءات القانونية الواجبة للحفاظ ولو على أدنى مستويات الحماية القانونية لألفراد والجماعات. وعززت 
هذه االنتهاكات من خالل مشاركة الحكومة في أعمال العنف والقمع الشديدة ضد املدنيين، وخاصة ما ظهر 
جلًيا بعد عام 2011. وتشمل هذه االنتهاكات القانونية القصف العشوائي للمدن واألحياء السكنية، والقتل 
خارج نطاق القضاء وتعذيب املعتقلين)217(. وقد أصبح من املؤكد أن هذه املمارسات والسياسات تركت أثًرا 
في املستقبل،  القانون  الحاضر، وعلى إشكالية تطبيق سيادة  في سورية  القانون  كبيًرا على حقيقة سيادة 
بمعنى وجود  الثقة  واملنظمة، وبذلك فقدت  منها  الحكومية  القانونية، وخصوًصا  االنتهاكات  بسبب حجم 
القانون أو تطبيقه بين عموم املواطنين السوريين. ويظهر هذا املعنى عندما نرى أن مؤشرات سيادة القانون 
تشير إلى أن متوسط   القيمة الخاص بمعدالت مبادئ سيادة القانون، في الثالثين سنة املاضية، كان )-0.97( 
نقطة، ووصل إلى حد أدنى عند )-2.09( نقطة في 2017، وحد أعلى عند )-0.47( نقطة في 2003. وآخر قيمة 
مسجلة في 2018 هي )-2.05( نقطة. وللمقارنة، يبلغ املتوسط   العالمي في مؤشر سيادة القانون لعام 2018، 

استناًدا إلى مقياس من 193 دولة )-0.04( نقطة)218(.

(216) 216 Jirjis, Nail (2018) “The security sector in the Syrian constitutional system” Assessment paper. Available 
in Arabic from: https://bit.ly/2NDwmjh 
Masud, Muhammad (2018) “Authoritarian Claims to Legitimacy: Syria’s Education under the Regime of Bashar 
al-Assad” Mediterranean Studies. Vol. 26, No. 1 (2018), pp. 80-111

(217)  Freedom House (June 2020) “ Country’s report- Syria” Available from: https://freedomhouse.org/country/
syria/freedom-world/2020

(218)  The Global Economy-Rule of law,(2018) “ Syria: Rule of law” Available from the main website of the 
Global Economy: https://www.theglobaleconomy.com/Syria/wb_ruleoflaw/

https://bit.ly/2NDwmjh
https://freedomhouse.org/country/syria/freedom-world/2020
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2000، حيث يحتسب أن مؤشر سيادة   ُيظهر الرسم البياني التالي سيادة القانون في سورية منذ عام 
القانون يعّد ضعيًفا عند )-2.5( نقطة، وقوًيا عند )2.5( نقطة.

Figure: )3(          االقتصاد الدولي )2018( - سيادة القانون في سورية

ومن املهم القول إن نظاًما موازًيا للمحاكم ظهر تحت مسمى »املحاكم الستثنائية«، وقد تم إنشاء هذه 
املحاكم من خالل مجموعة من اللوائح التنفيذية االستبدادية للتعامل مع الضغوط التي واجهها أو يحتمل 
أن يواجهها النظام السيا�سي الحاكم منذ عام 1963، ويستمر العمل بهذا النظام املوازي إلى يومنا هذا. وال 
تزال النتائج الكارثية للقوانين واللوائح التي ساهمت في إنشاء هذه املحاكم حاضرة ومتجددة، منذ القديم 
حتى اليوم)219(. وبالتالي فقد استمر هذا الوضع بالتردي مع قدوم األسد االبن )صاحب الوعود باإلصالحات 
والتعديالت(. وال يوجد حتى اآلن تعريف واضح يبين طبيعة وحدود السلطات القضائية للمحاكم العادية أو 

املحاكم االستثنائية،

(219)  Leenders, Reinoud (2010) “Authoritarianism and the judiciary in Syria: regime resilience and implications 
for judicial reform assistance” Academic journal of political science: 1-14 
HRW (2009) “Syria’s Legal Framework” Available from the main website of Human Rights Watch: https://www.
hrw.org/reports/2007/syria1007/3.htm

https://www.researchgate.net/profile/Reinoud_Leenders?_sg%5B0%5D=lLJMZVLnDqU0Olq-D6i_zfZDQZRwsvyl_4L33DXzJ9nufoa-vMM3Q2j45PlUsXtpNV1uQCo.Lo8TgYJ74VcUdY4Oc6tOxhx4Sig34sa_mduQqY6DX5K1f0KENriIWfnlEGDOcUaf1B2b-wAgrFoxIwepCwDFOQ&_sg%5B1%5D=E_i6vTw7T1c5TT8CxaMHcEryTVHfkjGjIEf2ywtdidco7UkXgtDqdtNQ8ivAKKfAQsvPa4c.-lf9kj7S-hDKHLNrn0be_gBeaxuIODXqns0RbK5URP8nAzhjnMKxqtE-9NuNG5pC0LRT45TLe9fd7sbYcPiwCQ
https://www.researchgate.net/profile/Reinoud_Leenders?_sg%5B0%5D=lLJMZVLnDqU0Olq-D6i_zfZDQZRwsvyl_4L33DXzJ9nufoa-vMM3Q2j45PlUsXtpNV1uQCo.Lo8TgYJ74VcUdY4Oc6tOxhx4Sig34sa_mduQqY6DX5K1f0KENriIWfnlEGDOcUaf1B2b-wAgrFoxIwepCwDFOQ&_sg%5B1%5D=E_i6vTw7T1c5TT8CxaMHcEryTVHfkjGjIEf2ywtdidco7UkXgtDqdtNQ8ivAKKfAQsvPa4c.-lf9kj7S-hDKHLNrn0be_gBeaxuIODXqns0RbK5URP8nAzhjnMKxqtE-9NuNG5pC0LRT45TLe9fd7sbYcPiwCQ
https://www.hrw.org/reports/2007/syria1007/3.htm
https://www.hrw.org/reports/2007/syria1007/3.htm
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أو حتى الفرق والحدود بين املجموعات املتنوعة من املحاكم االستثنائية التي أقرها النظام من القديم وال 
يزال يعمل بها)220(. وقد استمر النظام في إعطاء األجهزة األمنية دوًرا مهيمًنا للغاية في إمالء قرارات املحاكم 
السماح  تم  لذلك،  ونتيجة  معينة.  قضية  مع  التعامل  لها  يحق  التي  املحكمة  نوع  تحديد  وفي  بعمومها، 
لألجهزة األمنية بتوجيه وإدارة القضايا التي ُيتهم فيها املدنيون بارتكاب »جرائم أمن الدولة«)221(. وفي الوقت 
عِطي املواد )260 و339( من قانون العقوبات املحاكم العسكرية الحّق في النظر بالقضايا املتعلقة 

ُ
نفسه ت

حالة  سبب  وهذا  األفراد)222(.  بهؤالء  بارتباطهم  يشتبه  الذين  أولئك  في  حتى  أو  واملتظاهرين  بالناشطين 
مؤسفة من انتهاك حقوق اإلنسان الفظيعة التي شهد لها العالم أجمع من اعتقال وتعذيب وقتل وإخفاء 
2011، ومع انتشار صور التعذيب التي سّربها أحد األفراد  واغتصاب، ظهرت للعالم أجمع خصوًصا بعد 
املنشقين عن صفوف األمن )قيصر( وهي تفضح جزًءا يسيًرا ومحدوًدا من ممارسات االنتهاك املنظم للدولة 
السورية ألدنى مبادئ سيادة القانون، ويظهر وحشية املحاكم العسكرية وسطوة األمن وأجهزته على رقاب 
الشعب السوري )223(. ومن الالفت للنظر أن تسريب صور كهذي من داخل أقبية النظام الوحشية ُيظهر 
أمرين خطيرين ومهمين للمراقبين: أولهما أن هذا النظام يعاني حالة من التراتبية السلطوية القاتلة والخوف 
الدفين حتى بين أفراد مسؤوليه في أجهزة القمع والترهيب، خاصة بعدما انتشر خبر الرشاوى التي يتقاضاها 
بعض ضباط األمن إلطالق سراح بعض املعتقلين، فطلب رأس النظام تصوير كل املتوفين تحت التعذيب. 
وثانيهما يدل على حالة من البيروقراطية املترهلة، قد تؤدي إلى ناحية من الهمجية والتخبط في أحيان كثيرة، 

مما ينعكس سلًبا على ممارسات النظام تجاه الجماهير ويذوق ويالت انتهاكاته الشعب السوري ككل)224(.

(220)  Ekman, Mikael (2017) “ ILAC Rule of Law Assessment Report” A report by International Legal
Assistance Consortium. P 22-70
International Bar Association’s Human Rights Institute (2011) “Human Rights Lawyers and Defenders in Syr-
ia: A Watershed for the Rule of Law” Report of the International Bar Association’s Human Rights Institute 
(IBAHRI):1-136

(221)  Ekman, Mikael (2017) “ ILAC Rule of Law Assessment Report” A report by International Legal
Assistance Consortium. P 22-70

(222) 222 The United Nations CCPR (2000) “ International covenant on civil and political rights” HUMAN 
RIGHTS COMMITTEE- CONSIDERATION OF REPORTS SUBMITTED BY STATES PARTIES UNDER AR-
TICLE 40 OF THE COVENANT- Second periodic report of States parties due in 1984- Syrian Arab Republic: 
Available from: http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsn-
w0zosi9SCwbphFLaINEqr4dK6sks684N12J3MQqxQX6%2B3sp3o%2BS9eHKTU2XQXEcHtWGrbCYv3fqw-
MRTpteo8yZhrVT7XLwfXMrwLTt4Mys

Ekman, Mikael (2017) “ ILAC Rule of Law Assessment Report” A report by International Legal
Assistance Consortium. P 22-70

(223)  Caisne, Garance (2020) Operation Caesar: At the Heart of the Syrian Death Machine. Pp1-65

(224)  مقابلة أجراها الكاتب مع د. عبد هللا تركماني - باحث وناشط سياسي واجتماعي سوري بارز (2020) تركماني، عبد هللا.

http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsnw0zosi9SCwbphFLaINEqr4dK6sks684N12J3MQqxQX6%2B3sp3o%2BS9eHKTU2XQXEcHtWGrbCYv3fqwMRTpteo8yZhrVT7XLwfXMrwLTt4Mys
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsnw0zosi9SCwbphFLaINEqr4dK6sks684N12J3MQqxQX6%2B3sp3o%2BS9eHKTU2XQXEcHtWGrbCYv3fqwMRTpteo8yZhrVT7XLwfXMrwLTt4Mys
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsnw0zosi9SCwbphFLaINEqr4dK6sks684N12J3MQqxQX6%2B3sp3o%2BS9eHKTU2XQXEcHtWGrbCYv3fqwMRTpteo8yZhrVT7XLwfXMrwLTt4Mys
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 )SSSC( العليا  الدولة  أمن  ومحكمة  امليدانية  العسكرية  املحاكم  تقوم  ذكره،  سبق  ما  على  وعالوة 
لصق بهم تهٌم على 

ُ
بانتهاكات صارخة للقانون والعرف الدولي. حيث يتم -بكل بساطة- إعدام األفراد الذين ت

أساس أنهم أعداء للوطن والدولة، ويتم من ناحية أخرى بمنهجية اضطهاد املواطنين الذين قد تعتبرهم 
األجهزة األمنية تهديًدا للدولة من أي نوع))22(. وقد شملت هذه املمارسات القمعية ناشطين حقوق اإلنسان 
والناشطين األكراد ومختلف الناشطين املستقلين واملعارضين للنظام. ومن الجدير بالذكر أن هذه املحاكم 
كانت نشطة جًدا قبيل االنتفاضة السورية عام 2011، واستمرت في العمل بطاقة أكبر بعد االنتفاضة، من 
أجل مواجهة وضبط الشارع وباستخدام كل الوسائل املتاحة عند النظام. غير أن وقع الغضب الداخلي 
فاحصة  نظرة  ولكن  التغيير،  من  نوع  عنهما  نتج  قد  والدولية،  اإلقليمية  الضغوط  إلى  إضافة  والشعبي، 
ملجمل تغييرات القوانين الصادرة تظهر الصورة الحقيقية الستجابة النظام آنذاك، فقد صادقت حكومة 
أمن  وإلغاء محكمة  الطوارئ  القانوني. وتضّمن ذلك رفع حالة  للنظام  العديد من اإلصالحات  األسد على 
الدولة العليا في عام 2011، بموجب القانون رقم )22(، واملوافقة على دستور جديد في عام 2012. ولكن من 
ناحية أخرى، ُمنحت قوات األمن السيطرة والسلطة الكاملة حتى على السلطة القضائية ذاتها، وتم إنشاء 
محكمة مكافحة اإلرهاب )CTC( لتحل محل محكمة أمن الدولة العليا، في لعبة قذرة لتبادل األدوار مع بقاء 

القيام باألداء نفسه واملمارسات كالسابق)226(.

عالوة على ذلك، فإن القوانين والسياسات واملمارسات الحكومية السورية ال تضمن املساواة في املعاملة 
املساواة  لعدم   

ً
عرضة املرأة  أصبحت  املثال،  سبيل  على  السوريين)227(.  السكان  من  الشرائح  مختلف  بين 

إلى  بالنتيجة  املنافع االجتماعية، وأدى ذلك  الجنس من  نوع  القائم على  القانونية واملجتمعية، وللحرمان 
ظهور فجوة حادة بين الجنسين، من حيث نسبة املشاركة في القوى العاملة، إذ تدل املؤشرات على أن نسبة 
مشاركة املرأة السورية في القوى العاملة قد انخفضت بنسبة كبيرة، خالل فترة وجيزة، فمن )20.7 %( في 
دقة  إشكالية  مع   ،2018 عام  نهاية  في   )14.45( 2010، وسجلت  عام  في   )% 13.4( إلى  2000 هبطت  عام 
البيانات في هذه املرحلة )228(. ويبدو أن اآلليات الرسمية التي تهدف إلى حماية حقوق املرأة ليست فعالة، أو 

(225)  The Syrian human rights Committee (2016) “On the fifth anniversary of its abolition: The State Security 
Court repression in the form of a court!” Special report about The State Security Court in Syria. Available in Arabic 
from: https://www.shrc.org/?p=25466

(226)  Ekman, Mikael (2017) “ ILAC Rule of Law Assessment Report” A report by International Legal
Assistance Consortium. P 22-70
 
 The Violation Documentation Center (2015) “ Special Report on Counter-Terrorism Law No 19 and the Country 
Terrorism Court in Syria” Available from: http://www.vdc-sy.info/pdf/reports/1430186775-English.pdf

(227)  Ekman, Mikael (2017) “ILAC Rule of Law Assessment Report” A report by International Legal
Assistance Consortium. P 22-70

(228)  Freedom House (June 2020) “ Country’s report- Syria” Available from: https://freedomhouse.org/country/
syria/freedom-world/2020

https://www.shrc.org/?p=25466
http://www.vdc-sy.info/pdf/reports/1430186775-English.pdf
https://freedomhouse.org/country/syria/freedom-world/2020
https://freedomhouse.org/country/syria/freedom-world/2020
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أنها ال تهدف إلى أن تكون ذات فعالية على أرض الواقع عند التنفيذ، كما أن التدهور العام لحكم القانون 
ترك النساء -كحال كل أفراد املجتمع- عرضة لسلسلة من االنتهاكات الجسيمة. فعلى سبيل املثال، تنص 
املادة )3( )أ( من قانون الجنسية السوري على أن »أي شخص يولد داخل الدولة أو خارجها ألب سوري« 
لألبناء.  السورية  جنسيتهم  منح  في  أحقيتهم  حيث  من  واملرأة،  الرجل  بين  ز  يمّيِ هنا  فاملشّرع  سورًيا،  يعتبر 
وقد أدت هذه القوانين ومثيالتها إلى إحداث آثار مدمرة على الحقوق املدنية واالقتصادية للمرأة السورية 

وأطفالها)229(.

وكذلك، استمرت األقلية الكردية في مواجهة عقود من التمييز الحكومي واملنظم، ومنها القيود املفروضة 
على اللغة الكردية واضطهاد الناشطين األكراد، وعلى الرغم من تحسين النظام ألساليب تعامله مع األقلية 
الكردية، وخصوًصا في املناطق التي بسط عليها األكراد سيطرتهم بعد عام 2011، فإن ذلك لم يحدث إال 
قوانين  بإصدار  األسد  فقام  املناطق،  تلك  على  املباشرة  سطوته  وضعف  بهشاشته  النظام  شعر  أن  بعد 
يمنح بموجبها آالف األكراد السوريين الجنسية السورية، )التي من املفترض أن تكون حًقا يضمنه الدستور 
ملواطني الدولة( وقام كذلك بإصدار مراسيم خاصة إلطالق سراح عشرات السجناء السياسيين األكراد، 
في خطوة نادرة منذ الستينيات)230(. ومع ذلك، فإن أفعال وسلوكات النظام الالحقة تجاه األكراد السوريين، 
العسكرية  والسيطرة  السلطة  أجل  من  القتال  ضمنها  ومن   ،2011 لعام  الالحقة  العشر  السنوات  خالل 
ظهر أنه ال يمكن الوثوق بنّيات النظام، وتبّين أن غالبية قراراته التي تبدو 

ُ
للنظام وميليشياته ضد األكراد، ت

الشارع  تفجر  املتولدة عن  اآلنية  املخاطر  درء  غايتها  إنما  الكردية ومحاولة إلنصافها،  األقلية  مع  إصالًحا 
 من الندم الصادق على التمييز في 

ً
السوري. وتجلى هذا الطرح واضًحا في بعض املناسبات الالحقة، فبدال

حقوق اإلنسان واالنتهاكات التاريخية الطويلة ضد األكراد، اعتبر النظام أن القضية الكردية »وهٌم زائف، 
بال عنوان حقيقي«، وأن األكراد السوريين »لم يكونوا سوريين في املقام األول«، وقد عبر بشار األسد عن 

ذلك في مناسبات مختلفة)231(.

The Global economy, (2020) “Syria:Female labor force participation” Available from: https://bit.ly/2BOlsVg 

(229)  Human Rights and Gender Justice (2016) “Submission to the United Nations Universal Periodic Review of 
THE SYRIAN ARAB REPUBLIC” A working paper Submitted to the United Nations Universal Periodic Review 
of THE SYRIAN ARAB REPUBLIC. Available from: https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/syri-
an_arab_republic/session_26_-_november_2016/js7_upr26_syr_e_main.pdf

(230)  Freedom House (June 2020) “ Country’s report- Syria” Available from: https://freedomhouse.org/country/
syria/freedom-world/2020
DW (2011) “Assad orders thousands of Kurds to be granted citizenship and promises more reforms”. News article. 
Available from: https://bit.ly/3gd7341 

(231)   Orient (March 2020) “Bashar al-Assad The Kurdish issue is a false illusion with no real title” Available in 
Arabic from: https://bit.ly/3dK6j4w 
 AKSALSER (2020) “They have not been Syrians in the first place”. Assessment article of Bashar’s interview with 
a Russian news agency. Available in Arabic from: https://bit.ly/3dFT9Wb 

https://bit.ly/2BOlsVg
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/syrian_arab_republic/session_26_-_november_2016/js7_upr26_syr_e_main.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/syrian_arab_republic/session_26_-_november_2016/js7_upr26_syr_e_main.pdf
https://freedomhouse.org/country/syria/freedom-world/2020
https://freedomhouse.org/country/syria/freedom-world/2020
https://bit.ly/3gd7341
https://bit.ly/3dK6j4w
https://bit.ly/3dFT9Wb


مركز حرمون للدراسات المعاصرة

80

الشفافية - 3

الحكومية،  والكيانات  املؤسسات  قبل  من  وتنفيذها  القرارات  اتخاذ  مبدأ  إلى  الشفافية  مفهوم  يشير 
وفًقا للقواعد واللوائح الناظمة في الدولة واملجتمع، حيث يتم اتخاذ هذه القرارات في بيئة من الشفافية، 
وخصوًصا ما يتعلق بتداول املعلومات الحقيقية، وكيفية اتخاذ القرار، وكيفية تنفيذه، ونتائجه على أرض 
الواقع، وجعل هذه املعلومات متوفرة وسهلة الوصول ملختلف األطياف واألفراد والجماعات في الدولة)232(. 
وبناء على ذلك؛ يرتبط مفهوم الشفافية ونسبته في دولة ما عكًسا مع نسبة الفساد القائمة. وبذلك تكون 
األنظمة األقل شفافية مرتبطة بقوة بمستوى أعلى من الفساد)233(. ويوضح »مؤشر الكشف عن الفساد« 
الخاص بسورية أن متوسط   مستوى الفساد بين 2003 و2019 بلغ )23( نقطة، على مقياس من 100 نقطة 
)تمثل 100 نقطة انعدام الفساد( وبلغ حًدا أدنى عند )13( نقطة في 2016، )بلغت 10 نقاط في الصومال 
من العام نفسه( وحًدا أق�سى عند )34( نقطة في 2003 )234(. وبالتالي يكون مستوى الفساد في سورية ليس 
بعيًدا عن اليمن أيًضا الذي بلغ متوسط الفساد فيها )  21( نقطة في الفترة الزمنية ذاتها. أي من سنة 2003 
إلى 2019 ))23(. وللمفارقة، كان األسد يشدد بنفسه على أهمية إصالحات النظام ومنع الفساد وتوفير املزيد 
من الشفافية، وقد قال: »علينا أن نبدأ بأق�سى سرعة إلجراء دراسات لتغيير هذا الواقع )أوجه القصور في 
النظام( إلى األفضل، من خالل تطوير النظم اإلدارية والهياكل ورفع كفاءة الكوادر اإلدارية واملهنية وإنهاء 
حالة سوء السلوك والالمباالة والتهرب«، ويجب محاربة »امل�سيء واملهمل والفاسد«.)236(، و »يجب أن نكافح 
الهدر والفساد، مع األخذ في االعتبار أن كل فعل لديه نسبة من الخطأ غير املقصود ال ينبغي أن يسبب لنا 

القلق،

(232)  Karimi, Mahdi (2018) “Poor Governance and Civil War in Syria” Turkish Journal of Middle Eastern Stud-
ies. 49-69

(233)  Naurin and Lindstedt, Daniel and Catharina (2018) “Transparency Against Corruption” journal of political 
science. 2-38

(234)  The Global Economy-Corruption perceptions - Transparency International: Syria (2019) “Syria: Corruption 
perceptions - Transparency International” Available form: https://www.theglobaleconomy.com/Syria/transparen-
cy_corruption/
The Global Economy-Corruption perceptions - Transparency International: Somali (2016) “Somalia: Corruption 
perceptions - Transparency International” Available from:
https://www.theglobaleconomy.com/Somalia/transparency_corruption/

(235)  The Global Economy-Corruption perceptions - Transparency International: Yemen (2019) “Yemen: Cor-
ruption perceptions - Transparency International” Available from: https://www.theglobaleconomy.com/Yemen/
transparency_corruption/

(236)  Bashar’s speech before the parliament (2000). Available presidential speech in Arabic on YouTube https://
www.youtube.com/watch?v=dsNwHs9B6RI

https://www.theglobaleconomy.com/Syria/transparency_corruption/
https://www.theglobaleconomy.com/Syria/transparency_corruption/
https://www.theglobaleconomy.com/Somalia/transparency_corruption/
https://www.theglobaleconomy.com/Yemen/transparency_corruption/
https://www.theglobaleconomy.com/Yemen/transparency_corruption/
https://www.youtube.com/watch?v=dsNwHs9B6RI
https://www.youtube.com/watch?v=dsNwHs9B6RI
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بل املطلوب منع تكراره«.)237( ومؤكًدا أن »الشفافية، قبل أن تكون حالة اقتصادية أو سياسية، هي حالة 
2011( باتت شبه خالية من أولئك املفسدين  ثقافة قيم وتقاليد«)238(، وزعم أن منظومته اآلن )بعد عام 
الفساد(،  )في طريق الشفافية ومحاربة  املا�سي، وشدد على عدم »وجود عوائق  الذين أصبحوا رسًما من 
هناك تأخير، وليس هناك من يعارض. ومع ذلك، أولئك الذين قد يعارضون هم أولئك الذين لديهم مصالح 
وفساد، وأنتم تعرفونهم... قليل منهم حاضرون ولم يعودوا موجودين«.)239( ومع الوعود العظيمة بمكافحة 
الفساد وتحقيق الشفافية، يميل نظام األسد في الوقت نفسه إلى إلقاء اللوم على القوى األجنبية والعوامل 
الخارجية، ويتهمها بأنها السبب وراء عدم تحقيق وعوده وإصالح نظامه. وكان الغزو األميركي للعراق عام 2003 
 من تحفيزه على اإلصالحات تجاه شعبه)240(. ومن ناحية 

ً
 لألسد لتشديد قبضته األمنية على البالد، بدال

ً
ذريعة

أخرى، حاول النظام في مناسبات أخرى تجنب اإلصالحات العميقة أو تحقيق الشفافية ومكافحة الفساد، 
بدعوى أن البالد ليست مستعدة ملثل هذه التغييرات. وقال األسد: »ليس هناك شك في أن الشفافية هي �سيء 
مهم، وأنا أدعم مثل هذا املسعى، ولكن من خالل الفهم السليم ملضمون املصطلح، واألساس الذي يمكن 
أن يقوم عليه«)241(. وشدد األسد في مناسبة الحقة، بعد ثورة 2011، على أن مهمته اآلن هي أن يفرز أولئك 
 تأخرنا، هذا هو اإلصالح أو 

ً
الذين يريدون اإلصالح من الذين ال يريدونه.. »أنتم تريدون إصالًحا، نحن فعال

 نريد اإلصالح«، علًما أن نظام األسد كان قد أمر بإنزال الجيش 
ً

هذه بدايات إصالح أو هذا مؤشر بأننا فعال
أن  نريد  »اآلن،   :

ً
قائال خطابه  في  تابع  بينما  آنذاك،  السلمية  االحتجاجات  ملواجهة  للشارع  األمنية  والقوى 

نقوم بعملية فرز من يريد إصالًحا«. )242(. تظهر هذه التصريحات املدعومة بالحقائق على أرض الواقع أن 
ا قط في عمل وإرساء أي إصالحات حقيقية، بل حّول األسد مفهومه لعملية اإلصالح 

ً
النظام لم يكن صادق

إلى مجموعة معقدة من الفلسفات واأليديولوجيات واملصطلحات الجوفاء والوعود الكاذبة، وبينما يرتبط 
اإلنسان،  حقوق  وضمان  املساءلة،  مدى  وقياس  التعبير،  حرية  مثل  أساسية،  بمبادئ  الشفافية  مفهوم 

(237)  Bashar’s speech before the parliament (2000). Available presidential speech in Arabic on YouTube https://
www.youtube.com/watch?v=dsNwHs9B6RI

(238)  Addyar (2000) “ Al Assad’s speech before the parliament”. Available from: https://www.addiyar.
com/article/729169-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9-8-1872000

(239)  Bashar’s speech before the parliament (2011). Available presidential speech in Arabic on YouTube: https://
www.youtube.com/watch?v=S89q-tVZp0o

(240)  Al Tawba,Ghazi (2012) “ The Syrian Revolution: Causes and Developments” A study presented to the Is-
lamic Nation Conference held in Istanbul on 1-07-2012. Available in Arabic from: https://www.asharqalarabi.org.
uk/markaz/m_abhath-10-07-12.htm

(241)  Wikas,Seth (2007) “Syria’s Domestic Opposition and the Asad Regime” A journal of political studies. P1-
34

(242)  Bashar’s speech before the parliament (2011). Available presidential speech in Arabic on You-
Tube: https://www.youtube.com/watch?v=S89q-tVZp0o

https://www.youtube.com/watch?v=dsNwHs9B6RI
https://www.youtube.com/watch?v=dsNwHs9B6RI
https://www.addiyar.com/article/729169-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9-8-1872000
https://www.addiyar.com/article/729169-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9-8-1872000
https://www.youtube.com/watch?v=S89q-tVZp0o
https://www.youtube.com/watch?v=S89q-tVZp0o
https://www.asharqalarabi.org.uk/markaz/m_abhath-10-07-12.htm
https://www.asharqalarabi.org.uk/markaz/m_abhath-10-07-12.htm
https://www.youtube.com/watch?v=S89q-tVZp0o
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واملعايير  املفاهيم  هذه  من  أًيا  أن  على  األسد  بشار  يصّر  مواطنيها)243(؛  تجاه  وواجباتها  الدولة  ومسؤولية 
ليس ذا أهمية، مقارنة باحترام طبيعة التاريخ السوري والطبيعة الخاصة للبلد، ويشرح: »إلى أي مدى نحن 
ديمقراطيون؟ وما هي الدالئل التي تشير إلى وجود الديمقراطية أو عدم وجودها؟ هل هو في االنتخابات أم 
في الصحافة الحرة أم في حرية التعبير أم في حريات وحقوق أخرى؟ الديمقراطية ليست أًيا من هذه، ألن كل 
هذه الحقوق وغيرها ليست ديمقراطية، بل هي ممارسات ديمقراطية... ال يمكننا تطبيق ديمقراطية اآلخرين 
تميز  وتقاليد  عادات  إلى  أدى  طويل  تاريخ  نتاج  هي  املثال،  سبيل  على  الغربية،  الديمقراطية  أنفسنا.  على 
الثقافة الحالية للمجتمعات الغربية... يجب أن تكون لدينا تجربتنا الديمقراطية الخاصة بنا، التي تنبع من 
تاريخنا وثقافتنا وحضارتنا وتكون استجابة الحتياجات مجتمعنا ومتطلبات واقعنا«.)244( وليس ثمة شك في 
أن الطبيعة البنيوية للنظام السوري خالل العقود الخمسة املاضية مبنية بشكل أسا�سي على تاريخ طويل 

من الدكتاتورية واالستبدادية، وهذه الحقيقة وحدها تفند كل آراء األسد وتقلب خطاباته ضده.

وإن العديد من القوانين واملمارسات منذ عام 2000 تظهر أن طبيعة السلطة السورية لم تتغير، حتى مع 
وصول رئيس جديد. إذ استمرت القوانين السورية في معاقبة أي مواطن قد »ينشر معلومات كاذبة يمكن أن 
تضر باألمة« )املادة 287 من قانون العقوبات(، وتعاقب باألشغال الشاقة أّي شخص يساعد في نشر األخبار 
الكاذبة، في زمن الحرب، مما يضر باألمة )املادة 286 من قانون العقوبات(، وإن الصحفيين يخضعون أيًضا 
لقانون اإلعالم املنشور في املرسوم )108( لسنة )2011( واملادة ))9( التي يعاقب عليها كل من ينشر أنباء 

كاذبة بشكل خاطئ أو ملفق أو مزور بغرامة من 100،000 إلى 00) ألف ليرة سورية))24(.

عالوة على ذلك، تظهر بيانات معهد )V-Dem( السويدي أن سورية، بقياس مؤشر » قوانين الشفافية مع 
اإلنفاذ املتوقع لهذه القوانين« وتطبيقها على أرض الواقع، قد سجلت مستًوى منخفًضا جًدا في هذا املقياس. 
وتعّد هذه النتيجة منخفضة للغاية، مقارنة بدولة تونس )البلد الذي استخدمه األسد نفسه كمثال لبالده 
للتغلب على الفساد وتحقيق نظام حكم أفضل(؛ إذ ُيظهر املؤشر أدناه أن قوانين سورية وقرارات الحكومة 
علن جيًدا على نحو مفهوم للمأل، وليست متماسكة وال متسقة مع بعضها البعض، 

ُ
لم تكن واضحة، ولم ت

نفذ بطريقة يمكن التنبؤ بها مسبًقا)246(. وللتوضيح أكثر، 
ُ
وليست مستقرة نسبًيا من عام آلخر، كما أنها لم ت

(243)  Gordon, David(2014) “ Good Governance – what we think it is and what we really measure”. 
Paper presentation at The Quality of Government and the Performance of Democracies seminar, Go-
thenburg,Sweden, May 20-22, 2014.pp1-23

(244)  Wikas,Seth (2007) “Syria’s Domestic Opposition and the Asad Regime” A journal of political studies. P1-
34

(245)  245 Sivu, Hiba (2020) “Syrian law imprisons anyone who lies on “Facebook””. News article with an inter-
view with the Head of the Public Prosecution Office for Information and Communications Crime at the Judicial 
Palace in Damascus. Available in Arabic from: https://bit.ly/2Vtgy7a 
HRW, February (2009) “Far From Justice Syria’s Supreme State Security Court” Available from the main website 
of the Human Rights Watch: https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/syria0209webwcover.pdf

(246)  V-DEM, Transparency laws and predictable enforcement index; Syria (2020). Date collection and analysis 

https://bit.ly/2Vtgy7a
https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/syria0209webwcover.pdf
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يمكن عقد مقارنة بين الشكلين )4( و))(.

)Figure )5                      )Figure )4

مؤشر شفافية القوانين ومدى واقعية التنبؤ بها وإمكانية تطبيقها في سورية وتونس. املعهد السويدي 
)V-Dem( -الدولي لدراسة أصناف الديمقراطيات

يرى »كريمي« أن االفتقار إلى الشفافية، مع االقتران بمستوى عاٍل من الفساد في جميع املستويات في 
إلى   2011 السلمية عام  االنتفاضة  لتحول   رئيسًيا 

ً
سورية، تحت مظلة نظام حكم استبدادي، كان عامال

بأنهم  السلمية،  االنتفاضة  األولى من  املرحلة  منذ  املعارضة،  النظام قوى  أهلية الحًقا، حيث وصَم  حرب 
إرهابيون.)247( وكانت ردود الفعل األبرز للنظام على االنتفاضة الشعبية متمثلة بقصف نظام األسد الجوي 

للمدن والقرى، وشن الحمالت العسكرية ضد قوى املعارضة والثورة،

by the Swedish Institute of Varieties of Democracy. Available from: https://www.v-dem.net/en/analysis/Country-
Graph/
V-DEM, Transparency laws and predictable enforcement index; Tunisia (2020). Date collection and analysis by the 
Swedish Institute of Varieties of Democracy. Available from https://www.v-dem.net/en/analysis/CountryGraph/

(247)  Karimi, Mahdi (2018) “Poor Governance and Civil War in Syria” Turkish Journal of Middle Eastern Stud-
ies. 49-69

https://www.v-dem.net/en/analysis/CountryGraph/
https://www.v-dem.net/en/analysis/CountryGraph/
https://www.v-dem.net/en/analysis/CountryGraph/
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القوى  ملجاميع  القضائية  واملالحقات  والعنف  القسري  واالختفاء  والتعذيب  التعسفي  واالعتقال 
م به أن انخفاض مستويات الشفافية وارتفاع مستوى 

ّ
والناشطين واملدنيين في عموم البالد.)248( ومن املسل

ومن  النظام)249(.  مستويات  جميع  شملت  التي  األسد  حكم  وركائز  جوانب  أحد  تمثل  أصبحت  الفساد 
املفارقات أن بشار األسد قال ذات مرة، في خطاب أمام البرملان: »عندما يصل إلى املنصب شخٌص ال يحمل 
شعوًرا باملسؤولية، فإنه ال يستطيع أن يأخذ منه سوى السلطة، والسلطة من دون مسؤولية هي األساس 
في انتشار التسّيب والفو�سى وتدمير املؤسسات«)0)2(. ومن هذا املنطلق، ُيطرح سؤال ملّح: هل كان الرئيس 
يعرف جيًدا الطبيعة الحقيقية لنظام حكمه منذ عام 2000، أم أنه كان فقط يتالعب بمشاعر مواطنيه؟ 
ثم ماذا يمكنه أن يقول عن مستوى الفساد الذي وصل إليه نظام الحكم األسدي، وقد أّدى -مع مجموعة 

من العوامل األخرى- إلى واحد من أكثر الصراعات دموية في تاريخ سورية الحديث؟!

االستجابة واملساءلة - 4

يقال إن استجابة السياسيين للجماهير تأتي بسبب انتشار حرية التعبير والرأي، واملساءلة، في آن واحد، 
املواطن  بين  التفاعل،  من  عالية  بدرجة  األهلي  واالستقرار  السلم  من  العالي  املستوى  ذات  الدول  وتتمتع 
وحكومته التي تلتزم بدورها بمبادئ املساءلة واملحاسبة)1)2(. إن مبدأ املساءلة يعني أن جميع هيئات السلطات 
في الدولة مسؤولة عن اتخاذ قراراتها، كما أنها مسؤولة عن طريقة تنفيذ هذه القرارات، حيث يشكل املجتمع 

(248)  Holliday, Joseph (2013) “ The Assad Regime from Counterinsergency to Civil War” Middle East 
Security Report.pp 1-60 Available from:  http://www.understandingwar.org/sites/default/files/TheAssa-
dRegime-web.pdf

US embassy in Syria (2020). Official statement of the US embassy in Syria. The main website fo the US embassy in 
Syria. Available from: https://sy.usembassy.gov/joint-statement-on-the-ninth-anniversary-of-the-syrian-uprising/
NewYorkTimes (2013) “Disillusionment Grows Among Syrian Opposition as Fighting Drags On” Availabe from: 
https://www.nytimes.com/2013/11/29/world/middleeast/syria-war.html

(249)  Chatterji and others, Hans (2012): Cooperation for a Peaceful and Sustainable World. Emerald Group pub-
lishing House.Uk, First edition -2012 
Institute for Economic and Peace (2015). The main website of Institute for Economics and Peace. A special report 
focuses on the connections between peace and corruption, focusing on the empirical trends between the most au-
thoritative measures of peace and corruption. Available from: http://visionofhumanity.org/app/uploads/2017/04/
Peace-and-Corruption.pdf

(250)  Bashar’s speech before the parliament (2000). Available presidential speech in Arabic on YouTube https://
www.youtube.com/watch?v=dsNwHs9B6RI

(251)  Karimi, Mahdi (2018) “Poor Governance and Civil War in Syria” Turkish Journal of Middle Eastern Stud-
ies. 49-69

http://www.understandingwar.org/sites/default/files/TheAssadRegime-web.pdf
http://www.understandingwar.org/sites/default/files/TheAssadRegime-web.pdf
https://sy.usembassy.gov/joint-statement-on-the-ninth-anniversary-of-the-syrian-uprising/
https://www.nytimes.com/2013/11/29/world/middleeast/syria-war.html
http://visionofhumanity.org/app/uploads/2017/04/Peace-and-Corruption.pdf
http://visionofhumanity.org/app/uploads/2017/04/Peace-and-Corruption.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=dsNwHs9B6RI
https://www.youtube.com/watch?v=dsNwHs9B6RI
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وتنفيذ  إصدار  عملية  وسير  مراقبة  من  ا  مهمًّ جزًءا  الحكومية،  الهيئات  وكذلك  الخاص،  والقطاع  املدني 
التحقيق  بين السلطات املختلفة، ولجان  القيود الدستورية، والفصل  ناحية أخرى، تمثل  القرارات. ومن 
القانوني، واملؤسسات القضائية، وهيئات مراقبة الفساد أدوات مهمة لتحقيق مستوى جيد من االستجابة 

واملساءلة، على مستوى املجتمع والدولة، على حد سواء)2)2(.

توضح الرسوم البيانية التالية مقارنة تقريبية بين ثالثة بلدان: سورية والعراق وتونس، من حيث مستوى 
عام  من  الفترة  في  واملساءلة،  واملؤس�سي(  الحكومي  بالتجاوب  املرتبطة  التعبير  وحرية  الرأي  )أو  التجاوب 
في العشرين  للبنك الدولي، احتلت سورية مستوى منخفًضا في هذا املؤشر،  2018. وفًقا  2000 حتى عام 
عاًما املاضية. وتشير البيانات إلى أنها كانت أسوأ من العراق )الجار الذي عانى االحتالل األميركي والصراع 
أيًضا من تونس  املاضيين(، وكانت اسوأ  العقدين  السياسية على مدى  املسلح والحرب األهلية والتوترات 
2011()3)2(. األشكال  انتفاضة شعبية عام  إلى موجات  أيًضا  )التي كان يحكمها نظام استبدادي وتعرضت 

التالية )6(و)7(و)8( تبين بوضوح حالة املقارنة.

Figure)6(. Voice and Accountability- Syria. Source: The World Bnak

البنك الدولي : مؤشر الرأي واملسائلة -سورية

(252)  Al Taweel, Rawa (2012) International security, change and reform strategies. Osama’s Publishing House. 
Amman. Jordan. 2012. p97. 

(253)  World Bank Governance Indicators, Syria (2018). The main website of World Bank. Available from: http://
info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Reports
 World Bank Governance Indicators, Tunisia (2018). The main website of World Bank. Available from: http://info.
worldbank.org/governance/wgi/Home/Reports
World Bank Governance Indicators, Iraq (2018). The main website of World Bank. Available from: http://info.
worldbank.org/governance/wgi/Home/Reports

http://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Reports
http://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Reports
http://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Reports
http://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Reports
http://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Reports
http://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Reports
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Figure)7(. Voice and Accountability- Tunisia. Source: The World Bnak

البنك الدولي : مؤشر الرأي واملسائلة -تونس

Figure)8(. Voice and Accountability- Iraq. Source: The World Bnak

البنك الدولي : مؤشر الرأي واملسائلة -العراق

النظام الحاكم نفسه؛  إلى طبيعة  في األصل  ويعود انخفاض مستويات االستجابة واملساءلة في سورية 
فقد حكمت سورية عائلة واحدة، منذ أكثر من خمسة عقود حتى اآلن، وقد ركزت هذه العائلة جميع أنواع 
السلطات ومصادر القوة في أيدي حافظ األسد، ثم نقلتها إلى نجله بشار األسد، وإن األشخاص املقربين من 
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عائلة األسد هم فقط من العلويين املخلصين للعائلة، أو من أولئك املستفيدين اآلخرين من أطياف املجتمع 
األخرى الذين لهم القدرة على الوصول إلى السلطة وصنع القرار)4)2(. إن هذه البنية الهيكلية املغلقة للنظام 
البلدان، على مستوى مؤشرات الرأي واملساءلة، حيث احتلت  تركت سورية متأخرة جًدا عن العديد من 

املرتبة رقم )187( من أصل 193 دولة، بين عامي 1996 و2014 )))2(.

وإضافة إلى ذلك، يميل النظام دائًما إلى إلقاء اللوم على اآلخرين، متناسًيا حقيقة أن نظامه استبدادي 
بطبيعته ويرفض املحاسبة على أعماله وسلوكاته. ويمكن مالحظة ذلك على مرحلتين، قبل انتفاضة عام 
والقوى  الصهيونية  ومقارعة  »الصمود  هو   2011 قبل  ونظامه  األسد  شعار  كان  حيث  وبعدها.   2011
أمام  مسؤولياته  من  للهروب  للنظام،  مشروعة  ذريعة  تمثل  الشعارات  هذه  وكانت  العاملية«.  اإلمبريالية 
السوريين)6)2(. وقد أعلن األسد ذلك صراحة من دون خجل، إذ قال: »مشكلتك، والسبب في أن الحياة ليست 
أفضل، ليس بسبب عدم كفاءة حكومتك وجشعها وقهرها. بل ألن عدوك هو اإلمبريالية والصهيونية الذين 
يعوقونك ويريدون تدمير كل ما لديك واستعبادك. لذلك، ال بد من القتال من أجل حقوقك، يجب أن تتوحد 
خلف -وليس ضد- دكتاتورك« )7)2(. وكان تعزيز دور األسد في »محور املقاومة واملمانعة«، كما يرى كثيرون، 
محاولة لتغطية فشله الداخلي في مجال االستحقاقات واإلصالحات الداخلية)8)2(. وظهرت املرحلة الثانية 
التي اتخذ فيها نظام األسد موقًفا أكثر راديكالية ضد شعبه، منذ بداية انتفاضة عام 2011؛ إذ اتهم النظام 
والدولة،  القانون  على  خطًرا  ويمثلون  »إرهابيون«،  بأنهم  والسلميين  املدنيين  املتظاهرين  جموع  صراحة 
وأعلن النظام أن سورية تمر بصراع طائفي يجب مواجهته بحزم. وتكرر ذلك في حديث آخرين من رجاالت 
النظام، إذ صّرحت بثينة شعبان )املستشارة اإلعالمية للرئيس( بتلك العناوين، متهمة املتظاهرين بـ »التطرف 
 من الوقوف على األسباب الحقيقية التي دعت آالف املواطنين للخروج 

ً
وزعزعة األمن والسلم األهليين«، بدال

واالنتفاضة  االحتجاجات  مواجهة  في  النظام  ممارسات  أدت  لذلك،  ونتيجة  القائم)9)2(.  الحكم  نظام  ضد 

(254)  Karimi, Mahdi (2018) “Poor Governance and Civil War in Syria” Turkish Journal of Middle Eastern Stud-
ies. 49-69

(255)  World Bank. “Worldwide Governance Indicators (Wgi), Country Data Report for Syrian Arab Republic, 
1996-2014.” 2014b. Avaiable online at: http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx?fileName=c209.pdf.

 /https//:geiroon.net/archives112365 القوة الرديفة لألسد، جيرون، 3 آذار/ مارس 2018:  (256)

(257)  Rubin, Barry (2007) “The Truth About Syria” Policy analysis article. Available from: https://www.wash-
ingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-truth-about-syria.

(258)  Shbelat’s message to Asaad (2011) “Shbelat’s message to Asaad” A message from the prominent Jordanian 
politician Laith Shbelat to Bashar Al Assad. Available from: 
https://bit.ly/389uhoV؛ Harmoon, January (2019) “The axis of resistance, resistance and investment in failure”. 
The main website of Harmoon Institute for Contemporary Studies. Assessment paper. Available in Arabic from: 
https://www.harmoon.org/researches/arhcives-13056/

(259)  Al Jazeera (2012) “ Buthaina Shaaban.. the regime’s interface” An assmeent article form the 
meain webiste of Al Jazeera. Avilable in Arabic from: https://bit.ly/2ZkrkO7 

https://geiroon.net/archives/112365
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-truth-about-syria
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-truth-about-syria
https://www.harmoon.org/researches/arhcives-13056/
https://bit.ly/2ZkrkO7
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إلى  الحقيقية،  الوطنية  املساءلة  من  نوع  أي  وغياب  واملالي  اإلداري  النظام  فساد  من  حالة  مع  الشعبية، 
ظهور ميليشيات موالية للحكومة والنظام، تحت مسمى )الشبيحة( تم تشكيلها ودعمها من قبل املقاتلين 
املحليين والالعبين اإلقليمين والدوليين من إيران والعراق ولبنان. وتّم تنظيم كثير من هذه امليليشيات في 
الغالب تحت مظلة تسمى »قوات الدفاع الوطني«)260(. واستفادت هذه امليليشيات إلى حد كبير من البيئة 
املوجودة بالفعل التي تفتقر إلى املساءلة، كما استفادت من ضعف النظام وحاجته إلى مواجهة االنتفاضة 
الشعبية. وكان الرئيس نفسه دائًما يؤكد أن نيته األساسية هي مواجهة االنتفاضة، وإعادة البالد إلى سطوة 
بعناوين اإلصالح،  الشعب من جديد  واعًدا  األمور مجدًدا،  زمام  إمساك  يريد  أنه  ويؤكد  القديم،  النظام 
ومتوعًدا بمحاربة من يرفض سلطته التي يريدها »مهابة وقوية«، ومما قاله في هذا الصدد: »جئت إلى هنا 
لنضع أيدينا مًعا ونتطلع إلى املستقبل... إلى األمام... إلى سورية التي نحّبها... سورية املهابة والقوية، سورية 
الكرامة والفخر... دعونا نم�سي قدًما... نحن نمسك بيد على اإلصالح، واألخرى على محاربة اإلرهاب«)261(. 
وكنتيجة طبيعية، لعدم وجود أي شعور باملسؤولية أو املحاسبة واملساءلة؛ كانت ممارسات الشبيحة تتسم 
بكل أنواع االنتهاكات التي يمكن تصورها، بغية توسيع أرباحها والحصول على مزايا وامتيازات أكثر من نظام 

الحكم وأمراء الحرب الجدد، ولو نتج عن هذا تحويل سورية إلى دولة فاشلة بين مصاف األمم)262(.

توافق التوجهات »اإلجماع« - 5

إن مفهوم توافق التوجهات أو اإلجماع يشير إلى درجة االحترام التي تقوم بها الجهات الفاعلة املختلفة 
في دولة ما، تجاه مختلف أطياف املجتمع، ويفترض هذا املعيار من معايير الحوكمة الرشيدة أن تستجيب 
الدولة وتحترم وجهات نظر وآراء وتطلعات مكونات املجتمع املختلفة. ومن ثم فإن الوصول إلى توافق واسع 
في مجتمع ما يصبح من األهداف الرئيسية للدولة وأجهزتها، في إطار الوصول إلى درجة عالية ومتقدمة من 
الحكم الرشيد، حيث تمثل التنمية البشرية املستدامة أهمية قصوى للحكومة والسلطة الحاكمة في أي بلد 

يسعى إلى بلوغ حكم رشيد)263(.

(260) . Ekman, Mikael (2017) “ ILAC Rule of Law Assessment Report” A report by International Legal
Assistance Consortium. P 22-70

(261)  Al Assad’s speech,Jan (2012): A neews report about the presidental speech in Umayad Square in Damascus. 
Avaialbe in Arabic from: https://www.sana.sy/?p=3221

(262)  Amnesty, June (2013) “Syria: Fresh evidence of armed forces’ ongoing crimes against humanity”. The 
main website of Amnesty International. Available from: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2012/06/syr-
ia-fresh-evidence-armed-forces-ongoing-crimes-against-humanity/
UN News, (2012). “Magnitude of human rights violations in Syria has dramatically increased – UN panel” The 
main website of the United Nations. Available from: https://news.un.org/en/story/2012/09/419812-magnitude-hu-
man-rights-violations-syria-has-dramatically-increased-un-panel

(263)   Srivastava, Meetika (2010) “Good Governance - Concept, Meaning and Features: A Detailed Study” A 

https://www.sana.sy/?p=3221
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2012/06/syria-fresh-evidence-armed-forces-ongoing-crimes-against-humanity/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2012/06/syria-fresh-evidence-armed-forces-ongoing-crimes-against-humanity/
https://news.un.org/en/story/2012/09/419812-magnitude-human-rights-violations-syria-has-dramatically-increased-un-panel
https://news.un.org/en/story/2012/09/419812-magnitude-human-rights-violations-syria-has-dramatically-increased-un-panel
https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=1328552
https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=1328552
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يرى الدكتور والباحث عبد هللا تركماني أن نظام الحكم في سورية، خالل العقود الخمسة املاضية، اتسم 
بوجود شكلين مختلفين من الحكم، ظهرا مع وصول األسد األب، واستمّرا في حكم الدولة واملجتمع السوري، 
مع وصول األسد االبن لسدة الحكم. فهناك نظام حكم شكلي، ولكن ليس له سلطة حقيقية، وتتمثل أدواته 
في مجلس الشعب، مجلس الوزراء واملؤسسات امللحقة بهم رسمًيا...، وهناك دولة داخلية خاصة ومتمكنة، 
وهي التي في الواقع لديها القدرة على اتخاذ القرارات الحاسمة واملصيرية بجميع تفاصيلها، وتغطي شؤون 
وجميع مناحي حياة السوريين، وهذه الدولة املتمكنة هي التي تقرر أشكال العالقات بين السكان، من خالل 
األيديولوجيات  استخدام  جانب  إلى  واملتنفعة،  الزبائنية  والشبكات  األمنية  األجهزة  صالحيات  استخدام 
ووسائل اإلعالم املوجهة، إلدارة املجتمع السوري وأطيافه املختلفة كيفما شاء النظام الحاكم ورئيس سلطته 
شخصًيا. ونتيجة لهذه السياسات والسلوكيات داخل املجتمع والدولة؛ انتشرت حالة من السلبية واإلحجام 
العام بين املواطنين عن الشؤون العامة، ولذلك كان غالبية السوريين غائبين عن املبادرة الذاتية والتفكير 
املستقل. يأتي هذا دون إعفاء أحزاب املعارضة من مسؤولياتها وأخطائها. وبالتالي فقد أدت حالة االنفصال 
س« الذي تراكم في مفاصل املجتمع والسياسة السورية، وخلق بنية 

ّ
هذه والقصور إلى إنتاج نوٍع من »التكل

مجتمعية راكدة خالية من أي حافز لالجتهاد واإلبداع، وفي املقابل ظهرت روابط ما دون الوطنية تستعيض 
ذاته، يرى غليون أن سياسات  السياق  العشيرة والعرق والطائفة)264(. وفي  بروابط  الوطنية،  الروابط  عن 
بشار وسلوك نظامه ارتبطت إلى حد كبير باختفاء السياسات االجتماعية الفاعلة، وأّدت حالة الشلل في 
الروابط  وإحياء  بسيادة  متمثلة  السوري،  املجتمع  في  عميقة  ثقافية  تغييرات  إحداث  إلى  القانون  سيادة 
املناطقية والعائلية والطائفية. وهذا مكن أدوات النظام وأجهزته األمنية من إحداث خروقات وتشققات في 
بنى العالقات االجتماعية، بين مختلف مكونات املجتمع، بهدف ترسيخ قوة النظام وإحالله حكًما بين هذه 
ا بهذه السياسات إلى إخضاع املجتمع 

ً
الطوائف والنحل، وراعًيا أوحد يضمن سالمة اللحمة الوطنية هادف

ودفعه إلى إعالن والئه لـ »سيد الوطن« والعباد األوحد، الذي بدونه تتفتت أواصر املجتمع ويزول الوطن))26(. 
اندفع املجتمع السوري نحو مزيد من  الوطنية،  الداخلية والعالقات ما قبل  التكتالت  وفي هذا الجو من 
التوجه نحو االنتماءات الفرعية، كل بحسب جماعته وطيفه، تاركين االنخراط في أنشطة الحياة السياسية 
ظهر الرسوم البيانية التالية 

ُ
واالقتصادية واالجتماعية معظمها بيد النظام وحده، يديرها كيفما يشاء. وت

املستوى املنخفض النخراط املجتمع السوري الكلي في أنشطة الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية، 
ويظهر هذا االنخفاض جلًيا إذا ما قورن بتونس في تلك الفترة الزمنية)266(. الشكالن )9(و)10(

journal of political studies:pp 38

(264)  تركماني، عبد هللا: ”نشأة الدولة السورية الحديثة وتحوالتها“، مركز حرمون للدراسات المعاصرة، 25 شباط/ فبراير 2017:
 https//:bit.ly2/Ziy2nP؛ 

 تركماني، عبد هللا (2017): آليات عمل البنية الداخلية لسلطة آل األسد، جيرون، 7 آب/ أغسطس 2017:
 https://geiroon.net/archives/90723 

(265)  غليون، برهان: األسدية في السياسة، الحوار المتمدن، 4 حزيران/ يونيو 2006: 
http//:www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid&66418=r0= 

(266)  V-DEM-Engaged society-Syria (2020). Date collection and analysis by the Swedish Institute of Varieties of 

https://bit.ly/2Ziy2nP
https://geiroon.net/archives/90723
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=66418&r=0
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Figure )9( Engaged Society-Syria          Figure )10( Engaged Society-Tunisia

مؤشر إشراك وانخراط املجتمع في سياسات الدولة في كل من سورية وتونس.

)V-Dem( -املعهد السويدي الدولي لدراسة أصناف الديمقراطيات

من ناحية أخرى، يرى البعض أن نظام بشار األسد قد تميز بمنحه مكانة أعلى للعلويين، كمجتمع متمايز 
عن غيره من أطياف املجتمع السوري. وقد ظهر هذا االمتياز من خالل تفضيل إقامة املشاريع، ومنح مزايا 
خاصة لألعمال والتعليم، ومزايا مالية، ملجتمع العلويين دون غيرهم. ومن ناحية أخرى، ترك بشار األسد 
ا معيشية غير عادلة وغير متساوية، حيث ارتبط تحسن الظروف، بشكل 

ً
باقي األطياف السورية تعيش ظروف

أسا�سي وحصري، بعالقات األفراد واملجموعات بالنخب الحاكمة، وخصوًصا العلويين.)267( وقد ُدعم هذا 
 نجد 

ً
النهج أيًضا من خالل سياسة االنقسامات املجتمعية التي اتبعها وطّبقها النظام بين السوريين. فمثال

في  واألكراد  العرب  بين  واالشتباكات  2001؛  عام  بعد  سورية  جنوب  في  والبدو  الدروز  بين  االشتباكات  أن 
في  النظام  جدية  بعدم  تميزت  كلها  أيًضا،  واإلسماعيليين  العلويين  بين  ظهرت  التي  والتوترات  القامشلي؛ 
املعالجة الحقيقية ألسباب هذه التوترات، وفي كثير من الحاالت اُتِهم النظام نفسه بتأجيج بعضها، إلضعاف 

ها شواهد واقعية على سياسات التقسيم التي تبناها النظام)268(.
ّ
طرف على حساب اآلخر، وقد مثلت كل

Democracy. Available from: https://www.v-dem.net/en/analysis/CountryGraph/
 V-DEM-Engaged society-Tunisia (2020). Date collection and analysis by the Swedish Institute of Varieties of 
Democracy. Available from: https://www.v-dem.net/en/analysis/CountryGraph/

(267)  Al Tawba, Ghazi (2012) “The Syrian Revolution: Causes and Developments” opinion assessment article. 
Available in Arabic from: https://www.asharqalarabi.org.uk/markaz/m_abhath-10-07-12.htm

(268)  باروت، محمد. »العقد األخير في التاريخ السوري: جدلية الجمود واإلصالح«، المركز العربي للبحوث ودراسات السياسات. الطبعة األولى، 

https://www.v-dem.net/en/analysis/CountryGraph/
https://www.v-dem.net/en/analysis/CountryGraph/
https://www.asharqalarabi.org.uk/markaz/m_abhath-10-07-12.htm


مركز حرمون للدراسات المعاصرة

91

عالوة على ذلك، اتبع النظام طريقتين متوازيتين لتقسيم املجتمع السوري وبخاصة بعد عام 2011. فمن 
ل نهج النظام في الدعوة إلى »الحوار الوطني« )بالرغم من تجاهله مطالب اإلصالح السيا�سي الجاد( 

ّ
جهة، مث

أداة لكسر الصفوف بين أطياف السوريين الذين وحدتهم ثورة آذار/ مارس عام 2011. ومن الالفت للنظر 
أن النظام قد رافق هذا النهج بسلوك طائفي عدواني، من خالل استخدام ميليشياته وقواته التي هدفت إلى 
 وخاضًعا تحت 

ً
قمع وإخضاع الشعب وإجباره على أن يكون »تحت سقف الوطن« أي أن يكون الشعب ذليال

سقف النظام نفسه مرة أخرى، خصوًصا أن مفهوم الوطن تم اختصاره بالنظام نفسه، بحسب مفهوم 
السلطة الحاكمة في دمشق.)269(

من ناحية أخرى، اتبع النظام أيًضا نهًجا طائفًيا تجاه الدول العربية املجاورة له. وكان من املالحظ أن 
مثل هذا النهج يزيد من التوترات واالنقسامات الداخلية للمجتمع السوري، خصوًصا أن املجتمع السوري 
له امتداداته التاريخية واإلقليمية بمن حوله من شعوب عربية. فكانت آراء النظام تجاه الروايات التاريخية 
والدينية للتاريخ العربي واإلسالمي في املنطقة تشكل أداة شرخ بين املجتمع السوري وباقي شعوب املنطقة من 
جهة، وبين كثير من أطياف املجتمع الداخلية التي تدين بصالتها مع الدول املحيطة وشعوبها. وضمن هذا 
اإلطار، كان بشار األسد يعمل جاهًدا في خطاباته على إحداث مثل هذه الشروخ، ومن ذلك قوله: »إن من 
بنى الدولة األموية هم السوريون، هم الشاميون، بمعنى بالد الشام، وهم الدمشقيون بمعنى مدينة دمشق. 
هذه هي الحقيقة، ولو كانوا قادرين على بناء الحضارة من مكة ومن املدينة، ملا أتوا إلى بالد الشام، وملا أتوا 
ولن  تاريخي،  صراع  هو  الصراع  هذا  عادلين..  نكون  أن  يجب  هنا.  من  الحضارات  تنطلق  ولم  دمشق،  إلى 
نسمح لهم ال سياسًيا وال دينًيا بالسيطرة علينا. دين بالد الشام، إسالم بالد الشام، هو األساس، هو الذي 
يقوم بحماية اإلسالم الحقيقي«. وتعّهد األسد بـ »محاربة اإلرهابيين دون تردد«، مضيًفا »لن نرحمهم«)270( . 
إن هذا النهج العدواني تجاه القوى اإلقليمية الخارجية لم يؤّدِ فقط إلى زيادة التوتر بين سورية ومحيطها 
العربي، ولكنه أضاف املزيد من الوقود للصراع السوري في الداخل، وبنى األسد سياساته هذه على أساس 
إلى  في أن يكون »األسد  الترسيخ والتجذير  البالد«، بعد عقود من سياسات محاولة  »إما األسد، أو نحرق 

األبد«)271(.

الدوحة - بيروت: 2012

للتغيير  الديمقراطي« الصادر عن إعالن دمشق  الوطني  للتغيير  بيان »إعالن دمشق  الديمقراطي (2011)  الوطني  للتغيير  (269)  إعالن دمشق 
الوطني الديمقراطي.

(270)  Bashar al-Assad (2014). “ Assad: Millions of Syrians incubate terrorism, and the Al Saud family confronted 
Nasser, and civilization was built in Damascus, not in Mecca”. Report about Assad’s speech. Availabe in Arabic 
from: https://arabic.cnn.com/middleeast/2014/04/29/syria-assad-speech

(271)  Shahood, Moneer (2018). The big Syrian explosion-2011. Maisaloon Publishing House-Turkey.2018 

https://arabic.cnn.com/middleeast/2014/04/29/syria-assad-speech
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ويرى كثيرون أن النظام تعّمد تنفيذ سياسة التغيرات الديموغرافية خاصة منذ عام 2000، وقد زادت 
حدتها بعد عام 2011 )272(.  وتشير األرقام والبيانات إلى أنه لم يكن في سورية نسبة كبيرة من السكان الشيعة، 
ولكن في السنوات األخيرة، كانت هناك زيادة واضحة في حاالت التحّول إلى الطائفة الشيعية، خصوًصا بعد 
تولي بشار األسد لسدة الحكم. فبعد وفاة والده حافظ »شجع النظام النشاط الشيعي اإليراني في سورية، 
وقد يكون هذا هو السبب الرئيس لتزايد التشيع، إضافة إلى وجود عوامل أخرى لعبت دوًرا حيوًيا ومهًما«، 
في استغالل مشاعر السوريين نحو التشيع، »مثل دعم النظام لحزب هللا في حرب لبنان ضد إسرائيل عام 
2006، واإلغراءات االقتصادية والتعليمية املرافقة ألنشطة التشيع في سورية«)273(. ومن هنا، بدأ الشيعة 
من  وعلني  مباشر  وبدعم  األحداث،  مسرح  على  مباشرة  دورهم  يلعبون  السورية،  الثورة  أثناء  سورية،  في 
أجزاء  -وكذلك  النظام  استخدام  خالل  من  السوري،  املجتمع  في  االنقسام  تعزيز  وتم  نفسه)274(،  النظام 
من املعارضة- لكثير من األحداث امليدانية خالل الصراع املسلح، لتأجيج املشاعر الطائفية، مثلما حدث 
ّبل والزهراء في حلب))27(. وقد استغل نظام األسد هذه القرى 

ُ
في القصير وحمص وكفرّيا في إدلب، ومدينتي ن

الشيعية -خالل الثورة- إلحداث تصدعات عميقة في املجتمع السوري، مؤمًنا أن بقاء أسرته حاكمة ال يتم 
إال بذلك، فدَعم هذه القرى بتحصينات كبيرة وأسلحة وعتاد ضخم)276(، وجعل إعالم األسد عملية سقوط 

قرى مثل »نّبل« أو »الزهراء«، بمنزلة سقوط الدولة نفسها بالكامل)277(!

(272) زمان الوصل، »التشيع في سوريا«.. ملف يرصد كيف بدأ تحويل التوجه الديني وتأثيره على العلويين والسنة، 23 كانون األول/ ديسمبر 
:2014

 https//:www.zamanalwsl.net/news/article/56511/ 

السابق؛  (273)  Sullivan, Marisa (2014) ”Hezbollah in Syria” MIDDLE EAST SECURITY REPORT. Ppالمصدر 
1-40. Availave from: https://www.jstor.org/stable/pdf/resrep07896.pdf?refreqid=excelsior%3A895b939669f1c-
c319238afc3aba21f6b ؛Bassiri, Aniseh (2016) “Understanding Iran’s Role in the Syrian Conflict” Assesment pa-
per by Royal United Services Institute for Defense and Security Studies-UK. Avialabe from: https://rusi.org/sites/
default/files/201608_op_understanding_irans_role_in_the_syrian_conflict_0.pdf

(274)  Smyth, Phillip (2015) “ THE SHIITE JIHAD IN SYRIA AND ITS REGIONAL EFFECTS” Assessment 
paper. Pp1-80. Avialabe from: https://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/pubs/PolicyFocus138_
Smyth-2.pdf

(275) زمان الوصل، »التشيع في سوريا«.. ملف يرصد كيف بدأ تحويل التوجه الديني وتأثيره على العلويين والسنة، 23 كانون األول/ 
ديسمبر 2014:

 https//:www.zamanalwsl.net/news/article/56511/

(276)  مركز الجزيرة للدراسات، الميليشيات العراقية في سوريا: الدور والمستقبل، 1 آذار/ نيسان 2019:
 https//:studies.aljazeera.net/ar/reports.2019/04/190401092356143/html؛ 

 السعد، حسام »مؤسسات النفوذ اإليراني في سورية وأساليب التشييع« 29 نيسان/ أبريل 2018:
 https//:bit.ly2/CUUM      61 

(277)  The Independent (2016)“Syria civil war: The untold story of the siege of two small Shia villages - and how 
the world turned a blind eye” Available from: https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/nubl-zah-
ra-a6889921.html
AlManar(2013) “Nobility and Zahra.. What sin was the siege imposed ?!” News report. Available in Arabic from:   

https://www.zamanalwsl.net/news/article/56511/
https://www.jstor.org/stable/pdf/resrep07896.pdf?refreqid=excelsior%3A895b939669f1cc319238afc3aba21f6b؛
https://www.jstor.org/stable/pdf/resrep07896.pdf?refreqid=excelsior%3A895b939669f1cc319238afc3aba21f6b؛
https://www.jstor.org/stable/pdf/resrep07896.pdf?refreqid=excelsior%3A895b939669f1cc319238afc3aba21f6b؛
https://rusi.org/sites/default/files/201608_op_understanding_irans_role_in_the_syrian_conflict_0.pdf
https://rusi.org/sites/default/files/201608_op_understanding_irans_role_in_the_syrian_conflict_0.pdf
https://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/pubs/PolicyFocus138_Smyth-2.pdf
https://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/pubs/PolicyFocus138_Smyth-2.pdf
https://www.zamanalwsl.net/news/article/56511/
https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2019/04/190401092356143.html
https://bit.ly/2CUUM61
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/nubl-zahra-a6889921.html
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/nubl-zahra-a6889921.html
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القانون؛ سياسة األرض  املنهجي خارج  القتل  املنهجية، مثل  النظام  لت سياسات 
ّ
الوقت نفسه، شك في 

املنتفضة ضده؛ االحتجاز واإلخفاء  للقرى واألحياء واملدن  الحصار  النظام لسياسة  املحروقة؛ استخدام 
لت نوًعا مكثًفا من عمليات الفصل العنصري واالثني والطائفي بين صفوف الشعب السوري، 

ّ
القسري، شك

وعزز النظام هذه السياسات بسياسات أخرى بعيدة املدى وغير مباشرة أحياًنا، من خالل إصدار مجموعة 
من التشريعات والقوانين لتأكيد وقائع التغيرات الديموغرافية. فعلى سبيل املثال، ينّص املرسوم التشريعي 
2016 على اعتماد نسخ رقمية من السجالت العقارية، أي سيكون من املمكن للسجالت  رقم )12( لسنة 
 إلصدار سجالت 

ً
العقارية توفير صور إلكترونية للسجالت، كبديل لتلك املفقودة، ويعطي هذا األمر فرصة

عقارية مزيفة، وبحسب رغبة السلطات وبكل سهولة)278(.

اإلنصاف والشمولية - 6

يعني مصطلح اإلنصاف والشمولية إتاحة الفرص لجميع أفراد املجتمع، ومعاملتهم على قدم املساواة. 
وهذا يعني أن من حق الجميع أن يحصلوا على املزايا االقتصادية والتنموية املنبثقة من الحكومة، بما يتسق 

مع احتياجات املجتمع ككل، مع مراعاة ظروف االختالف املوجودة.)279(

يرى »ضاهر« أن املشكلة الرئيسية في سورية في األصل ليست االنقسام العرقي واملذهبي بحد ذاته، بدليل 
أن هذا التنوع العرقي واملذهبي كان موجوًدا منذ املراحل األولى من التاريخ السوري. ولكن املشكلة الرئيسية 
إلى  التنوع املجتمعي  هي في عدم مراعاة مبادئ اإلنصاف والشمولية، حيث َصّمَم نظامها على تحويل هذا 
صراع، من خالل سياسات الظلم االجتماعي والسيا�سي واالقتصادي التي دأب على ممارستها. ويتجلى هذا 
من خالل عدم نجاح نظام حافظ األسد ابتداء، ثم بشار األسد الحًقا، في توفير أدنى مستويات املعيشة 
الجيدة ملعظم السوريين، بل على العكس من ذلك، تميز الواقع السيا�سي واالقتصادي في سورية باستيالء 
مجموعة صغيرة ومحددة من رجاالت النظام على الثروة والسلطة. وفي هذا اإلطار، يوضح مؤشر التنمية 
البشرية لبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي أن عدم املساواة يزداد طرًدا مع انحدار معدالت التنمية البشرية)280(. 

http://archive.almanar.com.lb/article.php?id=539053 

(278)  نون بوست، كيف تم التغيير الديمغرافي في سوريا؟، 15 آذار/ مارس 2019:
 https//:www.noonpost.com/content26957؛/

 مركز الجزيرة للدراسات، استراتيجيات التغيير الديمغرافي في سوريا، 1 حزيران/ تموز 2017:
 https//:studies.aljazeera.net/ar/reports.2017/06/170601124720148/html 

(279)  Jaja, Jones (2014) “Good governance in rural areas: challenges for social security” Elixir International 
Journal of Arts and Social Sciences 71(2014). 25153-25157.

(280)  The World bank Group,(2020) “Government Effectiveness” Definitions and explanations of government 
effectiveness. Available from: https://info.worldbank.org/governance/wgi/pdf/ge.pdf

http://archive.almanar.com.lb/article.php?id=539053
https://www.noonpost.com/content/26957؛
https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2017/06/170601124720148.html
https://info.worldbank.org/governance/wgi/pdf/ge.pdf
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ذلك  وأدى   .)189 إلى   1( من  بمقياس   )1(4( رقم  املرتبة  و2020   1990 عامي  بين  سورية  احتلت  وقد 
التراكم إلى خلق نمٍط من الكراهية واملظالم بين السوريين، ضد مكونات النظام الحاكم. وفي موازاة ذلك، تم 
منح االمتيازات لبعض العلويين املتنفذين وغيرهم من أفراد الطوائف األخرى، والذين اجتمعت مصالحهم 
)11( و)12(  في السلطة والهيمنة والتحكم)281(. يقارن الشكالن  جميًعا، وتقاطعت مع شغف عائلة األسد 
بين سورية وتونس، من حيث الوصول إلى الفرص التجارية والحكومية من قبل املجموعات »السياسية »، 
ثم من قبل املجموعات ذات املكانة »الجتماعية -القتصادية«، في كال البلدين. وبحسب التصنيف، فإن 
مقياس »املنصب الجتماعي -القتصادي« يشير إلى املجموعات على أساس تحصيلهم للثروة أو املنصب أو 
االمتيازات االقتصادية األخرى، مثل االستحواذ على املمتلكات، بينما يشير مفهوم املجموعة »السياسية« 
إلى مجموعة من األحزاب/ املرشحين الذين يمكن تمييزهم عن اآلخرين، من خالل إمكانية وصولهم األسهل 
م السلطة في بلد ما. وبحسب تعريف املؤشر هنا، كلما ارتفع املؤشر، زاد اإلنصاف والشمولية بين 

ّ
إلى سل

املجموعات املختلفة في الدولة)282(. ومن خالل مقارنة الشكلين السابقين، يتضح عمق الفجوة بين سورية 
وتونس في هذا املجال، وهذا يدل على الضعف الشديد في مبادئ اإلنصاف والشمولية، خالل فترة حكم 

األسد االبن.

وإللقاء صورة توضيحية ألسباب هذا التراجع، يمكننا القول إن أحداث الحركات العمالية لعام 2006 في 
ت أجزاء كبيرة من سورية في عام 2011، حيث 

ّ
دمشق وحلب، واإلضرابات العامة والعصيان املدني التي شل

تم إغالق أكثر من 187 مصنًعا، بين شهري كانون األول/ ديسمبر 2011، وكانون الثاني/ يناير 2012، تظهر 
ت بصورة أكبر 

ّ
كمية الشكوى القوية واملتراكمة عند السوريين ضد نظام الحكم عندهم. وهذه الشكوى تجل

بشكل واضح بعد 2011 )283(. ويتبين أيًضا أن نّية النظام في تسريب مقاطع فيديو للتعذيب والتمييز، في أثناء 
حمالت انتفاضة 2011، تدعم أيًضا فكرة أن النظام كان ينوي وضع العلويين واألقليات األخرى وتوريطهم 

في مواجهة بعضهم البعض وبشكل رئي�سي ضد املكون السني السوري)284(.

(281)  )Hourani, Rashid (2018) “The Alawite Community in Syria: Latent Rebellion and Silent Bleeding”. Anal-
ysis article. Available in Arabic from: https://bit.ly/3imOMmK 
Daher, Joseph (2013) “Sectarianism and the Assad regime in Syria” Analysis article. Available from: https://daw-
laty.org/ar//الطائفية-ونظام-االسد-في-سوريا 

(282)  V-DEM- Access to state business opportunities by political and social group (2020). Date collection and 
analysis by the Swedish Institute of Varieties of Democracy. Available from: https://www.v-dem.net/en/analysis/
CountryGraph/

(283)  Daher, Joseph (2013) “Sectarianism and the Assad regime in Syria” Analysis article. Available from: https://
dawlaty.org/ar//الطائفية-ونظام-االسد-في-سوريا 

(284)  علوش، إبراهيم: النظام وأوهام حلف األقليات، عنب بلدي، 3 حزيران/ تموز 2018:
 https//:enabbaladi.net/archives232516/ 

https://bit.ly/3imOMmK
https://dawlaty.org/ar/الطائفية-ونظام-الاسد-في-سوريا/
https://dawlaty.org/ar/الطائفية-ونظام-الاسد-في-سوريا/
https://www.v-dem.net/en/analysis/CountryGraph/
https://www.v-dem.net/en/analysis/CountryGraph/
https://dawlaty.org/ar/الطائفية-ونظام-الاسد-في-سوريا/
https://dawlaty.org/ar/الطائفية-ونظام-الاسد-في-سوريا/
https://enabbaladi.net/archives/232516
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Figure )11(: Syria                 Figure )12(: Tunisia

مؤشر - الوصول إلى فرص األعمال التجارية من قبل الجماعات السياسية

مؤشر - الوصول إلى فرص األعمال التجارية حسب املكانة االجتماعية واملنصب االقتصادي لألفراد 
والجماعات

)V-Dem( -سورية وتونس املعهد السويدي الدولي لدراسة أصناف الديمقراطيات

ويتضح املستوى املنخفض لنظام بشار، في مجال اإلنصاف والشمول، أكثر عند تفحص ومتابعة سلسلة 
القوانين التي أصدرها النظام منذ عام 2011 خاصة تلك املتعلقة منها بحقوق امللكية، والتصاريح األمنية، 
وممتلكات  أصول  مستهدفة  منهجية،  بطريقة  امللكية  قانون  األسد  بشار  حكومة  غّيرت  إذ  ذلك.  إلى  وما 
جماعات املعارضة »اإلرهابية«، وقد تصرفت الحكومات املتعاقبة بطرق تحول دون رد املمتلكات بعد نهاية 
النزاع املسلح، في محاولة لتجريد املواطنين من حقوق امللكية الخاصة بهم إلى األبد. وتمثل مثل هذه القوانين 
 اآلن على نطاق دولي واسع، لكونها ترقى إلى اعتبارها أداة للتطهير العرقي املنهجي))28(. وعلى ذلك، صدرت 

ً
جدال

سلسلة من اإلجراءات التشريعية لتعميق عدم املساواة في سورية. على سبيل املثال، وضع قانون مكافحة 
اتخاذها ضد  يمكن  التي  تعريًفا واسًعا لإلرهاب، وحدد اإلجراءات   2012 لعام   )19 )القانون رقم  اإلرهاب 
أولئك الذين تم تصنيفهم على أنهم »إرهابيون«، والذين يشكلون مجموعة كبيرة من األشخاص الذين يمكن 
ل هذا القانون )وال سيما املادة 11( األرضية الخصبة واملناسبة الستحداث املرسوم 

ّ
اتهامهم باإلرهاب. وشك

)63( الصادر في تموز/ يوليو 2012، والذي منح وزير املالية سلطة تجميد األصول واالستيالء على ممتلكات 

(285)  Joireman and Stubblefield, Sandra and Emily (2019) “Law, Violence, and Property Expropriation in Syria: 
Impediments to Restitution and Return” journal of political science. From 2-14

https://sciprofiles.com/profile/848139
https://sciprofiles.com/profile/author/T3h6VGdFUUM2cmhGZVlnb3lFanZGbkRGRHhqaThuelZtdzRZUDRYVHFkVT0=
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األشخاص املتهمين )غير املدانين( باإلرهاب)286(. وعالوة على ذلك، جاء املرسوم رقم )66( لسنة 2012 تحت 
وإجبارهم  السكان  نقل  خالله  من  للحكومة  يمكن  قانونًيا  إطاًرا  ر 

ّ
وف حيث  الحضري«،  »التخطيط  شعار 

على الرحيل من أماكن عيشهم، وغالًبا بدون تعويض. وتشير الوقائع إلى أن هذا القانون تم تنفيذه بشكل 
ركت املناطق املوالية للنظام دون مساس، بالرغم من أن 

ُ
عّد معاقل للمعارضة، بينما ت

ُ
ت رئي�سي في مناطق 

النظام  أن يشمل مناطق حاضنة  يفترض  كان  أي  الحضري،  التطوير  يندرج تحت مسميات  القانون  هذا 
ر هذا املرسوم األساس القانوني لإلخالء القسري، على امتداد األرض السورية كلها)287(. 

ّ
قبل غيرها. وبذلك وف

وإضافة إلى ذلك، يهدف القانون )33( لعام 2017 كما يّدعي النظام إلى »مساعدة« الالجئين في عودتهم إلى 
ديارهم، غير أن هذا القانون يعيد تحديد إجراءات إعادة بناء سجالت املساكن واملمتلكات املتضررة بسبب 
دمار الحرب. وإضافة إلى أن اختفاء سجالت األرا�سي وغياب السجالت اإللكترونية، أثناء سنوات الحرب 
الطوال، ترك كثيًرا من السكان دون إثبات امللكية، فإن القانون )33( ينص على أنه يمكن استخدام وثائق 
الوثائق،  وفاقدي  واملهجرين  النازحين  ملصلحة  يعمل  هذا  أن  يبدو  النظرية،  الناحية  من  مكانها.  في  أخرى 
في  وأصولهم  دخلهم  مصدر  فقدوا  الذين  أولئك  إلى  بالنسبة  صعب  أمر  وهو  محام،  وجود  يوجب  ولكنه 
تلك  تكون  ما  وغالًبا  للغير،  امللكية  إلثبات  الجيران  شهادات  استخدام  أيًضا  القانون  يحظر  كما  الحرب. 
الشهادات أحد املكونات املهمة واملتاحة وربما الوحيدة لالجئين الذين يقدمون مطالبات استرجاع ملكياتهم. 
بينما في املقابل يسمح النظام بمنح مؤيدي النظام وثائق امللكية ملمتلكات الالجئين وموافقة الحكومة على 
املطالبة باملمتلكات التي »تم التخلي عنها« أو »غير املسجلة«، بموجب القوانين الجديدة. وعالوة على ذلك، 
فإن القانون )10( لعام 2018 ين�سئ مناطق تنظيمية في جميع أنحاء البالد، تحت شعار إعادة بناء األرا�سي 
املتأثرة بالحرب، من خالل إعادة تنظيم املناطق الشعبية وغير املرخصة سابًقا. وبذلك يجرد هذا القانون 

األفراد من ملكية عقاراتهم في املنطقة املعينة، ويضع يد الحكومة على هذه امللكيات واملناطق )288(.

الفعالية والكفاءة - 7

من  الدولة،  في  املتاحة  للموارد  املستدام  االستخدام  إلى  عام  بشكل  والكفاءة  الفعالية  مصطلح  يشير 

(286)  HRW, January (2013) “ Syria: Counterterrorism Court Used to Stifle Dissent” Report by the Humean Rights 
Watch Organization. Available: https://www.hrw.org/news/2013/06/25/syria-counterterrorism-court-used-sti-
fle-dissent

(287)  World Bank Group, (2020). The mobility of displaced Syrian. The World Bank. Washington. P21-33 
Stubblefield,Emily (2019) “ Law, Violence, and Property Expropriation in Syria: Impediments to Res-
titution and Return” Analysis article. 1-14. Availabe from: file:///C:/Users/Tareq/Downloads/land-08-
00173%20(1).pdf

(288)  Joireman and Stubblefield, Sandra and Emily (2019) “Law, Violence, and Property Expropriation 
in Syria: Impediments to Restitution and Return” journal of political science. From 2-14

https://www.hrw.org/news/2013/06/25/syria-counterterrorism-court-used-stifle-dissent
https://www.hrw.org/news/2013/06/25/syria-counterterrorism-court-used-stifle-dissent
file:///C:\Users\Tareq\Downloads\land-08-00173%20(1).pdf
file:///C:\Users\Tareq\Downloads\land-08-00173%20(1).pdf
https://sciprofiles.com/profile/848139
https://sciprofiles.com/profile/author/T3h6VGdFUUM2cmhGZVlnb3lFanZGbkRGRHhqaThuelZtdzRZUDRYVHFkVT0=
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ويقيس »مؤشر  ما)289(.  دولة  في  القائم  املجتمع  تفيد  نتائج  لتحقيق  واملنظمات،  والكوادر  املؤسسات  قبل 
فعالية الحكومة« مستوى جودة الخدمات العامة، وجودة الخدمة املدنية ودرجة استقالليتها عن الضغوط 
السياسية، وجودة صياغة السياسات وتنفيذها، ومصداقية التزام الحكومة بهذه السياسات.)290( وفي هذا 
اإلطار، تشير البيانات الخاصة بسورية من 1996 إلى 2018 إلى أن متوسط مؤشر فعالية الحكومة خالل 
تلك الفترة كان )–1.09( نقطة، ووصل إلى الحد األدنى عند )-1.82( نقطة في 2016، وبلغ حده األق�سى عند 
)0.5( نقطة في 2011، وأن آخر قيمة مسجلة له في سنة 2018 هي )- 1.67( نقطة. وللمقارنة، يبلغ املتوسط 
العالمي في عام 2018، استناًدا إلى مقياس مكون من 193 دولة، )-0.02( نقطة. ويوضح الرسم البياني التالي 

هذا االتجاه من عام 2000 حتى عام 2018 بمزيد من التفصيل)291(.

Figure )13(: Government effectiveness index. Syria from 2000- 2018. The Global Economy 
)2018(.

مؤشر فعالية الحكومة. سورية من 2000 – 2018. االقتصاد العالمي )2018(

(289)  Jaja, Jones (2014) “Good governance in rural areas: challenges for social security” Elixir International 
Journal of Arts and Social Sciences 71(2014). 25153-25157.

(290)  The World bank Group,(2020) “Government Effectiveness” Definitions and explanations of government 
effectiveness. Available from: https://info.worldbank.org/governance/wgi/pdf/ge.pdf

(291)  The Global Economy (2018) “Government effectiveness index”. Available from: https://www.theglobale-
conomy.com/rankings/wb_government_effectiveness/

https://info.worldbank.org/governance/wgi/pdf/ge.pdf
https://www.theglobaleconomy.com/rankings/wb_government_effectiveness/
https://www.theglobaleconomy.com/rankings/wb_government_effectiveness/
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ترافق صعود بشار األسد في عام 2000 مع تبّني سياسات نيولبرالية، وبذلك اتبع النظام نهج خصخصة 
واسعة النطاق. ومع ذلك، واصلت الدولة لعب دور حيوي ومباشر في االقتصاد)292(. في الواقع، كانت هناك 
بعض املؤشرات اإليجابية التي ظهرت خالل السنوات العشر األولى من فترة حكم األسد االبن، مثل التضخم 
املنخفض نسبًيا )انظر الشكل 16(، وانخفاض معدل البطالة )انظر الشكل 14(، ومستوى متوسط إلى جيد 
نسبًيا من   نمو الناتج املحلي اإلجمالي )انظر الشكل )1(، وانخفاض مستويات الدين العام، وانخفاض العجز 
في امليزانية الحكومية، وتحسين جودة الصادرات)293(. ومع ذلك، ارتبطت هذه املؤشرات اإليجابية بحقيقة 
أن التوزيع غير العادل للثروة والتنمية بين املناطق، واتساع فجوة الفقر بين األفراد، قد أصبحت املعالم 
النيوليبرالية  للسياسات  املباشرة  النتائج  انعكست  السوري حينذاك. وقد  التي تسم االقتصاد  األساسية 
بشكل مباشر على املواطنين، في أشكال خفض اإلعانات الحكومية على عدد من السلع األساسية للسوريين 
وبخاصة على املنتجات الغذائية الرئيسية والغاز ومصادر الطاقة األخرى)294(. وجاء هذا إضافة إلى تحرير 
أسعار السلع ذات القيمة املالية املرتفعة الذي يضاف إلى حقيقة أن معظم النمو الذي تم تحقيقه كان في 
القطاعات املالية والعقارية والسياحية والخدمات، ولم يكن في القطاعات اإلنتاجية )مثل الزراعة والصناعة 
التحويلية())29(. وعلى عكس ذلك، لم يرتفع اإلنفاق الحكومي على الرعاية الصحية والتعليم، بما يتما�سى مع 
زيادة معدل النمو السكاني الذي كان من أعلى املعدالت في العالم بنحو )2.4( في املئة)296(. وكان اإلنفاق العام 
على التعليم والرعاية الصحية كنسبة مئوية من الناتج املحلي اإلجمالي تقريًبا )4 و0.4( على التوالي، قبل 
عام 2010. وهذا يتفق مع زيادة الخصخصة في هذه القطاعات املرتبطة بانخفاض جودة وكمية الخدمات 
العامة للدولة، وخاصة في مجال الصحة والتعليم، وكذلك نقل الخدمات االجتماعية من الدولة إلى القطاع 

الخاص بقيادة البرجوازية الجديدة الصاعدة واملتوحشة.)297(

(292)  Daher, Joseph (2018) “ The political economic context of Syria’s reconstruction: a prospective in light of 
a legacy of unequal development” Research project report published by the European University Institute, Robert 
Schuman Centre for Advanced Studies. Pp.1-25

(293)  UNDP (July 2018) “Employment and Livelihood Support in Syria” A Study conducted for UNDP Syria by 
the Syrian Economic Sciences Society- Damascus, July 2018.pp-1-118.
Trading Economics (2020). The main website of Trading Economics. Available from: https://tradingeconomics.
com/syria/indicators

(294)  Al Jazeera, (2008) “Divergent views on lifting fuel subsidies in Syria” News report from Al Jazeera main 
website. Available in Arabic from: https://bit.ly/2AcY8QC 

(295)  UNDP (July 2018) “Employment and Livelihood Support in Syria” A Study conducted for UNDP 
Syria by the Syrian Economic Sciences Society- Damascus, July 2018.pp-1-118.
Hiso, Mutaz (20130 “Stations in the development of the Syrian economy” Opinion Article. Available from: https://
al-akhbar.com/Opinion/60249

(296)  Reuters (2010) “Syria grapples with surging population” News report from the main website of Reuters. 
Available in Arabic from:https://www.reuters.com/article/us-syria-population-idUSTRE6522FS20100603

(297)  Daher, Joseph (2018) “The political economic context of Syria’s reconstruction: a prospective in light of a 
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 Figure )15( GDP annual growth in   2020-Figure )14( Unemployment rate in Syria from 2000
2017-Syria.2000

)Source: Trading Economics )2020(         Source: Trading Economics )2020

معدل البطالة في سورية 2000-2020           النمو السنوي للناتج املحلي اإلجمالي في سورية 2017-2000

الجفاف  أعقبها  عندما  سّيما  ال  املزارعين،  على  كارثي  أثٌر  األرا�سي  لخصخصة  كان  ذلك،  إلى  وإضافة 
بين عامي 2007 و2009. وكانت النتيجة املباشرة لذلك هي هجرة وانتقال أكثر من 300.000 شخص، من 
املناطق الشمالية الشرقية إلى املدن الكبرى، خاصة إلى دمشق وحلب. وإن تأثير انحدار القطاع الزراعي مهم 
للغاية لفهم األحداث التي استقبلتها سورية عام 2011، خاصة أن الركيزتين الرئيسيتين لالقتصاد السوري 
كانتا الزراعة والنفط، اللذين يشكالن مًعا نحو نصف الناتج املحلي اإلجمالي)298(. ومع ذلك، فقد شاركت 
الخصخصة وسياسات الدولة النيوليبرالية بعمق في هذه األزمة، حيث أصبح املستفيدون الحقيقيون من 
الخاصة.  النظام  دائرة  إلى  املقربين  وخصوًصا  األعمال،  ورجال  املستثمرين  من  حصرًيا  هم  الخصخصة 
بشكل  مركزة  املجدية-  واالستثمارية  والربحية  التجارية  الفائدة  ذات  سيما  -وال  األرا�سي  ملكية  وأصبحت 
القوة  40 % من  من  أكثر  أجبر  2002 و2008،  فبين عامي  واملستثمرين؛  األيدي  قليل من  في عدد  متزايد 
الزراعية على مغادرة قطاعها الذي سجل انخفاًضا في القوة العاملة، من 1.4 مليون إلى 800.000 عامل على 

التوالي)299(.

legacy of unequal development” Research project report published by the European University Institute, Robert 
Schuman Centre for Advanced Studies. Pp.1-25

(298)  Madi, Nazier (2019) “Cultivating a Crisis: The Political Decline of Agriculture in Syria”. Research Project 
Report 9 December 2019 2019/17.pp1-22. Available from: https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/65465/
MED_WPCS_2019_17.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Global Trends, (2020) “ Economy of Syria and business opportunities”. Economic report from the main website of 
Global Trends. Avialabe from: https://www.globaltenders.com/economy-of-syria.php

(299)  Daher, Joseph (2018) “ The political economic context of Syria’s reconstruction: a prospective in 
light of a legacy of unequal development” Research project report published by the European University 

https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/65465/MED_WPCS_2019_17.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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وفي خضم عملية التحرك نحو اقتصاد السوق االجتماعي؛ تم اتخاذ أكثر من 1200 مرسوم وقرار، بين 
عامي 2000 و)200، وكان من املفترض أنها تستهدف تحسين البيئة االستثمارية وتطوير األعمال والوضع 
املالي في البالد)300(، إال أن السياسات النيوليبرالية -تحت إشراف بشار األسد شخصًيا- بدأت تخلق احتكارات 
جديدة في أيدي أقارب األسد والعائلة الحاكمة، في عملية تحّول وصفها نائب الرئيس السوري السابق ووزير 
الخارجية عبد الحليم خدام بأنها ›‹تحويل الفساد إلى شركات‹‹)301(، حيث أصبح توجه البالد اقتصادًيا قائًما 
على مبدأ استغالل املنصب والوظيفة اإلدارية والحكومية، بقدر ما أمكن وكيفما اتفق، من أجل تحقيق 
ووسطاء  األمنية  واألجهزة  والجيش  والحكومة  اإلدارة  في  العاِملين  هذا  شمل  وقد  املالية،  واملكاسب  الثروة 
رعاية املصالح وشبكات الزبانية)302(، ونتيجة لهذا التوجه الحاد من استغالل املنصب والعالقات؛ صعد نجم 
رامي مخلوف، ابن خال األسد، ليصبح واحًدا من أهم أقطاب املال واألعمال في سورية. وقد صعد مخلوف 
 عملية الخصخصة، على 

ً
صِعد، من خالل االستحواذ على قطاعات اقتصادية مهمة في البالد، مستغال

ُ
أو أ

غرار املافيا العاملية، ولكنها في سورية تدار بقيادة النظام نفسه. وقد شملت إمبراطورية مخلوف االقتصادية 
وغيرها)303(.  بالتجزئة  والبيع  الطيران،  وشركات  والبنوك،  والبناء،  والغاز،  والنفط  االتصاالت،  الواسعة 
ومن ناحية أخرى، أثرت عملية التحرر االقتصادي والسوق املفتوح سلًبا تأثيًرا كبيًرا على قطاع الشركات 
والشركات الصغيرة واملتوسطة، مع العلم أنها مثلت سابًقا ما يصل إلى 99 % من إجمالي سوق األعمال في 

سورية.)304(

Institute, Robert Schuman Centre for Advanced Studies. Pp.1-25

(300)  باروت محمد »العقد األخير في التاريخ السوري: جدلية الجمود واإلصالح« المركز العربي للبحوث ودراسات السياسات. الطبعة األولى، 
الدوحة - بيروت: 2012. ص 29

(301)   المصدر السابق. ص 6
Goldsmith, Leon (2012) “ esilience of Alawite ‘Asabiyya and Implications for the Syrian Uprising” confirence 
paper. 1-9 

(302)  Khaddour, Khidr (2015) “ Shielded by the State: Assad’s Monopoly Over Syria’s Public Institutions” Anal-
ysis article. Available from: https://carnegie-mec.org/diwan/61027

(303)    Daher, Joseph (2018) “The political economic context of Syria’s reconstruction: a prospective in 
light of a legacy of unequal development” Research project report published by the European University 
Institute, Robert Schuman Centre for Advanced Studies. Pp.1-25 
 
Briscoe and others, Ivan (2012) “Stability and economic recovery after Assad: key steps for Syria’s post-con-
flict transition” November 2012 / Report.pp.1-53. Availabe from: https://www.clingendael.org/sites/default/files/
pdfs/20121100_syria_stability_recovery_cru.pdf

(304)  Abboud, Samer (2017) “The Economics of War and Peace in Syria,” The Century Foundation. RE-
PORT about ARAB POLITICS BEYOND THE UPRISINGS. Available from:https://tcf.org/content/report/eco-
nomics-war-peace-syria/?agreed=1&session=1
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 Figure )17( Poverty gaps in Syria from   2018-Figure )16( Inflation Rate in Syria from 2000
2016-2010

)p11.2018 ،Source: )Hurmuz         )2020،Source: )Trading Economics

معدل التضخم في سورية من 2000-2018          فجوة الفقر في سورية من 2016-2010

الفقر،  مستوى  زيادة  إلى  املنفتحة،  االقتصادية  وسياساته  سياسًيا  املنغلقة  األسد  سياسة  وأدت 
واستمرت مؤشرات عدم املساواة في الثروة في الزيادة باطراد. فعلى سبيل املثال، خلص تقرير تقييم الفقر 
األول لبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي إلى أنه في عامي 2003-2004، كان ما يقرب من 2 مليون فرد في سورية 
)11.4 % من السكان( فقراء للغاية، وقّدر أن نسبة الفقر اإلجمالي وصلت إلى )30.1 %(، وهو ما يمثل تقريًبا 
5.3 مليون فرد من سكان البالد، ووصلت النسبة إلى أكثر من )33 %( يمثلون نحو سبعة ماليين شخص في 

عام 2007 ))30(.  

وبغض النظر عن نمو الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي بمتوسط   قدره )4.3 %( بين عامي 2000 و2010، 
وهو ُيعّد نمًوا جيًدا مقارنة بدول كثيرة أخرى؛ يتبّين أن هذا النمو قد أفاد فقط شريحة صغيرة من النخبة 
املحاسبة  وغياب  النفعية  العالقات  وسيادة  واملحسوبية  الفساد  أن  العلم  مع  والسياسية،  االقتصادية 
والشفافية وحكم القانون كلها كانت من العوامل املهيمنة التي كرست الواقع االقتصادي املرير)306(. ونتيجة 
القبضة األمنية املهيمنة على جميع جوانب الحياة في سورية، وعدم قدرة ورغبة السلطات على مواكبة أو 
التعامل مع التغيرات االجتماعية واالقتصادية في سورية وما حولها بشكل جدي ومنصف؛ كان هناك قدر 
كبير من التهميش االقتصادي الواسع النطاق وظهور حاد للمظالم االجتماعية واالقتصادية، شمل تدريجًيا 
البالد كلها. وقد أدى ذلك إلى تآكل الطبقة الوسطى من السوريين بشكل حاد، ومن ثم شكلت هذه العوامل، 
مع الفشل في تحقيق معايير التنمية الحقيقية وإدارة التحول االقتصادي للبالد، أحد أهم أسباب اندالع 

االنتفاضة، بحسب رأي كثيرين)307(.

(305)  Ismail, Khalid (2011) “ Poverty and Inequality in Syria (1997-2007)” United Nations Development Pro-
gramme and Arab Development Challenges Report:1-40

(306)  BBC (2012) “Bashar al-Assad’s inner circle”. Analysis article by BBC. Available from: https://www.bbc.
com/news/world-middle-east-13216195

(307)  Daher, Joseph (2018) “The political economic context of Syria’s reconstruction: a prospective in 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-13216195
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-13216195
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املوثقة  االقتصادية  البيانات  جمع  عملية  انهارت  2011؛  عام  بعد  سورية  في  الدائر  الصراع  وبسبب 
من  أصبح  فقد  ذلك،  ومع  املستقلة)308(.  األطراف  أو  الحكومة  قبل  من  سواء  التقارير،  وإعداد  وامليدانية 
والصناعات  والنقل  والبناء  املحلية  والتجارة  التحويلية  الصناعات  في  كبيًرا  انخفاًضا  هناك  أن  الواضح 
تكلفة  الجارية على األرض جلبت  العسكرية  انعدام األمن والعمليات  االستخراجية. عالوة على ذلك، فإن 
باهظة على االقتصاد، وفقد االقتصاد نتيجة ذلك أكثر من 2.1 مليون وظيفة فعلية ومحتملة، بين عامي 
)201 أكثر من ))) %( وزادت البطالة بين الشباب من )69 %(  2010 و)201، وتجاوزت البطالة في عام 
)201، واتسعت الفوارق االقتصادية بين املحافظات واملناطق، في حين  2013 إلى )78 %( في عام  في عام 
من  كبير  حد  إلى  واألغنياء  األعمال  رجال  من  الجديد«  و«الحرس  الدم،  وتجار  الحرب«،  »أمراء  استفاد 
على  للسلطة،  جديدة  محاور  ظهور  إلى  ذلك  أدى  وقد  ومتراكمة.  هائلة  ثروة  تحصيل  في  الحرب،  مجريات 
ا 

ً
الرغم من أن بشار األسد نفسه استمر في كونه املحور املركزي ملنظومة الحكم الذي شهد بدوره تشابك

جديًدا، بين الحرس الجديد لرجال األعمال والجيش والقطاع األمني بشكل غير مسبوق)309(.

ترك الصراع على سيطرة األرا�سي واملوارد بين النظام واألطراف املتصارعة تأثيًرا كبيًرا على جميع قطاعات 
وعانى  وإمداداتها،  للطاقة  التحتية  البنية  وتضررت  بشدة،  والغاز  النفط  إنتاج  وتعطل  تقريًبا.  االقتصاد 
سعر  وانخفض  حاد  بشكل  التضخم  ارتفع  بينما  انخفاًضا،  الخدمات  وقطاع  والصناعي  الزراعي  اإلنتاج 
 في 

ً
ظهر صورة االقتصاد الكلي أن »االقتصاد غير الرسمي« قد ازداد كثيًرا، خاصة

ُ
الصرف كثيًرا، في وقٍت ت

ظل انهيار سيادة القانون وتقسيم البالد بين اقتصادات حرب متعددة األوجه والغايات)310(.

light of a legacy of unequal development” Research project report published by the European University 
Institute, Robert Schuman Centre for Advanced Studies. Pp.1-25

Naseer and others, Rabie (2013) “Socioeconomic roots and impact of the Syrian crisis” political economy report. 
Pp.1-77. Available from: http://www.fao.org/docs/eims/upload/310686/SyrianCentrePolicyResearch%20Socio-
EconomicRootsAndImpactOfSyrianCrisisJan2013.pdf
Magomedova, Medeya (2016) “The Internal Drivers of the Syrian Conflict: the importance of socioeconomic 
factors”. Working paper. Pp1-19. Available from: https://www.researchgate.net/publication/320234820_The_In-
ternal_Drivers_of_the_Syrian_Conflict_the_importance_of_socioeconomic_factors

(308)  IMF (2016) “Syria’s Conflict Economy” IMF Working Papers.1-28. Available from the main website of 
IMF: https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2016/wp16123.pdf

(309)     Daher, Joseph (2018) “The political economic context of Syria’s reconstruction: a prospective in 
light of a legacy of unequal development” Research project report published by the European University 
Institute, Robert Schuman Centre for Advanced Studies. Pp.1-25

Hamidi, Ibrahim (2016) “‘The Walls of Fear’ Return, Armed, to Damascus,” 14 November, in The Syrian Ob-
server. A report by the Syrian Observer. Available in Arabic from: https://syrianobserver.com/EN/features/24873/
the_walls_fear_return_armed_damascus.html

(310)  IMF (2016) “Syria’s Conflict Economy” IMF Working Papers.1-28. Available from the main 
website of IMF: https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2016/wp16123.pdf

http://www.fao.org/docs/eims/upload/310686/SyrianCentrePolicyResearch%20SocioEconomicRootsAndImpactOfSyrianCrisisJan2013.pdf
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خامًسا: خاتمة

املراحل الثالث التي مرت بها سورية، بدًءا من سيطرة حزب البعث على السلطة عام 1963، ثم اعتالء 
حافظ األسد للحكم في عام 1970 حتى عام 2000، حيث أوصل النظام الحاكم بشار األسد االبن إلى سدة 
بالشكل األمثل، من منظور  الدولة  في معايير الحوكمة الرشيدة وقيادة  الحكم، شهَدت كلها تدهوًرا حاًدا 
كثير من املؤسسات الدولية املختصة بقياس مدى سالمة نظام الحكم وتحقيقه ملتطلبات املواطن السوري 
في مختلف املجاالت؛ حيث تحولت سورية، في هذه الفترات الثالث املتعاقبة، إلى دولة ذات نظام حكم شديد 
ة القيادة، من 

ّ
املركزية، وقد بدأت هذه املراحل بسلطة قوية لحزب البعث العربي االشتراكي، ثم تحولت دف

املنظومة املدنية الداخلية في بداية الستينيات، إلى املنظومة العسكرية الداخلية في نهاية الستينيات التي 
دشنت قدوم حافظ األسد ذي التوجه العسكري والسلطوي، الذي حكم سورية بنظام استبدادي منفرد، 
طوال ثالثة عقود متتالية انتهت بوفاته وتسليم السلطة إلى ابنه بشار، في أول حالة من نوعها لنظام دولة 
جمهوري عربي. وعلى آثار والده، استمر نظام بشار األسد في انتهاج سياسة مركزية مطلقة، بالرغم من أنها 
شهدت بعض حاالت االنفراج السيا�سي والوعود باإلصالح والتغيير، ما لبثت أن خبت عند أول امتحانات 
الحقيقة واالستحقاق. وقد أدى تراكم املشكالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية، منذ استالم حزب 
البعث لسدة الحكم في الستينيات، حتى مراحل الحقة من حكم األسد االبن، إلى ظهور حاالت استياء عامة 
في البالد عموًما، من مختلف مستويات الحكم، وخصوًصا من تلك التي تتربع على عرش السلطة في دمشق. 
 طبيعية ملجموعة 

ً
ومن هنا؛ كان عام 2011 وما شهده من انتفاضة جماهيرية ضد نظام الحكم برمته، نتيجة

االنتكاسات املتوالية وخيبات األمل عند مجاميع السوريين. 

وقد تبّين، من خالل هذا البحث، أن العوامل املهيئة لحدوث االضطرابات والصراعات الداخلية كانت 
كلها تقريًبا موجودة، وكانت تزداد وتتراكم باضطراد، مع مرور الوقت. وقد قارب هذا البحث تلك العوامل 
التي تمثلت بانهيار شبه تام في منظومة الحكم الرشيد في سورية؛ إذ إن سورية ما فتئت -منذ ستينيات القرن 
 من الحوكمة الرشيدة. وقد مثلت دراسة املعايير السبعة التي 

ً
املا�سي- تعاني تداعيات الحوكمة السيئة بدال

اعتمدها هذا البحث: )املشاركة، سيادة القانون، الشفافية، االستجابة واملساءلة، توافق اآلراء، اإلنصاف 
والشمولية، الفعالية والكفاءة( أساًسا واضًحا، يمكن من خالله الجزم بأن النظام الحاكم، وخصوًصا في 
مرحلتي األسد االب واالبن، قد هّيأ البيئة املناسبة لقيام واندالع الهّبة الشعبية التي بدأت عام 2011، وما 
تزال تداعياتها مستمرة حتى الوقت الحالي، وقد مثلت صرخة سورية شعبية، من الصميم، في وجه منظومة 
الحكم السلطوية، وهّيأت عوامل املظلومية لنظام الحكم في سورية، منذ مجيء البعث في عام 1963، التربة 
الخصبة لحالة االحتقان الذي ظهر على السطح أخيًرا في السنوات املاضية. وتتمثل هذه العوامل في استشراء 
الفساد واإلفساد، وسوء إدارة الدولة واملال العام، وسلب الحقوق املدنية والسياسية للمواطن، وترسيخ 
متمثلة  املركزية  السلطة  هيمنة  وتعزيز  الوطنية(،  الوحدة  تعزيز  من   

ً
)بدال املجتمعية  االنقسامات  مبدأ 

بشخص الرئيس، من خالل الصالحيات النافذة ألجهزة األمن على رقاب املواطن السوري، وتغييب دور حكم 
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القانون واإلنصاف والعدالة القانونية، وغياب عوامل املحاسبة الحقيقية والشفافية، مع القضاء على دور 
اإلعالم الحر، وتحويل اإلعالم إلى حكومي سلطوي موجه في خدمة رئيس البالد وتوجهاته.

وعلى الرغم من أن املرحلة التي تمر بها سورية اآلن غير مستقرة وغير واضحة املعالم، فإنها -بالنسبة 
إلى كثير من السوريين- تمثل مرحلة املخاض الذي ال بد من خوضه، للوصول إلى مرحلة مستقبلية جديدة 
أهمية  على  البعض  يشدد  املستقبلية،  املرحلة  استشراف  وفي  األسد)311(.  بعد  وما  البعث  بعد  ما  لسورية 
أصحابها  إلى  املمتلكات  وإعادة  النازحين،  وإعادة  واملساءلة،  العدالة  كملفات  العوامل،  من  مجموعة 
الحقيقيين، وتفعيل دور املجتمع املدني، مع تنفيذ برامج للغربلة والتطهير، وخصوًصا للقيادات العليا التي 
ساهمت في وصول البالد إلى ما وصلت إليه، ولكن بشكل ال يؤدي إلى سقوط الدولة ككل، وفي الوقت نفسه، 
تجب االستفادة من الكفاءات الجديدة املتوفرة من السوريين، في الداخل والخارج على حد سواء، في إعادة 
تكون سورية دولة مواطنة  أن  والعمل على  واحترام وحدة سورية،  الوطنية)312(،  والكوادر  املؤسسات  بناء 
واحترام القانون، مع العلم أن هذه املرتكزات هي من أهم النقاط التي يشدد عليها السوريون، وخصوًصا 

الذين في داخل البالد في املرحلة الحالية)313(. 

وفي إطار هذا البحث، هناك مجموعة من التوصيات مستخلصة من واقع وطبيعة آليات الحكم وأساليبه 
الرشيد  الحكم  من  منظومة  وبناء  تفعيل  في  تسهم  أن  يمكن  املاضية،  الستة  العقود  خالل  بها  ُعمل  التي 

املستقبلي، ويمكن االسترشاد بها كنمط معياري، وأن ُيسعى إلى تحقيقها ما أمكن، وهذي أهّم نقاطها:

على املدى اآلني:

يجب وضع أنظمة لفهم أفضل لكيفية الحفاظ على تشغيل الخدمة املدنية الحالية، بعد - 
سقوط نظام األسد املحتمل.

تشكيل نظام رأ�سي للتنسيق والرقابة، لتجاوز املرحلة الحرجة في حال سقوط نظام األسد - 
الحالي، ولهذا الغرض يجب تعزيز الروابط بين مجموعات املعارضة الداخلية والخارجية، 

على أساس الوالء للوطن وخدمة املصلحة الوطنية عموًما.

(311)  مقابلة بين الكاتب والدكتور طالل المصطفى (2020). الدكتور طالل المصطفى: باحث في مركز حرمون للدراسات المعاصرة، 
البحوث  من  العديد  له  دمشق،  جامعة  في  االجتماع  علم  أستاذ  واالجتماعية،  الفلسفية  الدراسات  في  دكتوراه  سابق،  سياسي  سجين 

السوسيولوجية المحكمة المنشورة وعدد من الكتب.

(312)  مقابلة بين الكاتب ومحمد العبد هللا (2020). محمد العبد هللا المدير التنفيذي للمركز السوري للعدالة والمساءلة، وناشط وباحث 
في مجال الديمقراطية والدفاع عن حقوق اإلنسان. 

(313)  مركز حرمون للدراسات المعاصرة (2020) “تصورات الشباب السوري لسوريا المستقبل“ متوفر من:
 https://2u.pw/r7mF7
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يجب فهم الواقع االقتصادي املرير الحالي للمواطن السوري، وأهم احتياجاته االقتصادية، - 
من أجل إعطاء الدافع األسا�سي لتجاوز املرحلة الحرجة في حال سقوط رأس النظام، ومن 
املهم أن تفهم حالة اقتصادات الحرب املحلية ومدى ارتباطها بالجريمة املنظمة، ومنعها 

من السيطرة على وحدات الحكم بعد انتهاء الصراع.

على املدى القريب واملتوسط والبعيد:

العالقات -  يتجاوز  بما  أشكالها،  بمختلف  املواطنين،  صفوف  بين  املشاركة  مبدأ  تشجيع   
املبنية على املناطقية والقبلية والطائفية، أو املبنية على األفراد واألسر املؤثرين.

السياسية -  الحياة  في  السوري  املجتمع  انخراط  تضمن  وشفافة  حقيقية  قوانين  إيجاد 
خدمة  أساس  وعلى  توجهاتها،  بمختلف  األحزاب  بتشكيل  السماح  خالل  من  جديد،  من 

مصلحة الوطن ككل. 

بناء منظومة جديدة من األجهزة األمنية التي يكون هدفها خدمة أمن اإلنسان واملواطن، - 
 من املنظومة األمنية التي شهدتها سورية منذ ستينيات 

ً
والحرص على إنفاذ القانون، بدال

القرن املا�سي. 

 إعادة بناء املجتمع املدني السوري، وتفعيل دور املنظمات املجتمعية والخدمية واإلنسانية - 
وغيرها، مع األخذ بعين االعتبار االحتياجات املحلية واملناطقية، وربطها كلها بخدمة املواطن 

السوري كغاية قصوى. 

يمكن -  بحيث  البالد،  في  للسلطة  األفقي  التوزيع  حول  شاملة  مناقشات  إلى  حاجة  هناك 
حالة  على  وللقضاء  السورية،  الحالة  في  للتطبيق  القابلة  الالمركزية  لترتيب  فهم  تكوين 

الحكم املركزي املطلق التي عاشتها البالد خالل العقود املاضية.

القضاء -  دور  ويعزز  األمنية،  واألجهزة  الرئيس  صالحيات  من  يحّد  جديد  دستور  صياغة 
بشكل حقيقي، وال يكون نظرًيا فقط، ليكون القضاء جهة مستقلة وعليا إلنفاذ القانون 
بالتساوي بين جميع األفراد والنحل وامللل في البالد، وإيجاد القوانين الناظمة التي تخدم 

العدالة وتراعي الحقوق بين الرجل واملرأة على حد سواء. 

تعزيز دور الصحافة واإلعالم والحريات العامة، ليكون هم املواطن والوطن هما الشاغلين - 
الحقيقيين لهذه الوسائل، وعدم جعل أي من هذه األدوات تستخدم في خدمة الشخوص 

أو خدمة األهداف غير الوطنية.

في -  يأتون  الذين  على  خصوًصا  بقوة،  نافذة  تكون  التي  الفساد  مكافحة  آليات  استحداث 
القيادات املتقدمة، وال تستثني الصفوف األخرى على حد سواء، والتأكيد على دور املجتمع 
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آليات  في ممارسة دور رقيب على تطبيق  املدني ومؤسساته ودور وسائل اإلعالم املختلفة 
مكافحة الفساد. 

كل -  على  العام،  الرأي  أمام  شفافية،  بكل  الواقعية  واألرقام  الحقيقية  املعلومات  توفير   
وآليات  األعمال  وسير  القرار  اتخاذ  آليات  يخص  ما  في  ومؤسساته،  الحكم  مستويات 
التنفيذ والجداول الزمنية للمشاريع والخطط، وجعل املواطن هو الحكم األول على سير 

آليات الحكم وتنفيذها.

احترام خصوصية مختلف مكّونات الشعب السوري وأطيافه، ومراعاة الخلفية الثقافية - 
احتراًما  يجسد  بما  القرار،  واتخاذ  الحكم  دوائر  في  تمثيلها  وضمان  منها،  لكل  والتاريخية 
باقي  من  غيرها  يمثل  مثلما  السوري،  املجتمع  شرائح  من  شريحة  تمثل  وكونها  لوجودها 

األطياف.

العاملة، -  والقوة  السوري  البشري  املال  ورأس  املتوفرة  االقتصادية  املوارد  على  االعتماد 
إلعادة تهيئتها واالستفادة منها في بناء االقتصاد الوطني من جديد.
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